בשלח

תשס"ט

"מכח משלחיה ה יונקי את כוח "  /ועוד על בחירות עכשיו!
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
שאלת השתתפות של ערביי ישראל במוסדות השלטו במדינת ישראל ,עולה על הפרק לקראת כל מערכת בחירות .עיו ראשו בסוגיא
עלול להביא למסקנות מוטעות .לכאורה ,נקבעו דברי ברורי בשאלה ,ג בתורה שבכתב וג בתורה שבעל פה וכ נפסק בתקופת
הראשוני.
נביא את המקורות ,בתורה נכתב:
י הא" )דברי י"ז טו(.
"ח ָ
ָכ ִרי ֲא ֶ%ר לֹא ִ
י ִאי %נ ְ
תכל ָל ֵתת ָע ֶל ָ
י ֶמ ֶל ְ לֹא ַ
י ָ*ִ +י ָע ֶל ָ
,ח ָ
" ִמ ֶֶ -רב ֶ
במדרש מצינו:
"לא תוכל לתת עלי איש נכרי ,מצות לא תעשה" )ספרי דברי פיסקא קנז(.
כ ג פסק הרמב":
"אי מעמידי מל  ...עד שתהיה אמו מישראל ,שנאמר לא תוכל לתת עלי איש נכרי אשר לא אחי הוא"
)הלכות מלכי פרק א ה"ד(
הזכויות  2לבחור ולהיבחר  2קשורות זו בזו.
עיו מעמיק יותר מגלה שהתמונה איננה כה ברורה וחד משמעית .התורה קובעת:
י ) "34ש(.
י ֶמ ֶל ְ ֲא ֶ%ר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
"**ִ +ָ 3י ָע ֶל ָ
א כ מקשה הרמב" מה פשר ההגבלות המופיעות בהמש הפסוק? ומתר:
"ודעתי בדר הפשט ,כי טע "אשר יבחר" שכל מול על עמי מאת האלקי היא לו".
לדעת הרמב" כל בחירות ,בכל מקו בעול ,מגלות מה הוא רצו ד' .הלי בחירת מנהיג הוא הלכה אוניברסלית .לכ צריכה התורה
לצמצ ,כאשר מדובר בע ישראל ,את מי שאי ראוי לבחור בו.
לאחר אלפיי שנות גלות וביטול השלטו המדיני של ע ישראל ע קו המדינה ,נדרשו גדולי ישראל לשאלה זו ,שהפכה להיות בס"ד
מעשית .
הגרא"י הלוי הרצוג ,הרב הראשי הראשו של מדינת ישראל ראה את השתתפות של ערביי ישראל במערכות השלטו של המדינה
כהכרח הנובע מחשבו של הסתכלות ריאלית וז"ל:
"ועתה הגיע הזמ להסתכל במצב כמו שהוא ממש ולבחו את ההלכה מתו אותה ההסתכלות הריאלית)... .כל הקמת
המדינה לא הייתה אפשרית( כנגד רצונ של האומות המאוחדות… וג אי שו ספק שלא יתנו לנו את המדינה היהודית
אלא א כ נקבע בתחוקה ובמשפט זכות המיעוטי לסבילות הנידונית ,וודאי שמניעת הפליות וקיפוחי של המושלימי
והנוצרי ג יחד תהווה אלמנט יסודי מתו הזכות למדינה שיתנו לנו" )תחוקה לישראל חלק א(.
כדי לתר את הקושיא כיצד אילוצי מעשיי משני את ההלכה ,קובע הרב הרצוג כי מדינת ישראל איננה מלכות ישראל
האידאלית ,עליה דיברה התורה .לדעתו,כאשר תתחדש מלכות בית דוד ,אכ נהיה כפופי למגבלה זו .אבל בינתיי מדינת ישראל היא
מעי שותפות של יהודי ושאינ יהודי ולכ אינה כפופה להגבלה התורנית הנוהגת במצב של מלכות אידאלית .וז"ל:
"מכל האמור יש לנו להתבונ עוד .הלא יסוד המדינה מעצמו הוא מעי שותפות .הרי זה כאילו ע"י תיוו ידוע באו גוי ,... ,לידי
הסכמה לתת לנו להקי ממשלה משותפת באופ שתהיה לנו עליונות ידועה ושש המדינה יקרא על שמנו .כלו היתה על מדינה
זו תורת מלכות ישראל באותה המדה של מלכות ישראל כימי דוד ושלמה ,של מלכות ישראל ....בעצ זוהי שותפות של ע ישראל
וע נכרי בתנאי כאלה ,המבטיח לשות הראשו מדה ידועה של עליונות") .ש(.
מר הגר"ש ישראלי ,בספרו "עמוד הימיני" ,פותר את הבעיה בדר הרבה יותר פשוטה .לדעתו ,כל המינויי של היו ג לתפקידי
ממשל אינ בגדר "שררה" .זאת כיו שה קצובי לזמ ואינ עוברי בירושה .הבחירות היו אינ אמורות להעניק כח של שררה
לנבחרי אלא למנות "באי כח לציבור...לפעול מה שצרי לטובת הציבור ...מכח משלחיה ה יונקי את כוח" )סימ יב(.
לפי דבריו ככל שהבחירות ה יותר דמוקרטיות כ הבעיה פחות מתעוררת.
הרב הרצוג רואה בקבלת תכתיב האומות מצב של אי ברירה .לעומתו מר הגר"ש ישראלי רואה במשפט הבי לאומי )לא בפרשנותו
האנטי ישראלית או האנטישמית( גור לגיטימי ,קובע בעניני הלכתיי ,הנוגעי בסדרי שלטו כמו הלכות מלחמה .וז"ל:
"ואי הכי נמי ,א יבואו העמי כול לידי הסכמה לאסור המלחמה באופ שזה יפסוק מלהיות חוק הנהוג בעמי ,שוב לא תהא
המלחמה חוקית )ג על פי ההלכה(".
על פי זה נית להתקד ולהסיק כי מניעת בחירה אקטיבית או פסיבית תהיה ג מנוגדת להלכה.
כל זאת בתנאי שהצבנו בשבוע שעבר ,כי המצביע או הנבחר איננו בגדר "קשר רשעי"
המנסה לפגוע ולהרוס את אושיות המדינה.
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'  02#5371485פקס02#5379626 :
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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ז' #יג' שבט ,בבא קמא דפי לה#מא

שור האצטדי)
הרב עופר לבנת
למדנו השבוע בד היומי )משנה בד לט עמוד א( שא על פי שבדר כלל שור שנגח אד והרגו חייב מיתה ,שור האצטדי,
שהוא שור שאימנו אותו להופעה באצטדיו כחלק ממלחמת שוורי לנגוח והרג תו כדי המופע ,אינו חייב מיתה .הטע
להלכה זו הוא שהשור לא נגח מיוזמתו אלא רק לאחר שהתגרו בו במכוו כדי שינגח.
הראשוני התקשו בהסבר הלכה זו בגלל סוגיה קודמת )כד עמוד ב( ,בה נאמר שא אד שיסה את כלבו לנשו ,הוא חייב
לשל עבור הנזק .הרי שחייבי על נזק ג במקו שהחיה תקפה לא מיוזמתה אלא רק לאחר שגירו אותה לכ.
התוספות )כד עמוד ב ד"ה המשסה( חילקו בטענה שמשסה כלב אינו דומה לשור האצטדי "שהאד נלח עמו להורגו".
כלומר ,לפי התוספות ,רמת הגירוי במקרה של שור האיצטדי היא הרבה יותר גבוהה ולכ אי להטיל שו חיוב על השור ,א
כלב ששיסו אותו מדובר בגירוי יותר קל ולכ יש לחייב את בעל הכלב על הנזק .חילוק דומה כתב הנמוקי יוס )ד יא עמוד א
בדפי הרי"( בש הרא"ה ששור האיצטדי הרגילו אותו ואימנו אותו לנגוח לפי סימ מסוי ,ולכ הוא נשלט לגמרי על ידי
המשסה ,לעומת כלב שאי הכרח שהשיסוי יגרו לכלב לנשו.
אול מהרמב" מוכח שהוא חילק אחרת ,שכ הרמב" מצד אחד פסק שא שיסו כלב בעל הכלב חייב לשל עבור הנזק
)נזקי ממו ב ,יח( ,ומאיד פסק )נזקי ממו י ,ח( שכלב ששיסו אותו והרג אי הכלב חייב מיתה.
הנחלת דוד )בבא קמא כד עמוד ב( ביאר שלדעת הרמב" ישנו הבדל יסודי בי חיוב מיתה לבי חיוב תשלו .חיוב מיתה הוא
חיוב על החיה שהרגה  ,ואילו חיוב תשלו הוא חיוב על הבעלי לפי שלא שמר על החיה שבבעלותו .לכ שור האיצטדי
שהרג או כלב ששיסו אותו והרג אינ חייבי מיתה כיוו שה לא הרגו מיוזמת אלא מי שהתגרה ב או שיסה אות גר
לה להרוג .א מאיד ,כיוו שהבעלי יודעי שהחיה שבבעלות ניתנת לשיסוי מוטלת עליה חובה לשמור שא אחד לא
ישסה אותה .לכ ,א הבעלי לא שמרו ,ה חייבי לשל עבור הנזק.

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.

בעליו עמו
הרב יואב שטרנברג
השבוע נעסוק בפטור 'בעליו עמו' ,המכונה ג 'שמירה בבעלי' .בתורה כתוב:
יִ,%ל ִאיֵ %מ ִע ֵר ֵעה וְנִ ְ4ַ %ר אֵ 3מת ְָ 4ע ָליו ֵאי ִע< ;ֵ %ַ 3יְ ִַ :;ֵ %א ְָ 4ע ָליו ִע< 3לֹא יְ ִַ ;ֵ %א ָ* ִכיר הא ָ4א ִָ *ְ 4כר."3
"וְ ִכי ְ
)שמות כב ,יג  2יד(
מבואר בתורה ,שלמרות ששואל חייב באונסי א 'בעליו עמו' הרי הוא פטור מלשל.
א שהסברא היתה נותנת ,שפטור 'בעליו עמו' מתייחס למקרי שבה בשעה שנגר הנזק ,היה הבעלי ביחד ע השומר ,ולכ יש
מקו לומר ,שבמקרה כזה השומר אינו חייב לשל ,הרי שההלכה היא )שולח ערו חוש משפט סימ שמו סעי ב( ,ש'היה עמו
בשעת שאלה  2אי צרי להיות עמו בשעת שבורה ומתה' .דהיינו ,שא הבעלי היה 'ע' השומר בשעה שהתחילה השמירה ,הרי
השומר פטור א שהבעלי אינו 'עמו' בשעה שהחפ ניזוק.
עוד מבואר ,שהגדרת 'עמו' פירושה ,שהבעלי עבד עבור השומר.
ולכ ,פטור בעליו עמו ,פירושו שבמקרה שבשעת התחלת השמירה ,עבד הבעלי עבור השומר ,הרי השומר פטור מלשל במקרה
של נזק לפקדו .פטור זה מתייחס לכל חיובי השמירה ,ולכל סוגי השומרי ,ולכ אפילו שואל פטור ,ואפילו בפשיעה.
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בגמרא )בבא מציעא צז (.אומר רבא:
"אמר רבא :האי מא דבעי למישאל מידי מחבריה וליפטר ,נימא ליה :אשקיי מיא ,דהוי שאילה בבעלי .ואי פקח הוא ,נימא
ליה :שאיל בדישא ,והדר אשקיי".
מדברי הגמרא רואי ,שאי צור שהבעלי יהיה עובד בתשלו ,או בעבודה משמעותית  2אפילו א בשעת התחלת השמירה
ביקש השומר מהבעלי למזוג לו כוס מי ,והבעלי עשה זאת ,פטור השומר.
מה הדי כאשר הבעלי עושה את העבודה עבור השומר ביוזמתו? במקרה זה נחלקו הטור והמרדכי .לדעת הטור )חוש משפט
סימ שמו( ,אפילו א הבעלי עשה מיוזמתו ,הרי זו שמירה בבעלי .אול המרדכי )בבא מציעא סימ שעג( כתב שבמקרה כזה
אי זה נחשב שמירה בבעלי .בשולח ערו )ש סעי ד( פסק כדעת הטור.
עוד יש לדו ,מה הדי כאשר הבעלי רק התחייב ללכת לעבוד ,אבל עדיי לא עשה שו דבר עבור השומר .במשנה בתחילת פרק
השואל )בבא מציעא צד (:נאמר" :שאל את הפרה ואחר כ שאל את הבעלי או שכר ,ומתה  2חייב ,שנאמר בעליו אי עמו של
ישל".
הגמרא אומרת ,שרק א השאלה קדמה לעבודת של הבעלי השומר חייב .אול ,א השאלה ועבודת של הבעלי התרחשו בו
זמנית ,השומר פטור .על כ מקשה הגמרא ,כיצד זה יתכ ,הרי השומר מתחיל לשמור רק כאשר הוא מבצע פעולת משיכה,
והבעלי מתחיל לעבוד באמירה בלבד.
מכח קושיית הגמרא לומד הרא"ש )ש סימ ו( שמרגע שהבעלי התחילו להתכונ לקראת העבודה ,זה נחשב כבר שהתחילו
לעבוד .אמנ ,הרמ"ה חילק ,שדווקא א הבעלי מצידו מוכ לעבוד מיד ,אלא שלשומר אי עבודה עבורו ,נקרא שהתחיל את
מלאכתו .אבל א השומר אמר לבעלי לבוא לעבוד אצלו מחר ,אי זו התחלת מלאכה ,ג לא לעניי שאלה בבעלי.

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 ) ? 80לח לקניה(

רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו) 02#5382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02#5379626 :

הרב מרדכי הוכמ)

אלדד ומידד  #ונבואות ַה ְָ 0לו
חלק ב'
מי יאכילנו בשר?

שיטה זו סבורה שהפרשיות מרמזות  2שזקני ישראל חלקו על משה כיצד יש להנהיג את ישראל .הזקני היו סבורי שע
ישראל טר הגיע למדרגה הרוחנית שתאפשר לה להימנע מאכילת בשר .משה שמע את דברי הזקני אול הוא התייחס
לדעת בביטול .האסיפה שלה כונתה בש 'אספסו' .הוספת אותיות למילה כדי להקטי את חשיבותה מופיעה במקומות
נוספי בתנ" ;6וא כא ,הוספת הסיומת "סו" למילה "אסיפה" נועדה להקטי את החשיבות של האסיפה הזו.
אול הזקני לא חזרו בה משיטת .ה הודיעו לע שמשה רבנו צרי להמשי ולהתפלל שירד לע ְ* ָלו .הע שמע את דברי
ַא ִכ ֵלנ ָ*ָ 4ר" .הע קיבל את שיטת הזקני ,ורצה להמשי
ָ%ב וְַ ִBב4ְ ַC Dנֵי יִ ְ* ָר ֵאל ַוֹBא ְמר ִמי י ֲ
הזקני ,היה במצוקה ַ " 2וE B
ולאכול בשר .אול מאיד ,מדרגת הזקני לא היתה גבוהה כמו מדרגת משה רבנו ,והע לא האמי שהזקני מסוגלי להוריד
ַא ִכ ֵלנ ָ*ָ 4ר" .שאלת הע היתה פשוטו כמשמעו!!  2מי האישיות שתאכיל
את ַה ְָ Fלו בתפילותיה .ולפיכ הע שאלִ " :מי י ֲ
אותנו בשר .משה רבנו אינו מוכ להתפלל עבורנו שד’ יעניק לנו בשר ,ואילו הזקני שמעוררי אותנו לבקש את הבשר ,אינ
מסוגלי להביא את הבשר בתפילותיה.

3
3
33

פרשת בשלח

א6כל 5נ ִֹכי ְל ַב ִ3י' ו' ָה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג'
ההצעות של משה ' #לֹא ַ
משה רבנו הגה דר לצאת מהמצוקה הזו )במדבר ,יא ,יא2טו(:
יק ָ ֲַ Dא ֶ%ר יִ ָFא ָהא ֵֹמ ֶאת
ֹאמר ֵא ַלי ָ* ֵאה ְב ֵח ֶ
יתי ֵאת ָDל ָה ָע ַהֶIה ִא 5נ ִֹכי ְי ִל ְד ִ9יהDִ 6י ת ַ
ֹאמר מ ֶֹ%ה ֶאל ד’ ֶ ...ה5נ ִֹכי ָה ִר ִ
" ַוֶ B
אכל
ֹאכ ָלה :לֹא ַ
ַהֹBנֵק ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶ%ר נִ ְְ 4ַ %ע ַָ +ל ֲאב ָֹתיוֵ :מ,יִ  ִלי ָ*ָ 4ר ָל ֵתת ְל ָכל ָה ָע ַהֶIה ִDי יִ ְבָ Dע ַלי ֵלאמֹר ְ+נָה ָ;נ ָב ָ*ר וְ נ ֵ
ֶי וְ ,ל ֶא ְר ֶאה
אתי ֵח ְֵ 4עינ ָ
 9:ע ֶֹ*ה ִ;י ָה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג ִא ָמ ָצ ִ
"נ ִֹכי ְל ַב ִKי ָל ֵ*את ֶאת ָDל ָה ָע ַהֶIה ִDי ָכ ֵבד ִמ ֶ< ִJי :וְ ִא ָָ Dכה ְ
ְָ 4ר ָע ִתי:
משה פנה לד’ ואמר לו שהבעיה נוצרה  2מכיוו שהוא אינו מתאי עוד להנהיג את ע ישראל .משה מבי שהוא אמור להתפלל
עבור שד’ יית לה בשר .א לאחר מעמד הר סיני ,לאחר שהוא נצטווה להישאר במדרגה שמימית ;7הוא נותר מרוחק
יתי ֵאת ָDל ָה ָע ַהֶIה ִא "נ ִֹכי ְי ִל ְד ִ9יה ."6לפני שנה
ממצב ,והוא כבר אינו חש כלפיה יחס של הורי לילדיה – " ֶה"נ ִֹכי ָה ִר ִ
כשה יצאו ממצרי הוא חש רחמי2הורי על הע ,ולכ הוא היה מוכ להתפלל למילוי תאוות השטותית לבשר .אול עתה
הוא אינו חש שרחמי2הורי מפעמי בו לנוכח בקשת הבשר ,והוא אינו מסוגל להתפלל עליה מקירות ליבו למילוי "תאוות".
משה ביקש מד’ שיצר אליו אנשי נוספי בדרגה פחותה ממנו ,והללו יחושו רחמי2הורי על תאוות הע ויתפלל עבור
למילוי תאוותיה .משה ביקש מד’ שיוריד ג אותו עצמו ממדרגתו; כדי שג הוא יחוש במצוקות הע ,ויוכל להתפלל עבור
לבשר .הזוהר 8מבאר שהרעיו הזה גלו בבקשה התמוהה ָ ' 2ה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג'; וכעי כ מבואר ב"מאור ושמש" )ש(:
 +,ע ֶֹ*ה ִ;י'  2רצה לומר ,לשאת אות עלי; ָ ' 2ה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג' רצה לומר ,הורידני ממדרגתי ,שנפילה ממדריגה
"' ...וְ ִא ָָ Dכה ְ
היא בחינת 'הריגה' ,כדי שיהיה לי אחיזה ָמה עמה".

המענה של הקב"ה
הקב"ה נענה לשתי בקשותיו של משה.
כזכור ,הזקני התנגדו לדרכו של משה; ומשה התייחס אליה מתחילה בביטול ,והאסיפה שלה כונתה בש 'אספסו' .אול
לאחר שמשה ביקש מהקב"ה שיצר אליו מנהיג שמתאי לע ,הקב"ה הודיע לו שהוא יעלה את קבוצת " ִז ְקנֵי ָה ָע וְ ְֹ %ט ָריו"2 9
למדרגת "נביאי" .ה"נביא" מסוגל להתפלל ולשנות את גזירות הבורא .10הזקני שסבורי שישראל זקוקי לאכילת בשר
יועלו למדרגת נביאי  2וה יוכלו לשנות בעצמ את גזירת הבורא ולהתפלל למת בשר לע.
 9:ע ֶֹ*ה ִ;י' .הקב"ה
כזכור ,משה רבנו ביקש לרדת ממדרגתו ,והוא רמז לכ ג כאשר הוא השתמש בלשו נקבה '2וְ ִא ָָ Dכה ְ
נענה לבקשתו ,וירידת המדרגה הזו מופיעה מייד בהמש .הקב"ה אמר למשה בנבואה שיודיע לע שה יאכלו בשר למחרת.
משה קיבל את הנבואה הזו ,אול הוא לא הצליח לראות בבירור כיצד הנבואה תמומש; ולפיכ הוא פקפק בנכונות נבואתו,
והוא ננז על כ )במדבר יא ,כא2כג(:
ב ָקר יִ ֵָ Oחט
ָמיֲ :הצֹא ָ
"כל ח ֶֹד %י ִ
"מ ְר ָ*ָ 4ָ +ר ֶא ֵָ +ל ֶה וְ ְ
+,ה ַ
ֹאמר מ ֶֹ%ה ֵֵ %%מא3ת ֶא ֶל ַר ְג ִלי ָה ָע ֲא ֶ%ר "נ ִֹכי ְִ 4ק ְר 34וְ ָ
" ַוֶ B
ֹאמר ד’ ֶאל מ ֶֹ%ה ֲהיַד ד’ ְִ +ק ָצר ַע ָ+ה ִת ְר ֶאה ֲהיִ ְק ְר ָ ְד ָב ִרי ִא
מ ָצא ָל ֶהַ :וֶ B
ֵ"ס ָל ֶה ָ
מ ָצא ָל ֶה ִא ֶאת ָDל ְKגֵי ַה ָBי ֵ
ָל ֶה ָ
לֹא:
הנזיפה שהקב"ה נז במשה מזכירה את הנזיפה שהקב"ה נז בשרה 11בזמ קבלת הבשורה אודות לידת יצחק .אברה זכה
לקבל את הנבואה על לידת יצחק באופ ברור  2במדרגת "זכר" ,א שרה זכתה לשמוע את הנבואה הזו שלא בברור  2במדרגת
"נקבה" .שרה שלא קיבלה בברור את הנבואה הזו פקפקה בנכונות נבואתה ,והיא ננזפה על כ .וא כא ,משה קיבל את נבואת
הגעת הבשר במדרגה נמוכה  2במדרגת "נקבה"; ולפיכ הוא פקפק בנכונות נבואתו ,והוא ננז על כ.

נבואות אלדד ומידד

משה רבנו קיבל את הנבואה על הגעת הבשר במדרגת 'נקבה' ,והוא לא ידע כיצד הבשר יגיע לע ישראל .אול היו נביאי
שקבלו אותה במדרגת 'זכר' )במדבר יא כו(:
ַ4א
ֹה ָלה וְַ ִBתנ ְ
ָצא ָהא ֱ
רח וְ ֵה ָ<ה ַE Dְ 4ת ִבי וְ לֹא י ְ
יה ָה ַ
ֲל ֶ
ַ+נַח ע ֵ
ידד ו ָ
ָ%י ֲַ <ַ 4חנֶה ֵָ %ה ֶא ָחד ֶא ְל ָKד וְ ֵַ %ה ֵOנִ י ֵמ ָ
"וֲַ Oָ ִBאר ְ%נֵי ֲאנ ִ
ֲַ <ַ 4חנֶה":
תוכ נבואת של אלדד ומידד אינו מפורש בתורה ,א הוא מובא בתרגו יונת ב עוזיאל ש ,וכ נאמר ש בתרגו חופשי:
" ...אלדד היה ִמתנבא ואומר  2הנה משה נאס; מהעול ויהושע ב נו משרת המחנה עומד אחריו ומנהיג את בית ישראל
ומביא אות לאר הכנעני ומנחיל אותה לה .מידד היה מתנבא ואומר  2הנה ַ* ְלוִ י עולי ִמ ַה ָBומכסי את כל המחנה
של ישראל ויהיו לע למכשול"...

תוכ נבואת אלדד התרחש באופ סמלי מיד בסמו ,והוא מתואר בכתוב )במדבר יא ,כז2ל(:
ֹאמר ֲאדֹנִ י מ ֶֹ%ה
הַ %3ע ִ 4נ ְמ ֵָ %רת מ ֶֹ%ה ִמ ְE 4ח ָריו ַוַ B
ַע יְ E
ִַ 4אי ֲַ <ַ 4חנֶהַ :וַ B
ידד ִמ ְתנ ְ
מ ָ
ֹאמר ֶא ְל ָKד ֵ
ַער ַו ֵַCBד ְלמ ֶֹ%ה ַוַ B
ָר ַהַ J
" ַוָ B
5ס; מ ֶֹ%ה ֶאל ַה ַ< ֲחנֶה הא
יהַ :ו ֵ< ֵ
ֲל ֶ
יאי ִDי יִ ֵ +ד’ ֶאת רח 3ע ֵ
מי יִ ֵDָ +ל ַע ד’ נְ ִב ִ
+,ה ִלי ִ
ֹאמר ל 3מ ֶֹ%ה ַה ְמ ַקֵJא ָ
ְָ Dל ֵאַ :וֶ B
וְ ִז ְקנֵי יִ ְ* ָר ֵאל":
ֵ5ס;
ֵ5ס;' מופיעה בתנ" בתיאור של איש יחיד היא מופיעה בדר כלל במשמעות של מיתה .12הלשו " ַו< ֵ
כאשר המילה ' ַו< ֵ
מ ֶֹ%ה" מרמזת שכאשר משה רבנו הצטר אל המחנה ,הוא "מת" מבחינה מסוימת .משה ירד מהמדרגה הגבוהה שהוא היה
שרוי בה לפני כ ,והוא הצטר לבקשת הבשר של "מחנה" ישראל; ו'הא וְ ִז ְקנֵי יִ ְ* ָר ֵאל' התפללו שד’ ישלח בשר לע ישראל.
ברגעי אלו ,שמשה "מת" מבחינה סמלית ,יהושע ב נו הוא זה שגילה מנהיגות והוא הציע למשה לכלוא את אלדד ומידד.
יהושע לא הנהיג עדיי בפועל את הע ,שהרי משה רבנו רק ירד ממדרגתו והוא לא "מת" ממש .אול גילוי המנהיגות הזה
הראה שיהושע יהיה המנהיג הבא של ע ישראל.
ג נבואת מידד התרחשה מיד בסמו ,והיא מתוארת בכתוב )במדבר יא ,לא2לד(:
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ֵיה ֶט ֶר
ע3ד4ֵ Jי ִֶ J%
ַ,ספ ֶאת ַה ְָ Fלוַ ...ה ָ*ָ 4ר ֶ
ָק ָה ָעַ ...וְ B
ָסע ֵמ ֵאת ד’ ַו ָBגָז ַ* ְלוִ י ִמ ַה ָBוַַ %ֹQ ִBעל ַה ַ< ֲחנֶהַ ...וָ B
רח נ ַ
"וְ ַ
ַ ד’ ָָ 4ע ַמ ָDה ַר ָ4ה ְמאֹד :וְַ ִBק ָרא ֶאת ֵַ %ה ָ<קַ 3ההא ִק ְבר3ת ַה ֲַ +אוָה ִDי ָָ %ק ְבר ֶאת ָה ָע
יִ ֵָ Dרת וְ  ,ד’ ָח ָרה ָב ָע ַוְ B
ַה ִ< ְת ִ,י":
לפי הנבואה שמשה קיבל מד’ לפני כ ,הבשר לא היה אמור להמית את האוכלי!! משה נצטווה להודיע לע ,שה יקבלו בשר
ֶ R,כ וְ ָהיָה ָל ֶכ
ֵצא ֵמ ְ
ָמי ַעד ֲא ֶ%ר י ֵ
במש חודש ימי וה יאכלו ממנו עד שה ימאסו בו והוא יעורר בה גועל!! ַ " 2עד ח ֶֹד %י ִ
ָרא) "...במדבר יא ,יח2כ( .אול לפי נבואת מידד הבשר הזה יהיה למכשול; והכתוב מספר שנבואת מידד היא זו שהתקיימה!!
ְלז ָ
מה ְָ Fלו ה מתו ,וקברו אות ש!!
ברגע שישראל נגסו ַ
בר ,היתכ שד’ ישטה בע ישראל?! היתכ שד’ ציווה את משה להודיע לע שה יאכלו בשר במש חודש ימי עד שהבשר
יימאס עליה; א בסופו של דבר ד’ המית אות על ידי הבשר הזה?!
כזכור ,הילקוט שמעוני מבאר "מימיה לא חטאו חטא גמור ולא לקו מכה גמורה" .ע ישראל לא הוכה ממש ,אלא שהכתוב
מספר את מה שאלדד ומידד "ראו בנבואת" .אלדד ומידד ראו ,שד’ התייחס אל מי שנגס בבשר כאל אנשי "מתי" כבר
מה ְָ Fלו במש כחודש ימי עד
ברגע שה נגסו בו .א האנשי עצמ המשיכו לחיות ולאכול מ הבשר כרגיל .ישראל אכלו ַ
ש"נבואת משה" התממשה  2וה מאסו בו וקברו את ה"תאוה" שלה לבשר.13

סיכו
שה ְָ Fלו נית באופ ממוש ומשביע רצו,
העיו בשתי פרשיות ַה ְָ Fלו שבתורה הוא בגדר " ִחיד3ת ִמ ִJי ֶק ֶד" .בספר שמות משמע ַ
ואכילתו היתה דומה לאכילת המ ולא היה בכ פג .אול בספר במדבר מבואר שאכילת ַה ְָ Fלו לא היתה רצויה והיא המיתה
את אוכליו.
חז"ל מרמזי שמדובר בשתי התייחסויות שונות ,שה בעצ רמות שונות של ראייה נבואית .לפי הראיה במדרגה הנמוכה
אכילת ַה ְָ Fלו אינה ממיתה ,א לפי הראיה במדרגה הגבוהה אכילת ַה ְָ Fלו ממיתה באופ מיידי .ספר במדבר מתאר את ירידת
ַה ְָ Fלו לפי ראיית של אלדד ומידד  2שהיתה במדרגה נבואית גבוהה  2ולכ הוא מספר שאוכלי ַה ְָ Fלו מתו באופ מיידי .מזמור
ע"ח בספר תהילי אימ את הראייה הזו ,ולכ הוא מספר שאכילת ַה ְָ Fלו הרגה בישראל כבר בפע הראשונה ;14וג סוגיות
התלמוד אימצו את ההתבוננות הזו.
ָביא ע3ד ְ4יִ ְ* ָר ֵאל ְDמ ֶֹ%ה" .בישוב הקושי הזה נארי
בר ,אימו ראיית של אלדד ומידד מעורר קושי ,שהרי "לֹא ָק נ ִ
בעזהשי"ת במאמרי הבאי.
____________________________________________________

" 6האמינו  2דר המדברי להוסי אותיות להקטי הדבר וכ יצרנהו כאישו עינו )דברי לב( הנקרא כ ע"ש האיש הקט הנראה בעי.":
)מצודת ציו שמואל ב יג ,כ( .וההבנה שהוספת האותיות ל"אסיפה" של הזקני נועדה להמעיט בחשיבות מופיעה כבר ב'שפת אמת'
)בהעלות ,תרנ"ה(
+,ה ֹRה ֲעמֹד ִע ָ< ִדי) "...דברי ה ,כו2כז(
יכ :וְ ָ
"ה ֵל ֶ
ֵ " 7ל ְ ֱאמֹר ָל ֶה %ב ָל ֶכ ְל ֳ
 9:ע ֶֹ*ה ִ;י
" 8משה לא אבאיש קמיה ולא שאל למיתה ...משה אתאחד והוה סליק במה דלא אתאחד נביאה אחרא  ...אמר 'וְ ִא ָָ Dכה ְ
ָה ְרגֵנִ י נָא ָהרֹג' דחשיבנא נוקבא במיכלא דילה )ואנא נחית מ שמייא דאיהו דרגא עלאה לנחתא לדרגא דנוקבא) "...זוהר במדבר ,ד קנו
עמוד א(
 9קבוצה זו ִ " -ז ְקנֵי ָה ָע וְ ְֹ %ט ָריו"  2פקפקה בדרכו של משה עוד במצרי; וכבר ש ה חששו שדרכו של משה היא קיצונית מדי,
ושהקב"ה אינו חפ להנהיג בה את הע .כשמשה ביקש מהזקני לבוא עמו אל פרעה ולדרוש ממנו לשחרר את הע ,הזקני הסכימו
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פרשת בשלח
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אוהיו ,ארה"ב

Ohio, USA

ניס תשס"ג

הוצאתו לחו"ל של יי) הקדוש בקדושת שביעית
שאלה
אני מכה ברבנות כא כשליח מישראל .קיבלנו במתנה יי מזוג שהתארח אצלנו .האורח התגאה ביי הישראלי ,וכשבדקתי
גיליתי שהיי קדוש בקדושת שביעית .יש לי שתי שאלות:
א .פירות שביעית אסורי בהוצאה לחו"ל )"מצוות האר כהלכת" לרב גולדברג עמ' ריא( ,הא בדיעבד כשהוצאו לחו"ל
ה מותרי בהנאה?
ב .כיוו שלמיטב הבנתי הדבר אסור ,הא אי בעיה לתת כשרות לחברה המייצרת את היי?

תשובה
א .נחלקו הפוסקי בשאלה לאיזה צור הותר להוציא פירות הקדושי בקדושת שביעית מ האר ,ולכולי עלמא מותר
לצור צידה לדר.
ב .יש שאסרו לצרכי מסחר ,ויש שאסרו א במקרה שאי סוחרי בה.1
ג .א עבר והוציא ,אי צור להחזיר ומותר לאכל בחו"ל לפי הכללי של קדושת שביעית.2
ד .א הגיע זמ הביעור ג בחו"ל יש להפקיר ,וא לא הפקיר נאסר.3
ה .לא ברור מי גר להוצאת היי הזה לחו"ל .ייתכ שהיבוא עשה זאת ללא ידיעת היצר ,לכ לא ברור שיש שאלה על
תעודת הכשרות.
______________________________________
1

2
3

כאשר אד פרטי מעוניי להוציא פירות קוד זמ הביעור ,נחלקו הראשוני באלו מצבי מותר להוציא .לדעת התוספות )פסחי
נב ע"ב ד"ה "רב ספרא"( מותר להוציא לאכילה אול אסור להוציא לצרכי מסחר ,ואפילו מסחר שמותר באופ עקרוני באר
ישראל אסור בחו"ל; אול לדעת הר"ש משאנ )שביעית פ"ו מ"ה( אסור להוציא אפילו לצור אכילה ,ורק צידה לדר מותרת .לכ
א אד הוציא קוד הביעור שלא לצור צידה לדר הדבר נעשה באיסור .הרמב" )שמיטה ויובל פרק ז הל' יב( הוסי שאסור
להעביר פירות אלו בחו"ל ממקו למקו ,וז"ל" :ופירות האר שיצאו לחוצה לאר מתבערי במקומ ,ולא יעביר ממקו
למקו".
ג במקרה שבו הוצאו הפירות באיסור ,לא נאסרו הפירות באכילה – "אגרות משה" )או"ח ה סי' מב ד"ה ומצד איסור(.
הרמב" )ש(.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמ נחמיה גולדברג
הרב נחו אליעזר רבינובי
הרב ישראל רוז
בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות  -ההסתדרות הציונית העולמית
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