תרומה תשס"ט

צדקה ופיטורי הילכו יחדיו?
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
השבוע נקרא אודות הקריאה למת התרומה לבני המשכ ונתפלל כולנו לחידוש בני המקדש .הנביאי חגי וזכריה קראו
לבני דור לעסוק בבני המקדש ,אבל ג הסבירו לה שיזכו לכ בתנאי ש:
יכ "
ֲר ֶ
!מ ְ) ַ0ט ָ)לְ )ִ /פט! ְ)ַ #ע ֵ
" ֵא ֶ,ה ַה ְָ %ב ִרי ֲא ֶ)ר ַ(עֲ&! ַ#ְ %ר! ֱא ֶמת ִאי) ֶאת ֵר ֵעה! ֱא ֶמת ִ
)זכריה ח' טז(.
!צ ָד ָקה" ,בסוגיית הפיטורי ,הסוגיא
!מ ְ) ַ0ט ָ)ל "/וכיצד מגיעי ל" ִמ ְ) ָ0ט ְ
תחת כותרת זו ,ננסה לברר השבוע מה " ֱא ֶמת ִ
הכואבת כל כ ,שחייבת להטריד כל אחד ואחד בימי אלה.
לכאורה ,מערכת היחסי בי עובד ומעביד איננה קשורה לשאלת הצדקה .א ,עיו מעמיק בסוגיא ,מגלה שיש קשר
ביניה.
הצדקה המעולה ביותר היא זו המאפשרת לנצר להתפרנס בכבוד וז"ל הרמב":
"שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו ,מעלה גדולה שאי למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמ  ....או ממציא
לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטר לבריות לשאול ,ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמ כלומר החזק
בו עד שלא יפול ויצטר" )הלכות צדקה פ"י ה"ו(.
בלשו ימינו ,עדי לתת לנצר "חכה" מאשר "דג".
אלמנט של חסד ביחסי עובד ומעביד ,אנו מוצאי ג בהקשר של מצוות "הענקה" ,שאומנ מדאורייתא נוהגת רק בעני
שחרור עבד עברי ,אבל בעל ספר החינו מרחיבה לענינו של כל מעסיק וז"ל:
"א בזמ הזה ישמע חכ ויוס לקח ,שא שכר אחד מבני ישראל ועבדו זמ מרובה או אפילו מועט שיעניק לו בצאתו
מעמו מאשר ברכו הש".
אנו יכולי ללמוד מכא כי נוצרת מחויבות של המעביד לדאוג לעתידו של העובד ג א יחסי עובד ומעביד נסתיימו .מכא
נובע כי א יש אפשרות למעביד להמשי ולהעסיק את העובד שכבר עובד אצלו ,יש לתת עדיפות להמש ההעסקה.
כל מי שנאל ב"צוק העתי" לפטר חלק מעובדיו ,חייב להתמודד ע השאלות הבאות .מצד אחד ,ברור כי חובתו
הראשונית של המנהל ,היא לדאוג להמש "חיותו" של העסק .מצד שני ,ג א מדובר בעסק פרטי ,א ההמנעות
מפיטורי תגרור התמוטטות העסק ,או שתעורר סימ שאלה בעתיד הנראה לעי להמש קיומו של העסק ,הרי שחמלה
וצדקה כלפי המועמדי לפיטורי תגרו לפגיעה בכל העובדי.
משבר כלכלי ,מעצ טבעו ,מחייב כל גו עסקי להכי תוכניות יעול והבראה .כיו שבהמש העסקת עובד יש ג משו
קיו של מצוות צדקה בהידור ,מוטלת על המנהל החובה המוסרית ,לנקוט בצעד של פיטורי ,כמוצא אחרו ,ולהעדי
תוכנית יעול שאיננה כוללת פיטורי .הפחתה חלקית בשכר של כל העובדי ,מה שלא יגרו לה לההפ לנזקקי ,יש לה
עדיפות על פיטורי של חלק מהעובדי והפיכת לנזקקי .כאשר מכיני רשימת מפוטרי יש לקחת בחשבו ,ג את
התשובה לשאלה ,מה הסיכוי של המפוטר למצא עבודה במקו אחר .במידה וצרי להחליט על פיטוריו של עובד ותיק מול
פיטוריו של עובד "חדש" ,כאשר העלות והתפוקה של שניה שוה פחות או יותר ,יש לקחת בחשבו את העדיפות שהוותק
מקנה ,מבחינת חובת הכרת הטוב של המעסיק כלפי העובד )שיטת .(LIFO
בהלכות צדקה יש עדיפות לתמיכה בבני משפחה .לכ בעסק בבעלות פרטית ,יש למעסיק מחויבות גדולה יותר כלפי
עובדי ,בני משפחתו .כמוב ,שא מדובר בשותפות או בחברה ציבורית ,נעל שיקול זה.
ָ)!בה ַעד יְ קֹוָק" ,כל אחד ואחד ישאל את עצמו במה "תר" הוא למשבר זה,
ַחק ָֹרה וְ נ ָ
ַח ְ&ָ 0ה ְד ָר ֵכינ! וְ נ ְ
"נ ְ
היכ טעה ובמה הוא יכול להשתפר .כל אחד ישאל את עצמו אילו לקחי הוא יכול להפיק.
אז ורק אז נוכל כולנו להיות בבחינת "נִ ָ7א ְל ָב ֵבנ! ֶאל ַ0ָ 6יִ  ֶאל ֵאל ַָ 8ָ #מיִ "
ולהתפלל לקב"ה כי יחיש את הפתרו למשבר הקשה.
)דברי אלה מבוססי על תשובה שתתפרס בקרוב בחלקו השביעי של שו"ת "במראה הבזק" ,מבית "אר חמדה"(.
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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כח' שבט – ד' אדר ,בבא קמא דפי נו$סב

גבולות האחריות בנזקי אד
הרב עופר לבנת
השבוע בד היומי )סב עמוד א( הגמרא עושה אבחנה חשובה בי מצב בו אד מזיק בידיו לבי מצב בו אד רק גור לנזק
על ידי פשיעתו ,כגו שהיה אמור לשמור על חפ ולא שמר עליו כראוי .המקרה בו הגמרא דנה הוא על אד שמסר דינר זהב
למישהו אחר לשמור ,א אמר לו שזהו דינר כס  .הבעייתיות במקרה הוא שהחפ הינו באמת דינר זהב ,א השומר חושב
שהוא דינר כס שערכו פחות בהרבה .הגמרא מחלקת בי שני אופני שהשומר יכול לגרו נזק לדינר .א הוא הזיק בידיו
את הדינר ,כגו שזרק אותו לי ,אז הוא חייב לשל את שוויו האמיתי כדינר זהב .א א הוא לא שמר על הדינר כראוי
ובפשיעתו נאבד הדינר ,אז הוא משל רק דינר כס  .הגמרא מסבירה שהסיבה לאבחנה היא שבכל מקרה הוא לא היה
אמור להזיק את החפ ,ולכ הוא חייב לפי ערכו האמיתי .א לגבי חיוב שנובע מחמת חיובו לשמור ,כיוו שהוא קיבל על
עצמו לשמור רק דינר של כס  ,אי לחייב אותו לשל יותר מדינר כס .
מסוגיה זו נראה כי כאשר אד מזיק בידיו הוא חייב על כל שווי הנזק שהוא עשה ,אפילו א היה נראה לו שהוא מזיק
משהו שערכו פחות בהרבה .אול מהגמרא בהמש העמוד נראה כי היא סותרת עקרו זה .הגמרא דנה באד שלקח ארגז
של כספי של חברו וזרק אותו לנהר .בעל הארגז טע כי בארגז הייתה אב יקרה .הגמרא מסתפקת הא דר בני אד
לשי אבני יקרות בתו ארגז של כספי או לא .לכאורה ,מה זה משנה ,הרי פה המזיק הזיק בידיו ,ואפילו א אי דר
בני אד להניח אבני יקרות בארגז כזה ,מזיק בידיי חייב על כל נזק שעשה.
הראשוני נחלקו ביישוב קושיא זו .לדעת התוספות )ד"ה מי( הספק של הגמרא הוא אפילו במקו שיש לניזק עדי
שהייתה לו אב יקרה בתו הארגז .התוספות מסבירי כי במקו שאד כלל לא היה יכול להעלות על דעתו שהוא מזיק
את הדבר שהתברר שהוא הזיק ,אפילו מזיק בידיי פטור .לכ א אי דר בני אד לשי אבני יקרות בתו ארגז של
כספי אי לחייב אד שזרק ארגז כזה ,על נזק לאב יקרה .לעומת זאת במקרה שאד מסר דינר זהב לשמירה א אמר
שזהו דינר כס  ,השומר היה יכול לעלות על דעתו שזהו דינר זהב באמת ,ומה שהלה אמר לו שהוא של כס זה כדי שהוא
יסכי לשמור עליו כי חשש שהוא לא יסכי לשמור על דינר זהב.
לעומת זאת ,הרמב" )חובל ומזיק ז ,יח( וראשוני אחרי מסבירי כי א באמת היו לבעל הארגז עדי שהייתה אב
יקרה בתו הארגז ,ודאי שהמזיק חייב לשל עליה ,כיוו שהזיק בידיי .הספק של הגמרא נסוב סביב מקרה שאי לניזק
עדי שהייתה אב יקרה בתו הארגז .חכמי עשו תקנה שבמקו שאד הזיק א אינו יודע כמה הזיק ,כמו במקרה זה
שזרק ארגז לנהר א אינו יודע מה תכולתו של הארגז ,שהניזק נשבע מה היה שווי הרכוש שניזוק והוא נוטל מהמזיק סכו
זה .א במקו שאד טוע שבכלל הנזק היה חפ שאי דר בני אד להניח בתו הדבר הניזוק ,כמו אב יקרה בתו ארגז
של כספי ,בזה הגמרא מסתפקת א הוא יהיה נאמ להישבע שאכ הייתה ש אב יקרה .לכ הרמב" פסק שאד אינו
נאמ להישבע במקרה כזה ,ורק א יהיו לו עדי שאכ הייתה ש אב יקרה המזיק יהיה חייב לשל לו על כ.
המחבר )שו"ע חו"מ שפח ,א( פסק כדעת הרמב" שעקרונית מזיק בידיי חייב על כל הנזק ,ג א לא היה יכול להעלות
על דעתו כי בכלל הנזק יהיו חפצי יקרי ער ,א במקו שאי הדבר ידוע ,לא יהיה הניזק נאמ להישבע שאכ היו ש
חפצי אלו .הרמ"א פסק כדעת התוספות שאפילו מזיק בידיי פטור במקו שלא היה יכול להעלות על דעתו את גודל
הנזק .הש" )ש ס"ק ו( טוע שדעת רוב הראשוני כמחבר וכ הוא הכריע.

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.

הלכות מתנה – עדי חלות בממונות
הרב אורי גנ
בשבועות הקרובי נעסוק ,בע"ה ,בהלכות מתנה.
השו"ע בתחילת הלכות מתנה )חוש משפט סי' רמ"א סעי א( כותב" :אי המקבל זוכה בה );במתנה( או באחת מהדרכי
שהקונה )כלומר :במכירה( זוכה בה ,וכיו שקנה באחת מהדרכי הה אפילו שלא בפני עדי – קנה".
מקורו של די זה בסוגיה במסכת קידושי )ד סה ,(:ש אומרת הסוגיה שבקידושי )וכ בגירושי( יש צור בנוכחות שני
עדי ,ותפקיד של העדי בקידושי אינו רק בתור הוכחה לקידושי במקרה של הכחשת העובדות ,אלא העדי חיוניי
לעצ חל!ת הקידושי ,וא אד קידש אישה ללא עדי אי אלו קידושי כלל.
לאחר מכ מביאה הגמ' את דברי רב אשי שאמר שלגבי ממונות – "לא איברו סהדי אלא לשקרי" .בממונות כל תפקיד של
העדי הוא למנוע שקרי והכחשות ,א ה אינ נצרכי לעצ חלות המכירה או המתנה ,ורק ב"דבר שבערוה" )גיטי,
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קידושי( יש צור בעדי לעצ חלות הדבר.
הרשב"א )בחידושיו לסוגיא ש( הקשה :הרי כל המקור לעדי בדבר שבערוה הוא מהיקש לממונות )בממונות כתוב" :ע"פ
שניי עדי יקו דבר" ובעריות כתוב "כי מצא בה ערות דבר" ,והגמ' בקידושי ש לומדת בהיקש שג בדבר שבערוה
צריכי שני עדי( וכיו שבממונות אי צור בעדי לעצ החלות – מאי נלמד שבדבר שבערוה יש צור בעדי לחלות
הדבר?
הרשב"א עונה שלומדי "עדי חלות" בדבר שבערוה מהצור בעדי בממונות כאשר ישנה הכחשה .אול ,קצות החוש )סימ
רמ"א סק"א( שואל עליו שעדיי לא הסביר מדוע לא נשווה את שני הדיני!
לכ ,עונה קצות החוש שמבחינה עקרונית ג בממו יש צור ב"עדי חלות" ע"מ שתחול המכירה או המתנה ,אלא שצרי
להסביר את המושג "עדי".
באמת ,ג בדבר שבערוה אי צור דווקא בעדי ,אלא העקרו הוא שצרי לעשות את הקידושי )או הגירושי( באופ שיהיה
נית להוכחה לאחר מכ .ויכולת ההוכחה של הקידושי מהוו התנאי מהותי להצלחת חלות הקידושי .אי הקידושי חלי
אא"כ נעשו באופ שנית להוכה ,ובדר כלל ,הדר להוכיח את הקידושי היא עדי ,ולכ הקידושי אינ חלי בלי עדי.
א בדיני ממונות יש לנו כלל" :הודאת בעל די כמאה עדי דמיא" .כאשר האד מודה שהוא חייב הריהו נאמ על עצמו
יותר ממאה עדי.
כיו שכ ,כל עסקה ממונית הריהי ניתנת להוכחה ג בלי עדי ע"י הודאתו של החייב )או של שניה( ,ולכ בממונות אי
צור בעדי לחלות העסקה ,משו שנוכחות של בעלי הדי מועילה במקו העדי.
יתכ ,אמנ ,שהמתחייב יכחיש בב"ד את העסקה ,ולא יודה בה ,ואז לא תהיה הוכחה לעסקה ,א לצור חלות העסקה די
לנו שבאופ עקרוני נית יהיה להוכיח את העסקה .שהרי ג בקידושי בעדי ישנה אפשרות שהעדי לא יוכלו בשעת הצור
להעיד על הקידושי )כגו שעומדי למות או ללכת למדינת הי( .אלא שמספיקה לנו האפשרות העקרונית להוכחת
הקידושי.
נית עדיי לשאול ,מדוע בקידושי לא תועיל הודאת בעל די?
אול שאלה זו כבר נשאלה בגמ' בקידושי ש ,וענתה הגמ' שהאשה שמודה שנתקדשה לפלוני אינה מעידה רק לחובתה
)שנאסרה לכל העול( אלא ג לחובת הקרובי שנאסרו עליה ועליו מחמת קידושי אלו ,לכ אינה נאמנת.
נציי רק ,שחידוש זה של קצות החוש אינו מוסכ ,ובספר "מילואי חוש" )על קצות החוש הנ"ל( הביא קושיה בש "שערי
יושר" שלפי"ז הקונה מ ההפקר יצטר עדי שהרי ש אי בעל די שיוכל להודות בהקנאת החפ.
כמו כ ,הביא ש קושיה של ה"חלקת יואב" ,מה יהיה כאשר המוכר מכר ע"י שליח ולא היה נוכח בעצמו במכירה .הרי
השליח אינו יכול להודות ולחייב את המוכר ,והמוכר עצמו לא היה נוכח בשעת המכירה!

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

הסוסי של משה רבנו
)חלק ב'(
2כל ִאי/
ירי ַ
ִ 34
ֶל ֶח ִ
ישראל התלוננו על משה ואהרו שה רוצי לאכול אוכל רגיל; א משה ואהרו לא התפללו עבור .בר ,היה איש אחר
שהתפלל עבור .האיש הזה התפלל בתחילה למילוי משאלת ל'לח' ; ,ובקשתו התקבלה .הדבר נודע למשה בפרשיה הסמוכה,
שד’ הודיע בה למשה שהוא ימטיר לישראל לח מ השמי .ד’ לא הודיע למשה בפרשיה הזו על קבלת ה'בשר' ,מפני שהאיש
הזה התפלל בתחילה רק על ה'לח' .לאחר מכ האיש הזה התפלל שישראל יקבלו ג בשר ,ובקשתו התקבלה .הדבר נודע
למשה ולאהרו בפרשיה הסמוכה ,ואז משה הודיע ג על קבלת בשר ; ' ְֵ #תת ד’ ָל ֶכ ֶָ #ע ֶרב ָ&ָ #ר ֶל ֱאכֹל וְ ֶל ֶח ֶַֹ ##קר ִל ְ&ַֹ #ע'.
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Cכל ִאי ;'/וה
ירי ַ
ִ #D
דרשת חז"ל מגלה שהאיש הזה היה יהושע ב נו .חז"ל מדייקי בלשו המשורר אס שאמר ; ' ֶל ֶח ִ
מגלי שה' ִאי '/שאס מתכוו אליו ; זה יהושע שירד לו מ כנגד כל ישראל.
יהושע היה צמוד למשה בזמ שישראל התלוננו במרה על המי ,והוא נוכח לראות שמשה התפלל אז לד’ למילוי תאוות למי
רגילי; ויהושע לא הבי מדוע משה שותק כעת .יהושע לא יכול היה להישאר אדיש למצוקות הע ,הוא החל להתפלל שד’
יקשיב לרצו הע לאכול אוכל רגיל .יהושע התפלל בתחילה למילוי תאוות ללח ,ולאחר מכ הוא התפלל ג למילוי תאוות
לבשר.
בקשתו הראשונה של יהושע ; לאכול לח ,לא הצריכה שינוי גדול .הדבש והשמ שהיו ניגרי עד אז מתו הסלעי המתבקעי
היו מיוצרי בעול העליו ; ב ַָ 8מיִ  .חומרי אלו ,וחומרי מזו נוספי שישראל נזקקו לה ,היו מומסי בתו מי ויוצאי
נ/ז ִלי ִמ ַָ Eלע' .כעת לאחר תפילתו של יהושע ,החומרי הללו
ַ/Fצא ְ
בתור 'נוזלי' מתו הסלעי; וכפי שהמשורר אס מספר 'ו ִ
חדלו לעבור את תהלי ההמסה הראשוני וה ירדו מ ה ַָ 8מיִ  בצורה מוצקה .אול ג אז ניכר עליה הטע המוכר הקוד
יחת ְִ #ד ָב.'/
של השמ והדבש; ; 'וְ ָהיָה ַט ְעמַ 6ְ /ט ַע ְל ַ)ד ַה ֶָ 7מ'' ,וְ ַט ְעמַ 6ְ /צ ִִ 0
חז"ל מדייקי 1בדברי המשורר אס ; 'וַיְ ַצו ְָ /ח ִקי ִמ ַָ Hעל' ; שהשמי נקראי בש ' ְ) ָח ִקי' ,מפני ששוחקי וטוחני ש
את המ .עד תפילתו של יהושע החומרי הללו עברו תהלי של המסה; אול בעקבות תפילתו של יהושע ,ד’ ציווה על
המלאכי לשחוק ולטחו את החומרי הללו ,ולהגיש אות בצורת ה'מ' המוצק .שינוי מצב הצבירה לא היה מוחלט והיה
ָמס' .אול המ שנלקט
תק לזמ קצר ,ולאחריו המ היה חוזר להיות נוזלי כפי שהיה לפני תפילתו של יהושע; ; 'וְ ַח ַה ֶֶ 8מ) ְונ ָ
והובא אל תו האהל היה נשמר זמ נוס בצורה מוצקה .וישראל היו אוכלי אותו כפי שהוא ,או טוחני ומבשלי ואופי
אותו.
לשיטתו של אס  ,האפשרות הקודמת של קבלת החומרי המזיני בצורה נוזלית ; חוסכת זמ מרובה; ונית לנצל את הזמ
הזה לעמל התורה .בעלי התוספות )ברכות ד לז ,ב( מספרי שרבינו דויד ממי" היה רגיל לשרות פרורי לח במי בלילה כדי
לאכל בשחר ,והוא היה עושה זאת כדי לחסו את הזמ של ברכת המזו ו'כדי שיתחזק ראשו ויוכל להגיד ההלכה' .לשיטת
אס  ,במצב הקוד של ' ַוֵFנִ ֵקה! ְד ַבִ /מ ֶַ 9לע וְ ֶֶ /מ ֵמ ַח ְל ִמי) צ:ר' היה נחס אפילו זמ הלעיסה .המשורר אס רואה במצב החדש
שבו צרי לטחו ולאפות את המ ואח"כ ללעוס אותו ; 'עונש' לע ישראל; ולכ הוא מביא את הכתוב הזה במסגרת תיאורי
העונש.

הסתירה הפנימית שבדברי אס;
התיאורי של אס סותרי את עצמ .בתחילה הוא מספר שד’ מילא את תאוות של ישראל וה אכלו ושבעו מ האוכל הזה
ָבא ָל ֶה' .אול מיד נאמר שד’ הרג אות לפני שה הספיקו למאוס באוכל ; ' לֹא זָר!
ָת י ִ
ֹאכל! וַ#ְ &ְ ִFע! ְמאֹד וְ ַת ֲאו ָ
; ' ַוְ F
ֵיה.'...
ַהרֹג ְִ #מ ְ) ַמֶ I
יה :וְ ֱ Dא;ל ִֹהי ָע ָלה ָב ֶה ַוֲ F
Cכ ָל ְִ #פ ֶ
ָת ע/ד ְ
ִמ ַ( ֲאו ָ
הא בני ישראל הספיקו לשבוע מ האוכל ,או שה נהרגו מייד כשה טעמו ממנו? מדוע המזמור מתאר מציאות שסותרת את
עצמה?
המזמור אינו מתאר מציאות שסותרת את עצמה ,אלא תיאורי שוני של אותה מציאות .המשורר משתמש בלשו 'לֹא זָר:
ָת' ; כדי לרמז לנו ששורש הסתירה הזו מצוי בתורה .בספר במדבר )יא( מסופר שלאחר כשנה לשהיית בני ישראל במדבר
ִמ ַ( ֲאו ָ
ה אכלו את המ בלבד ,וה התאוו לאכול ג בשר .משה נצטווה להודיע לע ,שה יקבלו בשר במש חודש ימי וה יאכלו
ָרא' .אול כאשר ַה ְָ 7לו הגיע
ֶ 0Dכ וְ ָהיָה ָל ֶכ ְלז ָ
ֵצא ֵמ ְ
ָמי ַעד ֲא ֶ)ר י ֵ
ממנו עד שה ימאסו בו והוא יעורר בה גועל!! ; ' ַעד ח ֶֹד) י ִ
ַ ד’ ָָ #ע ַמ ָ6ה ַר ָ#ה ְמאֹד'.
ֵיה ֶט ֶר יִ ֵָ 6רת וְ  Dד’ ָח ָרה ָב ָע ַוְ F
ע/ד#ֵ !Iי ִ)ֶ I
שה ְָ 7לו המית אות באופ מיידי ; ' ַה ָ&ָ #ר ֶ
מסופר ַ
הסתירה בי ההבטחה לבי מה שארע בפועל מעוררת תהייה!! 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 מייד כשאכלו
הבשר הזה?!
ַּׂשלָו" הובאו דברי הילקוט שמעוני )תורה ,תשלב( "מימיה לא חטאו חטא גמור ולא לקו
במאמר הקוד "אלדד ומידד ונבואות ה ְ
מכה גמורה" .הילקוט שמעוני מרמז ,שהרצו לאכול בשר הוא חטא ; א לא חטא גמור; ולפיכ ישראל לא הוכו מכה גמורה.
הילקוט שמעוני מגלה שד’ התייחס אל מי שנגס בבשר כאל אנשי "מתי" כבר ברגע שה נגסו בו .א האנשי עצמ המשיכו
מה ְָ 7לו במש כחודש ימי עד שהבטחת משה התממשה ; וה מאסו באכילת הבשר.
לחיות ולאכול מ הבשר .ישראל אכלו ַ
לשיטת אס  ,ההתייחסות אל המתאווי לאכול אוכל רגיל ; כמו ל'מתי' ,אינה מצטמצמת לאוכלי הבשר בלבד .ההתייחסות
הזו מופיעה אמנ במפורש רק ביחס לשלו ,אול לשיטתו ; היא מתבקשת מאליה ג ביחס למ .ד’ לא נת לישראל את המ
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אלא לאחר שה התלוננו ,ומכא שהוא ציפה מה להתאי את עצמ למצב הקוד של ' ְד ַבִ /מ ֶַ 9לע וְ ֶֶ /מ ֵמ ַח ְל ִמי) צ:ר',
ולאכול אוכל נוזלי .ד’ מילא אמנ את תאוות לאכול 'לח לשובע' ולכ הוא הביא לה מזו מוצק .אול ד’ התייחס אליה
כאל 'מתי' מייד כשנגסו ממנו.
במאמר הקוד התבאר שכאשר משה ביקש מד’ 'הרגני נא הרוג' ; הוא לא רצה שד’ יהרוג אותו ממש .משה רצה שד’ יוריד
אותו ממדרגתו ; וירידת מדרגה נחשבת כהריגה .וא כא לשיטתו של אס  ,אכילת המ היא ירידת מדריגה; ולכ אס משווה
ֵיה'.
יה :וְ ֱ Dאלֹ ִקי ָע ָלה ָב ֶה ַו ֲַ Fהרֹג ְִ #מ ְ) ַמֶ I
Cכ ָל ְִ #פ ֶ
אותה ל'הריגה' ; 'ע/ד ְ

י<
ס:ס ָ
ֶ
ָ? ַר ְכ ָ> ַב ָ=
רבי יוסי ורבי שמעו משווי את ישראל באותה שעה לסוסי .ההשוואה הזו נועדה להסביר לנו שורשי המחלוקת שבי
ההנהגות השונות; בי ההנהגה שמשה רצה להמשי ולהנהיג בה את ישראל ,לבי ההנהגה שיהושע הנהיג אז בישראל ; הנהגה
ֵ)ע
את ְלי ַ
ָצ ָ
של אכילת מ מוצק .ההשוואה לסוסי שולחת אותנו לנביא חבקוק שמתאר את קריעת י סו )חבקוק ג ,יג;טו(" :י ָ
י< ח ֶֹמר ַמיִ  ַר ִ#י" .הכתוב הזה נדרש באבות דרבי נת )נוסחא א פרק לג(:
ס:ס ָ
יח ָ<ַ %ָ ...ר ְכ ָ( ַבֶ ָF
ֵ)ע ֶאת ְמ ִֶ /
ַע ֶ@ ָ< ְלי ַ
"בשעה שעמדו אבותינו על הי  ...נטל משה את המטה והכה על הי ונעשה לפניה בקעה ...אמר לה משה קומו עברו! ...
י< ; ח ֶֹמר ַמיִ 
ס:ס ָ
אמרו לו לא נעבור עד שנעשה לפנינו ֵח ָמר .נטל משה המטה והכה הי ונעשה טיט ,שנאמר ' ַָ %ר ְכ ָ( ַבֶ ָF
ַר ִ#י' )ויש לדרוש את המילה חֹ ֶמר במשמעות של ֵח ָמר=טיט( .אמר לה משה קומו עברו! אמרו לו לא נעבור עד שנעשה
לפנינו מדבר )יבש( .נטל משה את המטה והכה על הי ונעשה מדבר...
אמר לה משה קומו עברו .אמרו לו לא נעבור עד שנעשה לפנינו נאדות נטל משה את המטה והכה על הי ]ונעשה נאדות[...
והיו הנודות מושכי שמ ודבש לתו פיה של תינוקות וה יונקי מה שנאמר ' ַוֵFנִ ֵקה! ְד ַב) ִמ ֶַ Eלע וְ ֶ) ֶמ ֵמ ַח ְל ִמי) צ!ר' "
באגדה עצמה מופיעי עשרה שלבי של המשא;ומת שישראל ניהלו ע משה עד שהוא התאי את הי למעבר נוח לפי
דרישת .אול הדבר תמוה! מדוע משה לא חשב על כ בעצמו?! מדוע משה לא הכה מייד את ההכאות הנדרשות להתאמתו
למעבר נוח לישראל?!
האגדה מרמזת שההבדל שבי משה לבי ישראל דומה להבדל שבי שליח של המל לבי סוסיו של השליח .מלכו של העול
ֹהנִ י וְ ג/י ָקד .')/הקב"ה
הטיל משימה על משה שליחו ,להוביל את ע ישראל ממצרי לאר ישראל ; ולהקי מה ' ַמ ְמ ֶל ֶכת ֲ 6
הרכיב את המשימה הזו על משה ,ואילו משה מרכיב את המשימה הזו על כל ע ישראל .משה הוא ה'משיח' של המשימה,
ואילו ישראל ה ה'סוסי' שהוא רת למרכבה הזו.
יח ָ<' ;
ֵ)ע ֶאת ְמ ִֶ /
ֵ)ע ַע ֶ@ ָ< ְלי ַ
את ְלי ַ
ָצ ָ
כאשר ישראל ומשה היו במצוקה נוראה לפני י סו  ,ד’ בא להושיע את הע ואת משה ; 'י ָ
והוא בקע לפניה את הי .בשלב הזה מובלט ההבדל שבי משה לבי הע .משה ,שמבי ומזדהה ע המשימה ,מחליט שאפשר
כבר להיכנס ולעבור בדר שנבקעת לפניה בי ; למרות שהדר אינה במצב טוב .א ה'סוסי' שרתומי למרכבתו אינ
חשי את חשיבות המשימה .ה'סוסי' מתעקשי שתנאי הדר ישתפרו; והסוסי האלו ה ע ישראל.
משה נכנע לדרישותיה של ישראל שלב אחר שלב ,מפני שהוא זקוק ל'סוסי' הללו להמש הדר .כאשר המשא;ומת הגיע
לשלב של ; ' ַוֵFנִ ֵקה! ְד ַב) ִמ ֶַ Eלע וְ ֶ) ֶמ ֵמ ַח ְל ִמי) צ!ר' ; ה'סוסי' הסכימו להיכנס לי שהתבקע .אול בסופו של המעמד הגדול
של קריעת י סו  ,ישראל הפכו להיות דומי למשה רבנו ,וג ה הזדהו ע המשימה הגדולה שהוטלה עליה .ה'סוסי'
ַח ָל ְת ָ ָמכְ /ל ִ) ְב ְ( ָ ַָ 0ע ְל ָ( ד’
!ב ֵני יִ ְ& ָר ֵאלִ (ְ ...ב ֵאמ /וְ ִת ֵָ Mעמַ #ְ /הר נ ֲ
ָ)יר מ ֶֹ)ה ְ
הפכו ל'אנשי' והחלו לשיר ; )שמות טו ,א;יז( 'Cז י ִ
".
אלא ששעת הרוממות הגדולה הזו התפוגגה בהמש הדר ,והדבר התגלה בפרשיות המ והשלו.

כסוסי נתפטמו ישראל
הסלעי והצורי המתבקעי שיצאו מה נוזלי מזיני שהכילו שמ ודבש לתינוקות של ע ישראל ,המשיכו וליוו את ע
ישראל ג בהמש הדר .משה שהבי את חשיבות השליחות שלו והזדהה עימה ; לא רצה לוותר על היתרונות של האוכל הזה
ג לאנשי מבוגרי .צורת ההגשה הזו חוסכת זמ רב ,ופוטרת מה את הצור לטחו ולאפות וללעוס את האוכל.
אול ישראל רצו לאכול אוכל רגיל .ה אכלו את האוכל הנוזלי הזה בדלית ברירה ,למעט התקופה שבה ה אכלו תמרי
יל' .אול כשה נסעו מ' ֵא ִ
ב' ֵא ִ
יל' ה סרבו להמשי ולאכול את האוכל הנוזלי ,וה התלוננו שה רוצי לאכול כבר ' ֶל ֶח
ָל& ַֹבע' ו' ָ&ָ #ר' כמו אנשי מבוגרי.
משה סרב להתפלל למילוי תאוות .משה רצה שה ישארו 'אנשי' כמוהו .אנשי ששרי שירת אמונה בד’ ,ומביני את
היתרונות שגלומי באכילת המזו הנוזלי .ולפיכ ,הוא סירב להיעתר כעת לרצונ לחזור למדרגת 'סוסי' ; ,שמחפשי אוכל
טעי.
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אול יהושע משרתו לא הסכי עימו .יהושע נטל על עצמו את תפקיד ה'משיח' שמטפל בהבאת הסוסי אל היעד .יהושע
התבונ באיבריו ,והוא ראה שיש לו איברי של אד גדול ,והוא הזדהה ע רצונ לאכול אוכל "של גדולי" כמו הגויי.
דרשת חז"ל שאומרת" :על אבריו היה יורד ,ומאבריו היה אוכל" ,אינה באה לחלוק על הכתוב בתורה שישראל היו יוצאי
לשדה ללקוט את המ .הדרשה מסבירה מה היתה סברתו של יהושע שהתפלל עבור הע .יהושע התבונ באיבריו ,והוא ראה
שיש לו רגלי וידיי של אד מבוגר .יהושע הסיק מכ שכל עוד הגו של בני ישראל אינו שונה מהגו של הגויי קשה לבני
ישראל לקבל את ההנהגה הגבוהה שד’ מנהיג אות בה .ומתו ההתבוננות באבריו הוא ביקש עבור ע ישראל אוכל רגיל כמו
שגויי מבוגרי אוכלי .יהושע התפלל עבור למילוי תאוות; והקב"ה נענה לו והמטיר לה מ ושלו.
רבי יוסי ורבי שמעו מספרי את שארע אז לפי ראייתו של משה' :כסוסי נתפטמו ישראל באותה שעה' .משה הביט אליה
כמו אל 'סוסי' שרתומי למרכבה ; ואינ מביני את גודל המשימה שה נוסעי אליה .מה שמעניי את הסוסי הוא
האוכל הטעי שה יקבלו בתחנות שבדר!!

לח שמלאכי השרת טוחני אותו
כזכור ,הילקוט שמעוני מסיי בהבאת דרשה נוספת:
2כל ִאי $ '/לח שמלאכי השרת טוחני אותו"
ַ
ירי
ִ 34
ִ
"דבר אחר ' ֶל ֶח
הדרשה הזו חותמת ביסוד חשוב ביותר .המחלוקת שבי משה ; ה'משיח' שלא רצה 'לפט' את ה'סוסי' ,לבי יהושע ;
ה'משיח' שהסכי 'לפט' את ה'סוסי'; היא מחלוקת שבי הנהגות של משיח ב דויד לבי הנהגות של משיח ב יוס .
ובמסגרת המחלוקת הזו מושמעי טיעוני פוגעי שמשווי את ע ישראל ל'סוסי' .אול הטיעוני הללו מושמעי לצור
ויכוח פנימי בלבד .ג במצב שע ישראל אכל את המ במצב מוצק ; ה נחשבי כמו 'מלאכי' ביחס אל הגויי .הגויי לא
זכו לטעו מהמ ,מפני שזהו מזו של מלאכי .ע ישראל ה 'מלאכי' ; אפילו בזמ שמשה מתייחס אליה כמו אל סוסי
מתפטמי .ג הקב"ה הסכי ע יהושע ,והוא א ציווה על משה לשמור את המ לדורות )שמות טז ,לב(:
יכ ְל ַמ ַע יִ ְרא! ֶאת ַה ֶֶ ,ח ֲא ֶ)ר ֶה ֱא ַכ ְל ִ(י ֶא ְת ֶכ
ֹאמר מ ֶֹ)ה זֶה ַה ָָ %בר ֲא ֶ)ר ִצ!ָה ד’ ְמלֹא ָהע ֶֹמר ִמ ְֶ !IHל ִמ ְ) ֶמ ֶרת ְלדֹר ֵֹת ֶ
" ַוֶ F
יאי ֶא ְת ֶכ ֵמ ֶא ֶר ִמ ְצ ָריִ ":
ה/צ ִ
ְַ Hִ #ד ָ#ר ְִ #
____________________________________________________

 1חגיגה ד יב ,ב

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי בוני ע"ה

)מתו ח"ו(

מונטריאול ,קנדה

Montreal, Canada

אלול תשס"ג

הוצאת ספר תורה מארו קודש אחר ,לאחר שארו הקודש הראשו כבר נפתח
שאלה
לקהילתנו שני אולמות תפילה ,האחד משמש לימות החול והשני לשבת .באחד מימי השני פתחנו את ארו הקודש כדי להוציא
את ספר התורה )עדיי לא הוצאנו אותו( ,ואז הבנו כי הספר המשמש לימות החול נמצא משו מה בארו הקודש שבאול
המשמש לתפילה בשבת .מה היה עלינו לעשות – להוציא את ספר התורה מארו הקודש שכבר נפתח ,לגלול אותו למקו הנכו
ולגרו "טרחא דציבורא" ,או שהיה עלינו לגשת לאול השני )הנמצא באותה קומה( ולהביא מש את הספר הגלול לפי המיקו
הנצר לקריאה?
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תשובה
יש להוציא את ספר התורה מ ההיכל שנפתח ,משני נימוקי:
א .בעיית ה"פגימה" בספר תורה.1
ב .מצד כבוד הציבור ,2עדי לגלול הספר בפני הציבור מאשר לצאת ולהביא ספר תורה אחר.
___________________________________________________

1

2

המשנה ביומא )סח ע"ב( אומרת שכה גדול ביו הכיפורי היה מפסיק לקרוא מהספר לאחר קריאת "אחרי מות" ו"א בעשור" שבספר
ויקרא ,ואת "ובעשור" של חומש הפקודי היה קורא על;פה ,וכאשר הפסיק לקרוא מתוכו גוללו ואומר לע" :יותר ממה שקריתי לפניכ
כתוב כא" .שואלת הגמרא )ע ע"א( :מדוע נזקק הכה לומר זאת? ועונה :כדי שלא להוציא לעז על ספר התורה ,שיאמרו הע שחסרה בו
פרשת "ובעשור" של חומש הפקודי; וכ אומרת ש הגמרא שאי גוללי את הספר לחומש הפקודי ,שכ אי גוללי בציבור מפני כבוד
הציבור ,ואי מביאי ספר תורה אחר מפני פגמו של ראשו.
"פגמו של ראשו" על;פי הגדרת הגמרא קיי דווקא ב"חד גברא ותרי ספרי" ,אבל "תלתא גברי בתלתא ספרי" ליכא פגמא .ונראה שכוונת
הגמרא היא שכאשר יש החלפת ספר כביכול באמצע השימוש בו )חד גברא( יש כא "פגמו של ראשו" ,אבל א משתמשי בספר אחר
אחרי גמר השימוש בספר הראשו )תלתא גברי( אי זה פוג את הראשו.
א כ ,הנדו דיד נראה דומה למקרה של הפסקה באמצע שימוש ,שכ התחלנו את השימוש בעת הבעת הכוונה להשתמש בו )על;ידי
פתיחת ההיכל( ,וא נסגור את ההיכל ונל להביא את הספר השני נפגו את הספרי שבהיכל ,שכ יאמרו שהסיבה שלא השתמשנו בה
)למרות שלכאורה עמדנו לעשות כ( היא מפני שה פסולי.
ואי לטעו שכיוו שרגילי לקרות בספר האחר כל הציבור יודע זאת ,ש לב שהספר אינו נמצא כעת ומבי שלא הוציאו את ספרי התורה
לא משו שה פסולי ,וזאת מב' טעמי:
לא מסתבר שכל הציבור ש לב באיזה ספר תורה רגילי לקרוא ,ועוד – ייתכ שנקלע לכא אורח.
יותר מזה מצינו ב"משפטי שמואל" ,שהביאוהו "מג אברה" )סי' סט( וכ "כנסת הגדולה" )סי' קמד( שכתב שבבית כנסת שמתקיימי
שני מנייני זה לאחר זה לא יקרא המניי השני בתורה ,והסביר "פרי מגדי" ב"אשל אברה" שטעמו הוא שיש חשש שיאמרו שספר
תורה אחר הוא ,ויאמרו שהראשו פסול; א כ רואי שאפילו לכ שיאמרו שספר תורה אחר הוא חוששי ,ואי אומרי שהמתפללי
רואי שזהו אותו ספר תורה .אמנ דחוהו האחרוני ,א מטעמי אחרי ,כגו שאי לנו לחדש גזרות מעבר למה שנמצא בתלמוד.
למדנו ביומא )ש( שאי גוללי בציבור מפני כבוד .א כ נראה לכאורה שבמצב זה רצוי להביא את ספר התורה שנמצא מחו לבית
הכנסת ,שכ אותו לא צרי לגלול .אמנ ראינו שכבוד הציבור הזה נדחה מפני תקנת חכמי ,וכמו שהכריע המרדכי )הובא ב"בית יוס "
טור שו"ע או"ח סי' קמד( במקרה של ראש חודש ,כשצרי לקרוא שתי קריאות ויש רק ספר תורה אחד ,שנדחה כבוד הציבור מפני תקנת
הקריאה של חכמי ויגללו את הספר .אבל לא ברור א תוקפה של אי פגימת ספר תורה הוא כתקנת חכמי א לאו ,ועל כ ייתכ שאכ
ידחה אותו כבוד הציבור.
אמנ לא מצאנו הכרעה בשאלה זו ,אבל נראה שבכל מקרה בנדו דיד אי זה נכו להעמיד את פג הספר מול כבוד הציבור ,שכ רבנו
ירוח ,והביאו "בית יוס " )ש( ,כתב שכל מה שאמרה הגמרא שאי גוללי בציבור מפני כבוד הוא דווקא בזמנ ,שהיה ספר התורה
עומד חו לבית שמתפללי בו ,אבל בימינו אי בעיה של כבוד הציבור ,שכ ספר התורה בפני ובגלילה עצמה אי בעיה .אמנ להלכה
נדחתה דעתו ,אבל נלמד מדבריו שחמורה יותר היציאה לחו והבאת ספר התורה מאשר הגלילה )שכ נראה שזה עיקר דבריו( ,ולזה אפשר
שהודו לו.

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
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