
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס כי תשא

  
  

  על ַמְסֶוה הפני�  – )ז ח"תהלי� כ( "ֶאת ָ�ֶניָ� ְיקָֹוק ֲאַבֵ�ש"
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

 "אר' חמדה"ראש כולל , יוס$ כרמלהרב 

  

  

  

  

    

  .תחנוניו של משה ולחצו נענו בשלילה. הסתרת הפני� הייתה אחת התוצאות של חטא העגל
  )  ג טו"שמות ל" ( הְֹלִכי� 2ל 1ֲַעֵלנ0 ִמֶ/ה ָ�ֶניָ�ַו.ֹאֶמר ֵאָליו ִא� ֵאי,"
  ). כג,כ, ש�" (0ָפַני לֹא ֵיָראו… : 4ִי לֹא ִיְר2ִני ָה3ָד� ָוָחי ָ�ָניַו.ֹאֶמר לֹא ת0ַכל ִלְראֹת ֶאת"

  

  .משהבפרשתינו עניי, נוס$ הקשור להסתר פני� והוא המסווה שהיה על פני 
0ְבבֹא מ7ֶֹה ִלְפֵני ְיקָֹוק : ַוִ.1ֵ, ַעל ָ�ָניו ַמְסֶוה… :ַוַ.ְרא 2ֲהרֹ, ְוָכל ְ>ֵני ִיְ;ָרֵאל ֶאת מ7ֶֹה ְוִהֵ:ה ָקַר, ע9ר ָ�ָניו ַוִ.יְרא0 ִמ7ֶ8ֶת ֵאָליו"

ְוָרא0 ְבֵני ִיְ;ָרֵאל ֶאת ְ�ֵני מ7ֶֹה 4ִי ָקַר, ע9ר ְ�ֵני : ִיְ;ָרֵאל ֵאת ֲא7ֶר ְיצ<0ֶהְלַדֵ>ר ִא91 ָיִסיר ֶאת ַהַ=ְסֶוה ַעד ֵצאת9 ְוָיָצא ְוִדֶ>ר ֶאל ְ>ֵני 
  ).לה"ד ל"ל, ש�" (מ7ֶֹה ְוֵה7ִיב מ7ֶֹה ֶאת ַהַ=ְסֶוה ַעל ָ�ָניו ַעד >ֹא9 ְלַדֵ>ר ִא1ו

  

  : במגילת אסתר אנו מוצאי� שוב ביטוי זה
ט9ב ֵלב ַהֶ=ֶלְ� ַ>ָ.ִי, 3ַמר ִלְמה0ָמ, ִ>ְ/ָתא ַחְרב9ָנא ִ>ְגָתא ַוֲאַבְגָתא ֵזַתר ְוַכְר4ַס 7ְִבַעת ַהָ@ִריִסי� ַהְמ7ְָרִתי� ֶאת ַ>.�9 ַהְ?ִביִעי 4ְ"

  ). ט' א" ( ַהֶ=ֶלְ� ֲאַח7ְֵור79ְ�ֵני
   :ביטוי זה חוזר על עצמו כמה  פסוקי� מאוחר יותר

 ַהֶ=ֶלְ� ַה.7ְִֹבי� ִרא7ָֹנה  ְ�ֵניְר7ְָנא 7ֵָתר 2ְדָמָתא ַתְר7ִי7 ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממ0ָכ, 7ְִבַעת ָ;ֵרי ָ�ַרס 0ָמַדי רֵֹאיְוַהָ�רֹב ֵאָליו 4ַ"
   ).ש� יד" (ַ>ַ=ְלכ0ת

  

יש לציי, .   בגת, ותרש"למנוע את רצח אחשורוש בידי שני שומרי הס$ , הבסיס לנס פורי� הוא סיפור הצלחתו של מרדכי היהודי
  .ל"ה ד ואכמ"כמו שמוכח בירמיה ל, בחצרו של אחשורוש אלא שני שרי� רמי מעלה, "שי, גימלי�"לא היו שני , כי השניי� הללו

  

  : הנביא מספר לנו כי סנחריב נרצח בידי שני בניו. קשור לספור רציחתו של סנחריב מל� אשור, אבל בעל סו$ הפו�, מעשה דומה
ִמ1ַ7ְֲחֶוה ֵ>ית ִנְסרְֹ� ֱאלָֹהיו ְו2ְדַרֶ=ֶלְ� ְוַ;ְרֶאֶצר ָ>ָניו ִה4<ה0 ַבֶחֶרב ְוֵהָ=ה ִנְמְלט0 ֶאֶר' ֲאָרָרט ַוִ.ְמלְֹ� ֵאַסר ) סנחריב( ה0א ַוְיִהי"

  ). ט לז"מלכי� ב י" (ַחCֹ, ְ>נו 1ְַח1ָיו
  

המלמד באוניברסיטת שיקגו ,  אשורולוג פיני"סימו פרפולה ' פרובארכיו, המלכותי של מלכי אשור נמצא מסמ� שפורס� על ידי 
של אדרמל� , במסמ� זה מסופר כי לאוזניו של אחד מתושבי נינוה הגיעה תוכנית� הסודית. ובאוניברסיטה העברית בירושלי�

לכ, התיצב בפתח , �אותו אזרח פשוט הבי, שמצוי בידיו מידע רב ער. לרצוח את סנחריב אביה� ולתפוס את השלטו,, ושראצר
תו� , '"הלי� זה מקביל היו� להליכה לבית המשפט העליו, כבג.. ארמו, המלוכה וביקש ראיו, דחו$ ובהלי� מקוצר אצל המל�

הוא לא היה רשאי לראות את פני המל� במהל� , כיו, שאזרח זה לא השתיי� למעמד מספיק גבוה. דילוג על הערכאות הנמוכות
סנחריב היה מאוד עסוק ולכ, ביקש שיעבירו חלק מהאנשי� שחיכו , באותו יו�.  כשעל ראשו מסוהלכ, הוא הוכנס, הראיו,

בני� , אדני המל�" מתכנ, הקשר והכריז "התייצב לפני הב, , שלא היה מודע לכ�, חוש$ הקשר. לראיו, עמו אל אדרמל� בנו
שהבי, , ו את המסוה מעל פניו של האזרח המסכ,אדרמל� לא התאפק ביקש שיסיר". אדרמל� ושראצר זוממי� לשלוח יד במל�

לאחר כשלו, המרד ובריחת� של הבני� . כמה שעות מאוחר יותר הוא הוצא להורג בפקודת אדרמל�. מיד כי עשה את טעות חייו
אחד הפקידי� הבכירי� שכנראה היה מודע למה שקרה וביקש מ, המל� לפצות , פנה אל המל� החדש אסרחדו,, הרוצחי�
  .כ� נרש� ארוע זה בדברי הימי� של מלכי אשור. את משפחתו של אותו אומלל שניסה למנוע את הרצחלפחות 

  . רשאי לראות את פני המל�, שעל פיו רק מי שנמצא במעמד מספיק גבוה, מתבאר המנהג הקדו�, ממקור חיצוני אותנטי זה
  

ֶאת ָ�ֶניָ� ְיקָֹוק "ת לבקשתו של משה הוריד את הע� למדרגה שלא אפשרה להענו, חטא העגל. עכשיו הכל מתברר
מה שגר� , שגרמה למרחק שנוצר מבחינה רוחנית בי, הע� ובי, משה, אותה ירידה של הע� היא ג� זו). ז ח"תהלי� כ(D"ֲאַבֵ�ש

  . המל�פנילכ, מודגש במגילת אסתר מעמד� של היושבי� ראשונה במלכות כראי . לצור� במסווה על פניו
  

  . בנו יתקיי� ונהפ� הוא ונחזור להיות שוב בבחינת רואי פני המל�הבה נתפלל כי ג�
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  עו-עבבא קמא דפים , אדר' יח -'יב

  

  ? חידוש הוא- עד זומם
  הרב עופר לבנת

  

מאמיני� , וה� עמדו בחקירה,  התורה קבעה שלאחר שבית הדי, חוקר אות�, א� שני עדי� מעידי� עדות
שהרי יש אפשרות ששני עדי שקר , כדי למנוע עדות שקר. די,  מחייב אפילו מיתה על סמ� עדות�לה� ובית ה

א� יבואו . יש צור� בהרתעה, יחברו יחד ויתאמו את העדות ויצליחו להערי� על בית הדי, ולעמוד בחקירה
לכ, עדות , האמי,נוצרת הכחשה בי, שתי הכתות ואיננו יודעי� למי ל, עדי� אחרי� ויעידו אחרת מעדי� אלה

אבל א� יבואו עדי� ויעידו כי העדי� הראשוני� לא היו נוכחי� במקו� האירוע . שתי הכתות לא תתקבל
קבעה שמאמיני� לכת השניה והכת הראשונה תענש ) כא"טז, דברי� יט(התורה , אלא היו עמ� במקו� אחר

". עדי� זוממי�"בלשו, ההלכה  עדי� אלו  נקראי� ."ועשית� לו כאשר זמ� לעשות לאחיו": בעונש של
מדוע , שהרי א� באי� עדי� ומעידי� שהראשוני� שיקרו, כיצד נוכל לברר שאכ, העדי� שיקרו, הקושי הוא

  ?הרי יתכ, שהראשוני� דיברו אמת והעדי� השניי� משקרי�, שנאמי, דווקא לעדי� השניי�
בכל מקרה כמו , לדעת אביי. עד שהוז�למדנו שיש מחלוקת בי, אביי לרבא בעני, :) עב(בד$ היומי השבוע 

כיו, שהתברר שהוא העיד , כ� ג� עד זומ�, הוא נפסל לעדות משעת העבירהשהתברר שאד� עשה עבירה 
שהוא נפסל לעדות רק משעה שהעדי� , אמנ� דעת רבא. הוא נפסל לעדות מאותה שעה שהוא העיד, שקר
 מסבירה כי עצ� העובדה שאנחנו דעת רבא לבהסבר הראשו,הגמרא . י� העידו עליו שהוא שיקרהשני

לכ, אנו .  מי אמר שדווקא השניי� דוברי אמתשהרי, מאמיני� לעדי� השניי� היא חידוש של התורה
הגמרא , להלכה. זה רק משעה שבו הוא נאמר והוא משעה שהעדי� השניי� העידוהמקבלי� את החידוש 

  .את עדות השקר, א העידפוסקת כדעת אביי שעד זומ� נפסל מהשעה שבה הו.) עג(
  :טע� לכ� שהתורה האמינה לעדי� השניי�ה מסביר) חוש, משפט סימ, לח(הטור 

 הכחשה אינה בגו$ העדי� אלא שמכחישי, אות, שאלו אומרי� פלוני לוה ?ומה יש בי, הכחשה להזמה"
מה בגו$ העדי�  והז,מפלוני ואלו אומרי� יודעי, אנו שלא לוה כי היינו אצלו כל היו� וראינו שלא לוה

ומפני זה האחרוני� נאמני, כיו, שמעידי, על גופ, של  .שאומר באותו שעה שאת� אומרי� שלוה היית� עמנו
העדי� והוי כאלו העידו עליה, שהרגו הנפש או שחללו שבת וה, אינ, נאמני, על עצמ, לומר לא עשינו כ� 

     ."וכ�
, ד הוא נות, טע� לכ� שאנו מאמיני� לעדי� השניי� כיצ,מקשה על הטור) ב, הלכות עדות יח(הלח� משנה 

א� לדעת אביי , הוא מתר' שלדעת הטור הגמרא אמרה כ, רק לדעת רבא. הרי הגמרא אמרה שזה חידוש
זה שאנו מאמיני� לעדי� השניי� אי, זה חידוש אלא זוהי הלכה המבוססת על הטע� שכתב , שהלכה כמותו

): ג, הלכות עדות יח (הוא מסביר י� אינו סובר כמו הטור שהר"שהרמב, טוע, הלח� משנה, אמנ�. הטור
ג� � "לדעת הרמב, א� כ,. "אי האחרוני� על העדי� הראשוני� גזירת הכתוב הי� שהאמינה תורה עדהוז"

אלא שאנו מקבלי� חידוש זה לגמרי ופוסלי� את , � השניי� זה חידושידלדעת אביי זה שאנו מאמיני� לע
  .ה שה� העידו את עדות השקרמשע, העדי� הראשוני�

 לכ� שאנו מאמיני� לעדי� , את ההסבר של הטורהביא) ד, א(� בפירושו למשנה במכות "הרמב, אול�
לכ, כמו בכל מצב . כיוו, שאי, ה� מתווכחי� אית� לגבי תוכ, עדות� אלא מעידי� עליה� עצמ�, השניי�

א� כ, מדוע במשנה . נו מאמיני� לעדי�א, א$ על פי שהוא טוע, שה� משקרי�, שעדי� מעידי� על אד�
  ?� שזה שהתורה האמינה לעדי� השניי� הוא גזירת הכתוב" כתב הרמב,תורה

אי, הכוונה שיש כא, , מסביר כי כאשר אנו אומרי� שעד זומ� חידוש הוא) ב, מ לח"ע חו"שו(נתיבות המשפט 
י� באי� ומעידי� שעדי� העידו עדות כאשר עד. אלא הכוונה שיש חידוש בניתוח הדברי�, חידוש ללא היגיו,

היינו יכולי� לחשוב שג� זה סוג של הכחשה בי, , שקר כיוו, שה� לא היו במקו� האירוע שעליו ה� העידו
אלא שנראה זאת כעדות של , החידוש של התורה הוא שלא נסתכל על מצב זה כמו הכחשה בי, עדי�. עדי�

יש כא, באמת חידוש כיצד , לכ, מצד אחד. אי נאמני�בכ� ה� וד, עדי� השניי� על העדי� הראשוני�ה
יש בהגדרה זו ג�  היגיו, והיא משפיעה ג� למפרע מהרגע , א� מאיד�, להגדיר את  עדות� של העדי� השניי�

      .שהראשוני� עברו את העבירה
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  .הלכה פסוקה/ פטי שאול  מש–את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי,"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי,"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס$ בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי, על פי די,

  

  קני. הגו/ לזמ.

  אורי גנ'הרב 

, )מ להחזיר היא קני, גמור התלוי בתנאי או קני, זמני"א� מתנה ע(י המחלוקת שנדונה בגליו, הקוד� השבוע ננסה להעמיק בשורש
  .קני, פירות: אול� לצור� כ� עלינו להקדי� ולברר מושג נוס$

ולכ, אי, אד� יכול להקנות לחבירו את פירות העצי� שלו העתידי� לגדול , ההלכה היא שאי, אד� מקנה דבר שלא בא לעול�
בקני, כזה אי, . שישנו בדקלכח הצמחת הפירות להקנות את : כלומר, להקנות את הדקל לפירותיו, בכל זאת, אול� אפשר. צמוחול

  .  כא, קני, חלקי בדקל עצמוויש, משו� שכח הצמיחה קיי� בדקל כבר עכשיו" דבר שלא בא לעול�"בעיה של 
נחלקו אמוראי� . ו גו$ הדקל שיי� לבעלי� הראשו,ואיל, נוי לקונהק" דקל לפירותיו"אנו מגדירי� שה, כזאת שכאשר עשו הקנאה

) קני, פירות כקני, הגו$(יוחנ, סובר שבעל קני, הפירות הוא הבעלי� המרכזי ' ר. מיהו הבעלי� העיקרי במצב כזה ומיהו הטפל
שקני, הגו$ הוא ,  כריש לקישההלכה נפסקה:). גיטי, מז, ראה למשל. (וריש לקיש סובר שבעל קני, הגו$ הוא הבעלי� המרכזי

  .העיקרי
אול� במש� הזמ, הזה החפ' . ראינו בגליו, הקוד� שקצות החוש, טוע, שמתנה על מנת להחזיר היא הקנאה לזמ,. נחזור לעניננו

ומוכח מזה שהאתרוג , מ להחזיר"שהרי יכול לצאת ידי חובתו באתרוג של מתנה ע, למקבל המתנה) קני, הגו$(קנוי קני, גמור 
  ) משלכ�–" לכ� ("שלונחשב 
אלא שהיא מותנית , והסביר שיש כא, הקנאה גמורה לעול�(ש את ההגדרה הזאת "לא קיבל הרא, בדיוק מסיבה זו, כנראה
ואינו יכול , קני, הגו$ הוא העברה שלמה וגמורה של הבעלות. משו� שהוא סובר שאי,  בהלכה מושג של קני, הגו$ לזמ,, )בהחזרה

כלומר המקבל קונה את כח הצמחת , "קני, פירות" א� זהו בהגדרה זמ,אמנ� אפשר להקנות קני, ל. חר זמ,לפקוע מעצמו לא
 הקנה רק את הפונקציה מלכתחילהמשו� ש, חוזרת הבעלות הגמורה למקנהובסו$ הזמ, הזה , למש� זמ, מסוי�הפירות שבדבר 

  .הזמנית של הפירות
  .קני, לאחר זמ, לא יפקע ה–א� כאשר אד� מקנה את גו$ הדבר 

  ".קני, פירות לאו כקני, הגו$"שהרי , "לכ�"ואינו נחשב , הרי זה קני, פירות " וא� אד� מקנה אתרוג לזמ,
ש סובר " ומסתבר שהרא:), לגיטי, פג"חידושי הר(ה ", בש� הרא"כתובה במפורש בר) שאי, קני, הגו$ לזמ,(טענה יסודית זאת 

  .כמותו
  ).ה שהביא בעצמו"ואינו סובר כדברי הרא(סובר שאי, קני, הגו$ לזמ, .) בנדרי� כט(צמו , ע" שהר,א� קצות החוש, טוע,

". ואחרי� לפלוני, נכסי ל�: "מובא מקרה של אד� שהקנה את נכסיו כ�.) ב קלז"ב(' בגמ. קצות החוש, מביא ראיה חזקה לשיטתו
שלראשו, יש קני, הגו$ גמור ' ומבואר בגמ. היות של פלוניולאחר מות� לא יעברו בירושה אלא יהפכו ל, כל נכסי קנויי� ל�: כלומר

  .בנכסי� ויכול לקיי� בה� מצות ארבעת המיני�
  ! אלא עד שעת מותושהרי אי, לו ש� קני, תמידי, לזמ,ומוכח מזה שאפשר להקנות קני, הגו$ 

ננסה לבאר אות� .  ההוכחה הזאתח מביא שני כיווני� לדחות את"רמ' מ סי"על  חו) לרבי שלמה קלוגר(בחידושי חכמת שלמה 
  .בסגנוננו
אלא שסייגו ,  זוהי הקנאה גמורה למקבל–הקנאה לכל החיי� אינה הקנאה חלקית . ש� מדובר על הקנאה לכל החיי�  .א

ולכ, היא , אול� כלפי המקבל יש כא, מתנה גמורה. ואמרו שאחריו יעברו הנכסי� לפלוני, את כח הירושה במתנה זאת
  . הגו$יכולה להיות קני,

כ יהיו "ואח, נכסי ל� לעשר שני�"שאפשר ג� להקנות באותו אופ, :) ב קלז"בחידושיו לסוגיה ב(, "שיטת רמב, אול�
  .ולשיטתו עדיי, תהיה הוכחה שיש קני, הגו$ לזמ,". קנויי� לפלוני

ולא יחזרו אליו , מדובר על אד� שהסתלק הסתלקות גמורה מהנכסי�: ב קלז"בב. חילוק נוס$" חכמת שלמה"ולכ, אמר   .ב
כ לאד� " עד זמ, מסוי� לפלוני ואח,!)הגמורה(העדי$ לחלק את הבעלות , אלא שבמקו� להקנות אות� לאד� אחד, עוד
 .אבל סו$ סו$ מצד המקנה יש כא, הקנאה גמורה. אחר
  נאה  ונמצא שלא הקנה הק, הריהו משאיר לעצמו את הבעלות לאחר אותו הזמ,, כאשר אד� מקנה חפ' לזמ,,   אול�

  .ואז אי, זה אלא קני, פירות, ובאופ, מהותי ההקנאה היא זמנית,   גמורה כלל
  

  

  משפטי שאול

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

  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 02(5379626:  פקס02(5382710: לפו.ט "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  הרב מרדכי הוכמ.
  'בני אפרי�'הבריחה של 

  
ר לאח. בחור אנשי� ולצאת ולהילח� בעמלקמשה ציווה על יהושע ב, נו, ל. עמלק בא ונלח� עימ�, כאשר ישראל יצאו ממצרי�

  :)יד, שמות יז(קרב נאמר הנצחו, ב
ַע ֶאל מ7ֶֹה 4ְתֹב זֹאת ִז4ָר9, ַ>ֵ@ֶפר 'הַו.ֹאֶמר "   ": 4ִי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמ1ַַחת ַהָ?ָמִי�ְו9ִי� 67ְְזֵני ְיה345

  :רבי יהושע ב, חלפתא מובאת דרשה של התנא)  רסו,תורה( 1ילקוט שמעוניב
ַעְו9ִי� "   ."יהושע' דברי ר " מגיד שבאותו היו� נמשח יהושע .67ְְזֵני ְיה345

ה נענה לבקשתו ואומר "והקב. ה ימנה מנהיג לע� ישראל במקומו"שהקב, משה רבנו ביקש לפני מותו. הדרשה מעוררת קושי
ַע ִ>, נ0,': לו , אול� לפי דברי רבי יהושע ב, חלפתא. ' ִי7ְְמע0 4ָל ֲעַדת ְ>ֵני ִיְ;ָרֵאלְלַמַע,... ְוִצ0ִיָתה אֹת9 ְלֵעיֵניֶה�... ַקח ְלָ� ֶאת ְיה79<

  ?כבר את יהושע ב, נו, למנהיג במקומוזה מהא� משה שכח שהוא משח . יהושע ב, נו, נמשח כבר ארבעי� שנה לפני כ,
  

א (דברי הימי� כפי שהוא מוזכר בספר , ו,כדי להבי, את עומק דברי רבי יהושע ב, חלפתא צרי� להתבונ, בייחוסו של יהושע ב, נ
  ):כז"כ, ז

 2ְנ7ֵי ַגת ַה:9ָלִדי� ַוֲהָרג:�ְוָזָבד ְ>נ9 ְו07ֶתַלח ְ>נ9 ְוֵעֶזר ְוֶאְלָעד  : 0ֶבֶרד ְ>נ9 ְוַתַחת ְ>נ9 ְוֶאְלָעָדה ְבנ9 ְוַתַחת ְ>נ9, 07ָתַלח:ְבֵני ֶאְפַרִי�"
ַוָ.בֹא ֶאל ִא917ְ ַו1ַַהר ַו1ֵֶלד ֵ>,  : ַוָ=בֹא: ֶאָחיו ְלַנֲחמ5( ַוִ=ְת>7ֵל ֶאְפַרִי� ֲאִביֶה� ָיִמי� ַר7ִי� :ַחת ֶאת ִמְקֵניֶה�ָיְרד: ָלַקָ>3ֶר' 4ִי 

ֵ/, 7ֱֶאָרה0ִב91 7ֱֶאָרה ַו1ִֶב, ֶאת ֵ>ית ח9ר9, ַה:  4ִי ְבָרָעה ָהְיָתה ְ>ֵבית7ְ9ִריָעהַוִ.ְקָרא ֶאת 7ְמ9  ְוֶרַפח  :1ְַח91, ְוֶאת ָהֶעְלי9, ְוֵאת א<
ַענ9, ְ>נ9  :ַלְעCָ, ְ>נ9 ַעִ=יה0ד ְ>נ9 ֱאִלי7ָָמע ְ>נ9 :ְ>נ9 ְוֶר$7ֶ ְוֶתַלח ְ>נ9 ְוַתַח, ְ>נ9   ": ְ>נ9ְיה345

הא� .  על קרב של בני אפרי� הכתובפר היחוס מס רשימתבאמצע. תמקד ביהושע ב, נו, ומסתיי� ש�הייחוס של בני אפרי� מ
  ?יש קשר בי, שושלת יחוסו של יהושע ב, נו, לבי, הקרב של בני אפרי�

   

   ַוָ=בֹא: ֶאָחיו ְלַנֲחמ5...ַוִ=ְת>7ֵל ֶאְפַרִי� ֲאִביֶה�
אחר הכתוב הזה דומה לכתוב . 'ָיִמי� ַר7ִי�'שכאשר נודע לאפרי� שצאצאיו נפלו בקרב הוא התאבל , בפרשיית הייחוס מסופר

מ0 ָכל ָ>ָניו ְוָכל ְ>נָֹתיו  : ָיִמי� ַר7ִי�ַעל ְ>נ9ַוִ=ְת>7ֵל  '" : נאמר כשהודיעו ליעקב שמצאו את כתונת יוס$ מוכתמת בד� .2בתורה ַוָ.ק<
א� אצל אפרי� לא , יעקב מא, להתנח�; רות הדמיו, קיי� שוני למ.'... ַו.ֹאֶמר 4ִי ֵאֵרד ֶאל ְ>ִני 3ֵבל 7ְאָֹלהַוְיָמֵא. ְלִהְתַנֵח�ְלַנֲחמ9 

ַוָ.בֹא ֶאל ִא917ְ ַו1ַַהר ַו1ֵֶלד ֵ>, ַוִ.ְקָרא ֶאת  '"והכתוב הסמו� , הכתוב מרמז שאפרי� הסכי� להתנח�. כתוב שהוא מא, להתנח�
מדוע אפרי� . 3 בנ� הראשו,מותר שנודע לו על שבע לאח" ד שהתנח� וניח� את בת זה דומה להתנהלות של דו"' 7ְמ9 ְ>ִריָעה

  ?הסכי� להתנח�
  

כדי ' ֶאָחיו'אול� הכתוב אומר ; )מנשה(לאפרי� היה רק אח אחד . ' ְלַנֲחמ9ֶאָחיוַוָ.בֹא0  '"הכתוב מרמז לכ� כאשר הוא אומר 
. חזו, של גאולת ישראל באופ, טבעילאפרי� היה .  וה� אלו שניחמוהו"מבחינה רעיונית ' אחי�'שלאפרי� היו ג� , לגלות לנו

כאשר פועלי� בדרכי� . ולהביא אות� לאר' ישראל ללא צור� בשימוש בניסי�, אפרי� רצה להוציא את בניו מהשעבוד במצרי�
 יש להסתכל על "אלא שבמלחמה ; ייתכנו קרבות שבה� תהיה תבוסה ג� לצד שניצח בסופו של דבר, טבעיות של מלחמה
הוא נטל סיכו, מחושב שיהיו קרבות שבניו , אשר אפרי� רצה לזכות באר' בדרכי� טבעיות של מלחמהכ. 4התוצאה הסופית

הא� מדובר בכישלו, ; אפרי� לא ידע כיצד לפרש את הכישלו, של בניו בקרב בגת. ושלו�"יכשלו בה� ושה� עלולי� להיהרג חס
) מבחינה רעיונית(' אחי�'ה. איו ינצחו במלחמה הגדולהובסופו של דבר צאצ, או שמדובר בקרב אחד מני רבי�; של החזו, שלו
' צאצאיו'ובסופו של דבר , מדובר בקרב אחד מני רבי�;  באו וניחמו אותו ואמרו לו שצאצאיו לא מתו לשווא"של אפרי� 

ו� הבני� והחיות שלה� קיימת ופועלת בת', חי'מפני שהרעיו, שלה� , בניו לא מתו לשווא. הרוחניי� ינצחו במלחמה הגדולה
  . וממשיכי� את החזו, הזה"שנותרו באומה 

  

אלו הלכו בעקבות ' אחי�'. שבאו לנח� אותו' אחי�'וה� היו בי, ה; לחזו, של אפרי� היו מצויי� בשבט בנימי,' אחי�'כמה מה
, שנולד כאותו ש� שאפרי� בחר לקרוא לב'; בריעה'וג� ה� קראו לכמה מהבני� שנולדו לה� לאחר הקרב בגת בש� , אפרי�

: )יג, דברי הימי� א ח(הצאצאי� שיצאו מאחד הבני� הללו הביסו בסופו של דבר את יושבי גת , ואכ,. לו בעקבות הקרב ההוא
  .'ִהְבִריח: ֶאת י4ְ5ֵבי ַגת ָו7ֶַמע ֵהָ=ה ָרא7ֵי ָה3ב9ת ְלי7ְ9ֵבי 2ָ.ל9, ֵהָ=ה :ְבִרָעה'
  

  המתנגדי� לחזו. של אפרי�
  ):יא, כ( ,רבה"שמותודעת� מרומזת במדרש ; יש ג� מתנגדי�, חזו, של גאולה בכוח הזרוע, אפרי�לחזו, של 

והרגו� פלשתי� שנאמר . 'ְוֶאְפַרִי� ְלה9ִציא ֶאל הֵֹרג ָ>ָניו' )יג, הושע ט( שנאמר .אפרי� ", בניו הֵֹרג אלמי היה חפ' ְלה9ִציא "
   ' 2ְנ7ֵי ַגתַוֲהָרג:� ... 07ָתַלח:ְבֵני ֶאְפַרִי�'

 הוא לא היה "א� אפרי� רצה להוציא להורג את בניו . 'ָיִמי� ַר7ִי�ֶאְפַרִי� ֲאִביֶה� ַוִ=ְת>7ֵל  '"אפרי� הצטער על הלוחמי� שנפלו 
אול� המדרש מביע כא, את דעת� של אלו . אפרי� לא רצה להרוג את בניו אלא שהוא נטל סיכו, מחושב. מתאבל עליה�
  . כאילו הוא חפ' להרוג את בניו"וה� מתייחסי� לאפרי� ; אולה ניסיתשמצדדי� בג

  

  ):מז(פרקי דרבי אליעזר דעה דומה מופיעה ג� ב
 ר מבני בניו של אפרי� ואמנו. עד שבא . ישבו בטח ושאנ, ושלו"   כל אות, השני� שישבו ישראל במצרי�,ראליעזר אומ' ר"

 לקחו " שה� מזרע המלכות וגבורי כח במלחמה "ני אפרי� בגאות לב�  ב.'ה להוציא אתכ� ממצרי�"בקנגלה לי ה 'לה�
תהלי� (אמר שנ, ל� גבורי�וורדפו המצריי� אחריה� והרגו מה� מאתי� אל$ כ; את נשיה� ואת בניה� ויצאו ממצרי�

  . "']נ7ְ9ֵקי ר9ֵמי ָק7ֶת ָהְפכ0 ְ>י�9 ְקָרב[ְ>ֵני ֶאְפַרִי� ') ט, עח
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ה לא רצה שישראל יעברו ויראו את הקרב "והקב; תיה� של בני אפרי� היו מוטלות באר' פלישתי� מספרי� שעצמו5ל"חז
מדרשי� רבי� סבורי� שמדובר בקרב . א� קיימת מחלוקת באיזה קרב מדובר.  ולכ, הוא הוציא אות� דר� המדבר"שנכשל 

ומי שיז� את המלחמה הנוספת היה ; חרתאליעזר סבור שמדובר במלחמה א' אול� ר. שמסופר עליו בספר דברי הימי�, בגת
היה משיח , שמוזכר בשושלת של בני אפרי� בתור אביו של יהושע', נו,'המדרש מספר ש. צאצא של אפרי� שהמשי� את חזונו

מי שנמש� אחר הרעיו, המשיחי שלו היו מי שהאמינו בגאולה בכוח . 'ה להוציא אתכ� ממצרי�"בקנגלה לי ה'שקר שאמר 
בני 'שהמצרי� הרגו אלו שהצטרפו לחזו, השני של , אליעזר מספר' ור. כוח הזרוע שלה� התברר ככוח של כזבאול� . הזרוע
  .חזו, נוס$ של גאולה בכוח הזרוע', אפרי�

  

, שמות א(וה� עינו אות� והמיתו את בניה� ;  בגלל הריבוי הרב של ישראל"התורה מספרת שהמצרי� החלו לשעבד את ישראל 
אול� רבי אליעזר אומר ". ַוְיַצו ַ�ְרעֹה ְלָכל ַע=9 ֵלאמֹר 4ָל ַהֵ>, ַהִ.9Sד ַהְיאָֹרה 7ְ1ִַליכ<ה0... ְרר0 ֶאת ַחֵ.יֶה� ַ>ֲעבָֹדה ָק7ָהַוְיָמ): "כב" יד

  ?היתכ,. ' ישבו בטח ושאנ, ושלו"  כל אות, השני� שישבו ישראל במצרי�': על הגלות הנוראה הזו
ולא ינסו , כל עוד ישראל ימשיכו להיות עבדי� לגויי�.  מהריגה של עצמ�–וו, לומר שה� היו שאנני� נראה שרבי אליעזר מתכ

שרצו, לגאולה , רבי אליעזר סבור כמו המדרש הקוד�.  הגויי� לא יהרגו את ישראל עבדיה�–לגאול את עצמ� בכוח הזרוע 
  .בכוח הזרוע הוא רצו, להיהרג בידי הגויי�

  

   ָהְפכ: 7ְי�5 ְקָרב...7ְֵני ֶאְפַרִי�
  ):ט" א, תהילי� עח(השתתפו בו ' בני אפרי�'המשורר אס$ מספר ג� כ, על קרב ש

  ...לִֹהי� 4ְִסָל�"ְוָיִ;ימ0 ֵבא...  ְלַמַע, ֵיְדע9C 0ר 2ֲחר9,... 2ִ>יָעה ִחיד9ת ִמִ:י ֶקֶד�...ַמְ;4ִיל ְל3ָס$"
  ": נ7ְ9ֵקי ר9ֵמי ָק7ֶת ָהְפכ0 ְ>י�9 ְקָרבֶאְפַרִי�7ְֵני ... ְולֹא ִיְהי0 4ֲַאב9ָת�

  ?באיזה קרב מדובר. וברחו מ, המערכה' ָהְפכ0 ְ>י�9 ְקָרב '"' ְ>ֵני ֶאְפַרִי�'המזמור מספר ש
  

.  שבני אפרי� נהרגו בו" הקרב ע� הפלישתי� בגת , ל רבי� מבארי� שהכוונה לקרב שמתואר בספר דברי הימי�"מדרשי חז
פשוטו של הכתוב אינו .  ולא הריגה"מפני שאס$ מתאר בריחה מ, המערכה , ול� הדבר אינו מתאי� לפשוטו של הכתובא

  .מפני שג� הקרב ההוא הסתיי� בהריגת בני אפרי�, מתאי� ג� לקרב ע� המצרי� שמוזכר בפרקי דרבי אליעזר
  

שמתוארי� בו ג� שלבי� של בריחה , ע נלח� בעמלקשפשטות הכתוב מתייחסת לקרב שיהוש, הספורנו אומר בפרושו לתהילי�
  ".ְוָהָיה 4ֲַא7ֶר ָיִרי� מ7ֶֹה ָיד9 ְוָגַבר ִיְ;ָרֵאל ְוַכֲא7ֶר ָיִניַח ָיד9 ְוָגַבר ֲעָמֵלק"

 "וכאשר עמלק גבר , בתורה מסופר שישראל יצאו למלחמה הזו". בני אפרי�"אול� מדוע המזמור מתייחס דווקא לבריחת� של 
  ? מדוע המזמור מתייחס דווקא לבריחת בני אפרי�. ל היו אלו שברחוישרא

  

  הפרשנות של אס/ למהל� הקרב נגד עמלק
' מלא�'מדרגת ה. 'איש'ומדרגת ה', מלא�'דרגת המ; התבאר שבע� ישראל קיימות שתי מדרגות" שלחני כי עלה השחר"במאמר 

. מתייחסת למי שבוטח בכוח זרועו' איש'ומדרגת ה; ה ופועל באמצעות תפילות ועמל התורה"מתייחסת למי שבוטח בניסי הקב
בא אליו נביא ואמר לו ,  מל� יהודה שכר מאה אל$ חיילי� של ממלכת ישראל כדי שיעזרו לו להילח� באדו�ֲאַמְצָיה0כאשר 

7ְֵני  4ֹל , ִע� ִיְ;ָרֵאל'ה 4ִי ֵאי, ,ִי9ְָרֵאל2ל ָיבֹא ִעְ=ָ� ְצָבא ) "...ח"ז, דברי הימי� ב כה(שהוא יצליח במלחמה דווקא בלעדיה� 
 שהיה מורכב ישראלהנביא מכנה כא, את צבא ממלכת ". לִֹהי� ַלְעז9ר 0ְלַהְכ7ִיל"  4ִי ֶי7 4ַֹח ֵ>א...1ָה4ִי ִא� >ֹא 2: ֶאְפָרִי�

' בני� רוחניי�'ש� זה מסמל ג� . יש ג� משמעות סמלית' 7ְֵני ֶאְפָרִי�'מפני שלש� '; 7ְֵני ֶאְפָרִי� '(מעשרה שבטי� בש� 
  . כל מי שבוטחי� בכוח זרוע�"לאפרי� 

  

כדי לפרש עבורנו את '; 7ְֵני ֶאְפָרִי� '( והוא קורא לבני ישראל שיצאו להילח� בעמלק בש�, המשורר אס$ משתמש בעקרו, הזה
  :)יד"ח, שמות יז(לש� כ� צרי� לחזור ולעיי, בתיאור הקרב בתורה . מהל� הקרב בעמלק

ַע ְ>ַחר ָלנ0 ֲאָנ7ִי� ְוֵצא ִהSֵָח� ַ>ֲעָמֵלק ָמָחר 3נִֹכי ִנTָב ַעל רַֹו.ֹ :ַוָ.בֹא ֲעָמֵלק ַוִ.Sֶָח� ִע� ִיְ;ָרֵאל ִ>ְרִפיִד�" א7 אֶמר מ7ֶֹה ֶאל ְיה79<
ַע 4ֲַא7ֶר 3ַמר ל9 מ7ֶֹה ְלִהSֵָח� ַ>ֲעָמֵלק 0מ7ֶֹה 2ֲהרֹ, ְוח0ר ָעל0 רֹא7 ַה :י� ְ>ָיִדיִקַה8ְִבָעה 0ַמUֵה ָהֱאלֹ ְוָהָיה  :8ְִבָעהַוַ.ַע; ְיה79<

ִויֵדי מ7ֶֹה 4ְֵבִדי� ַוִ.ְקח0 ֶאֶב, ַוָ.ִ;ימ0 ַתְח1ָיו ַוֵ.7ֶב ָעֶליָה ְו2ֲהרֹ,  :4ֲַא7ֶר ָיִרי� מ7ֶֹה ָיד9 ְוָגַבר ִיְ;ָרֵאל ְוַכֲא7ֶר ָיִניַח ָיד9 ְוָגַבר ֲעָמֵלק
ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַע=9 ְלִפי ָחֶרב :ְיִהי ָיָדיו ֱאמ0ָנה ַעד >ֹא ַהָ?ֶמ7ְוח0ר 1ְָמכ0 ְבָיָדיו ִמֶ/ה ֶאָחד 0ִמֶ/ה ֶאָחד ַו  "  פ" :ַוַ.ֲחל7ֹ ְיה79<

ַע 4ִי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמ1ַַחת ַהָ?ָמִי�' דַו.ֹאֶמר    ":ֶאל מ7ֶֹה 4ְתֹב זֹאת ִז4ָר9, ַ>ֵ@ֶפר ְוִ;י� ְ>3ְזֵני ְיה79<
  

מבואר שבני ישראל ) מג(בפרקי דרבי אליעזר . והוא עשה זאת; משה אמר ליהושע לבחור אנשי� ולצאת ולהילח� בעמלק
  :שנשארו במחנה לא ישבו בחיבוק ידיי�

משה אהר, וחור עמדו ו.  וצא הלח� בעמלק, יראי שמי�גבורי חיל אנשי� , בית אבות משה ליהושע בחר לנו אנשי�ראמ"
 וכל ישראל יצאו חו' לאהליה� וראו את משה כורע ...� מחנה ישראל אחד מימינו ואחד משמאלובמקו� גבוה בתו

 , פירש את כפיו לשמי�; וה� נופלי� על פניה� ארצה, נופל על פניו ארצה;וה� כורעי� על ברכיה�, ומשתחוה על ברכיו
ה את עמלק "בק והפיל ה.עוני� אחריו מכא, אתה למד ששליח צבור המתפלל כ� כל הע� .וה� פורשי� את ידיה� לשמי�

  ."ואת עמו לפי חרב
כאשר המעלה הראשונה שהוא צרי� לחפש , )בית אבותל(שיהושע התבקש לבחור אנשי� מיוחסי� , בפרקי דרבי אליעזר מבואר
אי, זה פשוט למצוא אנשי� שיש בה� את כל . והמעלה השנייה שלה� היא שה� יראי שמי�, בה� היא שה� גבורי חיל

והוא הסתפק באנשי� שיש לה� רק , ל מספרי� שמשה רבנו עצמו היה זקוק לאנשי� שיש לה� מעלות מרובות"חז. מעלותה
  ?הא� יהושע הצליח למצוא אנשי� שיש לה� את שתי המעלות הנדרשות. 6חלק מ, המעלות הנדרשות

  

אנשי� אלו היה גבורי חיל . נה בלבדשלפיה רוב האנשי� שיהושע בחר היו בעלי המעלה הראשו, המשורר אס$ מביא מסורת
אול� המעלה של יראת שמי� הייתה חסרה אצל ". נ7ְ9ֵקי ר9ֵמי ָק7ֶת"וידעו כיצד להפעיל כלי נשק משוכללי� שהיו ברשות� 

מפני שה� היו ', בני אפרי�'המשורר אס$ מכנה את צבא ישראל שיצא להילח� בעמלק בש� . וה� בטחו בכוח זרוע�; רוב�
  .וחניי� לאפרי�בני� ר
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        פרשת כי תשאפרשת כי תשאפרשת כי תשאפרשת כי תשא

        

שגר� להריגת , שהיה משיח השקר' נו,'אותו '; נו,'יהושע היה בנו של . לשושלת בני אפרי�' ב, ממשי'יהושע מפקד הקרב היה 
בני� 'והמשורר אס$ מגלה שהחיילי� שיהושע בחר היו . שבטחו בכוח זרוע� ויצאו ממצרי�' בני אפרי�'מספר עצו� של 

  .בני� לחזו, של ביטחו, בכוח זרוע�; לשושלת בני אפרי�' רוחניי�
  

' בני אפרי� הרוחניי� '" בסופו של דבר '; ָהְפכ0 ְ>י�9 ְקָרב'ולמרות שבתחילה בני אפרי� . אול� הקרב הזה הסתיי� באופ, שונה
 היו מפני שמי שגר� לנצחו,'; בני אפרי�'פרקי דרבי אליעזר מסביר שהנצחו, בקרב אינו מוכיח את צדקת דרכ� של . ניצחו

והתפילות ה, אלו שהשפיעו על מהל� ; ישראל שנשארו במחנה השתתפו ע� משה בתפילותיו. הכוחות שנשארו בתו� המחנה
  .'ְוָהָיה 4ֲַא7ֶר ָיִרי� מ7ֶֹה ָיד9 ְוָגַבר ִיְ;ָרֵאל ְוַכֲא7ֶר ָיִניַח ָיד9 ְוָגַבר ֲעָמֵלק '–. הקרב

בשלב שישראל בטחו .  לבני אפרי�"ולכ, הוא מייחס את שלבי הכשלו, בקרב , המשורר אס$ סבור כשיטת פרקי דרבי אליעזר
  .ולכ, ה� נסוגו והפכו ביו� קרב', בני אפרי�'בכוח זרוע� ה� היו נחשבי� ל

  

  דמותו של יהושע לעומת דמותו של חור
רק בכוח התורה המסורת של אס$ מכירה . התנא רבי יהושע ב, חלפתא בא לחלוק על המסורת שמובאת אצל המשורר אס$

רבי . שמוכני� לסכ, את עצמ� במלחמה גשמית עבור ע� ישראל' בני אפרי�'והיא מתעלמת מכוח מסירות הנפש של ; והתפילות
רבי יהושע ב, . 'בני אפרי�'אול� הוא מכיר ג� בכוח מסירות הנפש של , יהושע ב, חלפתא אינו מתעל� מכוח התורה והתפילות

  . שתי דמויותחלפתא מזהה ומכיר בכוח� של
  

ואילו אהרו, וחור עזרו למשה רבנו ; יהושע ייצג את הלוחמי�. הכתוב מספר על הדמויות הבולטות שהשפיעו על מהל� הקרב
 ודיבר  אל אהרו,ה התגלה"הקב. ' ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמ0ָנה ַעד >ֹא ַהָ?ֶמ7, ִמֶ/ה ֶאָחד 0ִמֶ/ה ֶאָחד,ְו2ֲהרֹ, ְוח0ר 1ְָמכ0 ְבָיָדיו '–בתפילותיו 

לפיכ� אי, חידוש בכ� שאהרו, . ו בפעולות רבות שה� עשו במצרי�משה ואהרו, מוזכרי� יחדי. איתו עוד בהיותו במצרי�
הכתוב . אול� זו הפע� הראשונה שהכתוב מגלה במפורש על דמות נוספת שבאה לעזור לה�. הנביא בא לעזור למשה בתפילותיו

  .7אול� במקו� אחר בתורה מסופר שח0ר היה משבט יהודה. � שהוא אינו מגלה כא, מיהו יהושעאינו מגלה כא, מי הוא ח0ר כש
  

' לסייע בידיה�'והוא בא , כוח שבא לחסות בצל הנביאי�. המלחמה בעמלק חידדה והבליטה שני כוחות שקיימי� בע� ישראל
ואילו הנציג של הכוח הגשמי , ח0רוח הרוחני היה הנציג של הכ. וכוח שפועל באמצעי� גשמיי� רגילי�. בתפילות ובעמל התורה

דויד בורח לחסות . ומצאנו הבדל שכזה ג� בי, דויד לבי, שאול, הכוחות האלו קיימי� בזמני� ובמקומות נוספי�. היה יהושע
אול� שאול ". ְ� ה0א 7ְ0מ0ֵאל ַוֵ.7ְב0 ְ>ָני9ת ַוֵ.ֶל...ְוָדִוד ָ>ַרח ַוִ.ָ=ֵלט ַוָ.בֹא ֶאל 7ְמ0ֵאל ָהָרָמָתה") שמואל א יט(בצל שמואל הנביא 
הכוח ). ש�" (ַעל 4ֵ, יֹאְמר0 ֲהַג� 7ָא0ל ַ>ְ:ִביִא� ""ומצד עצמו הוא אינו מזדהה ע� הכוח הנבואי , ברירה" הול� לש� רק בדלית

ואילו הכוח שחפ' לסייע . , דויד נקרא כוח של משיח ב"שחפ' לסייע לגאולת ישראל באמצעות תפילות ובאמצעות עמל תורה 
  ).או משיח ב, יוס$(לגאולת ע� ישראל באמצעות כוח הזרוע נקרא כוח של משיח ב, אפרי� 

  

  הדרשה של רבי יהושע ב. חלפתא
ַעְו9ִי� 67ְְזֵני ְי ֶאל מ7ֶֹה 4ְתֹב זֹאת ִז4ָר9, ַ>ֵ@ֶפר 'הַו.ֹאֶמר : ")יד, שמות יז(בסופו של הקרב נאמר , כזכור  4ִי ָמחֹה ֶאְמֶחה ֶאת ה345

  :רבי יהושע ב, חלפתא דרש את הכתוב הזה ואמר והתנא". ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמ1ַַחת ַהָ?ָמִי�
ַע"   " מגיד שבאותו היו� נמשח יהושע.ְו9ִי� 67ְְזֵני ְיה345

אותו נו, שהיה ידוע בזמנ� , ל נו,משה בחר ביהושע להנהיג את הקרב מפני שיהושע היה בנו ש, לשיטת רבי יהושע ב, חלפתא
בתור כוח ' בני אפרי�'כאשר נו, מציג את . וכל"משה רצה להראות שדרכו של נו, אינה דחויה מכל. שנכשל" משיח ב, אפרי�"כ

 היא רק כאשר הוא מופיע "אול� ההתייחסות השלילית לכוח הזה . 'משיח שקר' הוא נחשב ל"עצמאי שמסוגל להוציא מהגלות 
ולפיכ� יהושע בנו של נו, נבחר לנהל .  זהו כוח רצוי"כאשר הוא מופיע בצרו$ לכוחות שפועלי� באופ, רוחני . ח עצמאיבתור כו

  .את הקרב הגשמי
  .דורות"או שזהו צור� לדורי, הא� ההכרה בצור� בכוחו של משיח ב, אפרי� היתה הכרה זמנית, אלא שלאחר הקרב נוצר ספק

  

שיהושע נמשח באותו היו� למנהיג ,  הוא לא התכוו, לומר"' שבאותו היו� נמשח יהושע '"מר כאשר רבי יהושע ב, חלפתא או
ידי 'הכוח של . דורות ג� במלחמה גשמית"ה גילה למשה שיש צור� לדורי"שהקב, הוא התכוו, לומר. במקומו של משה רבנו

שמתבטא ,  יש צור� בכוח של משיח ב, אפרי�. אינו מספיק כדי להכניע את עמלק" ושל אלו שבאו לסייע לו בתפילותיו ' משה
  .שיוצאי� להילח� בכוח הזרוע ומסתכני� בקרב' בני אפרי�'במסירות הנפש של 

  

משיח זה . שהוציא את ישראל ממצרי�' משיח'והוא ה, )כוחו של משיח ב, דויד(משה רבנו מייצג את כוח התורה והתפילות 
משיח ב, 'ה ציווה על משה רבנו להוסי$ לידו את "הקב. י בכוחו של המשיח הזה אול� אי, ד"ממשי� לנהל מלחמות נגד הגויי� 

ַע '"ה ציווה על משה "כאשר הקב. שיוצא להילח� בכוח הזרוע ומסתכ, בקרב' אפרי�  הוא משח את יהושע "' ְוִ;י� ְ>3ְזֵני ְיה79<
  .'מגיד שבאותו היו� נמשח יהושע '" חלפתא באומרו ולכ� התכוו, רבי יהושע ב,. 'בני אפרי�'להיות המשיח הרשמי הראשו, של 

___________________________________________________  
  
  )ש�(מכילתא דרבי שמעו, בר יוחאי הדרשה מובאת בסגנו, דומה ג� ב 1
  לה"לד,  בראשית לז2
  ).כד, שמואל ב יב. (' ֲאֵהב9'הֶליָה ַוִ.4ַ7ְב ִעָ=Y ַו1ֵֶלד ֵ>, ַו1ְִקָרא ֶאת 7ְמ9 7ְלֹמֹה ַוַוְיַנֵח� Cִָוד ֵאת ַ>ת 7ֶַבע ִא917ְ ַוָ.בֹא ֵא' 3
ְמ1ְָ� ֶאל ָהִעיר ְוָהְרָסY  ַהֲחֵזק ִמְלַחִ@י ָכזֹה ְוָכֶזה ?ֹאַכל ֶהָחֶרבַו.ֹאֶמר Cִָוד ֶאל ַהַ=ְל3ְ� 4ֹה תֹאַמר ֶאל י39ב 2ל ֵיַרע ְ>ֵעיֶניָ� ֶאת ַהCָָבר ַהֶ/ה " 4

 )כה, שמואל ב יא( ":ְוַחְ/ֵקה0
  ל רבי�"ומדרשי חז)  יז,שמות יג(תרגו� יונת, ב, עוזיאל  5
, 'עי�וחכמי� וידואקח את ראשי שבטיכ� אנשי� 'וכתיב , ' לשבטיכ�עי�וני� וידוחכמי� ונבהבו לכ� אנשי� 'בדורו של משה כתיב " 6

  ) ב,עירובי, ד$ ק)." (לא מצא ( לא אשכח'נבוני�'ואילו 
 )ב, מות לאש. ('ח0ר ְלַמUֵה ְיה0ָדה' 7
  
  

  ה"בנימי. בוני� ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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  )ה חלק שולחן ערוך :מתוך(

  הרב ביתו לעשות כרצו. איש ואיש
  Shushan, Paras                                              פרס       , שוש.

        ט"סח אדר תש"ר

  בפורי�" אזני המ."חיוב אכילת 

  שאלה

  :בפורי�" אזני המ,"בעניי, מנהג אכילת 
  ? ומה העניי, באפיית מאפה זה בצורת משולש דווקא?  בפורי�" אזני המ,"הא� יש חיוב לאכול   .א
וכלי� הא� יש לקרוא למאפה זה בש� המקובל או אולי עדי$ שלא לקרוא לו כ� ה, משו� חשש של לעז עלינו שאנו א  .ב

  ?בשר אד� וה, משו� מחיית ש� המ,
 ?א� יש חובה שמאפה זה יהיה ממולאה  .ג

  ? הא� המילוי צרי� להיות דווקא בפרג" א� אכ, יש צור� במילוי   .ד
  

  תשובה

 . 1המנהג שאוכלי� מאכל זה ומה שעושי� אותו בצורת משולש הוא מנהג ראוי ונכו, מכמה טעמי� וראוי להקפיד עליו  .א

נפל פחד היהודי� " אזניו של המ, יש לו מקורות חשובי� וראוי להקפיד על כ� וביו� שנאמר בו כינוי מאכל זה על ש�  .ב
  .3"� שמו�"או"וכידוע " מה יעשו היהודי�"אלא להקפיד רק על " מה יאמרו הגויי�" אי, לחשוש ל2"עליה�

 . 4ת בהערה כא,כמו שמוסבר באריכו, והדברי� קשורי� זה בזה,  יש חשיבות למילוי של האזניי�"כמו כ,   .ג

 אבל 5פ תורת הנסתר"ואמנ� טע� הדבר הוא ע, לכתחילה ודאי ראוי להקפיד על מילוי בפרג כנהוג: לגבי טיב המילוי  .ד
  .6"נגלה"וממילא ג� לנסתר יש די, של " נכנס יי, יצא סוד"מ ראוי להקפיד ג� על כ� שהרי בפורי� "בפורי� מ

" כח דהיתרא עדי$"ובפרט ש" דרכיה דרכי נוע�" להקל בדבר משו� יש מקו�, ע� זאת מי שקשה לו מאוד לאכול פרג  .ה
מ לבדוק את האפשרות לאפות מלכתחילה אזני המ, ממולאות "ת ע"י מכו, צומ"טכני ע" ומומל' לפנות ליעו' הלכה

 ".מפסק גרמא"י "כ להחלי$ את המילוי ע"בפרג ורק אח

  
  

_________________________________________________________  
  
וקבלת , "הדור קבלוה בימי אחשוורוש"שפורי� היתה קבלה מחודשת של התורה ) א"שבת ד$ פח ע(ל בגמרא "ידוע מה שאמרו חז 1

מכא, ג� תשובה חלקית לשאלת כינוי ). מכילתא בשלח" (לא נתנה תורה אלא לאוכלי המ,"התורה מחייבת אכילת המ, שהרי אמרו 
  .ש אזניו של המ,"דוע נקרא מאכל זה דווקא עבהמש� נסביר מ. ש המ,"המאכל ע

  :ולגבי צורת המאכל כמשולש
באותה שעה  "אוצר המדרשי� אסתר פרשה ו אבמדרש המובא ב ש"צורה זו מרמזת על שלשת האבות שעמדה זכות� להנצל כמ  .  א

  ".'  כוה אות, האגרות וקרע אות, ובטלה הגזרה והצמיח ישועה לישראל בזכות אבות העול�"נטל הקב
אמר לו משה א� בטיט אליהו הל� אצל משה ו) "אסתר רבה פרשה ז(ההצלה היתה ג� בזכות משה רבנו כפי שמבואר במדרש   .  ב

ועוד שהרי אמרו במגילה יג ,  ... "משה רבינו ל� והודיע למרדכי ל"א, ל בטיט היא חתומה"א... תפלתנו נשמעת , היא חתומה
  ".  באדר נולד'ז באדר מת וב'זולא היה יודע שב. ירח שמת בו משה...  , שנפל פור בחדש אדר שמחוכיו"ב "ע

  ".שבזכות משה היית� אוכלי� את המ,) "במדבר רבה פרשה א(וג� עניי, אכילת המ, הוא בזכות משה שאמרו במדרש 
   "....איי תלית"ברי� רחמנא דיהיב אוריי, תליתאי ע"ל "א הנ"ומשה הוא שלישי לבט, כמו שמרו בגמרא בשבת פח ע

י עיסוק בהלכותיה " שע"עבודה; "הדור קיבלוה בימי אחשוורוש"ל " שכנ"תורה: צורת משולש מרמזת על שלשת עמודי העול�  .  ג
ועוד שעיקר מעשה המגילה שיי� לזה דסעודת אחשוורוש . 'שעסקו בקמיצת מנחה וכו) א"מגילה טז ע(ניצלו כמו שאמרו בגמרא 

 שיש בה עניי, "ח"וגמ', חשבונו מ, חורב, הבית וביטול עבודה ולכ, הוציא את כלי המקדש וכוהיה על שעברו שבעי� שנה לפי 
  .מיוחד בפורי� שתיקנו בו מצווה מיוחדת של מתנות לאביוני�
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לא נתנה "ל "ובפרט אכילת המאכל שהוא מהמ, שקשורה במיוחד לעניי, מת, תורה שהרי כנ, ל"כנ" הדור קיבלוה"מת, תורה ש  .  ד
י "אוריי, תליתאי לע� תליתאי ע"ל אמרו בגמרא לגבי מת, תורה "קשורי� לצורת משולש שנהרי כנ"  אלא לאוכלי המ,תורה

  ". תליתאי בירח תליתאי ביו� תליתאי
  . שהרי הדס צרי� להיות משולש, י אסתר היא הדסה"צורה זו מרמזת על מפלת המ, ע  . ה
  ).א"מגילה ז ע(לעניי, מחיית עמלק ואכתיבת מגילת אסתר ) משלי כב כ" (שי�הלא כתבתי ל� שיל"מצאנו שדרשו את הפסוק   .  ו
ועד שיתעכב , "כלי קופסא חייבי�"יש לעשות את אזני ההמ, משולשי� כי א� יהיו מרובעי, יהיו חייבי, בציצית למא, דאמר    . ז

  . להטיל בה, ציצית עלול להטרד ולהמנע ממצוות היו�
  

  .אסתר ח יז   2
  
ודאי יש לנהוג כהוראתו שהרי איהו מרא דפיתא ) הבאה בכיסני,(ובעניי, זה הנוגע לאכילה של מי, פת  [ דוד ב, גוריו,מר,בש� כידוע    3

כדכתיב , היינו אדוננו, ומה שקראנוהו מר,(, המל� היינו דוד' ת ב, גוריו, וזהו שנא"ואי, בג אלא ר" פת בג המל�"כמו שכתוב להדיא 
  .")]עד דלא ידע"ש לגבי פורי� דאנ, נמי בעינ, "וכ" ואדוננו דוד לא ידע"
  
לא היו לו שיש להוכיח א$ לכאורה ו. על שמ,זה מאפה ל א מניי, שהיו להמ, אזניי� שנוכל לקרו:אמנ� לכאורה יש מקו� לשאול   4

 ַוַ=Bִיד: ")ה"ד' ר ג פסאסת( שנאמרדברו עמו והגידו לו דברי� לא היה שומע אלא רואה כש' אפיש במגילה שהרי מצאנו, אזניי� כלל
וא� , " 4ִי ֵאי, ָמְרCֳַכי 4ֵֹרַע 0ִמ1ַ7ְֲחֶוה ל9 ַוִ.ָ=ֵלא ָהָמ, ֵחָמהַוַ=ְרא ָהָמ.: ְלָהָמ, ִלְרא9ת ֲהַיַעְמדCִ 0ְבֵרי ָמְרCֳַכי 4ִי ִה8ִיד ָלֶה� ֲא7ֶר ה0א ְיה0ִדי

כשהגידו לו היה רואה שפתיה� נעות ומבי, שלא היו לו אזניי� רק ש א, לכאורהומכ ,"וישמע המ,"ב והיו לו אזניי� היה ראוי לכת
ְוִכְרא9ת ָהָמ, ֶאת ָמְרCֳַכי ְ>7ַַער : ט' ה פס'  בפר:ל" מלבד הנמה מקומותבי המ, בכנאמרה לגולשו, ראיה (מתו� זה מה ה� אומרי� 

  ).מקו�גבי המ, בשו� ל נאמרהאבל לשו, שמיעה לא . ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה 4ִי ָר3ה 4ִי ...ְוָהָמ, ָעַמד : ז' ז פס' ַהֶ=ֶלְ� ובפר
לקושיה זו יש משמעות יתירה לאור  .ואילו אוז, לא נזכרה בו" ְוֵעינ9 4ְֵעי, ַהְ>דַלח' ְוַהָ=, וגו"בתורה בפרשת המ, נזכרה עינו עוד שו

  . י אכלו את המ,"ה זו שמצאנו בה שבנכל עיקר מה שעושי� מאכל מהמ, נראה שמקורו הוא מפרשש העובדה
) ב"חולי, קלט ע(ל "ודרשו בו חז, )בראשית ג יא" (אכלת... המ, הע'"ואי, לתר' שמה שאוכלי� מהמ, אינו נלמד מש� אלא מהכתוב 

) 'וגו" כי אכל את יעקב"כמה שנאמר (כי ש� מדובר על המ, עצמו שביקש לאכול את ישראל , "המ, הע'' המ, מ, התורה מניי, שנא"
אד� ולא  """ בקו� עלינו אד�"א "ל במגילה יא ע"ולכ, נרמז ש� בעניי, חטא אד� שהרי דרשו חז(ולא שאנו אוכלי� אותו , י הע'"ע

 ).  ומדובר ש� על המ,, "מל�

אבל על בתו  " " אבל וחפוי ראש...והמ, נדח$ "דרשו על הפסוק א " במגילה טז עשהרי ,היו לו אזניי�שוודאי יש להוכיח שבונראה 
חפוי "ל "כ הל"כ השליכה עצמה מ, הגג וא"הרי תחילה שפכה עליו ואחש �וידוע מה שמקשי. וחפוי ראש מ, השופכי, ששפכה עליו

נראה דא� זרק אב, ": )ה זרק כלי מראש הגג"ב ד"ק יז ע"ב('  מה שחילקו תוסלפיומפורס� בזה לישב . "אבל"כ "אי תחילה ו"ראש
 וקד� ושברו דפשיטא דחייב ולא שיי� כא, מנא תבירא תבר דאי אזלינ, נמי הכא בתר מעיקרא לא משכחת או ח' על הכלי ובא אחר

פ דבריה� דהשופכי, ששפכה עליו ה, בגדר "ומבארי� ע. "נ וסברא פשוטה היא לחלק בי, זורק אב, לזורק כלי עצמו"בצרורות ח
זה היה של " וממילא התחיל להיות אבל כבר כשהפילה עצמה וי"יזרק כל" אבל היא עצמה שנפלה מ, הגג בגדר "זרק אב, על כלי"

  .וחפוי ראש נעשה רק כשפגעו בו ממש, קוד� שפגעו בו השופכי,
  .חשב כלינהמ, עצמו ש ,מה ששפכה עליו שופכי, היה בגדר זורק אב, על כליש ,מכל האמורמ מתבאר "ומ

זהו גדר שויש לבאר . " כלי שיש לו אוז, ואוז, ויד ואי, לו בית הצביעהיהודה אומר' ר": )א"ג הלכה י"ב פ"כלי� ב(בתוספתא ומבואר 
  ).כלי� יש לה� אוג, ואוז, ויד: 'א שכת"ש בביאור הגר"ועי(כלי שיש לו אוזניי� 

  . אזניי�וו ליהשכיוו, דהיה המ, בגדר כלי ודאי ש מוכחממילא 
כמה ישהו ויהיו אסורי, כדי שיצא הרחש ממקו� . וחלב, ויי,, י�מ: משקי, אסורי, משו� גלוי' ג): "א"ד$ י ע(אמרו בחולי, ש דועו

  . נחש"י הרחש "ופרש      . "כדי שיצא מתחת אוז, כלי וישתה: ר יצחק בריה דרב יהודה"וכמה מקו� קרוב א. קרוב וישתה
' פר( ר בזוהכמבוארש והמ, הוא מזרע עמלק שנקרא נח,  צרי� לצאת מתחת אוז, הכלירי הואכדי שישתה הנחש מ, היי, השמשמע 

"זה נחש וכיוו, ש" הכא נמי עמלק חויא בישא הוה ")ב"ויקהל ד$ קצד ע' ופר(" כעמלק דאיהו חיויא בישא ")א"בראשית ד$ כט ע
ל הוא גופו "וכנ(י שיצא מתחת אוז, הכלי "היינו עד בהכרח, )אסתר ג טו" (והמל� והמ, ישבו לשתות" כתובהמ, שתה מ, היי, כ

  .  לו אוז,שהיתה מכא,ו) הכלי
הוכחנו מ, מו ש כ, אלא דלא היה שומע בהניי� אוזוליו וודאי השנראה , אי, לו אזניי�כהוכחות שוליישב מה שהיה נראה תחילה 

והיינו מפני שהיתה סתומה וזכר לזה אנו ממלאי� וסותמי� נקב , )כ"ולכ, ג� לא נזכרה בתורה כיוו, שלא היה בה תועלת כ(המגילה 
  .ש זה אזני המ," עהמאפה הנקרא

י השכרות מרמזי� מה שהיה אצל המ, שהיו מדברי� "שע, "...חייב איניש לבסומי"שאפשר דג� לזכר זה , ויש להוס$ בעניי, זה[
שהרי כ� הוא בדיבור של שיכור כמו שמצאנו בחנה שכיוו, שהיו רק שפתיה , ל"כנ, אליו ולא היה שומע רק רואה שפתותיה� נעות

  ].שיכורהנעות חשבה עלי ל
חיל .. שמעו עמי�"בשעה שכל העמי� " שכ, עמלק �ל שמידה זו של המ, ירושה היא לו מאבותיו שלא היו שומעי"ויש להוסי$ עוד דנ

  . הוא לא שמע ובא להלח� בישראל..." אחז
. ל"כמו שאמרו חז, וחושי� ב, ד, שהיה חרש ולכ, נהרג עשיו דווקא מיד"וכנגדו בקדושה " לוקי�"זה לעומת זה עשה הא"ונראה ש[

  .]"וקולה לא ישמע... רק שפתיה"י התפילה של "י שמואל שנולד ע"וכ, אגג נהרג ע
שהרי מניי, הקללות , י מילוי המ, אנו מביאי, עליו ועל זרעו את כל הקללות הכתובות בתורה"טע� נוס$ להקפיד על המילוי הוא שע

, ," ו", "מילוי נו', מ"� "מילוי מ'  א"א "מילוי ה: ח"האותיות של המ, הוא צוכמו כ, גימטריה של מילוי , ח"בפרשת בחוקותי הוא צ
 . ח קללות"אנו נותני� לו צ) ל"היינו באזנו כנ(י שמכניסי� מילוי בהמ, "נמצא שע, ח"ז וע� הכולל הרי צ", הרי צ"ו' מ' ס� הכל א

  . ח למלאו ולסותמו נקבע שמו של מאכל זה אוז, המ, וג� נתבאר ההכרימכל זה מבואר שלא בכד
וא� משו� חמ' , ויש להוסי$ שמעשה הגזרה ותליית המ, היה בפסח ולכאורה היה ראוי לעשות זכר לזה ולאכול אזני המ, ג� בפסח

אבל לפי האמור שצרי� לעשות דווקא אוז, סתומה וחרשת אי, ? ולמה לא עושי� כ�, לכאורה נית, לעשות אזני המ, שלא יהיו חמ'
) א"מו ע(ב חמ' ומפורש במשנה בפסחי� "פ כיו"א לעשות שלא יהיה חמ' כיוו, דשיש עכ" כלל כי מאפה כזה אמקו� לקושיה זו

  ".ב שהחמי' הרי זה אסור"בצק החרש א� יש כיו"
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נראה , ורומז להמ," האמע, טאש" "אזני המ,", ולכ, קוראי� ל"ז נקרא האמע"תחילה נציי, שאמנ� מה שאומרי� העול� שפרג בלע 5
כ אי� נאמר "וא, אבל מי שאינו לועז אינו יוצא בזה" קורי, אותה ללועזות בלעז"ל במגילה "דקי, ז טע� מספיק למי שאינו לועז"איש

  .ח בדבר שכל חשיבותו מצד הלעז"שלעניי, אכילת אזני המ, יוצאי� י
  :ונבאר, פ רמז וסוד"מקו� עמ ההקפדה על כ� יש לה "פ נגלה אי, הכרח להשתמש במילוי פרג דווקא מ"ונראה שג� א� ע

ונטל אותו רשע מהקרשי� " חמישי� אמה רוחבה"וידוע שע' זה היה מתיבת נח שהיתה , י הע' אשר הכי, לו"מפלת המ, היתה ע
וא� נרצה להוסי$ , )יח"יז' אסתר ט" (ונוח בחמשה עשר בו" "ונוח בארבעה עשר בו"ולכ, נרמז נח במגילה . [שהיו לרוחב התיבה

 וע� התיבות ארבעה עשר 45:  ס� הכל16יחד " בו" ושתי פעמי� �29 הרי ארבעה עשר וחמשה עשר יחד ה� גימטריה ולדקדק בכ
  .  אמה50 והיינו 50חמשה עשר ותיבת בו יוצא 

אחד הוא שהרי תיבת נח  " בו"ועוד שבוודאי , מ תיבה אחת היא" משו� שמ"מנינו תיבת בו רק פע� אחת א$ שכפולה פעמיי� (
וכיוו, שהגענו לדו, . היינו שהיה בתו� התיבה ובוודאי לא היה נח בשתי תיבות" בו... נח "יבה אחת ולא שתיי� ומה שכתוב היתה ת

ונראה שהתירו' הוא שבזמ, המבול היה . שהרי תיבה היא לשו, נקבה" בה"ולא " בו"נעיר שלכאורה יש לשאול למה כתוב , בכ�
שעיקר ' אבל המגילה שייכת ליו� כמבואר בגמ, היא מלשו, נח" וינוחו"והלשו, " וחו בהוינ"בחינת לילה ואכ, בליל שבת אומרי� 

ש תהילי� רמז תרפה "ילקוובמדרש תהלי� מזמור כב ועוד שאמרו ב, ס"מצוות מגילה מדברי קבלה היא ביו� ובלילה אינה אלא מד
  ")].ינוחו בוו"ובשבת ביו� אכ, אומרי� , שאסתר נרמזת באיילת השחר דהיינו תחילת היו�

.    וגפר אותיות פרג) בראשית ו יד" (עשה ל� תיבת עצי גפר" שהוא כאמור מ, התיבה מפורש בתורה שהיה ע' גפר "ע' זה של המ, 
אבל , "עציצא דבית הכסא"א קראו לזה "מגילה טז ע אמנ� בגמרא "י בתו שהשליכה עליו שופכי, "ל ע"וג� מה שארע להמ, כנ(

  ).כ אותיות פרג"וגר$ ג" לקחה גר$ של רעי והשליכה בראש אביה"הלשו,  �56 אסתר עמוד אוצר המדרשיבמדרש שב
י ע' זה "שוודאי אי, מקרה כלל ובדווקא נזדמ, לו ע' זה כדי לרמז על סופו שע, ז מעיקר הנס"ואי, לומר שרק דר� מקרה הוא ואי

  . ל" אותיות גפר וה, ה, אותיות פרג הנ"יעשה פגר 
ואי� יצא ידי רמז זה בדבר שהוא אותיות " הקורא את המגילה למפרע לא יצא"ל "וקי, מ אי, האותיות כסדר,"ואי, להקשות שמ
שכ, יש לחלק שבשעת קריאת מגילה מקפדי� , ולכאורה ראוי להחמיר ולטחו, עצי גפר ולמלא בזה את האזני המ,, גפר למפרע בלבד

אדרבא עיקר מצוותה בכ� שמבלבל ומהפ� , אכילה שהיא שעת שכרותאבל שעת , שלא יהיה למפרע משו� שהיא קוד� שעת שכרות
  .הסדר כדר� השיכור

 
ל שהמ, "ויש לחשוש לכ� ביותר ביו� זה כנ(ביו� זה הוא בבחינת יי, המגולה דחיישינ, שמא שתה ממנו הנחש " נגלה"ועוד שאדרבא    6

  .פ הנסתר והסוד"ובהכרח לנהוג ע, )בחינת נחש
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  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  ' ו('חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח, ערו�"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"י מתפתח בדר� של מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרנ
         ".תורת חיי�"תו� ניסיו, לקחת בחשבו, ג� את החלק החמישי ההופ� את התורה ל

  )5371485"02' טל(   )לח� לקניה( C 360במקו� J  300 מחיר מבצע לששת הכרכי� 
   480Cבמקו�  C 400מחיר מבצע לששת הכרכי� !  במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת " שו!!!חדש

  


