פנחס תשס"ט

קנאות )כמעט תמיד( = חורב
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
פרשתנו פותחת בתיאור השכר שקיבל פנחס על קנאותו .יש להפני את ייחודו של פנחס ולדעת שמת ברית שלו מהקב"ה וכ עוד
עשרה נסי )משנת רבי אליעזר פרשה יז( ניתנו ליחיד סגולה זה בלבד.
האיש היחיד הנוס בהיסטוריה של ע ישראל ,שהיה יכול לסמו! על דמיונו לפנחס ולהרשות לעצמו לנהוג במידת הקנאות ,היה
אליהו .הדמיו הרב בי שתי הדמויות הוא אולי המקור למ"ד הסובר כי "פנחס זה אליהו" )רשב" ב"ב קכב ע"ב ועוד(.
חז"ל תקנו לנו לקרא כהפטרת פרשת פנחס ,את הנבואה בה אליהו נצטווה על ידי הקב"ה להעביר את מושכות ההנהגה הנבואית
לידי אלישע) .פרשת פנחס היא ג הפרשה בה נצטווה משה רבנו ,להכריז על יהושע ולסמו! אותו כמי שינהיג את הע ,החל
מהימי הקרובי .על ההקבלה בי שני הצמדי משה ויהושע מול אליהו ואלישע ,נשתברו כבר קולמוסי רבי(.
מהו המסר של תקנה זו? נשתדל להבי זאת תו! כדי עיו בהפטרה.
ההפטרה פותחת בניצחו הגדול ,לכאורה ,של אליהו ,ששחט ארבע מאות נביאי בעל והביא את ע ישראל לאחד ממעמדי התשובה
המרגשי ביותר ,כמתואר בכתוב:
ֹאמר $יְ קֹוָק ה$א ָה ֱאל ִֹהי יְ קֹוָק ה$א ָה ֱאל ִֹהי".
ֵיה ַו* ְ
ַרא ָ/ל ָה ָע וַ*ִ ְ.לַ $על ְ.נ ֶ
" ַו* ְ
אליהו החזיר את הגש לתחזית מזג האויר ,יישר את ההדורי והחזיר את עטרת מלכות ישראל למקומה שנאמר:
אלה" )מלכי א י"ח מו(.
ֹא ָכה יִ ְז ְר ֶע ָ
3ח2ב ַעד ֲ 1
ָר ִל ְפנֵי ְ
ַיְֵ45ס ָמ ְתנָיו ַו* ָ
"וְ יַד יְ קֹוָק ָהיְ ָתה ֶאל ֵא ִל*ָה $ו ַ
אכ ,מיד אחר כ! אליהו מקבל מסר חד משמעי מאיזבל:
3חד ֵמ ֶה"
ֶפַ 5
ַפ ְ/ְ !ָ 5נ ֶ
62י ֶאת נ ְ
י7ספ/ִ $י ָכ ֵעת ָמ ָחר ִ
ֶ !2אל ֵא ִל*ָהֵ $לאמֹר ֹ/ה ַיעֱֲ $6אל ִֹהי וְ כֹה ִ
ֶבל ַמ ְל ְ
ַַ 5ְ 8לח ִאיז ֶ
"ו ִ
)ש י"ט ב(.
אליהו נופל לתהו הייאוש ומכריז כלפי שמיא:
ַפ ִ5י ִ/י לֹא ט7ב 2נ ִֹכי ֵמ ֲאב ָֹתי" )ש ד(.
ֹאמר ַרב ַע ָ8ה יְ קֹוָק ַקח נ ְ
ַפָ 75למ$ת ַו* ֶ
"וַ*ִ ְ35ל ֶאת נ ְ
אליהו בוחר ג כא בדר! הקנאות כדי לרפא את השבר ,וז"ל הכתוב:
ָתר ֲאנִ י
ָאֵ $
י! ָה ְרגֶ $ב ָח ֶרב ו ִ
יא ָ
י! ָה ָרס $וְ ֶאת נְ ִב ֶ
ית ָ! ְ1נֵי יִ ְָ 6ר ֵאל ֶאת ִמ ְז ְ1ח ֶֹת ָ
ֵאתי ַליקֹוָק ֱאל ֵֹהי ְצ ָבא7ת ִ/י ָע ְזבְ $ב ִר ְ
ֹאמר ַקֹ4א ִקִ 4
" ַו* ֶ
ַפ ִ5י ְל ַק ְח ָ) "98ש ,י ,יד(.
ְל ַב ִ:י וַיְ ַב ְקֶ $5את נ ְ
הקב"ה מלמד את אליהו ,בדר! מאוד מיוחדת ,כי דרכו איננה רצויה לפניו ,מאתגר את אליהו ומטיל עליו שלש משימות
שמשמעות הענות לדר! הקנאות.
ָאל ְל ֶמ ֶל ְ! ַעל ֲא ָר"
$מ ְַ 5ח ֶָ 8את ֲחז ֵ
את ָ
$ב ָ
אֵ " .ל ְ! $5ב ְל ַד ְר ְִ !ָ /מ ְד ַָ 1רה ַד ָ; ֶ6ק ָ
בֵ " .את יֵה$א ֶב נִ ְמ ִ5י ְִ 8מ ַ5ח ְל ֶמ ֶל ְ! ַעל יִ ְָ 6ר ֵאל".
י!" )ש ,טו<טז(.
ָביא ְַ 8ח ֶָ 8
ח7לה ְִ 8מ ַ5ח ְלנ ִ
2בל ְמ ָ
י5ע ֶָ 5ָ 1פט ֵמ ֵ
גֶ " .את ֱא ִל ָ
התוצאה הנוראה של השלמת שלשת המשימות תהיה:
3ר ִ8י ְביִ ְָ 6ר ֵאל ְִ 5ב ַעת ֲא ָל ִפי" )ש יז<יח(.
י5ע:וְ ִה ְְ 5
ָמית ֱא ִל ָ
ָמית יֵה$א וְ ַהְ ִ4מ ָלט ֵמ ֶח ֶרב יֵה$א י ִ
ָאל י ִ
"וְ ָהיָה ַהְ ִ4מ ָלט ֵמ ֶח ֶרב ֲחז ֵ
במילי אחרות מבחינה לאומית ע ישראל יושמד ויישארו רק יחידי סגולה.
הכתוב איננו מתאר את תגובתו של אליהו למשימה שהוטלה על כתפיו ולאתגר הנורא שהוצב בפניו ,כהיענות לקנאותו .אבל
מהמש! הפסוקי נוכל לשער מה אירע באות רגעי קשי.
ננסה להסביר זאת באמצעות מעשה שאירע בזמ האחרו.
בימי אלה נכנס לתוקפו "חוק החולה הנוטה למות" החוק שהכניס לספר החוקי של מדינת ישראל ,את פסיקתו של מר הגר"ש
ישראלי זצ"ל ,בעניי ההכרה במוות מוחי מבחינה הלכתית .פסק שמאפשר תרומת איברי מ המת והצלת נפשות.
במסגרת הדיוני בוועדה שהוקמה מטע הכנסת ,תבעו כמה מ החברי מת היתר על פי חוק ,למה שה כינו "המתת חסד".
פרופ' אברה שטינברג<יו"ר הועדה הסכי ,בתנאי שהמציעי יהיו אלה שינתקו את החולה ממכשירי ההחייאה .כמוב שהתגובה
הייתה סירוב מוחלט.
כ! ג בנבואה זו ,אליהו הבי שדר! הקנאות תביא לחורב לאומי ,לכ התחרט וחזר בו מדרכו.
הפתרו היה הפו! .יש לשלוח את אלישע להושיע את הע ,להחזירו בתשובה בדרכי נוע ולהשיב לב בני על אבות.
$ל ִא ִ;י".
2בי ְ
ההפטרה מסתיימת בבקשתו של אלישעֶ " :א ְ> ָקה ָ4א ְל ִ
דר! הנשיקות והחיבוקי היא שהחליפה את דר! הקנאות .הבה ונפני מסר זה ג בקריאת פרשת פנחס ע הפטרתה.
לע"נ הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

לע"נ רבי יעקב
ב אברה ועיישה סבג

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי91360 #
טל'  02'5371485פקס02'5379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

חמדת ימי מוקדש לע"נ צביה בת
זאב דונייר ע"ה ,נלב"ע כ"ד תמוז

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

3
3
33

פרשת פנחס

יג' יט' תמוז ,בבא מציעא עא'עז

האיסור להלוות ללא עדי#
הרב עופר לבנת
השבוע בדפי הד היומי הגמרא )עה עמוד ב( קובעת כי אסור לאד לתת הלוואה ללא עדי .הגמרא נותנת שתי סיבות
לאיסור זה .הסיבה הראשונה היא האיסור של "לפני עור לא תת מכשול" ,כיוו שהוא מעמיד את הלוה בפני הפיתוי לכפור
בהלוואה .הסיבה השנייה היא שהאד גור קללה לעצמו ,כיוו שא הלוה ישכח מההלוואה ויכפור ,הבריות יחשבו
שהמלווה תובע בשקר ויקללו אותו על כ!.
הגמרא מביאה סיפור על רב אשי שביקש הלוואה מרבינא בערב שבת סמו! לשבת ,ורבינא לא הסכי להלוות לו בלי להחתי
שטר ע עדי .למרות שרב אשי הוא תלמיד חכ ואינו חשוד לשקר ,חשש רבינא שרב אשי ישכח מההלוואה.
לכאורה ,יש קצת קושי בהתנהגותו של רבינא ,שכ מדוע רבינא לא הסתפק בעדי על ההלוואה ודרש ג כתיבת שטר? מכא
למד הרמב" )מלוה ולוה ב ,ז( שלמרות שמותר להסתפק בעדי על ההלוואה ,משובח יותר מי שמלווה ע שטר .בעקבות
דברי הרמב" ניסו הפוסקי )חוש משפט סימ ע סעי א ובמפרשי( לקבוע סדר עדיפות בי הראיות השונות שיכול המלוה
לקבל מ הלווה על ההלוואה.
האפשרות הבסיסית היא שיהיו עדי על ההלוואה .החיסרו בדר! זו הוא שהמלווה תלוי בנוכחות וזכרונ של העדי .כמו
כ הלוה יכול לטעו שאומנ הוא קיבל הלואה אלא שהוא פרע אותה .אפשרות נוספת היא לקחת משכו כנגד ההלוואה.
היתרו בשיטה זו שהמלוה אינו תלוי בעדי וכ הלוה אינו נאמ לטעו שהוא פרע )ברוב המקרי< עיי סימ עב( .החיסרו
במשכו הוא שאי הוכחה לגבי סכו ההלוואה ,ותיתכ מחלוקת בי הלוה למלוה על כ! )סמ"ע ש ס"ק ד(.
אפשרות נוספת היא חתימה של הלוה )=כתב ידו( על סכו ההלוואה .היתרו בשיטה זו היא שאי תלות בעדי ,ויש הוכחה
ג לגבי סכו ההלוואה .החיסרו הוא שהלוה עדיי יכול לטעו שהוא פרע את ההלוואה )מהרשד" חו"מ ס' כג הובא בש"!
ש ס"ק ב( .לכ הדר! הטובה ביותר היא לעשות שטר על ההלוואה .כ! המלוה איננו תלוי בעדי ,יש לו הוכחה על סכו
ההלוואה והלוה לא נאמ לטעו שהוא פרע את ההלוואה.
בימינו ישנה אפשרות לתת למלוה צ'ק דחוי כנגד ההלוואה .לדעת חלק מהפוסקי )מנחת יצחק חלק ה סימ יט( לצ'ק יש
מעמד כמעט כמו של שטר חוב ,והלוה לא יהיה נאמ לטעו שהוא פרע את ההלוואה .לפי שיטות אלו ,צ'ק יהיה שווה ער!
לשטר חוב לעניי זה.
סיכו :#אסור להלוות כס בלי לדאוג לראייה על ההלוואה .נית להלוות בנוכחות עדי ,לקחת משכו או חתימה מהלוה
המאשרת את ההלוואה ,א! הדר! הטובה ביותר היא לעשות שטר חוב על ההלוואה.

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.

מציאה בבית הכנסת
הרב אוריאל אליהו
מה דינה של מציאה שנמצאה בבית הכנסת.
נחלקו הראשוני א חצר של הקדש יכולה לקנות מציאות או הפקר שבאו לתוכה.
ה"אגודה" סובר שחצר של הקדש אינה קונה מציאה להקדש ,וטעמו משו שחצר קונה מדי "יד" ולהקדש לא ריבתה
התורה די "יד" אלא רק להדיוט.
ראיה לדבריו מהסוגיא במסכת ב"ב )עט (.ש איתא דהמקדיש בור ואח"כ התמלא מי – אי מעילה במי שבבור .זאת
אע"פ שהמי הינ הפקר .וכתבו ש רשב" ותוספות "דלא אלי רשות הקדש לקנות ,דלא אתרבי אלא בהדיוט ואי
להקדש יד".
לעומתו הרמב" סובר שודאי שהקדש קונה בקינ חצר ,ואעפ"כ אי בדבר הנקנה מעילה .חידוש גדול חידש הוא ,שכל שלא
הוקדש על ידי אד ,הרי זה קדוש ואי בו די מעילה.
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כעי זה איתא בגמרא )זבחי מה (.שנחלקו התנאי א קודשי שהוקדשו על גויי יש בה מעילה או לא.
מכא הוכיח הרמב" שדי המעילה תלוי בדר! בה הוקדש הדבר או במקדיש.
א"כ לשיטת ה"אגודה" לא נקנתה המציאה להקדש על ידי חצירו ואילו לשיטת הרמב" נקנתה ,אע"פ שאי בה איסור
מעילה.
לפ"ז המוצא מציאה בבית הכנסת לדעת ה"אגודה" הרי היא של מוצאה ואילו לרמב" הרי היא של בית הכנסת .ב"קצות
החוש" )שו"ע חו"מ סי' ר' ס"ק א( פסק כ"אגודה" והוכיח שג הרמב" סובר כמוהו.
לעומתו ב"נתיבות המשפט" )פתיחה לסי' ר'( העלה שג לרמב" במציאה אי חצר ההקדש קונה ,ומשו שחצר מדי
שליחות מועילה להקדש )ולא מדי יד( – ובמציאה לא מהני שליחות דבעינ שלוחו של בעל הממו ועוד דהוא חב לאחרוני.
רק בהפקר סובר הרמב" דקונה ההקדש בחצירו.
א"כ לשיטת "נתיבות המשפט" א הרמב" מודה שהמציאה הינה של מוצאה ולא של בית הכנסת.

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 ) C 80לח לקניה(

רוצי #לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל :רשת בתי הדי "אר חמדה – גזית"
טלפו 077'2158215 :פקס02'5379626 :
BEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG

הרב מרדכי הוכמ

הרמב" #ו'האישה הכושית'
בסו פרשת "בהעלות!" )במדבר יב ,א<ח( מסופר שמשה התחת ע אישה כושית ,ומרי ואהרו דברו אודות כ!; וד' נז בה:
1ְ !3מ ֶֹ5ה ִ1ֶ :ר ד' ֲהלֹא
ֹאמרֲ $ה ַרק ְ
12ית ָל ָקחַ :ו* ְ
12ית ֲא ֶ5ר ָל ָקח/ִ ,י ִא ָ6ה כ ִ
3הרֹ ְ1מ ֶֹ5ה ַעל אֹד7ת ָה ִא ָ6ה ַהִ 3
ַַ 8ד ֵ1ר ִמ ְריָ וְ ֲ
"ו ְ
ַ:ע ֲַ 1חלֲ 7א ַד ֶ1ר  :71לֹא ֵכ ַע ְב ִ:י מ ֶֹ5ה
יא ֶכ ד' ְַ ;ַ 1ר2ה ֵא ָליו ֶא ְתו ָ
ֹאמר ְִ 5מע $נָא ְד ָב ָרי ִא יִ ְהיֶה נְ ִב ֲ
1ָ ַEנִ $ד ֵ1ר ,וַ*ִ ְַ 5מע ד'ַ ...ו* ֶ
את ְל ַד ֵ1ר ְַ 1ע ְב ִ:י ְבמ ֶֹ5ה:
$:ע לֹא יְ ֵר ֶ
$מ ַ
ַ1יט ַ
$ת Fמנַת ד' י ִ
$מ ְר ֶאה וְ לֹא ְב ִחידֹת ְ
ֶא ָמ ה$א.ֶ :ה ֶאל ֶ.ה ֲא ַד ֶ1ר ַ 71
יתי נ ֱ
ְָ 1כל ִֵ 1
התורה סיפרה בספר שמות שמשה ברח למדי והתחת ש ע אישה מדיינית בש צפורה; והיא לא ספרה דבר על אישה
כושית .כיצד הגיעה פתאו האישה הכושית אל המדבר?!
תרגו אונקלוס מתרג את האישה הכושית בתור "אתתא שפירתא" כלומר "אישה יפה" .תרגו ירושלמי מוסי ומספר
שהאישה היפה הזו היא צפורה; והוא מסביר שכש שהכושי משונה בעורו מכול ,כ! צפורה היתה משונה משאר הנשי מפני
שהיא היתה נאה מאוד ביופיה ובמעשיה.
לשיטת ,התורה לא התעלמה מפרקי חיי חשובי של משה ,מפני שהאשה הכושית היא צפורה עצמה .לשיטת ,משה רבנו
פרש מצפורה ,והדבר הפריע למרי ואהרו וה דברו על כ! .דרכ טעונה ברור .מדוע הכתוב מתעל פתאו משמה הפרטי <
"צפורה"? מדוע הכתוב רוצה לציי את יופיה א! מכנה אותה "כושית"?! והיכ מצאנו שימוש בסגנו כזה במקומות נוספי
בתורה?!
מדרשי חז"ל רבי אימצו את שיטת התרגומי הללו למרות הקשיי .נית להסיק מכ! ,שפעמי שהתורה מדברת בסגנו של
רמזי .ברור לחז"ל שמה שכתוב בתורה ביחס לאשתו של משה רבנו < שיי! לפרשיות הללו ,והוא אינו מתבאר כפשוטו!! לשיטת
חז"ל ,האישה לא היתה כושית ממש ,אלא שמדובר ב"תחושה" .כאשר אנשי לבני רואי אשה "כושית" ,ה חשי תחושה
מיוחדת של ראיית דבר יוצא דופ .לשיטת ,האשה של משה רבנו יצרה "תחושה של ראיית אשה כושית" < ולכ התורה קוראת
5Fית".
לה " ָה ִא ָ>ה ַהִ /

תרגו #יונת
תרגו יונת נראה כחולק על התרגומי האחרי ,והוא מסביר ש שהאישה הזו היתה מלכת כוש ,וזו לשונו בתרגו חופשי:
"וידברו מרי ואהר במשה דברי שלא מהוגני ,על אודות האישה הכושית 5ה6יאו הכושי למשה בבורחו ִמלפני פרעה,
והוא ריחק אותה; כי לאישה ה6יאו לו את מלכת כוש ,והוא רחק ממנה .ויאמרו < הא רק ע משה דיבר ד' שהוא פרש
מתשמיש ה ִמטה?! הלא ג ִעמנו דיבר?! ונשמעו לפני ד' דבריה".
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מסגנונו של תרגו יונת משמע שמשה לא נשא את האישה הכושית מרצונו < אלא שהכושי השיאו לו 1אותה!! פרעה רצה
להרוג את משה ,והוא ברח אל אר כוש .הכושי אילצו את משה לשאת את המלכה שלה .א! שיטת התרגו קשה .א משה
ברח בתחילה לאר כוש והשיאו לו את מלכת כוש ,ומש הוא ברח לאר מדי; מדוע האישה הכושית אינה מוזכרת בכל
המאורעות הללו? מי הביא פתאו את האישה הכושית אל המדבר?!
כאשר התורה סיפרה בספר שמות על בריחת משה מפרעה לאר מדי ,תרגו יונת אינו מזכיר ש דבר ממאורעות משה באר
כוש .אול מאיד! ,הוא מספר ספורי תמוהי אודות מה שארע למשה במדי; וזו לשונו בתרגו חופשי )שמות ב ,טו<כא(:
מלפני פרעה וישב באר ִמדי וישב על הבאר :ולמושל של ִמדי שבע בנות ...ויבואו הרועי ויגרשו ויק
"ויברח משה ִ
משה בכח גבורתו ויושיע וישקה את צאנ :ותבאנה אל רעואל אביו של אביה ...ויאמר אל בנותיו של בנו והיכ הוא למה
זה עזבת את האיש קראנה לו ויאכל לח :וכאשר נודע לרעואל שברח משה ִמפני פרעה ,השלי! אותו לבור; והיתה ציפורה
ִבתו של בנו < מפרנסת אותו בסתר במש! ע6ר שני .ולסו ע6ר שני הוציאו ִמ הבור ,ובא משה בתו! ַה ָEשל רעואל,
ומתפלל לפני ד' 5ע6ה ִעמו ניסי וגבורות .וראה ַמ ֵIה שנברא בי השמשות וחקוק ומפורש עליו הש הגדול
והיה מודה ִ
במצרי ,ובו עתיד לקרוע את י סו ולהוציא מי ִמ הסלע ,והיה תקוע בתו! ַהָE
הנִ כבד ,שבו עתיד לע6ות את המופתי ִ
שלו .ומיד הושיט ידו ולקחוִ .הנה לכ הואיל משה לשבת ע האיש ,וית את ציפורה בת ִבתו למשה".
תרגו יונת מסביר שרעואל היה אביו של יתרו ,שהיה אביה של צפורה .א! הדברי שהתרגו מוסי ומספר ש טעוני ברור:
א .משה גמל חסד ע בנות משפחת רעואל והציל אות מיד הרועי .מדוע רעואל משלי! את משה לבור < ומשיב לו רעה תחת
טובה?!
ב .ציפורה פירנסה את משה בסתר ,מדוע רעואל היה סבור שמשה עדי חי לאחר עשר שני? ומדוע הוא החליט להוציא אותו?
ג .מדוע תרגו יונת אינו מספר כבר ש ,שמשה ברח לאר כוש לפני שהוא ברח לאר מדי?

ֹאכל ָל ֶח#
ִק ְר ֶא ל :וְ י ַ
דברי תרגו יונת ,היוו בסיס לאגדות רבות על חייו של משה; א! נראה שהתרגו לא רצה שיבינו את דבריו לפי פשוט.
במאמר "הבור שמשה הושלך לתוכו" התבאר שהתרגו משלב בכתוב רמזי תמוהי משלו ,שמכריחי אותנו לחשוב על
משמעויות נוספות שייתכנו לדבריו .מתו! הבנת המשמעויות הללו < יהיה בידינו פתח להבנת רמזי התורה בפרשיות השונות
שדנות בחיי משה.
התורה מספרת בספר שמות על המפגש הראשו של משה ע משפחת רעואל ,והיא מרמזת באופני שוני שרעואל ויתרו קיבלו
במסורת שהקב"ה ברא את עולמו בשני ספורי בריאה .הסיפור הראשו על עול 'הזריעה )והעמל(' שנברא ב'שבעד' ימי < ואי
בכ! פג .הספור השני על 'ג העד הרוחני' שגורשו ממנו < שהעמל להשגת ה"לח" נחשב בו ל"עונש" .תרגו יונת מפענח 2ש
עבורנו את הרמזי הללו ,והוא מוסי רמזי משלו .התרגו מלמדנו שלשיטת רעואל ,מי שרוצה לקיי את רצו הבורא ,צרי!
ליטול חלק בסיפור הבריאה של עול ד'שבע' < ולעמול לפרנסתו .בר ,למשה היתה השקפת עול הפוכה .משה רצה לחיות את
'עול ַה 'ָEהרוחני < ג בעול הזה ,והוא רצה בחופש מכללי ואילוצי העול הגשמי.
כאשר משה הופגש ע רעואל ,הוא גילה לו שהוא ברח למדי מפני שפרעה רוצה להרוג אותו .רעואל אמר למשה ,שפרעה משער
שמשה יחפש לעצמו תפקיד של 'שר' באחת המדינות ,והוא יחקור ויבדוק אחרי ד'שרי' שבמדינות השונות .ולכ ,הדר! הטובה
ביותר להסתיר את משה היא דווקא בתו! אנשי העמל .ולפיכ! ,הוא הטיל עליו את תפקיד רעיית הצא < התפקיד שהיה מוטל
עד עתה על 'שבע' בנותיו.
רעואל ראה בקריאה למשה 'לאכול לח' < ברכה! אול משה ראה בכ! < עונש!! מבחינתו של משה ,הפיכתו ל'רועה צא' שטרוד
באילוצי העול הגשמי < נחשבה להשלכה לבור שהוא אמור למות בו מבחינה רוחנית .בר ,לשיטת רעואל בתו! העול הגשמי
מוסתרת 'תורה מעול ַה .'ָEוג אד רוחני יכול להיות ניזו מהרוחניות שבתורה הזו.
התרגו מספר ,שכאשר משה היה מושל! עשר שני ב"בור" < "צפורה" היתה זנה אותו בסתר .הספור הזה אינו ספור הגיוני
לפי פשוטו .א היה מדובר בהשלכה לבור רגיל ללא מזו ,אי זה מוב מדוע רעואל חשב שמשה חי ובא להוציא אותו מש.
התרגו מכריח אותנו להבי שיש משמעות סמלית לדבריוִ ' .צ; ָֹרד' היא הניגוד ל' ֶַ 1בע ָ<נ:ת'; והיא מייצגת את התורה הרוחנית
שנמצאת באופ גלוי ב'עול ַה .'ָEכאשר משה היה טרוד בעמל הגשמי )מושל! בבור( < ' ִצ; ָֹרד' )הרוחניות( היתה מפרנסת אותו
בסתר.
במאמר "המילה של צפורה" התבאר שתרגו יונת משתמש בסמלי שמופיעי במקומות אחרי בתנ"! .ספר משלי מזכיר את
ה"אישה" כסמל ל"תורה" ;3ונית לומר שהתרגו התבסס על ספר משלי .אול נית לומר מעבר לכ! ,נית לומר שהתורה
עצמה מזכירה את "אשתו של משה" כסמל .תרגו יונת התבסס על כ! .לש כ! צרי! לעיי בדברי התלמוד ביחס למיוחדות
שבנבואת משה ,וצרי! לעיי באופ שהרמב" מביא מתוכ.

הרמב" #וה"פרישה של משה"
הסוגיה במסכת שבת )ד פז ,א( מדייקת מפרשיית מעמד הר סיני ,שמשה פירש מאשתו ,שהקב"ה הסכי עמו וזו לשו הסוגיה
ש:
" ...ופירש מ האשה .מה דרש? נשא קל וחומר בעצמו ,אמר :ומה ישראל שלא דברה שכינה עמה אלא שעה אחת ,וקבע
י5י וגו' '3ל ִֶ ] $5Eְ 8אל ִא ָ>ה['; אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי ,ואינו
לה זמ ,אמרה תורה 'וְ ָהי $נְ כֹנִ י ַל*ַ 7ה ְ> ִל ִ
יכ'
2ה ֵל ֶ
קובע לי זמ < על אחת כמה וכמה! ומני לנו שהסכי הקדוש ברו! הוא על ידו < שכתוב ' ֵל ְ! ֱאמֹר ָל ֶה $5בָ $ל ֶכ ְל ֳ
83ה ֹ.ה ֲעמֹד ִע ָ; ִדי'"...
וכתוב בסמו! 'וְ ָ
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הרמב" מביא את דברי הסוגיה; בר הוא מבאר שמשה פירש לא רק מ "האשה" ,אלא ג מ "הדומה לו" ,והוא מביא ג
מהדברי שהקב"ה אמר לאהרו ומרי כאשר הוא הוכיח אות אודות "האישה הכושית" .וזו לשו הרמב" )הלכות יסודי
התורה ז ,ו( :
"ומה הפרש יש בי נבואת משה לשאר כל הנביאי שכל הנביאי ' ַ< ֲחל '#:או ' ַ< ַ? ְר>ד' ומשה רבינו מתנבא והוא ער
ַ<יט' כלומר שאי ש משל אלא
@ת 2מנַת ד' י ִ
ועומד ...משה רבינו לא על ידי מלא! שנאמר ' ֶ;ה ֶאל ֶ;ה ֲא ַד ֶ<ר < ...':ונאמר ' ְ
@מ ְר ֶאה ְולֹא ְב ִחידֹת'; ואינו צרי! לכוי דעתו
רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל ,הוא שהתורה מעידה עליו ' ַ
ולהזדמ לה שהרי הוא מכוו ומזומ ועומד כמלאכי השרת ...ובזה הבטיחו האל שנאמר ' ֵל ְ! ֱאמֹר ָל ֶה$5 #בָ $ל ֶכ
ְCDה ֹ.ה ֲעמֹד ִע ָ? ִדי' .הא למדת שכל הנביאי #כשהנבואה מסתלקת מה חוזרי ל'אהל '#שהוא 'צרכי הגוE
יכ ;#ו ָ
>ה ֵל ֶ
ְל ֳ
כול '#כשאר הע; לפיכ! אי פורשי מנשותיה .ומשה רבינו לא חזר ל'אהלו הראשו' לפיכ! פירש מ האשה לעול ' #ומ
הדומה לו < ונקשרה דעתו לצור העולמי"...
לשיטת הרמב" ,כאשר חז"ל אומרי שמשה "פירש מ האשה" ,ה משתמשי ב"אשה" כסמל .חז"ל מתכווני לומר שמשה
פרש ג מ "הדומה לו" < כלומר ממה שהרמב" מגדיר לפני כ כעיסוק ב'צרכי הגו כול' .מיקו המילה "לעול" בדברי
הרמב" מלמדנו < שה"פרישה" אינה דומה לגמרי .משה "פירש מ האשה לעול" ואילו מהעיסוק ב"צרכי הגו כול" הוא לא
פירש "לעול" .אול ביחס לשאר הנביאי נית לומר על משה שהוא שונה מה; והוא פירש ג מ "הדומה לאישה".
א נעמיק בדברי הרמב" נוכל לומר ,שהרמב" מפענח עבורנו את דברי תרגו יונת ביחס ל"מלכת כוש" < שהיתה "אשתו"
של משה רבנו.

12ית".
הרמב" #ו" ָה ִא ָ6ה ַהִ 3
כאשר אד חש "מחובר" למצב שהוא נמצא בו ,נית לומר עליו שהוא "התחת" ע המצב הזה; ושהוא משתדל "להוליד"
מהמצב הזה את המיטב .מרי ואהרו ראו בחיי של שילוב בי הרוחניות לבי העיסוק בצרכי הגו "חיי יפי" .מרי
ואהרו "התחתנו" ע המצב הזה ,והשתדלו "להוליד" ממנו את המיטב .אול משה ראה בחיי האלו < "חיי שחורי ,"#והוא
לא רצה ב.
משה חי חיי כאלו במש! שנות שהותו באר מדי .בעשר השני הראשונות הוא עסק רק ברעיית הצא < והוא חש כאלו
השליכ אותו לבור ללא מזו .ובשני שלאחריה הוא שילב בי העיסוק ברוחניות הצרופה לבי רעיית הצא .אול הוא לא רצה
ג בחיי של שילוב בי רוחניות וגשמיות .משה חי במצב הזה בעל כורחו ,מפני שיתרו איל אותו להמשי! ולרעות את הצא;
אול מצד עצמו הוא רצה בחיי רוחניי בלבד.
רעואל ויתרו היו סבורי כמרי ואהרו שאלו "חיי טובי" ,ולכ ה אילצו את משה "להתחת" ע המצב הזה .משה
התייחס אז אל משפחת רעואל כאל אנשי "כושי" שמאלצי אותו "להתחת" ע "המלכה שלה" .בעיני "הכושי" המלכה
שלה היא ה"אשה היפה ביותר" ,וה מיטיבי עמו כאשר ה מחתני אותו ע ה"מלכה" שלה .אול משה חש כמו "אד
לב" שנמצא בסכנת חיי וברח אל "הכושי"; וה נאל לשאת את ה"אשה היפה שלה" < רק כדי להציל את חייו .בעיני
משה ג חיי שמשלבי ב בי עיסוק ברוחניות לבי עיסוק בגשמיות < נחשבי ל"חיי שחורי !"#משה "התחת" ע המצב
הזה במש! שנות שהותו במדי < רק בעל כורחו!!
5Fית" לא היתה כושית ממש ,אלא
תרגו יונת ממשי! את הקו של התרגומי האחרי .תרגו ירושלמי אמר ש" ָה ִא ָ>ה ַהִ /
5Fית".
שמדובר ב"תחושה" .האשה של משה רבנו יצרה "תחושה של ראיית אשה כושית" < ולכ התורה קוראת לה " ָה ִא ָ>ה ַהִ /
תרגו יונת ממשי! את הקו הזה וג הוא סבור שמדובר ב"תחושה"; בר לשיטתו ,מדובר במה שהרמב" מגדיר כעיסוק
ב"צרכי הגו כול" .הרמב" מגדיר את העיסוק בצרכי הגו כ"דומה" לנישואי ע אישה .ותרגו יונת מגלה לנו את
תחושותיו של משה רבנו בזמ שהותו במדי < כאשר אילצו אותו לעסוק בצרכי הגו .משה חש כמו אד לב שברח אל הכושי
והללו אילצו אותו להתחת ע ה"מלכה שלה" כדי להציל את חייו.
א נחזור ונעיי בדברי הרמב" ,נוכל לומר שג תרגו אונקלוס מסכי לרעיו הזה; אלא שהוא מתאר את "תחושותיה" של
מרי ואהרו!!
משה חש שהחיבור לעיסוק בצרכי הגו "דומה לנישואי ע אשה כושית" ,ולפיכ! הוא "פירש" מהחיי הללו .א! בעיני מרי
ואהרו החיבור הזה נחשב לחיבור מומל < והוא "חשו" שהדבר "דומה לנישואי ע אשה יפה" .מרי ואהרו היו נביאי,
והיו סבורי שתחושותיה ה הנכונות; ולפיכ! ה דברו אודות התנהגותו של משה .כאשר אונקלוס מספר לנו שה דברו
אודות "האשה היפה" של משה; הוא אינו מוציא באופ מוחלט מפשוטו של מה שארע ש! < אונקלוס מספר לנו על האירוע
מצד "תחושותיה" של מרי ואהרו!!

תרגו #יונת והנשי #של משה רבנו
כזכור ,תרגו יונת סיפר בספר שמות ,שכאשר נודע לרעואל שמשה בורח מפני פרעה ,הוא השלי! את משה ל"בור" במש! עשר
שני ,ו"צפורה" היתה זנה אותו בסתר .הספור אינו הגיוני לפי פשוטו .התברר שהתרגו מכריח אותנו להבי שהוא מדבר על
"תחושותיו" של משה רבנו!! וכוונתו לספר שכאשר הכריחו את משה לעסוק א! ורק בענייני גשמיי < ה"רוחניות הזכה"
היתה זנה אותו בסתר.
בסכו המאמר מתברר שהתרגו מתבסס ש על הבנתו בפרשיית "האישה הכושית" .לשיטתו ,התורה מרמזת שמשה ראה
בחיי של שילוב בי רוחניות וגשמיות < נישואי בכפייה ל"אשה כושית" .כאשר "האשה הכושית" < האישה השניה < מסמלת
את החיי שאינ רצויי; הרי ש"צפורה" < האשה הראשונה < יכולה לסמל את החיי הרצויי ,את "הרוחניות הזכה".
לפיכ! ,התרגו נטל ש את "צפורה" אשתו של משה רבנו והפ! אותה לסמל ל"רוחניות הזכה".
____________________________________________________
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3
3
33

פרשת פנחס
2

3

לשיטת התרגו ,התורה מדגישה ש' ֶַ 1בע ָ<נ:ת' באו להשקות את הצא; כדי לרמז שרעואל ראה ער!<עליו בחיבור לעול ד'שבע' <
העול של גזירת העמל .כמו כ' ,אכילת לח' מסמלת התחברות לאילוצי העול הגשמי וכפי שהתבאר באריכות במאמר "דניאל והעשב
לחיזוק האמונה".
הזכרת ה"אשה" כסמל ל"תורה" מתבארת בסוגיה במסכת יבמות )ד סג ,ב(; וזו לשונה בתרגו חופשי" :ואמר רבא :בא וראה כמה
טובה אשה טובה ...שכתוב )משלי יח ,כב( ' ָמ ָצא ִא ָ>ה ָמ ָצא ט7ב' .א ב'אשד' ממש הכתוב מדבר < כמה טובה אשה טובה שהכתוב
משבחה; א ב'תורד' הכתוב מדבר )וצרי! להבי את הכתוב במשמעות סמלית( ,כמה טובה אשה טובה שהתורה נמשלה בה".

לע"נ סבי מורי בנימי בונ #ב משה אהר

)מתו! ח"ז(

טורינו ,איטליה

Torino, Italy

ניס התשס"ט

בעני כתיבת שמות בכתובה
שאלה
כלה שנולדה לא יהודיה ואב נכרי וגדלה בי העכו" עד שקראו לה ש כאחד שמות הע"ז המובהקי שלה .אי! לכתוב
את שמה בכתובה?

תשובה
• לכתחילה אי לתת לאד ש של רשע .1וא אד נקרא על ש רשע ,יש לו לשנות את שמו.2
• אד שנקרא על ש רשע ואינו רוצה לשנות את שמו ,מותר לקרותו בשמו ולכותבו בכתובה.3
• אד הנושא ש של רשע ורוצה לשנות את שמו לפני החתונה ,לכתחילה צרי! לשנות את שמו שלושי יו לפני החתונה
ולדאוג שאנשי אכ יקראו לו בשמו החדש .4ובדיעבד א קוראי את הכתובה בציבור או ששינה את שמו בתעודת
הזהות מהנה .5במקרה זה של שינוי הש א האשה מואסת בשמה הראשו מפני שהוא ש של רשע ,ואינה חפצה עוד
שיקראו לה כלל בש זה ,והיא שנתה את שמה שבתעודת זהות ,אי לכתוב בכתובה אלא את הש החדש .6ואול א לא
ברור שיש מאיסה בש הראשו ,והוא עדיי כתוב בתעודת זהות שלה ,יש לכתוב את שתי השמות בכתובה :תחילה ש
הנית לה בלידה ולאחר מכ הש החדש.7
• אד הנולד לאבא גוי אי לקרותו בש אביו .ונחלקו הפוסקי הא קוראי לו בשמו ובש אמו ,8או שקוראי לו בשמו
לבדו מבלי הזכרת ש אמו 9וכ המנהג .10בכל אופ יכתבו בנוס על שמו את ש משפחתו.11
____________________________________________________
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ז"ל הגמרא יומא לח" :מאי וש רשעי ירקב? אמר רבי אלעזר :רקביבות תעלה בשמות ,דלא מסקינ בשמייהו".
ז"ל הרמב" פרק ב מהלכות תשובה הלכה ד "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני הש בבכי ובתחנוני ועושה צדקה כפי
כחו ומתרחק הרבה מ הדבר שחטא בו ומשנה שמו כלומר אני אחר ואיני אותו האיש שעשה אות המעשי ומשנה מעשיו כול
לטובה ולדר! ישרה וגולה ממקומו ,שגלות מכפרת עו מפני שגורמת לו להכנע ולהיות עניו ושפל רוח".
ז"ל הרמ"א בתשובה )סימ מא( "אבל במי שהיה גדול והורגל ודש בעירו להיות נקרא ב פלוני אביו וישנו אותו ויחוורי אפיה
בדברי חלילה משפו! ד נקי +דאע"ג דאיתא סו פרק אמר לה הממונה +יומא לח ,ב בכל ההוצאות רשו בטעות מ ,ב +דלא
מסקינ בשמייהו היינו דלא לקרי אחר על שמ +פירש"י ש :לא יקרא אד לבנו ש אד רשע ,+אבל שלא להזכיר הרשע עצמו
לא מצינו ,שהרי התורה והנביאי וכל התלמוד מלאי מזה בהזכיר ש הרשעי שעברו .ולא גרע ש הרשע מש ע"ז עצמה
שנאמר בה לא ישמע על פי! +שמות כג ,יג ,+ומכל מקו מותר להזכירה בכל ש שאינו לשבח אלא לגנאי ,וכמו שאמרו +ע"ז מו,
א +א קורי לה בית גליא קורי לה בית כריא .וה"ה א היה שמה מתחלה כ שלא לשבח מותר להזכירה באותו ש ,כדאיתא
במרדכי +ע"ז פ"א סימ תתט ,וז"ל :ואבי"ה פירש מפי הקבלה דוקא בימיה שש עבודת כוכבי משמע לשו שררות ואלפות אבל
היכא שהקדשי שלה נקראי בשמות של בני אד אי קפידא בהזכרת והקרא מוכיח כ וש אלהי אחרי לא תזכירו עיי פ'
ד' מיתות +ובהגהות מיימוניות הלכות ע"ז פרק ה' +אות ג ובד"מ ליו"ד סי' קמז אות ב מוסי ובתא"ו ני"ז ח"ד דוקא שלא בלשו
חשיבות אלא בלשו ב"א ,אבל לקרות קדשי כמו שמזכירי אותו העכו" בלשו חשיבות אסור עכ"ל" .ומבואר מדבריו שא
הנושא ש של ע"ז א אי בש הזה משו פאר לע"ז ,מותר לאחרי לקרותו בשמו .וכ נמצא בשו"ת חוות יאיר סימ א השגה יא.
כ! מבואר בשו"ת הרא"ש כלל ט"ו אות ד ,והוא מובא בב"י סימ ס"ו.
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פרשת פנחס
 5אכ החת"ס )ח"ו סימ מ"א( כתב ששינוי ש שיש לו פירסו ,אי בו חשש רמאות ג א לא נתחזק כבר שלושי יו .והוא לא
הזכיר את תשובת הרא"ש הנ"ל .ובשו"ת מנחת יצחק ח"א סימ קכ"ד כתב שכדאי הוא החת"ס לסמו! עליו דיעבד .ומשמע מדבריו
שא השינוי ש הוא מוחלט באופ כזה שלא רוצה עוד ליקרא כלל בש הראשו ,נית לסמו! לכתחילה על החת"ס.
 6כ מבואר בשו"ת חיי שאל )ח"א סימ לט אות ח( וכ! כתב בספר משפט הכתובה )לרב אליהו בר שלו( עמוד רנא ,בש הרב
אלישיב שליט"א .ומה שכתבנו שהיא צריכה לשנות את שמה שבתעודת זהות הוא דא אינה משנה אותו ,הרי שבמוסדות רשמיי
יקראו לה בש זה ,ונמצא שש זה לא נעקר לגמרי.
 7ראה ב"י אהע"ז סימ קכ"ט ד"ה מי שיש לו שמות ,ובספר הנ"ל עמוד רמו.
 8כ כתב בספר נוה שלו הלכות כתובות אות ג .וכ משמע מהדגול מרבבה )אב העזר סימ קכ"ט ס"ט(.
 9כ! כתב בשו"ת עי יצחק )ח"ב אהע"ז סימ כ"ו( .וכ כתב בשו"ת נתיבי ע )אהע"ז סימ מ"ט ס"ג( .וכ כתב בשו"ת קני תורה
)ח"א סימ נ"ו(.
 10כ! כתב בספר משפט הכתובה שער ד פרק ג סעי כו.
 11בספרי הנ"ל בהערה  .9 < 8ועיי עוד שו"ת במראה הבזק ח"ג תשובה פ"ג עני דומה.

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

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי #א'' ו'
תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו .התשובות
מתמודדות ע המציאות בעול מודרני מתפתח בדר! של "דרכיה דרכי נע" .הספרי עוסקי בארבעת חלקי ה"שלח ערו!"
תו! ניסיו לקחת בחשבו ג את החלק החמישי ההופ! את התורה ל"תורת חיי".
מחיר מבצע לששת הכרכי  C 300במקו ) F 360לח לקניה( )טל' (02<5371485

חדש!!!
שו"ת "במראה הבזק" במהדורה מהודרת!
מחיר מבצע לששת הכרכי F 360 #במקוF 480 #

בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות  -ההסתדרות הציונית העולמית

