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  : הפטרת פרשת שופטי� פותחת בהכרזה
  )  יבא"ישעיהו נ" ( נִֹכי  נִֹכי ה�א ְמַנֶחְמֶכ�"

  : ומסתיימת בנבואה על קיבו� גלויות
  ).ב יב"ש� נ("  �ְמ+ִ*ְפֶכ� ֱאלֵֹהי ִיְ)ָרֵאל"

  

  . את הע�ה הוא זה שיאסו� "ה את הע� ומה המיוחד בנבואה שהקב"כיצד ינח� הקב
  . בכ. ה� ממשיכי� את נבואות משה בסו� ספר דברי�. קבו� גלויות הוא חלק בלתי נפרד מנבואות הגאולה והנחמה של כל הנביאי�

  : בתורה מובטח
ִא� ִיְהֶיה ִנ5ֲַחָ. 3ְִקֵצה ַה4ָָמִי� ִמ�4ָ : ָ. ָ/1ָהְוָ/ב ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. ֶאת ְ/ב�ְתָ. ְוִרֲחֶמָ. ְוָ/ב ְוִק3ְֶצָ. ִמ2ָל ָהַע1ִי� ֲאֶ/ר ֱהִפיְצָ. ְיקָֹוק ֱאלֶֹהי"

:ג' דברי� ל" (ֶוֱהִביֲאָ. ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. ֶאל ָה ֶר� ֲאֶ/ר ָיְר/� ֲאבֶֹתיָ. ִויִרְ/78ָ ְוֵהיִטְבָ. ְוִהְר3ְָ. ֵמֲאבֶֹתיָ.: ְיַק3ְֶצָ. ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. �ִמ�4ָ ִי6ֶָחָ.
  ו). ה
  : י� נבאוהנביא
�ֵמֵעיָל� �ִמ4ְִנָער �ֵמֲחָמת " /�ְוָהָיה 3ַ=;� ַהה�א י;ִסי� ֲאדָֹני ֵ/ִנית ָיד; ִלְקנ;ת ֶאת ְ/ ר ַע1; ֲאֶ/ר ִי4ֵָאר ֵמ+4�ר �ִמ1ְִצַרִי� �ִמַ>ְתר;ס �ִמ2

  ). יב:א יא"ישעיה י" (ָרֵאל �ְנפ?צ;ת ְיה�ָדה ְיַק�3ֵ ֵמ+ְר3ַע 2ְַנפ;ת ָה ֶר�ְוָנָ)א ֵנס ַל<;ִי� ְו ַס� ִנְדֵחי ִיְ):�ֵמִאֵ=י ַהָ=�
�ְ/ָמר; 2ְרֶֹעה ֶעְדר;...ִהְנִני ֵמִביא א;ָת� ֵמֶאֶר� ָצפ;@ ְוִק3ְַצ8ִי� ִמַ=ְר2ְֵתי  ֶר� " �Aָל�...: ְמָזֵרה ִיְ)ָרֵאל ְיַק3ְֶצ�א "ירמיהו ל("  ְוָ/ב� ָבִני� ִלְגב
  ). ג"ל:ט"טז ועוד רבי� בפרקי� כ:ז
  " ְוָלַקְח8ִי ֶאְתֶכ� ִמ@ ַה<;ִי� ְוִק3ְַצ8ִי ֶאְתֶכ� ִמ2ָל ָהֲאָרצ;ת ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכ� ֶאל +ְדַמְתֶכ�"
  ). ט"ל:'כ, א" כד ועוד רבי� ש� יו"יחזקאל ל(

  .ועוד רבי�  יא' עמוס ט, �ו לפי חלק מהמפרשי' ד ,יב לרוב המפרשי�' עיינו עוד מיכה ב
  

ה מנהיגי� "ג� בימי בית שני שלח הקב. ה לפניה� את משה רבנו ואחר כ. את יהושע ב@ נו@ שהכניס� ארצה"ביציאת מצרי� שלח הקב
  . כמו עזרא כדי שיעמדו בראש שיירת החוזרי�

  ?מי יעמוד בראש שיירת החוזרי� בגאולה האחרונה
אכ@ רבי� משלומי ישראל האמינו .  בכבודו ובעצמו הוא שיגאל את עמו ויחזירו קוממיות לארצוה"במבט ראשו@ בנבואות נראה שהקב

הגאו@ מוילנא היה , א"הגר. עד שלא יגיע רגע ההתגלות אי@ לפעול. אחריה יחזור הע� למולדתו, בכל לב� כי יש לחכות להתגלות אלקית
הא� אכ@ יש סתירה בי@ פשט . ת תהלי. הגאולה בהתערותא דלתתאהראשו@ בעת החדשה שקרא לע� ישראל לחזור לארצו ולהתחיל א

  ?א ושאר מבשרי הציונות"הכתובי� לבי@ קריאתו של הגר
פירוש עקרוני זה של אחד העולי� . @ לפסוק בפרשתנו ולפסוק בפרשה הקודמת"נשתדל להסביר את אי הסתירה על פי פירושו של הרמב

  .שופ. אור חדש על גילוי רצו@ הש� בעול�, אחרונותהחשובי� ביותר לאר� ישראל באל� השני� ה
  :בפרשתנו מכריזה התורה

  ). ז טו"דברי� י" ();� 8ִָ)י� ָעֶליָ. ֶמֶלְ. ֲאֶ/ר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ. 3;"
  :מיד אחר כ. מגבילה התורה

  ". ְכִריִמ6ֶֶרב +ֶחיָ. 8ִָ)י� ָעֶליָ. ֶמֶלְ. לֹא ת�ַכל ָלֵתת ָעֶליָ. ִאי/ ָנ"
  ? ה הוא זה שבוחר"שואלי� המפרשי� מה פשר ההגבלה א� הקב

ג� , @"מוסי� על כ. הרמב". שכל מול. על עמי� מאת האלהי� היא לו" אשר יבחר"כי טע� , ודעתי בדר. הפשט ": @"מתר� הרמב
  :כשהתורה דיברה על

�ָבאָת ָ/1ָה2ִי ִא� ֶאל ַה1ָק;� ֲאֶ/ר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכ� ִמ2ָל ִ/" �  ) ב ה"ש� י" (ְבֵטיֶכ� ָל)�� ֶאת ְ/מ; ָ/� ְלִ/ְכנ; ִתְדְר/
   ". 'דהכל מרצו@ ' דכל שיבנו ש� בית המקדש ל, "אלהי. בו' דהמקו� אשר יבחר " על דר. הפשט"הכוונה 
  . ' רצונו של ע� ישראל ובחירתו של ע� ישראל היא המגלה את רצו@ ד,א� כ.

. זהו רצו@ הש�, מחליט לעלות ארצה, ללא מנהיג בשר וד� שמוביל את כול�, תערותא דלתתא מארבע כנפות תבלא� הע� בה
היא ) ג� א� הונעו על ידי כורח מכל סוג שהוא(באסיה לעזוב את מקומ� ובית� , בצפו@ אפריקה, ההתעוררות של הקהילות באירופה

    ".שדיקול המו@ כקול "בבחינת , היא בבחינת גילוי שכינה
�ְמ+ִ*ְפֶכ� ֱאלֵֹהי ִיְ)ָרֵאל.... נִֹכי  נִֹכי ה�א ְמַנֶחְמֶכ�"בכ. החלה להתקיי� הנבואה ."  

  
  ראש המכו@ , יוס� כרמל  הרב'מששולחת תנחומי� ל'  אר� חמדה'  'מש

  ה" עמלכה טויבע 'גב  ,על מות אימו
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        פרשת שופטי�פרשת שופטי�פרשת שופטי�פרשת שופטי�

        

  
  קיט% קיג מציעאבבא ,  ב אלול–כו אב 

  

  חוב מלוה  גביית– "בחו� תעמוד"
  הרב עופר לבנת

  ל "ה בת הרב יעקב לייב זצ"נ סבתנו מלכה טויבע ע"לע

רבות  שמטרת@ ישנ@ מצוות . דנה רבות בדיני לקיחת משכו@ וגביית חוב מלוה) קטז:ד� קיג(השבוע בדפי הד� היומי הגמרא 
אחד האיסורי� שהתורה קבעה הוא שאסור למלוה . להג@ ולשמור על כבודו של אד� שירד מנכסיו ומתקשה לפרוע את חובותיו

בחו� תעמד והאיש אשר אתה . לא תבא אל ביתו לעבט עבטו: "...התורה קובעת. להיכנס לביתו של הלוה על מנת לקחת משכו@
קובעת כי לא רק למלוה אסור להיכנס לבית ) קיג עמוד א(הגמרא ). יא:י, דברי� כד" (צהנשה בו יוציא אלי. את העבוט החו

נוצל לרעה במהל. הדורות על ידי , שנועד לשמור על כבודו של אד� עני, איסור זה. אלא ג� לשליח בית די@ אסור להיכנס, הלוה
הראשוני� דנו בשאלה כיצד בית הדי@ . ת�אנשי� שהיה לה� אמצעי� לשל� את חובותיה� והסתירו את נכסיה� בתו. בי

  .צרי. לפעול כאשר הוא חושד שאד� מסתיר נכסי� בתו. ביתו ונמנע מלשל� את חובותיו
האיסור להיכנס לביתו של הלוה הוא רק כאשר באי� ליטול מהלוה משכו@ כדי ) ספר הישר חידושי� תרב(לדעת רבינו ת� 
אמנ� הרבה ראשוני� לא . חוב מותר לשליח בית הדי@ להיכנס לביתו של הלוהא. כאשר באי� לגבות את ה, להבטיח את החוב

  .קיבלו את חילוקו של רבינו ת� ולכ@ התמודדו  ע� הבעיה בדרכי� שונות
א� , כותב שכיוו@ שבית הדי@ רשאי לעקור מצווה ולהעניש שלא מ@ הדי@ כדי לעשות סייג לתורה) שער א חלק ג(בעל התרומות 
כותב שבית ) ד, מלוה ולוה ב(� "ג� הרמב. שיש איש רע מעללי� שאינו פורע את חובותיו נית@  להיכנס לביתובית הדי@ רואה 

� משמע שבכל אופ@ אי@ להיכנס לביתו של "אמנ� מהרמב. הדי@ צרי. להשתמש בדרכי כפייה כגו@ לנדות את הלוה עד שיפרע
  .הלוה כיוו@ שעל זה הקפידה התורה במפורש

ולפי ,  כח בבדק הבית מסכ�  שלפי רבינו ת� מותר מעיקר הדי@ להיכנס לביתו של הלוה כאשר באי� לגבות חוב,צז(הבית יוס� 
לכ@ מותר לעשות כ@ , במקרה שבית הדי@  ראה צור. בכ., הראשוני� האחרי� מותר לשליח בית הדי@ לעשות כ@ שלא מ@ הדי@

  ).טו, מ צז"חו(. הוא פסק ג� בשולח@ ערו. וכ. במקרה שיש לווה אמוד שיש לו נכסי� והוא מסתיר אות�
   
  

  

 
  

  הרב מרדכי הוכמ�
 

  משמעות ייסורי גוג ומגוג
  :ועמי� רבי� להילח� בה�" <;ג"יעלו ; מנבא שלאחר שישראל יתכנסו לארצ�) לט: לח(הנביא יחזקאל 

ַה2ְ4ִִאי� 3ָ2ִַמי�  3ְַיד ֲעָבַדי ְנִביֵאי ִיְ)ָרֵאל 2ְָיִמי� ַקְדמ.ִני�ֶ/ר 3ַ5ְִר8ִי ַה+8ָה ה�א ֲא... 3ֶ@  ָד� ִ)י� ָ>ֶניָ. ֶאל <;ג ֶאֶר� ַה1ָג;ג"... 
ְביְֹ/ֵבי  3ְָמג;ג �ֵא:ְוִ/Dְַח8ִי ...  ַעל ָהֵרי ִיְ)ָרֵאל 8ִ>;ל +8ָה ְוָכל ֲאַגֶ>יָ. ְוַע1ִי� ֲאֶ/ר ִא8ְָ....ָהֵה� ָ:ִני� ְלָהִביא אְֹת8ָ ֲעֵליֶה�

 ֵא:ְוָיְצא� יְֹ/ֵבי ָעֵרי ִיְ)ָרֵאל �ִבֲער� ְוִהFִיק� 3ְֶנֶ/ק �ָמֵג@ ְוִצAָה 3ְֶקֶ/ת �ְבִחEִי� �ְבַמ6ֵל ָיד �ְברַֹמח �ִבֲער� ָבֶה� ... ָהִאִ=י� ָלֶבַטח
 ִ:ְבָעה 3ֵית ִיְ)ָרֵאל ְלַמַע@ ַטֵהר ֶאת ָה ֶר� ;ְקָבר;�...  3ְִיְ)ָרֵאלרָ:� ֶקֶב ְוָהָיה ַב=;� ַהה�א ֶא8ֵ@ ְלג;ג ְמק;� ... ָ/ִני�ֶ:ַבע

� ֲא...ְוִרַחְמ8ִי 2ָל 3ֵית ִיְ)ָרֵאל:... ֳחָדִ/י�   ":דָֹני ְיקִֹוק: ְולֹא +ְס8ִיר ע;ד ָ>ַני ֵמֶה� ֲאֶ/ר ָ/ַפְכ8ִי ֶאת ר�ִחי ַעל 3ֵית ִיְ)ָרֵאל ְנא?
  

מובאת שיטה ) א, ד� יז(סנהדרי@ בסוגיה ב". ָיִמי� ַקְדמ;ִני�" מ:ה שהנבואה על גוג ומגוג היא נבואה עתיקה יחזקאל מגל
משה נצטווה לאסו� שבעי� זקני� . בשעה שבני ישראל בכו על חסרו@ בשר למאכל�, שנבואה זו נאמרה לע� ישראל במדבר

זו לשו@ . וה� נבאו אז את הנבואה על גוג ומגוג, וצת השבעי�אלדד ומידד נותרו מחו� לקב, שיסייעו לו להנהיג את הע�
  : הסוגיה
במחנה :  רבי שמעו@ אומר...']ֵ/� ָהֶאָחד ֶאְל5ָד ְוֵ/� ַה4ִֵני ֵמיָדד ַו8ַָנח ֲעֵליֶה� ָהר�ַח[ ַו3ִָ=ֲאר; ְ:ֵני ֲאָנִ:י� 2ַַ>ֲחֶנה': תנו רבנ@"

על : אבא חני@ אומר משו� רבי אליעזר. 'יהושע מכניס את ישראל לאר�, משה מת': אמרו ?ומה נבואה נתנבאו. ..נשתיירו
2ֹה  ַמר ' )יחזקאל(שנאמר , על ִעְסֵקי <;ג �ָמג;ג היו מתנבאי@: רב נחמ@ אמר. '!ֲעִלי ְ)ָלו :  ֲעִלי ְ)ָלו ',ִעְסֵקי ְ)ָלו ה@ מתנבאי�

 ְלָהִביא אְֹתָ. ָ:ִני� 3ְַיד ֲעָבַדי ְנִביֵאי ִיְ)ָרֵאל ַה3ְAִִאי� 3ַָ=ִמי� ָהֵה� 2ְָיִמי� ַקְדמ.ִני�י דָֹני ְיקִֹוק ַה+8ָה ה�א ֲאֶ/ר 3ַ5ְִר8ִ:ֲא
 הוי אומר אלדד :נביאי� שנתנבאו בפרק אחד נבואה אחת ' ְ/ָנִי�'ואיזו ה@ . 'ְ/ָנִי�' אלא 'ָ/ִני�'אל תיקרי ', ֲעֵליֶה� וגו

  ".ומידד
אול� השיטה . היו קשורות לצרכי בני ישראל באותה השעה; ַהFְָלואו הנבואה על עליית , פתו של משה ביהושעהנבואה על החל

ונראה לכאורה שהיא לא היתה , נבואה זו מתייחסת לאחרית הימי�.  טעונה ברור:' עסקי גוג ומגוג'שאלדד ומידד נבאו על 
מה הקשר בי@ נבואת גוג ומגוג לבי@ האירועי� שבני ישראל חוו ? וה שלח לה� את הנבואה הז"מדוע הקב. נצרכת לאותה השעה
  ?באותה שעה במדבר

  
  "קברות התאוה"ו" תבערה"ופרשיות " גוג ומגוג"נבואת 

!  נמצא דמיו@ מפליא:ונשווה בי@ מה שמתואר ש� לבי@ נבואת גוג ומגוג , כאשר נתעמק באירועי� שסביב נבואות אלדד ומידד
" אש"ה ינהל את הקרב באמצעות שילוח "הקב". שבע"וג� את המספר " קבר"ואת ה" אש"ו את היחזקאל מדגיש בנבואת
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לאחר ". אש"שני� ישתמשו בנשק של האויב כדי להבעיר " שבע"ובמש. , היא גור� חשוב ג� לאחר הנצחו@" אש"ה. בגויי�
. ה ישפו. רוח נבואה על ישראל" זאת הקבלאחר כל. חודשי�" שבעה"ויקברו אות� במש. , "קבר"המפלה גוג וצבאו יזכו לקבל 

  :וכדלקמ@; ענייני� דומי� מוזכרי� ג� בפרשיות שסמוכות לנבואות אלדד ומידד
  
שמוזכרת בנבואת " אש"הזו מקבילה ל" אש"ה". ’  דֵא:"ובעקבות כ. בערה בה� " 2ְִמְתאְֹנִני�"בני ישראל חטאו והיו . א

  .יחזקאל
ה אמר "הקב. ה שהוא אינו יכול להמשי. ולהנהיג אות� לבדו"ומשה אמר לקב, אווה לבשרלאחר מכ@ בני ישראל התאוו ת. ב

שמודגש בנבואת " שבע"מקביל למספר " שבעי�"המספר . זקני� כדי להאציל עליה� רוח נבואה" שבעי�"למשה שיבחר 
  .שבע מודגש, כלומר; הוא עשר פעמי� שבע" שבעי�"מפני ש, יחזקאל

 ֶאת ָקְבר; ַה8ֲַאָוה 2ִי ָ/� ִקְבר.תַוִ=ְקָרא ֶאת ֵ/� ַה1ָק;� ַהה�א , 3ָָע� ַמ2ָה ַר3ָה ְמאֹד’ דַוַ=ְ. " נאמר ַהFְָלולאחר שישראל אכלו מ. ג
". קבורה"אול� רק הפרשיה הזו מדגישה שהמוכי� זכו ל,  במקומות נוספי� במדבר’בני ישראל הוכו על ידי ד". ָהָע� ַה1ְִת+ִ�י�

  ".גוג"של " קבורה" מקבילה להדגשת ה:הזו " ורהקב"ה
והוא אומר שהשפע הנבואי , יחזקאל מתייחס לכ.". ר;ח. ֲעֵליֶה�ֶאת ’ ְנִביִאי� 2ִי ִי8ֵ@ ד’ �ִמי ִי8ֵ@ 2ָל ַע� ד"משה אמר ליהושע . ד

  ...".ְכִ?י ֶאת ר;ִחי ַעל 2ֵית ִיְ<ָרֵאלָ:ַפְולֹא +ְס8ִיר ע;ד ָ>ַני ֵמֶה� ֲאֶ/ר  ":' עסקי גוג ומגוג'הזה יגיע לאחר 
  

  '?גוג ומגוג ִעְסֵקי' לבי@ אירועי : 'ַהFְָלו ִעְסֵקי'מה הקשר שבי@ אירועי 
  

  "עסקי גוג ומגוג"לבי� " עסקי הָ>� וַהְ@ָלו"הקשר שבי� 
ח " מופיעה כבר אצל המשורר אס� במזמור עמסורת זו';  ְ)ָלוִעְסֵקי'הנביא יחזקאל מציג בפנינו את מסורת נביאי ישראל בעני@ 

  .'גוג ומגוג ִעְסֵקי'והיא קשורה ג� ל; בתהילי�
ו סו� ליוו אות� סלעי� שהתבקעו ויצא: שכאשר ישראל נסעו מי�:התבאר שאס� מגלה " המידע החסוי ממלחמת עמלק"במאמר 
מפני שהיא חסכה זמ@ מרובה של עיסוק , משה רבנו ראה יתרו@ גדול בתזונה הזו. מזיני� כמו מי� שמ@ ודבש' נ.ְזִלי�'מה� 
  !! כמו הגויי�:אול� ישראל רצו לאכול מזו@ רגיל . במזו@

 ָ>�ישראל קבלו את הל מגלי� ש"חז. וסירב להתפלל עליה� שיקבלו מזו@ רגיל; משה רצה שישראל יישארו בדרגה גבוהה כמוהו
 צרי. :שכל עוד הגו� של בני ישראל דומה לגו� של הגויי� , ה"יהושע טע@ בפני הקב.  בזכות תפילותיו של יהושע ב@ נו@ְ@ָלוַהו

  .ְ)ָלווג� ' 1ָ@'ולכ@ ה� קיבלו ג� , ה נענה לבקשותיו"הקב! להנהיג אות� כמו הגויי�
  

דבריו סותרי� את , לכאורה. שהמית את הע� כבר בפע� הראשונה' עונש'כל של  והבשר היו מאָ>�שה, המשורר אס� מספר
 :את אוכלי ה1ָ@ וַהFְָלו " ראה"משה . של משה רבנו" משקפיי�" מצד ה:אול� אס� מתאר את מה שהתרחש ; דברי התורה

דעתו של משה לא נתפרשה . 'מתי�'של תאווה וה� נחשבי� ל" אש"ה היכה אות� ב" כמו אנשי� שהקב: שרצו להידמות לגויי� 
  .אול� היא מרומזת באירועי� שהתרחשו לאחר כשנה, מייד בתורה

  
לאחר שישראל  . והיא הותרה לנוח ולבניו רק בעקבות חטאי דור המבול, אכילת בשר לא הותרה לבני האד� מלכתחילה, כידוע

ומסוגל , כבר" התעלה"משה הניח שע� ישראל . את המשכ@ה� באו להר סיני וקבלו את התורה ובנו , קיבלו את ה1ָ@ ואת ַהFְָלו
  .ה שיפסיק להביא לה� את ַהFְָלו"משה התפלל אז לקב. להתנתק מהצור. באכילת בשר

  
ה� סברו שמוטב לישראל להישאר במצב הקוד� שיהושע השיג .  לא הסכימו ע� משה:אול� גדולי ישראל שבאותו הדור 

 כלומר :שבה� " קציני�" בערה ב:" 3ְִקֵצה ַה1ֲַחֶנה"שבערה " אש"ל מגלי� שה"חז. ה"להמשי. ולקבל בשר מהקב; עבור�
 :של משה " משקפיו התורניות"א. הפרשיה מתארת את מה שארע מצד ; ל מגלי� שמדובר היה בסנהדרי@"חז. בגדולי ישראל

�"ולכ@ היא מכנה אות� בש�    . 1"ָהאַסְפס?
והיא מרמזת שנית@ להבי@ שא� האש ; � הדמיו@"בכ" 2ְִמְתאְֹנִני� ": ממש אלא " ְנִני�ִמְתאֹ"הפרשייה מדגישה שישראל לא היו 

, של משה" עיניומאור "והיא מרמזת ש; " ָרע;ְבֵעיֵני מֶֹ:ה"בפרשיה נאמר ג� ". כמו אש" אלא :שבערה ב� לא היתה אש רגילה 
  .2"ָרע"הוא זה שראה את מה שהתרחש ש� כדבר 

  
  הזקני�" �שבעי"פרשיית מינוי 

ה " שמצד אחד הקב:משה חש אז . ושהע� נטה אחר שיטת�, שלו" משקפיי�"משה ראה שגדולי ישראל מתנגדי� לחבוש את ה
משה . כאלו" משקפיי� גבוהות" א. מצד שני הוא דורש ממנו להנהיג ע� שאינו רוצה ב: גבוה מאוד " מאור עיניי�"זיכה אותו ב

  .הנהיג את הע� שהוא אינו מתאי� להמשי. ול:חש אז 
  

 כדי : שיצר� אליו להנהגה אנשי� שחשי� הבנה לתאוות הע� ’הוא ביקש מד. הזו" חוסר ההתאמה"משה פתר את בעיית 
כדי שג� ; שהוא חנ@ אותו בה@" י� הגבוהותהמשקפי" שייטול ממנו את ’הוא הוסי� וביקש מד, כמו כ@. שהללו יתפללו עבור�

שמשמעותה היא '; ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹג ': מבאר שהרעיו@ הזה גלו� בבקשה התמוהה 3זוהרה. הוא עצמו יחוש הבנה לתאוות הע�
  .בקשה לרדת מדרגתו הגבוהה

  
המספר ". נביאי�"ת זקני� שיועלו למדרג" שבעי�"תחילה הוא הורה למשה לאסו� . ה נענה לבקשותיו של משה"הקב
 מקבלי� את :כאשר מוני� את משפחות העמי� שיצאו מנוח לאחר המבול . קשור במיוחד לצד הגשמי של הגויי�" שבעי�"

מפני שמקריבי� אות� עבור , "שבעי�"ובמסורת ישראל ידוע שמני@ הפרי� שמקריבי� בחג הסוכות עולה ל; "שבעי�"המספר 
  .העמי�" שבעי�"

זקני ישראל שרצו להידמות ; 4של תאווה לצרכי העול� הזה" אש" בוערי� ב:הגויי� " שבעי�",  של משהלפי הראיה הקודמת
וה� יתפללו " נביאי�" יועלו למדרגת :זקני ישראל " שבעי�", א. עתה לפי הראיה החדשה. הזו יחד עימ�" אש" בערו ב:לה� 

  ".נביאי�"של " אסיפה"עתה ה� יהיו מכוני� בש� א. ; "אספסו�"לפני כ@ ה� היו מכוני� בש� . למילוי תאוות הע�
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; "שבעי� הזקני�" הוא חש הזדהות ע� שיטת :לפי הראיה התורנית החדשה שלו . משה רבנו ירד מדרגתו הגבוהה, בנוס� לכ.
 מופיעה 'ַוA3ֵֵס�'ר המילה כאש". ַוֵ= ֵס� מֶֹ/ה ֶאל ַה1ֲַחֶנה ה�א ְוִזְקֵני ִיְ)ָרֵאל ":) ל, במדבר יא(והוא הצטר� לקבוצה שלה� 

" מת"מרמזת שמשה רבנו "  מֶֹ/הַוA3ֵֵס�"הלשו@ . . בתיאור של איש יחיד היא מופיעה בדר. כלל במשמעות של מיתה"בתנ
  .שביקשו בשר עבור ישראל" שבעי� הזקני�" ג� הוא הצטר� ל:מבחינה מסוימת 

  
  'ְ:ָנִי�'נביאי� של 

בהנהגות של , כלומר; הוא הכריע שע� ישראל יכנס לאר� בדרכ� של יהושע והזקני�, �הזקני" שבעי�"כאשר משה הצטר� ל
אול� משה התנגד לכ. ; ויהושע ביקש לכלוא אות�, הפרשיה מוסיפה ומספרת שאלדד ומידד ניבאו נבואה מסוימת. גויי�
 אול� :הפרשיה העלימה מאיתנו את תוכ@ נבואת אלדד ומידד ". ֶאת ר�ח; ֲעֵליֶה�’ ְנִביִאי� 2ִי ִי8ֵ@ ד’ �ִמי ִי8ֵ@ 2ָל ַע� ד"ואמר 

  .הנביא יחזקאל מגלה אותה
  
" גהגג שהפיל את אג"במאמר ". שני�" הוא היות� אלדד ומידדומבאר שהמיוחד בנבואת , נחמ@ דורש את דברי יחזקאל' ר

מסמלי� " שבעי�"וכ@ ה" שבע"ה!! ל מספרי� ניגודיי�". ובאגדות חז"מסמלי� בתנ" שני�"והמספר " שבע"התבאר שהמספר 
 ניבאו שההכרעה לטובת : אלדד ומידד :" ְ/ָנִי�"ה, וא� כא@. מסמל גאולה בדר. האמונה" ְ/ָנִי�" ואילו ה:גאולה בדר. הטבע 

ויחפו� בגאולה בדר. התורה ; אחרית הימי� ע� ישראל ינטוש את הגאולה בדר. הגשמיתב. שיטתו של יהושע היא זמנית בלבד
  .5והאמונה

  
אול� משה גילה . ולפיכ. הוא רצה לכלוא אות�!!  מרידה בדר. שמשה רבנו הסכי� זה עתה לקבל:יהושע ב@ נו@ ראה בנבואת� 

 : משה גילה שההסכמה שלו ע� דרכו של יהושע ". ֶאת ר�ח; ֲעֵליֶה�’ ִי8ֵ@ דְנִביִאי� 2ִי ’ �ִמי ִי8ֵ@ 2ָל ַע� ד ":ליהושע שה� צודקי� 
בסופו של דבר כל ישראל יהיו בעלי . והיא נעשית על מנת שע� ישראל יבחר בסופו של דבר בגאולה בדר. תורנית, היא זמנית

  .כמו אלדד ומידד" רואי�" ויהיו נביאי� ש: " מאור עיניי� גבוה"
  

  "עסקי גוג ומגוג"לבי� " קי שלועס"הדמיו� שבי� 
משה רצה מתחילה לגמול את ע� ישראל מאכילת הבשר . מרמז לתהלי. שע� ישראל עבר באמצעות ַהFְָלו" עסקי שלו"הש� 

ה מילא את רצונו "אול� הקב. והאופ@ הזה הביא לניתוק הקשר שבינו לבי@ הע� ולערעור מעמדו כמנהיג; בתהלי. חד וכפייתי
  !!הפוכהשל משה בדר. 

ַעד  ':וה� יאכלו ממנו עד שימאסו בו והוא יעורר בה� גועל , שה� יקבלו בשר במש. חודש ימי�, משה הצטווה להודיע לע�
� 3ֵי@  ':אול� כאשר ַהFְָלו הגיע מסופר שַהFְָלו המית אות� באופ@ מיידי . '...ֲאֶ:ר ֵיֵצא ֵמBְCֶכ�חֶֹד/ ָיִמי� ַעד Aיֶה� ַה3ָָ)ר ע;ֶדAֵ/ִ

היתכ@ !! הסתירה בי@ ההבטחה לבי@ מה שארע בפועל מעוררת תהייה. ' 3ָָע� ַמ2ָה ַר3ָה ְמאֹד’ ָחָרה ָבָע� ַוַ=ְ. ד’ֶטֶר� ִי2ֵָרת ְו+� ד
;  ציווה את משה להודיע לע� שה� יאכלו בשר במש. חודש ימי� עד שהבשר יימאס עליה�’היתכ@ שד! ? ישטה בע� ישראל’שד

 !? המית אות� מייד כשאכלו הבשר הזה’ופו של דבר דא. בס
  

ה השפיע עליה� במש. "הקב. שונות" משקפיי�"מפני שמדובר בתיאור האירוע דר. , אי@ סתירה בי@ ההבטחה לבי@ מימושה
משקפי� "ה� זכו לקבל את ה, מתו. שה� מאסו באכילת הבשר. חודש ימי� בשר בכמות כה עצומה עד שה� מאסו באכילתו

וה� ראו ; האלו כיצד נראתה אכילת� בתקופה הקודמת" המשקפיי�"ה� שבו והתבוננו באמצעות . של משה רבנו" והותהגב
  ".מתי�"אשר כבר כשה� נגסו בבשר ה� היו נחשבי� ל; "תאווה"ה היכה אות� בשיגעו@ של " אנשי� שהקב:" עיניה�"לנגד 

  
 באמצעות שימוש : מדובר בגמילה מהנהגות הגויי� ". עסקי ַהFְָלו"דומה במהותו לתהלי. של " עסקי גוג ומגוג"התהלי. של 

  . של השפעה גשמית" מנות יתר"ב
  

  "ישיבה לבטח"התאווה ל
  . שקוד� לו בספר יחזקאל:" חזו@ העצמות"משלי� את התמונה שמצטיירת מתו. " עסקי גוג ומגוג"התהלי. של 

יחזקאל . כדי להחיות�" רוח"מצווה עליו לנבא עליה@ ולהביא בה@ והוא ,  מראה ליחזקאל עצמות שמסמלות את בית ישראל’ד
משמעות .  יחזקאל רואה שהגו� שנוצר הוא חסר חיי�:אול� למרות הכל ; והעצמות מתלכדות ועולה עליה� בשר ועור, מנבא

אומה שכל . ישראללגבי ע� " גו� חי" אינו נחשב :" שבעי� האומות"לגבי " גו� חי"החלק הראשו@ בנבואה הוא שמה שנחשב 
ואז מגיע החלק השני ". גו� מת"כמו " משקפי� הגבוהות" נראית באמצעות ה:מטרתה היא טובת� הגשמית של הפרטי� שלה 

; שע� ישראל מתייחד בה" רוח התורה והנבואה" הרוח השניה היא :" רוח" מצווה על יחזקאל לנבא בשנית אל ה’ד. בנבואה
מסבירה אי. יתרחשו שני השלבי� בתהלי. " עסקי גוג ומגוג"הנבואה על ". גו� חי"שראל כוכשהיא באה יחזקאל רואה את ע� י

  .התחייה
  

ישראל ; מאווייה� יתמלאו. ולהיגאל בדר. גשמית, "2ְָכל ַה<;ִי�"להיות ע� " תאווה"בשלב הראשו@ בגאולה ע� ישראל יחוש 
ָ*� ִמ<;ִי� עֶֹ)ה ִמְקֶנה ְוִקְנָי@ יְֹ/ֵבי ... �Dָ?2 יְֹ:ֵבי ָלֶבַטח ":ה� ינצחו את אויביה� ויהיו ע� עשיר, יתלכדו ויחזרו לארצ�  ַע� ְמא?

ישראל יצליחו במילוי . מופיע ש� שלוש פעמי� והוא מנחה את הבנת הנבואה" לבטח:ישיבה"צמד המילי� ". ַעל ַט3�ר ָה ֶר�
  ".יושבי� לבטח" וה� יהיו :מאווייה� 

  
המהפ. החד בי@ .  באי� כדי להשתלט על ישראל ועל רכוש�: ל רואה את גוג ואת הגויי� שעימו יחזקא, אול� לאחר מכ@

 מקביל למהפ. שבי@ השמחה שבהגעת ַהFְָלו לבי@ המיתה בעקבות :" גוג והגויי�"לבי@ הפחד מפני " ישיבה לבטח"השמחה ב
". החלפת משקפי�"בשני המקרי� מדובר ב!! אי� ממש כ. גוג והגויי� לא ב:א. כש� שאוכלי ַהFְָלו לא מתו ממש . אכילתו

  ".משקפי� אחרות"ובתיאור אותו האירוע באמצעות 
. באור חדש" ישיבה לבטח" והוא רואה את ה:" המשקפי� התורניות"יחזקאל שב ומתבונ@ בתהלי. הגאולה הגשמית באמצעות 

שישראל השלימו את שאיפת� להיות , גויי� יבואו ויטענוגוג וה!! כדי לתבוע את נצחונ�" באי�"יחזקאל רואה את גוג והגויי� 
שישראל צברו אי@ " עושר"ול" שקט"ל, אול� מאחר שכ.. וה� רודפי� אחרי עניניי� גשמיי�" יושבי� לבטח"ה� . ככל הגויי�
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ג� , ה לגויי�האומה הישראלית שקמה באר� ישראל דומ.  לגויי�: מבחינה רוחנית :ששיי. " שלל"והוא ; שו� ער. רוחני יחודי
  .על האומה הזו ועל נכסיה" בעלות" והגויי� תובעי� :" גו� מת"היא נראית כ

  
   2ְָמג.ג ;ְביְֹ:ֵבי ָהִא3ִי� ָלֶבַטח'ֵא:'ְוִ:Dְַחִ?י 
". ’ד ְוָיְדע� 2ִי ֲאִני ַטח;ְביְֹ:ֵבי ָהִא3ִי� ָלֶבְוִ/Dְַח8ִי ֵא/ 3ְָמג;ג "יחזקאל מנבא . ה לא ית@ לגוג ולגויי� את משאלת�"א. הקב

שאי@ הבדל בי@ ; ישראל יחושו!! ה� ימאס בחיי� כאלו; "ישיבה לבטח"של " מנת יתר"שלאחר שישראל יקבלו , ה מגלה"הקב
ישראל יחבשו את .  לבי@ אד� שנוהג באופ@ דומה:והוא ממלא אותו בחפצי� נוצצי� , עורב שבונה לו ק@ שהוא יושב בו לבטח

 כמו אנשי� שבוערת בה� :ולהשיג דברי� נוצצי� " לשבת לבטח"והוא יביט בגויי� שכל תאוות� היא , "ורניותהמשקפי� הת"
  ".תאוה גשמית"של " אש"
  

יחזקאל ". ֵא/ ֶ/ַבע ָ/ִני�"ולכ@ ישראל יבערו ב� ; שמסמל את עול� הטבע הגשמי" שבע"הגויי� ורכוש� קשורי� לעול� ה
  : ולחיות לאכול ולשבוע מגוג ומצבאומקבל ג� ציווי לקרוא לצפורי�

ְלָחִני ס�ס ... ֱאמֹר ְלִצ>;ר 2ָל 2ָָנ� �ְלכֹל ַחַ=ת ַהFֶָדה ִה6ְָבצ� ָובֹא� ֵה ְספ� ִמָ*ִביב ַעל ִזְבִחי"  ִ<3;ר ְוָכל ִאי/ ָוֶרֶכב�ְ)ַבְע�8ֶ ַעל /?
� ֲא   ":דָֹני ְיקִֹוק:ִמְלָחָמה ְנא?
שהגויי� , ע� ישראל יחוש אז. אול� הקריאה הזו היא במוב@ הסמלי". ֶרֶכב 3ְַרֶזל"נ� יכולי� לאכול ולשבוע מציפורי� וחיות אי

" לאכול ולשבוע" קרואי� :" צפורי� והחיות"ולכ@ ה;  שייכי� לעול� בעלי החיי�:ורכוש� וכ@ שאר הביטחונות הגשמיי� 
  .מה�

  
ישראל . מדרגה שהוא דומה בה לבעלי החיי�; דרגה הנחותה של האד�שישראל לא ירצו להישאר במ, משמעות הנבואה היא

וירצו במדרגות , ולש� כ. ה� ימאסו בביטחונות הגשמיי� של העול� הגשמי; ירצו לקבל אז את המעלה האמיתית של האד�
ְולֹא  ":בא עליה וא� יחזקאל מנ; וציפה לבוא העת הזו, ומשה רבנו הסכי� עימ�; אלדד ומידד נבאו על השעה הזו. רוחניות

� ֲאדָֹני ְיקִֹוק   ".+ְס8ִיר ע;ד ָ>ַני ֵמֶה� ֲאֶ/ר ָ/ַפְכ8ִי ֶאת ר�ִחי ַעל 3ֵית ִיְ)ָרֵאל ְנא?
  

  'מלחמת עמלק' כתחלי� ל%' גוג ומגוג'יסורי 
 בשני המאורעות ישראל רצו . שבספר במדברִעְסֵקי ְ)ָלו שבספר שמות לבי@ ִעְסֵקי ְ)ָלוהמשורר אס� והנביא יחזקאל משווי� בי@ 

א. ; ה נענה לה�"בשני המאורעות הקב.  להיות דומי� לגויי� ולאכול כמו הגויי�: " המוכר והבטוח"להישאר בעול� הטבע 
, בנבואת אלדד ומידד, ובספר במדבר;  מול עמלק: בספר שמות במלחמה גשמית .  ישראל נאלצי� להילח� בגויי�: עקב כ. 

  .'גוג ומגוג' מול :במלחמה רוחנית 
  

 מונע את הצור. במלחמה :המאבק בתאוות הגשמיות ובביטחונות הגשמיי� . המלחמה בגוג מהווה תחלי� למלחמה בעמלק
  ).או אחרי� שדומי� לו(גשמית מול עמלק 

  
, �תהלי. ההתנתקות הזו מלווה סבל וייסורי. מכיוו@ שהאד� הורגל לה�, ההתנקות מהביטחונות הגשמיי� אינה פשוטה, בר�

  ):173' מס' החברותא'גליו@  (ל"הירושלמי הרב אשר פריינד זצוקוכ@ מבואר בדברי הצדיק 
, ולכ.. 'תוהו ובוהו'] שהיא[ מכסה את המציאות האמיתית : כמבנה המורכב ) המוגבלי�(הבריאה נראית בעיני בני האד� 

יכולי� ... אלו המשתדלי�. ריאה מושתתתשעליה הב' תוהו ובוהו' אינ� שמי� לב ל:אלו החיי� בשטחיות בלי התבוננות 
... כי דר. ההשתדלות. ההתגלות באה לה� בצורה של סבל וייסורי�. שיש בבריאה' תוהו ובוהו'לגלות את המציאות של 

וזוהי . וכאשר מתגלה האפסיות של הבריאה יש לאד� תחושה שהוא תולה אר� על בלימה. מתגלה האפסיות של הבריאה
רמז וסמל . ובה ג� עני@ מלחמת גוג ומגוג, הכרת התוהו ובוהו הכרחית לתיקו@ הבריאה  . י�תחושת הסבל והייסור

 כדי שיוכלו להיכנס למציאות :אשר הכרחית להיות לפני ביאת גואל צדק , להתנתקות מההשפעה של הטבע החומרי
  ..."האלקית

ועמדנו על הדר. שהנביא '; גוג ומגוג ִעְסֵקי' לבי@ : 'ָלוַהFְ ִעְסֵקי'במאמר זה עמדנו על חלק מהמשמעויות של הדמיו@ הרב שבי@ 
ת לנסות ולהבי@ את "במאמרי� הבאי� נשתדל בעזהשי. יחזקאל והמשורר אס� מפרשי� את המאורעות שישראל עברו במדבר

  .של גוג" קבורה" ואת משמעות ה:שבמדבר " המתאווי�"של " קבורה"משמעות ה
  

______________________________________________________________  
  
 ".אלדד ומידד ונבואות השלו"וכפי שהתבאר באריכות במאמר ; ובגרסאות המדויקות של אונקלוס, )כד, טו(במדבר רבה כמבואר ב   1
 ".המשקפיי� של משה רבנו"וכפי שהתבאר באריכות במאמר    2
  )ד� קנו א (זוהר במדבר   3
ַ<� הוא ִהיא ַל1ֶֶלְ. ): "...לג, ל(ישעיהו וכעי@ רמז לכ. ב. הכוכבי�" שבעי�"של " מדורה"בעני@ ה)  ד� רג א,ויקהל (זוהר שמותכמרומז ב   4

� ...".ָכ@ ֶהְעִמיק ִהְרִחב ְמד?ָרָת7 ֵא/ ְוֵעִצי� ַהְר3ֵהה
? למה לי למתנא שבעי� ושני� זק@. ' זק@ כושבעי� ושני�מקובלני מפי : אמר שמעו@ ב@ עזאי: "נאמר) ב, ד� יב(זבחי� וכ@ במסכת    5

א. שני ; מייצגי� את הצד הנגדי" שני�"וה, מייצגי� צד אחד" שבעי�"כוונת הסוגיה היא שה" .דכולהו בחדא שיטתא הוו קיימי
  ).אול� נראה שדבריו קשי� מבחינה דקדוקית, י פירש באופ@ אחר"רש. (הצדדי� הנגדיי� הסכימו לגבי אותו עניי@ מסוי�

קריאת התרגו� ". שבעי� זקני�"אי@ הכרח להבי@ שהתרגו� נעשה על ידי ". תרגו� השבעי�"באופ@ דומה יש להבי@ את משמעות הש� 
 :רצו@ שמסמל הורדת התורה למדרגה הנמוכה של הע� ; "שבעי� הזקני�"משמעותה כניעה לרצו@ של " תרגו� השבעי�"ווני בש� הי

שהתרגו� נעשה על ידי ) א, מגילה ד� ט(כאשר האגדה מספרת , מאיד.. מדרגה שהוא רוצה להיות דומה בה לגויי� ומדבר את שפת�
 שיש הכרח לתרג� את התורה :של כל הצדדי� שבע� ישראל " הסכמה כללית"ות שהיתה היא מתכוונת לגל" שבעי� ושני� זקני�"

 .ליוונית
  

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

   New York, USA                    ב"ארה, ניו יורק
     ד"ניס@ תשס

                           
  ידי אישה בזמ� החופה%לקריאת הכתובה או אמירת דבר תורה ע

  
  שאלה

כשהחת@ והכלה רוצי� מאוד , הא� יש משו� בעיה הלכתית שאישה תקרא את הכתובה או תגיד דבר תורה תחת החופה
שבה , )לא חרדית(מודרנית :במיוחד כשמדובר בקהילה אורתודוקסית, שחברה או בת משפחה תשתת� בשמחה בתפקיד זה

, לאומית:כמו שמוצאי� ג� באר� בחברה הדתית', ותופסות מקומות בהנהגה וכונהוג שנשי� נושאות נאומי� בפומבי 
  '?ע וכו"משמשות כראשי מועצות ויישובי� ביש, שנשי� דתיות מלמדות תורה ברבי�

  
  תשובה

מפני החשש ממחלוקת ומפני החשש לניצול שינויי� אלה שלא לש�  , ציבורי הוא הקובע בשאלות שכאלה:השיקול ההלכתי
כש� שיש לעודד .  ולהעמיד התועלת מול הנזקמרביתבכל שאלה שכזאת על הרב לשקול את צעדיו בזהירות , ל כ@ע. שמי�

שבסופו של דבר תפגע דווקא , כ. יש ג� להיזהר מלעודד מעשי� שעלולי� לגרו� למחלוקת, נשי� ללמוד תורה וללמדה
  .1 בראשווהחכ� עיניו, בנשי� הרוצות א. ורק לעבוד את בורא@ באמת ובתמי�

  
_______________________________________________________________  

 

  )קיד, ה תשובות קיג" (במראה הבזק"ת "עיי@ בשו 1
  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי.          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ@ נחמיה גולדברג
  � אליעזר רבינובי�הרב נחו

  הרב ישראל רוז@
  

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 
  
  
  

  

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

ת חלקי הספרי� עוסקי� בארבע". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר. של 
  ".תורת חיי�"תו. ניסיו@ לקחת בחשבו@ ג� את החלק החמישי ההופ. את התורה ל" שלח@ ערו."ה

  )02:5371485' טל(   )לח� לקניה( E 360במקו� S  300 מחיר מבצע לששת הכרכי� 
  

  !!!חדש
  ! במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת "שו

   480Eבמקו�  E 360מחיר מבצע לששת הכרכי� 
  


