
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס כי תבוא

  
  

  ?ארמי� או כשדי� סורי� או עירקי�
 "אר� חמדה"ראש כולל , כרמל יוס�הרב 

  

  

  
  

  : הוא מכריז וקורא בקול ר�, כאשר יהודי מביא את ביכוריו לירושלי� בתארי� מתאי�
דברי� " (ד�ל ָעצ�0 ָוָרבְוָעִניָת ְו)ַמְרָ/ ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ֲאַרִ*י אֵֹבד )ִבי ַוֵ%ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָ%ָגר ָ�� ִ$ְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָ�� ְלג�י ָ�"
  ). ו ה"כ

  !נחלקו בעני5 גדולי עול�? "ֲאַרִ*י אֵֹבד"מי הוא ה
' מסבירי� את הפסוק כולו על חסדי ד, ורבנו בחיי בעקבותיו) כ� ג� משמע מנוסח ההגדה של פסח(ל "י בעקבות חז"רש

ה את יעקב ג� מ5 "כ הציל הקב"אח, בינוהוא לב5 הארמי שביקש להאביד את יעקב א" ֲאַרִ*י"ה. שעשה ליעקב אבינו
ובעקבותיו " אב5 עזרא"ג� ". ְמֵתי ְמָעט "8פ שירדו למצרי� רק שבעי� נפש "ע� ישראל נעשה לגוי עצו� אע. המצרי�
רש או ,  במשמעות של עני" אֵֹבד. "הוא יעקב" אֵֹבד"הוא יעקב אבל ה� טועני� שג� ה" )ִבי"י ש"מסכימי� ע� רש, החזקוני

  : כסי� כמו שמשמע מהפסוקי� הבאי�חסר נ
"�  ).ז8א ו"משלי ל" (ִיְ�ֶ/ה ְוִיְ�9ַח ִרי�� ַוֲעָמל� לֹא ִיְז9ָר ע�ד: ְ/נ0 ֵ�ָכר ְלא�ֵבד ְוַיִי5 ְלָמֵרי ָנֶפ

  :� מסביר"הרשב.  י"נכדו של רש, �"אנחנו נצעד השבוע בעקבות הרשב
לשו5 אובד ותועה אחד ה� באד� הגולה . ...,ל� ל� מארצ�' כדכת. אובד וגולה מאר� אר�, אבי אברה� ארמי היה"

כלומר מאר� נכריה באו אבותינו לאר� . צא5 אובדות היו עמי רועיה� התעו�, תעיתי כשה אובד בקש עבד�" יבכדכת
  ".ה לנו"הזאת ונתנה הקב

  
. ת הביטויי� הללו בוודאי קשורי� לאברה�שניי� מבי5 שלש, "ֲאַרִ*י אֵֹבד )ִבי. "ראשית נחזק בראיות נוספות את שיטתו

ב "א וכ"עיינו בסו� פרקי� י(אברה� הוא חלק ממשפחה מלכותית ארמית שכל בניה ובנותיה נסיכי� ונסיכות ארמיי� 
פילגש על פי פשט הכתובי� ולהלכה . שרי ה� שמות של נסיכות ואבי אר� הוא ודאי כינוי מנהיגותי/  מלכה : בבראשית

אבי הוא ג� חלק משמו של אברה� וג� כינויו ). ל"שייכת רק להלכות מלוכה ואכמ, פוסק בעניני מלכי�"ה"� "לשיטת הרמב
  ). ו8ז ד"בראשית י" (ְּמָלִכי� ִמְ*ָ� ֵיֵצא0"ש"   9ִי ;ב ֲהמ�5 ��ִי� ְנַתִ/יָ�...:ְ;ב ֲהמ�5 ��ִי�"כ

" יֵמִני ְל)ב ְלַפְרעֹה 0ְל)ד�5 ְלָכל ֵ$ית� 0מֵֹ�ל ְ$ָכל ֶאֶר� ִמְצָרִי�ַוְיִ="הביטוי אב משמעותו ג� שלטו5 ומלכות כמו בפסוק 
  ). ה ח"בראשית מ(

ַוֵ%ֶרד ;ְבָר� "שנאמר בה , מפני� אותנו לירידתו של אברה� למצרי�" ַוֵ%ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָ%ָגר ָ��" ג� הביטויי� הבאי� בפסוק 
��  .הכתוב בדברי� חוזר כמעט מילה במילה על הכתוב בבראשית). ב י" יבראשית" (ִמְצַרְיָמה ָלג0ר ָ

  בניו של אברה� אבי 8 על הולדתו של ע� ישראל  ה" כשבח לקב8י " נכדו של רש�8 "הפסוק מתפרש ג� על פי הרשב, א� כ�
 עקב  רדיפותיו של ,א� על פי שבשלב ראשו5 נאל� לעזוב את אר� אר� מולדתו ואר� מגורי אביו, שהחזיק באמונתו, האומה

צאצאיו . ג� אחרי שאברה� הגיע לאר� המובטחת נאל� לעוזבה ולרדת מצרי�. נמרוד שזרק אותו באור כשדי� לכבש5 האש
  . האר� שאברה� הל� אליה, במצרי� לא איבדו את האמונה לשוב לארצ�" ְוֶאֶעְ=ָ� ְלג�י ָ�ד�ל"שזכו לקיו� ההבטחה 

מימי אברה� , ה� מביאי� את הביכורי� ומספרי� את סיפור הולדת האומה,  ליבול חדשבכל פע� שהחקלאי� זוכי�, לכ5
  .אֵֹבדה

אור כשדי� שוכנת בשכנות לחר5 . כי מקורה של האומה הישראלית באר� ולא באר� כשדי�, ממילא זכינו שוב לתובנה
את חר5 היא עזיבה של ארצו ממילא עזיבתו של אברה� . רחוק מאוד מא0ר המפורסמת השוכנת במסופוטמיה, ונחור

  . ומולדתו
  

  הבה נתפלל כי בקרוב נזכה לזכות של ההודאה בקול ר� על התחדשות היבול החקלאי 
 .באר� ישראל תו� כדי סיפור חוזק אמונתו של אבי האומה

   
  

  ראש המכו5 , יוס� כרמל  הרב'מששולחת תנחומי� ל'  אר� חמדה'  'מש
  ה" עמלכה טויבע 'גב  ,על מות אימו
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  טו"ט בתראבבא , אלול'  טז"'י

  
  פירוק שותפות

  הרב עופר לבנת

  נ מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

  
כל שיחלק : זה הכלל"קובעת ) יא עמוד א(המשנה . הגמרא דנה כיצד חולקי� נכס בבעלות משותפת, השבוע בדפי הד� היומי

כלומר א� אחרי החלוקה הנכס יוכל להמשי� לשמש לאותה מטרה שהוא משמש כיו� " אי5 חולקי5ושמו עליו חולקי5 וא� לאו 
אזי שות� אחד , א� לא יהיה נית5 להמשי� להשתמש בו לאותה מטרה לאחר חלוקה, אול�. אז חולקי� אותו בי5 השותפי�

  . איננו יכול לכפות על חברו חלוקה של הנכס
שות� אחד , כלומר". גוד או אגוד"אומרת שהשות� יכול לבוא בדרישה של ) יג עמוד א(א הגמר? מה כ5 נית5 לעשות במצב כזה

העיקרו5 הוא שאי5 . או תקנה ממני את חלקי או תמכור לי את חלק�: יכול להציב את הברירה הבאה בפני השות� השני
 יכול לבוא בדרישה זו שתאפשר הוא, ולכ5 במקו� שלא נית5 לחלק את הנכס המשות�, להכריח אד� להישאר בשותפות לנצח

  .או על ידי קניית חלק השני, לו לצאת מ5 השותפות או על ידי מכירת חלקו
רק בשותפות שלא ) ה עלה בידינו"יג עמוד ב ד(לדעת רבינו יונה ." גוד או אגוד"הראשוני� נחלקו א� בכל שותפות נית5 לדרוש 

אז אחד מה� , א� שני� ירשו נכס או קבלו אותו במתנה, לדוגמא. אגודנוצרה מיוזמת השותפי� נית5 לבוא בדרישה של גוד או 
כיו5 שה� קנו אותו , א� שני� קנו ביחד את הנכס, אול�". גוד או אגוד"יכול לומר שאינו רוצה להיות שות� ע� השני ולדרוש 

  . שות� אחד אינו יכול לבוא בדרישה של גוד או אגוד, על מנת שיהיו שותפי� בו
." גוד או אגוד"נית5 לדרוש , אפילו א� שני� קנו או שכרו נכס, שבכל סוג של שותפות) ג, שכני� א(� " דעת הרמב,לעומת זאת

שבהתחלה הוא חשב שיוכל להיות , � הוא שאד� יכול לומר"מסביר שטעמו של הרמב) ג"ת חלק א סימ5 תתקי"שו(א "הרשב
ולכ5 הוא יכול לדרוש או למכור את חלקו או לקנות את חלקו של , א� בסו� התברר לו שהוא אינו יכול, בשותפות ע� אותו אד�

  . השני
  " .  גוד או אגוד"� שבכל צורה של שותפות יכול שות� לדרוש "נראה שהוא פוסק כדעת הרמב) ט, קעא(מדברי השולח5 ערו� 

  
  

  
  

 
  

  הרב מרדכי הוכמ(
 

  הקבורה המסתורית של אהרו(
 ושאלעזר בנו הֹר ָהָהרבספר במדבר מסופר שאהרו5 מת ב.  מקו� קבורתו של אהרו5 הכה5בתורה יש תיאורי� סותרי� בעני5

  ):חכ8 כב, במדבר כ(החלי� אותו ש� בתפקידו 
ַוָ.ָמת � ֶאת ֶאְלָעָזר ְ$נ�  ַוַ%ְפֵ�ט מֶֹ�ה ֶאת ;ֲהר5ֹ ֶאת ְ$ָגָדיו ַוַ%ְלֵ$� אָֹת...הֹר ָהָהרַוִ%ְסע0 ִמָ<ֵד� ַוָ%בֹא0 ְבֵני ִיְ=ָרֵאל 9ָל ָהֵעָדה "

  ": ַוֵ%ֶרד מֶֹ�ה ְוֶאְלָעָזר ִמ5 ָהָהר4ֲהרֹ( 0ָ� 2ְרֹא0 ָהָהר
  ):לט8 לא, במדבר לג(בתיאור המסעות של בני ישראל , תיאור דומה יש ג� בהמש� ספר במדבר

ַוִ%ְסע0 ִמָ%ְטָבָתה : ַוִ%ְסע0 ֵמחֹר ַהִ�ְדָ�ד ַוַ%ֲחנ0 ְ$ָיְטָבָתה: ָק5 ַוַ%ֲחנ0 ְ$חֹר ַהִ�ְדָ�דַוִ%ְסע0 ִמְ$ֵני ַיֲע: ַוִ%ְסע0 ִמ*ֵֹסר�ת ַוַ%ֲחנ0 ִ$ְבֵני ַיֲעָק5"
ַוִ%ְסע0 ִמָ<ֵד� ַוַ%ֲחנ0 ְ$הֹר ָהָהר : �ַוִ%ְסע0 ֵמֶעְצי�5 ָ�ֶבר ַוַ%ֲחנ0 ְבִמְדַ$ר ִצ5 ִהוא ָקֵד: ַוִ%ְסע0 ֵמַעְברָֹנה ַוַ%ֲחנ0 ְ$ֶעְצי�5 ָ�ֶבר: ַוַ%ֲחנ0 ְ$ַעְברָֹנה

  ..." ַוָ.ָמת 0ָ�’דהֹר ָהָהר ַעל 6ִי ַוַ%ַעל ;ֲהר5ֹ ַה9ֵֹה5 ֶאל : ִ$ְקֵצה ֶאֶר� ֱאד��
  

ל משולב בסיפור חטא "התיאור הנ. אול� בספר דברי� נמצא תיאור אחר שסותר בפרטי� רבי� את מה שמסופר בספר במדבר
  ):י8דברי� ט(ה "פור בחירת שבט לוי לעבוד את הקבהעגל ובסי

 ... ֵעֶגל ַמ9ֵָכהלֵֹהיֶכ� ֲעִ=יֶת� ָלֶכ� 8 ֱא’ד ָוֵאֶרא ְוִהֵ@ה ֲחָטאֶת� ַל... ֱאלֶֹהיָ� ַ$ִ*ְדָ$ר’דְזכֹר ;ל ִ/ְ�9ַח ֵאת ֲאֶ�ר ִהְקַצְפָ/ ֶאת "
/ֵ��ֵני ַהABחֹת ָו;ְ�ִלֵכ� ֵמַעל ְְ$ִ =ֹCֵר� ְלֵעיֵניֶכ�ָוֶאְת$ְ� ֵאַלי Cְָסל ְלָ� ְ�ֵני ל0חֹת ֲאָבִני� ’דָ$ֵעת ַהִהוא )ַמר ... י ָיָדי ָוֲאַ

ָ@� ָנְסע< ִמ: <ְבֵני ִיְ?ָרֵאל ָנְסע< ִמ2ְֵארֹת 2ְֵני ַיֲעָק( מ>ֵסָרה 0ָ� ֵמת 4ֲהרֹ( ַוִ.ָ=ֵבר 0ָ� ַוְיַכֵה( ֶאְלָעָזר 2ְנ> ַ;ְחָ;יו... 9ִָרא�ִֹני�
 ’ד ַלֲעמֹד ִלְפֵני ’ד ֶאת 0ֵֶבט ַהDִֵוי ָלֵ?את ֶאת ֲאר>( 2ְִרית ’ד2ֵָעת ַהִהוא ִהְבCִיל : ַהBAְדAָֹדה <ִמ( ַהBAְדAָֹדה ָיְטָבָתה ֶאֶר� ַנֲחֵלי ָמִי�

 ֵאַלי ק�0 ֵלְ� ְלַמDַע ִלְפֵני ָהָע� ְוָיבֹא0 ’ד ַו%ֹאֶמר ...ר %ָ9ִַמי� ָהִרא�ִֹני�ְו)נִֹכי ָעַמְדִ/י ָבָה... :ְל0ְָרת> <ְלָבֵרFְ 0ְ2ִמ> ַעד ַה.>� ַהEֶה
  ..."ְוִיְר�0 ֶאת ָה)ֶר�

  :תיאור מיתתו של אהרו5 בספר דברי� הוא תמוה מסיבות רבות
  ?מדוע קיימת הסתירה". מ�ֵסָרה" ולא ב8" הֹר ָהָהר"בספר במדבר מסופר שאהרו5 מת ב. א
 באירועי חטא העגל ובחירת הלויי� שהתרחשו בשנה הראשונה והשניה 8מדוע משה משלב את תיאור מקו� קבורת אהרו5 . ב

  ?לצאת� ממצרי�
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אול� לפי פשטות הכתוב . והיא בוצעה בפועל בעת המפקד הגדול שבתחילת ספר במדבר, הבדלת הלויי� נעשתה בהר סיני. ג
  ".ָיְטָבָתה ֶאֶר� ַנֲחֵלי ָמִי�" סמו� למסעי בני ישראל באזור  שהיא נעשתה8 שבספר דברי� משמע לכאורה 

0ְבֵני ִיְ=ָרֵאל ָנְסע0 ִמְ$ֵארֹת ְ$ֵני ַיֲעָק5  "8ואילו בספר דברי� מסופר ; "ַוִ%ְסע0 ִמ*ֵֹסר�ת ַוַ%ֲחנ0 ִ$ְבֵני ַיֲעָק5 "8בפרשת מסעי מסופר . ד
  ?�מדוע הנסיעה מתוארת בכיוו5 הפו". מ�ֵסָרה

��"קודמת למילה " מיתה"בספר במדבר המילה . הָ") "��. וזהו השימוש הרגיל בלשו5 העברית; ")ַוָ%ָמת ָ��" ;"ַוָ%ָמת ;ֲהר5ֹ ָ
מדוע יש צור� . השימוש הלא רגיל נועד להדגשה").  ֵמת ;ֲהר0ָ5ֹ�("קודמת להזכרת המיתה " ָ��"אול� בספר דברי� המילה 

�"להדגיש את המילה ָ�"?  
  

  הדגשת מקו� הקבורה
מנבא שבאחרית ) לט8לח(יחזקאל .  מופיעה ג� אצל הנביא יחזקאל8" ָ��"הדגשת מקו� קבורה באמצעות הקדמת המילה 

לאחר מכ5 יגיעו גוג וגויי� רבי� כדי לכבוש את ישראל ואת . הימי� ישראל יתקבצו לארצ� וישבו בה לבטח ויהיו בעלי קני5
ְוָהָיה ַב%�� ַהה0א ֶאֵ/5 ְלג�ג  "8 ולאחר מכ5 גוג והגויי� יזכו לקבל קבר בישראל , טיר אש על גוג והגויי�ה ימ"אול� הקב. רכוש�
  ...". ֶקֶבר ְ$ִיְ=ָרֵאל0ָ�ְמק�� 

, אול� נראה".  ְ$ִיְ=ָרֵאל0ָ� 8 ְמק�� ֶקֶבר"ואמרו שצרי� לפרש שכוונת יחזקאל לומר ; המפרשי� הקשו על לשו5 הנביא
כדי לקשור באמצעות השימוש הזה בי5 הקבורה של גוג לקבורה התמוהה של ; "קבורה" ל"0ָ�"יחזקאל מקדי� את המילה ש

  ".0ָ� "8אהרו5 הכה5 
  

אתר כשר "בתור "  ֶקֶבר ְ$ִיְ=ָרֵאל0ָ�ְמק�� "והוא מתרג� את ; תרגו� יונת5 על יחזקאל פותח בפנינו את השער להבנת הקשר
ג� הכתוב , לפי הנביא יחזקאל!!  מתאי� להיות בית קברות8" 0ָ�"מקו� שע� ישראל סבור ש, כלומר". אלא בישרלבית קבור

שע� ישראל היה סבור , הכתוב רוצה לומר.  הוא בעל משמעות דומה8..."  ֵמת ;ֲהר5ֹ ַוִ%ָ<ֵבר ָ��0ָ�מ�ֵסָרה  "...8הפלאי 
  "!!ש�" "קבור"ו" תמ" להיות 8הוא מקו� שמתאי� לאהרו5 " מ�ֵסָרה"ש

  ? בתו� נאומו על חטא העגל8 א� מדוע משה משלב את סברת ע� ישראל 
  

  המסורת של יחזקאל ביחס לחטא העגל
  ):תשלב, תורה(ילקוט שמעוני והיא מבוארת ב; לנביא יחזקאל יש מסורת ביחס לחטא העגל

מימיה� לא חטאו חטא  .) ַו/ֹאַכל ִ$ְקֵצה ַהַ*ֲחֶנה’דִ%ַחר ;�C ַוִ/ְבַער ָ$� ֵא�  ַו’ד ַוִ%ְ�ַמע ,’דH2ְְזֵני ַרע ( ַוְיִהי ָהָע� Gְִמְתאְֹנִני�"
והיא הולכת , )תכשיט (למי שהל� אצל הזהבי לעשות לאשתו קוזמיו5, מה הדבר דומה משל ל..., גמור ולא לקו מכה גמורה

ָוֶאֵ/5 ֶנֶז� ַעל ;Cְֵ� ') יב,  טזיחזקאל( שנאמר 'יכ�אזנ'ה אני משבח אתכ� ב" כ� אמר הקב...אצל המכש� לעשות לו כשפי�
 ]ֲא0ֶר H2ְְזֵניֶה� [ִנְזֵמי ַהEָָהבַוִ%ְתCְָרק0 9ָל ָהָע� ֶאת ') ג, שמות לב ( שנאמר'אזני�' ואת מכעסת אותי ב,'HְזָנִיFְ ַוֲעִגיִלי� ַעל

'."!!  
וג� לא בחטאי� ' חטא העגל'ל לא חטאו מימיה� בעבודה זרה בישרא, ילקוט שמעוני מגלה שלפי המסורת של הנביא יחזקאל

ולהשתחרר ,  יכולת להאמי5 בו ובניסיו8ה העניק לע� ישראל במעמד הר סיני "הקב. 'ִקְבר>ת ַהַ;ֲאָוה'ו 'ִמְתאְֹנִני�'החמורי� של 
אלא שהע� מאס ). 'HְזָנִיFְ ִלי� ַעלַוֲעִגי'(יחזקאל מדמה את המתנה הזו לתכשיטי זהב שעל האוזניי� . מהנהגות של דר� הטבע

ֲא0ֶר ' ִנְזֵמי ַהEָָהב'ֶאת ַוִ%ְתCְָרק0 9ָל ָהָע�  "8 ' עגל'והכתוב מדמה את המאיסה הזו להורדת התכשיטי� לצור� ה; במתנה הזו
  !!".H2ְְזֵניֶה�

  
ל רבי� מרמזי� שמדובר "התבאר שמדרשי חז" והשיב לב אבות על בנים"במאמר . 'עגל'את החוטאי� ב" להרוג"בני לוי נצטוו 

וה� התייחסו ; בני ישראל לא רצו להתנתק מהעיסוק ומהחיבור לעול� הגשמי"! הגנה עצמית"שנועדה ל, סמלית" הריגה"ב
משה חשש שהלויי� יאמצו את ". הרוגי�" אנשי� 8" חיי�"ברי� ללאלו שרצו לעמול בתורה ובתפילה כמו לאנשי� שאינ� מחו

 דווקא לאלו שלא רצו בחיי� 8" הרוגי�"ולהתייחס כמו לאנשי� ; ולכ5 הוא הורה ללווי� להתגונ5, השקפת העול� הזו
  !!הרוחניי�

  
  השלבי� השוני� של הבדלת אהרו( והבדלת הלויי�

" ממלכת כהני� וגוי קדוש"שא� המשמעות של   , ה� החליטו.  בירור פנימיבני ישראל ערכו, בזמ5 שמשה בושש לרדת מ5 ההר
עיסוק תמידי כזה מצרי� חבישת .  ה� מתחרטי� מההסכמה שה� הביעו לפני כ5 בפני משה8היא עיסוק תמידי בעבודה רוחנית 

ייני הפרנסה וענייני הביטחו5 והוא מצרי� להביט דרכ� אל ענ; "חרב רוחנית"ואחיזת " מאור עיניי� תורני גבוה"משקפי� של 
  .ובני ישראל לא רצו להיות חברי� בממלכה כזו; הגשמיי� כמו לדברי� שאינ� לכתחילה

  ממלכה שרק חלק מאנשיה ה� כהני� 8בני ישראל נקהלו על אהרו5 וביקשו ממנו שיסכי� להקמת ממלכת כהני� מסוג חדש 
ואלו שאר חברי . ויתבודדו וינזרו מטומאות ומעיסוקי העול� הזה, תאהרו5 ובניו יהיו כהני� שיעסקו בעבודה הרוחני. ממש

תפקיד� של הכהני� יהיה . וא� יאחזו בחרב גשמית ויגנו על כול�, הממלכה יעסקו בענייני העול� הגשמי ויפרנסו את כול�
ַוֵ%ֵצא ָהֵעֶגל  "8כ� אהרו5 ויתר לה� והסכי� ל. ולחזק אות� בדברי� לפני היציאה למלחמות, לבר� את שאר חברי הממלכה

  .1"ַהGֶה
  

ישראל חשו .  מ5 ההפקר8בני לוי זכו להיות אלו שעוסקי� בעבודה הרוחנית , ג� הבחירה בשבט לוי התרחשה באופ5 דומה
ה ציווה "לאחר מכ5 הקב, אמנ�. במילוי התפקיד הזה" מלאי חיות"ואילו הלויי� חשו , במילוי התפקיד הזה" תחושת מוות"

אול� הציווי הזה נת5 אופי של קבע לדברי� . ולבחור את הלויי� כדי שיעזרו לו, ור את אהרו5 לתפקיד כה5 גדולאת משה לבח
והלויי� רצו מלכתחילה לעסוק בעבודה , אהרו5 רצה מלכתחילה לעלות במעלות הקדושה והטהרה. שכול� רצו בה� מלכתחילה

  .וישראל רצו מלכתחילה לעסוק בחיבור לחיי הטבע, הרוחנית
  

קרח ועדתו אירגנו בתחילה . 2 קמו עוררי� על הקביעה הזו8ה גילה את הסכמתו לחלוקת התפקידי� וציווה עליה "לאחר שהקב
ישראל לא השלימו בלב של� ע� קביעה סופית של חלוקת , אול� ג� כשהמרד הזה הושקט. מרד גלוי כנגד משה ואהרו5

  .וכפי שיתבאר לקמ5; השונות שבמסעיה�ההשלמה שלה� התרחשה במש� החניות . התפקידי� הזו
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  הבירור שבני ישראל ערכו בזמ( המסעות והחניות

ודנו הא� המקומות דומי� לאר� ישראל המופלאה ; בשעה שבני ישראל חנו במקומות השוני� ה� בחנו את המקומות הללו
אהרו5 ". מקו� טוב" מה נחשב 8הרו5 תו� כדי הדיוני� התברר לה� שקיימת מחלוקת מהותית בינ� לבי5 א. שה� נוסעי� אליה

מרובות " חניות"ואלו בני ישראל אהבו את ה, השקטות שהוא התבודד בה5 והתעלה במעלות הקדושה" חניות"אהב את ה
שבני ישראל , וכמו כ5 היו בסביבת� כפרי� שהיה נית5 לקנות בה� ג� אוכל רגיל; במקומות אלו היה נית5 לשכש� במי�. המי�

  .כולכה השתוקקו לא
  

. והוא שכח ש� את תלמודו, "מרחצאות"מקו� , מקו� כזהקלע לנרבי אלעזר ב5 ער� שהתנא ) ב, שבת ד� קמז(ל מספרי� "חז
הוא התייחס , ולפיכ�; עלולי� לגרו� לישראל לירידה רוחנית" שוקקי המי�"אהרו5 חש שהמקומות . ג� אהרו5 הכה5 חש כ�

" יבשות"ישראל חשו שהחניות ה, מאיד�.  מבחינה רוחנית8 " למות ש�"רוצה לחניות הללו בתור מקומות שמתאימי� למי ש
  . מבחינה גשמית8" למות ש�"וה5 מתאימות למי שרוצה להתבודד ו, משעממות

במהל� הדיוני� התגלה . בחיי�" תפקיד טוב" השתלשלו לדיו5 בשאלה מהו 8 הדיוני� שהחלו בבירור של טיב מקומות החניה 
שלמרות שהתפקידי� של הכה5 הגדול ושל , הדיוני� הללו ביררו אצל ישראל.  את טיעוניו של אהרו5שהלויי� נוטי� לקבל

  . שאר השבטי� לא רוצי� לשמש בתפקידי� הללו8 , הלויי� ה� תפקידי� חשובי� ומכובדי�
  

גל כל צד שלל בזמ5 חטא הע. אול� בהבדל חשוב מאוד, הבירור הזה עורר מחדש את הבירור הפנימי שהיה בזמ5 חטא העגל
כל צד הכיר בצור� בקיומו של הצד השני , אול� כעת. אידיאולוגית של הצד השני" הריגה"כל צד עסק ב; לגמרי את הצד השני

ואילו את התפקידי� ; "מלאי חיי�"כל צד בחר לעצמו את התפקידי� והמקומות שנחשבו בעיניו ל". מקו�"והותיר לו 
רוח שמנותקי� מעול� 8בני ישראל הסכימו שצרי� שיהיו בקרב� ג� אנשי. ניהוא הותיר לצד הש" המתי�"והמקומות 

  .במש� שנות החיי�" למות ולהיקבר ש�" שמתאימי� 8" היבשי�"וה� העניקו לה� את המקומות ; המעשה
  

  השלמת תהליF הבדלת הכוהני� מבני ישראל
אד� יכול ללכת . זהו תיאור חיצוני של המסעותא� .  לפי סדר� ולפי שמות מקומותיה�8 משה כתב בספר במדבר את המסעות 

האד� מצוי באותה . הוא הול� ומשוטט במקומות אחרי�" הלו� נפשו"א� ב; ברגליו ממקו� גשמי אחד למקו� גשמי אחר
  "):עוד"ה "ד(מבואר בספר דגל מחנה אפרי� בפרשת מסעי וכ5 ; השעה במקומות שוני�

גופא ') א, עירובי5 מא(ע� כל זה ,  א� שבעצ� אינו עומד במקו� מחשבתו. ובמקו� שמחשבתו של אד� ש� הוא כולו..."
  )".הגו� נגרר אחר הראש(' בתר רישא גרירא

וה� חשו שה� ,  היו בארות מי�ִ$ְבֵני ַיֲעָק5ה� שמחו מאוד מפני ש, "ְבֵני ַיֲעָק5"ל" *ֵֹסר�ת"ִמכאשר משה הסיע את בני ישראל 
וה� ראו ; "מֵֹסר�ת"לאחור והתבוננו בתקופה שה� שהו ב" מבחינה נפשית"ראל נסעו אז בני יש. למראיה5" מתמלאי� חיי�"

שטוב שיש כאלו שמוכני� , בני ישראל החליטו אז.  היו אהרו5 ובניו הכהני�8, במקו� היבש ההוא, "ָ��"שמי שהיה מרוצה 
והסכימו שאהרו5 יעביר את , ה� ויתרו אז בלב של� על תפקיד הכה5 הגדול. בתפקידי� הרוחניי�" ָ��" "למות ולהיקבר"

  .התפקיד הזה לבניו שחושבי� כמוהו
  

ַכֵה5 ֶאְלָעָזר  ַוְי, ֵמת ;ֲהר5ֹ ַוִ%ָ<ֵבר ָ��0ָ� , ְ$ֵני ַיֲעָק5 מ�ֵסָרהִמ2ְֵארֹת0ְבֵני ִיְ=ָרֵאל ָנְסע0 : "משה רבנו מתאר את התהלי� הזה בכתוב
ומה " מוסרה"בני יעק5 ל" בארות"כ� הנסיעה מ;  מתארת מהל� רוחני8כש� שההריגה של החוטאי� בעגל ". ְ$נ� ַ/ְחָ/יו
משה מדגיש כא5 שבבני יעק5 . משה מספר כא5 את מה שהוא קיצר בפרשת מסעי.  מתארי� מהלכי� רוחניי�8 "0ָ�"שהתרחש 

בני ישראל . של בני ישראל באותה השעה" הלו� הנפש"והוא מרמז לנו כיצד הדבר השפיע על ; השלא היו במוסר" בארות"היו 
הטוב ) התפקיד(=את המקו� , "6ֹה"בני ישראל לקחו לעצמ� את ה. השלימו אז ע� הצור� בקיו� משפחות הכוהני� ובתפקיד�

" 0ָ�להיקבר "כדי שיוכלו ,  הרע שה� לא רצו בו)התפקיד(=את המקו� , "0ָ�"וה� הותירו לאהרו5 ובניו את ה; שה� רצו בו
  .במש� שנות חייה�

  
  השלמת תהליF הבדלת הלויי� מבני ישראל

ֶאֶר� ִמ�Kָ ָנְסע0 ַה�Aְד�ָֹדה 0ִמ5 ַה�Aְד�ָֹדה ָיְטָבָתה : "שתהלי� דומה התרחש ג� ביחס לבחירה בבני לוי, משה ממשי� ומספר בסמו�
  ": ְלָ�ְרת� 0ְלָבֵרְ� ִ$ְ�מ� ַעד ַה%�� ַהGֶה’ד ַלֲעמֹד ִלְפֵני ’דָלֵ=את ֶאת ֲאר�5 ְ$ִרית   ֶאת ֵ�ֶבט ַהBִֵוי’ד ִהְבLִיל ִהוא2ֵָעת ַה: ַנֲחֵלי ָמִי�

 ָיְטָבָתהא� הנסיעה ל, לא היתה מיוחדתַה�Aְד�ָֹדה משה מספר כא5 שהנסיעה . משה מספר כא5 את מה שהוא קיצר בפרשת מסעי
שבט לוי זכר , ג� כא5 היו חלוקי דעות בקרב הנוסעי�. "ֶאֶר� ַנֲחֵלי ָמִי�" היתה ָיְטָבָתהה זכורה לטוב אצל בני ישראל מפני שהית

בני לוי אהבו את ". ַהִ�ְדָ�דהשקע של "שמשמעותו , "חֹר ַהִ�ְדָ�ד"המקו� הזה נקרא בפרשת מסעי בש� . ַה�Aְד�ֹדלטוב דווקא את 
נחלי המי� של "וה� שמחו כשה� באו ל, אול� שאר השבטי� לא אהבו אותו. שאפשר להגות בו בתורה, זההשקט ה" חור"ה

וה� שמחו שהלויי� רוצי� למלא את , הנסיעה הזו בררה אצל ע� ישראל שה� לא מעונייני� למלא את תפקיד הלויי�". יטבתה
  .התפקיד הרוחני הזה

הלויי� ; ה להבדיל מה� את שבט לוי על כל המשפחות השונות שלו"ווי של הקב בני ישראל הסכימו ע� הצי8 "2ֵָעת ַהִהוא"
  .והכוהני� שמברכי� בשמו, הלויי� המשרתי�, נושאי הארו5

  
 כדי להוכיח את בני 8" חטא העגל"בתו� הספור של " שוקקי המי�"משה משלב את הספור המאוחר של החניות במקומות 

ה היה מוכ5 לבטל את " הקב8יו מתחרטי� ומשתוקקי� לעסוק בתפקידי� הרוחניי� שאילו בני ישראל ה, משה מגלה. ישראל
 ה� שמחו על הגזירה 8האלו " שוקקי המי�"אול� כאשר בני ישראל נסעו במקומות . הגזירה שדווקא שבט לוי יעסוק בכ�

  "!!ַעד ַה%�� ַהGֶה 8 ...  ֶאת ֵ�ֶבט ַהBִֵוי’ד  ִהְבLִיל2ֵָעת ַהִהוא: "ובאותה העת נחת� גזר דינ� למש� זמ5 ארו�; ה גזר עליה�"שהקב
  

במאמר הזה התבארה . וניסו ליישב אות� בדרכי� שונות; "מ�ֵסָרה"המפרשי� השוני� דנו בקשיי� שבפרשית קבורת אהרו5 ב
מדובר . של החוטאי� בעגל" הריגה" את מה שהוא החל בספור ה8הזו " קבורה"משה משלי� בסיפור ה, ולפיה; הבנה נוספת

הבסיס להבנה הזו ה� דברי תרגו� יונת5 על נבואת . בתהליכי� נפשיי� שע� ישראל עבר בעת שהכוהני� והלויי� הובדלו מה�
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במאמרי� הבאי� נשתדל . 3וכ5 דברי תרגו� יונת5 לספר דברי� שמובאי� בהערת השולי�; יחזקאל ביחס לקבורת גוג ומגוג
  . והגויי� יזכו להת את משמעות הקבורה שגוג"לבאר בעזהשי

  
__________________________________________________________________________  

  
 לא שעשו את : "...)297פרשת יתרו תשסז גליו5 " (החברותא"בגליו5  ל"הירושלמי הרב אשר פריינד זצוקכעי5 כ� מבואר בדברי הצדיק    1

זה ? ומה גר� העגל. יצא עגל, לאש) 'קו� עשה לנו אלהי�'(ני ישראל זרקו זאת הבקשה וב, רק היות ובטל רוח משה רבינו, העגל ממש
 ".שאיבדו את רוח משה רבינו נתפס בה� מלא� המות והוא העגל

ה נענה "הקב". ַ$ִ*ְדָ$ר ַהGֶה ל0 ָמְתנ0 "8בני ישראל לא רצו להיכנס לאר� ובקשו למות במדבר , כאשר המרגלי� הוציאו את דיבת האר�   2
ה נענה לרצונ� ה� "אול� מיד לאחר שהקב".  ַ$ִ*ְדָ$ר ַהGֶה ִיCְל0 ִפְגֵריֶכ�.9ֲַאֶ�ר Lִַ$ְרֶ/� ְ$)ְזָני 59ֵ ֶאֱעֶ=ה ָלֶכ� "8לדרישת� וגזר עליה� 

 הסכמה ולאחר מכ5 מחשבות של 8 ענייני� דומה השתלשלות".  9ִי ָחָטאנ0’דִהֶ@@0 ְוָעִלינ0 ֶאל ַהָ*ק�� ֲאֶ�ר )ַמר  "8חזרו ב� והתחרטו 
  . היתה ג� בתהלי� הבדלת הכוהני� והלויי� מתו� בני ישראל8חרטה 

ובני י=ראל נסעו ִמ5 כפרי : "וזו לשונו בתרגו� חופשי לעברית, תרגו� יונת5 לספר דברי� מביא אגדה שמרמזת למהל� הפרשני הזה   3
כשהפחד מהמלחמה העיק  ו.ה� עמלק כאשר מל� בערד ששמע שמת אהר5 וִהסתלקו ענני הכבוד ש� ִנלח� ִעמ,בארות בני יעק5 למוסרה

�ה מסעות,רצו לשוב לִמצרי�ה� י=ראל ל� ג� ִמבני לוי ; וחזרו לאחוריה�והרגו מה� שמונה ִמ0פחות בני לוי רדפו אחריה� . וחזרו ִ
 וקבעו ש� הספד כל בני י=ראל ,א על �ִהתר�לנו בהספד של אהר5 החסיד אל, אמרו זה לזה מי גר� לנו הרג הזה.נהרגו ארבע ִמ0פחות

 שקינאו לשמו מפני את שבט לוי ’דבעת ההיא הבדיל ... � שלומקוב=) 42ְְתר>י( ובכ� שירת אלעזר בנו ;ש� מת אהר5 וִנקבר ש�כאילו 
  ".:� בשמו עד עת היו� הזה לשרתו ולבר’ד לעמוד לפני ’ד לשאת את ארו5 הברית של ,ליהרג בעבור כבודו

  . בתרגו� יש כמה קשיי�
ועמלק הגיע , )בשנה הארבעי�(היתה לאחר שאהרו5 מת " מוסרה"הוא כותב שהבריחה ל, בספר דברי�, כא5.  התרגו� סותר את עצמו.א

כבר כאשר המרגלי� שבו " מ�ֵסר�ת"הוא מספר שבני ישראל ברחו מקדש ל) א, כא( במדבר אול� בתרגו� יונת5 לספר. עד לש� למוסרה
  ?כיצד נית5 ליישב את הסתירה הזו. ונלחמו ש� בעמלק מל� ערד, ולאחר ארבעי� שנה ה� שבו לקדש. והפחידו אות�

ולא ,  משפחות מבני ישראלשמונה לא חסרות 8א� כשסופרי� את המשפחות בפרשת פנחס .  יונת5 מונה את מספר המשפחות שנהרגו.ב
  ). יג, במדבר כוי עצמו רמז לקושי הזה כאשר הוא הביא אגדה דומה בפירושו ל"רש(ויי�  משפחות מ5 הלארבעחסרות 

; "ְולֹא ָקמ0 ִאי� ִמַ/ְחָ/יו("פעמיי� היא מופיעה במשמעות של שטח שמשוי� לאד� מסוי� .  פעמי�14מופיעה בתורה " ַ/ְחָ/יו" המילה .ג
מופיעה " ַ/ְחָ/יו"א� רוב הפעמי� המילה ". המקו� שמשוי� לו"כלומר , ";ְתֵריR" ש� ותרגו� יונת5 מתרג�; ")ְ�ב0 ִאי� ַ/ְחָ/יו"

יונת5 "). ִדיק�0 ַ$ְתר�י"ופע� אחת " (ְ/ח�ת�י"ותרגו� יונת5 מתרג� ש� בדר� כלל ; במשמעות של מישהו שמחלי� מישהו בתפקיד שלו
ְוִאְתְקַבר ַ/ָ*5 0ְבֵכ5 ַ�ֵ*י� "והוא היה צרי� לתרג� ;  בצורה הזו8" ַ;ְחָ;יוַוְיַכֵה5 ֶאְלָעָזר ְ$נ� ַוִ%ָ<ֵבר ָ��  "...8היה צרי� לתרג� ג� את הכתוב 

 R8אול� יונת5 תירג� באופ5 מוזר , אונקלוס אכ5 תירג� כ�". ְ;ח>ת>יֶאְלָעָזר ְ$ֵרי"  Rֶאְלָעָזר ְ$ֵרי �; "4ְתר>י2ְְוִאְתְקַבר ַ/ָ*5 0ְבֵכ5 ַ�ֵ*י
  ?שמשוי� לאהרו5" מקו�"מהו ה, בר�". מקו� שמשוי� לאהרו5"כלומר אלעזר שימש ב

נבאר בראשי פרקי� את עיקרי הדברי� מפני שהדברי� שנאמרו בגו� המאמר מבארי� את . כדי לבאר את כוונת יונת5 צרי� להארי�
  . כוונתו

  .ממלכת כהני� וגוי קדושבריחה מהתפקיד של , "בריחה סמלית"הבריחה שהוא מתאר היא 
וכ5 לבניו ממשיכי , התפקיד הזה נית5 לאהרו5". התפקיד הפחות מועד�"כלומר ; "המקו� הפחות מועד�"ששיי� לאהרו5 הוא " מקו�"ה

  .בו במש� שנות חייה�" יקברו"כדי ש, דרכו
אֵֹמר ְל)ִביו 0ְלִא*� לֹא ְרִאיִתיו ְוֶאת ֶאָחיו לֹא ָה "8) ט, דברי� לג(את קרוביה� " הרגו"בתורה נאמר ששבט לוי נבחרו לעבודה מפני שה� 

 בעבור ליהרג שקינאו לשמו מפני "8" נהרגו"אול� תרגו� יונת5 כותב כא5 שה� נבחרו לעבודה מפני שה� ; ..."ִה9ִיר ְוֶאת ָ$ָניו לֹא ָיָדע
שהתייחסו למי שלא חשב , ההרגשה של הלויי�התורה מתארת את . אי5 סתירה בי5 הדברי� מפני שמדובר בהריגה סמלית". כבודו

מועד� על 8ישראל הסכימו לתת לבני לוי את התפקיד הפחות. ואילו יונת5 מתאר כא5 את הרגשת� של ישראל; "הרוגי�"כמוה� כמו אל 
  .מבחינת�" ההרוגי�"התפקיד של , יד�

ואילו המספר ; "פעמי של חברו85יהושע והכיבוש הרב"וכפי שהתבאר באריכות במאמר , מסמל גאולה בדר� התורה" ארבע"המספר 
זריזות ידיי� "וכפי שהתבאר באריכות במאמר , מסמל גאולה באמצעי� גשמיי�" ולהריגה" אש"כאשר הוא מופיע בצמוד ל" שמונה"

  .ולא מצא שו� צידוק בשיטה ובאורח החיי� של הצד השני" הרג"יונת5 מרמז לנו שכל צד ". בשמונה
" חטא העגל"ההסכמה שלו ב. שהסכי� לשלב בי5 שתי השיטות, הוא ההכרה בצדקת שיטתו המיוחדת של אהרו5, ההספד של אהרו5

ואלו שאר חברי הממלכה יעסקו בענייני� הגשמיי� , לק ממנה יהיו אנשי רוח שמופרשי� מהעיסוקי� הגשמיי�להקמת ממלכה שרק ח
  .ויאחזו בחרב גשמית

כדי להסביר מדוע משה מכניס לדברי התוכחה שלו על חטא העגל ג� , "הקבורה של אהרו5"בספור " המלחמה"יונת5 משלב את ספור 
לא על פי הדג� הראשוני של ממלכה ; "ממלכת כהני�"את ישראל על כ� שה� לא רצו להיות משה מוכיח . תוכחה על חטא המרגלי�

  .ממלכה שרק חלק ממנה ה� כהני�, וג� לא על פי הדג� שה� הציעו לאהרו5; שכל חבריה ה� כהני�
; "ממלכת כהני�"ל בני ישראל היו צריכי� לממש את שיטת אהרו5 ע, כאשר המרגלי� חזרו וחששו מהמלחמה הגשמית ביושבי האר�

אול� . כדי לחזק אות� בדברי� רוחניי� לפני הקרב) או כה5 משוח מלחמה מטעמו(וה� היו צריכי� לפנות לאהרו5 שיצא עימ� למלחמה 
מצב דומה חזר והתרחש . והעדיפו לברוח ולחזור למצרי�; ה� לא עשו זאת מפני שה� לא ראו צור� אמיתי בתפקיד של הכה5 הגדול

אול� ה� בקשו אז מאלעזר ב5 . ובני ישראל חששו מהמלחמה; מל� ערד בא ונלח� בישראל ושבה מה� שבי, הֹר ָהָהררו5 בלאחר מות אה
הכתוב אינו מספר . כדי לחזק אות� לפני הקרב) או כה5 משוח מלחמה מטעמו(ויצא עימ� למלחמה , של אביו" מקו�"אהרו5 שיכנס ל

תרגו� יונת5 משלי� . ה סייע ביד� במלחמה הזו"והקב, חזקו בצורה רוחנית וא� נדרו נדרוהוא מספר רק שבני ישראל הת, זאת במפורש
שנחשב ) התפקיד(=המקו� . של אביו" מקו�"והוא מספר שאלעזר נכנס אז ל; עבורנו את החסר בסיפור של שלב ההכנות למלחמה

  .מבחינת� של ישראל" קבר"ל
" אהרו5 ובניו"הזה ל) הקבר" (=מקו�"א� מבחינת� של ישראל ה� העניקו את ה, 5אלעזר נכנס לתפקיד הזה בפועל רק לאחר מות אהרו

  .עוד בזמ5 המסע שבי5 מוסרה לבי5 בארות בני יעק5
  

 
  

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

   Montevideo, Uruguay            אורוגואי          , ונטוידיאומ
  ו"תשנ'ה, רחשוו5מ
  

  (יגיל מינימו� בעדות קידושי( וגיט
  
  אלהש

  ?שהוא כמוב5 שומר מצוות שיהיה עד בקידושי5 או בגירושי5) 15ב5 (א� יש סיבה להגביל בחור צעיר ה
  
  שובהת

אינו צרי� , 3וא� נתמלא זקנו.  שני� גמורות2ג" אחר י1עד שיביא שתי שערות, אפילו היה נבו5 וחכ�, קט5 פסול להעיד"  .א
  ).לה סעי� א' ע חוש5 משפט סי"שו" (בדיקה

כי העד אכ5 הביא סימני� , עדי� כשרי�' י ב"הרי שיש לוודא ע, ג שני�"כי למרות שאי5 מיגבלה בגדול מי,  למדי�5כאמ
וכ5 לא סמכינ5 בדאורייתא על , או חלילה הביא סימני סריס, או שאנו רואי� שנתמלא זקנו, עשרה8לאחר גיל שלש

  .4חזקה דרבא
  .5ג ויו� אחד אשר ללא ספק הביא סימני�" ילחת כעד בקידושי5 כל נער בוגר מגישר אפוא לקכ

שיראה את נתינת  8ובמיוחד , 6יש לוודא שהוא אכ5 יודע את תפקידו בקידושי5, היות ומדובר בעד צעיר וחסר נסיו5  .ב
  .הטבעת בפועל

וכ5 , הגיטי5 ו נוהגי5 למנות חכ� בקי עלבימי חכמי התלמוד הי: "בהגה" סדר הגט"בעניי5 גיטי5 מיותר לציי5 את דברי   .ג
ועל כ5 לא ישתדל אד� ). שפט' ש סי"ריב(נמצא בדברי הקדמוני� שהיו נוהגי5 שלא לית5 גט רק לפני גדולי הדור 

  ".לא יהא לו עסק עמה�, וכל מי שאינו בקי בטיב גיטי5 וקדושי5. רק הבקי בה�, בנתינה

  .כל הפרטי� כי רבי� ה�בהדי5 המסדר את הגט יפסוק 8אלא בית, שו� כ� לא ראינו צור� לדו5 בכ�מ
  

__________________________________________________  
  
שתיה5 ' ואפי. שתי שערות צרי� שיהיה בעיקר5 גומות) "קנה סעי� טז' ע אב5 העזר סי"שו(בעניי5 בדיקת גדלות הובא בהלכות מיאו5    1

ושערות היו בה� ,  חזקה אי5 גומא בלא שער8הרי אלו סימ5 , ומות זו בצד זו ואי5 בה5 שערנמצאו שתי ג. בגומא אחת הרי אלו סימ5
בי5 על איברי , בי5 למעלה בי5 למטה, ובית הערוה כולו מקו� סימני�. שערות צריכות שיהיו במקו� הערוה) "ש�(ובסעי� יז ". ונשרו

,  אחת בקשרי אצבעותיה של יד ואחת בקשרי אצבעותיה של רגלאו, שאפילו אחת בגבה ואחת בכריסה, ויש מי שאומר. הזרע עצמ5
' פי(משיצמחו ויהיו ראויי� להנטל בפי הזוג , שיעור אור� השתי שערות) "ש�(ובסעי� יח ". אבל לא לחליצה, חשובה גדולה למיאו5

ל "וע( כדי לכו� ראש5 לעיקר5 אבל אינה חשובה גדולה לחליצה עד שיהיה בה5. חשובה גדולה למיאו5, או לקרו� בצפור5) מספריי�
ורק , )היינו נתמלא זקנו(ולא יבוא סימ5 עליו5 ) שערות' היינו ב(שיהיה סימ5 תחתו5 , כמוב5 שאפשר)". [כז' סדר חליצה סי' בפי

  ].א שאינו אפשרי"נידה ד� מח ע' באשר להיפ� אמרו בגמ
, אבל א� באו קוד� לכ5, ואיל�) ג שנה"ובנער י(ב שנה " באו מיכ"אי5 שתי שערות סימ5 גדלות אא) "מיאו5 סעי� יד' הל(מובא ש�    2

ואינה נחשבת גדולה על יד� אלא א� כ5 הביאה אחרות , )סוג נגע שעולי� בו שערות(חשיבי כשומא , )ג"ובנער י(ב "אפילו תו� שנת י
ולא חיישינ5 , )דאורייתא(אפילו לחליצה מחזיקי5 אותה כגדולה , ומיהו כשמוצאי� לה שערות אחר הזמ5)... ג"ובנער י(ב שנה "אחר י

  ".שמא באו קוד� הזמ5
' והרחיב בהל.  נתמלא זקנו8והכוונה , כי הוא חד שיעורא, )ש� אות א(א� הגהות פרישה הבהיר " צמח זקנו"אמנ� לשו5 הטור הוא    3

דהיינו שיש ריבוי , א� לא שנתמלא זקנו, פסול לכתוב, שערות' א� ספק לנו א� הביא ב) "ק ג"לט ס' סי" (משנה ברורה"תפילי5 בעל 
נה ' סי(וכדלקמ5 , או שעברו רוב שנותיו או שנולדו בו סימני סריס) ק ד"לה ס' מ סי"חו, ע"סמ(א� שה� קטני� מאד , שער בזקנו

  ".א� הביאו סימני גדלות או לא, ויש לגעור בסופרי� שמניחי5 לנערי� לכתוב תפילי5 ואי5 מדקדקי5). סעי� ה
שתי (שחזקה שהביאה סימני5 , אינה צריכה בדיקה, קטנה שהגיעה לכלל שנותיה"היינו , בדבר חזקה דרבא, )א"מו ע(נידה '  בגמעיי5   4

דבעינ5 גדולה מ5 (א� כדי לחלו� , שהוא דרבנ5, כי חזקה זו מועילה רק לעניי5 פסילתה ממיאו5, אול� רואי� ש� בסוגיה)". שערות
שלא לסמו� על חזקה דרבא בכתיבת ) ז' מהדורא קמא סי, ת"שו(עקיבא איגר ' מכא5 הסיק ר. צריכה עדות שהיא גדולה) התורה
יש , וא� אותו הנער כבר העיד בקידושי5 או שכתב תפילי5. י שני עדי�"ונוטה להצרי� בדיקה מעליא ע, שהוא דאורייתא, תפילי5

א "אלא שבמקרה זה יהיה לדעת רעק. ג" משעה שהיה ב5 ייישב למפרע לגדול, והיה א� ימצאו עדי� אצלו שתי שערות, לבדקו כעת
  .ולא תספיק עדות אביו, צור� בעדות גמורה של שני עדי� כשרי� באשר לגילו

דווקא כשהוא מוחזק קוד� שהגיע לכלל שני� שהוא ב5 דעת ) "ק א"הגהות הטור ס, לב' עדות סי' הל" (כנסת הגדולה"ומובא ב
ג שאינו מבחי5 בעדות ואינו מקפיד לאמר "אבל מי שהוא ידוע קוד� שהגיע לכלל י, ול� בדר� טובומבי5 בי5 דבר לדבר הדומה לו וה

  ".עד שידעו שהוא מבחי5, אי5 מקבלי� עדותו לכשיגדיל, על ה5 לאו ועל לאו ה5
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        פרשת שופטי�פרשת שופטי�פרשת שופטי�פרשת שופטי�

        

 

רבא אמר ? כסי אביוקט5 מאימתי מוכר בנ, איתמר "8) א"קנה ע(שני� במסכת בבא בתרא ' ג לגיל כ"אמנ� מצאנו הבחנה בי5 גיל י   5
אמר רב הונא בריה דרב ) "ב"ש� ע(ועוד נאמר ". מב5 עשרי� שנה, ורב הונא בר חיננא אמר רב נחמ5, ב5 שמנה עשרה שנה, רב נחמ5

מאי שנא , אמר ליה רב אשי למר זוטרא. אבל למקרקעי לא, לא אמר5 אלא למטלטלי, אמר מר זוטרא.  עדותו עדות8ולעדות , יהושע
, אמר ליה! הכי נמי דעדות5 עדות,  מקח5 מקח וממכר5 ממכר במטלטלי85הא דתנ5 הפעוטות , אלא מעתה. ביניה זבינידז? מטלטלי

שמנה עשרה , ודוקא לעני5 למכור בנכסי אביו תרתי בעינ5 "�8 "וביאר רשב". וליכא, "ועמדו שני האנשי�) "דברי� יט(הת� בעינא 
פ שאמרנו " אע8הונא ולעדות מעיד ) זירא(ר "א". "ג חשיב גדול א� הביא שערות"ב5 י מ8אבל לעני5 עונשי� ומצות , שני� ושערות

ג ואיל� "מב5 י, אבל לעדות נאמ5 הוא להעיד מה שראה ושמע, אינו מוכר בנכסי אביו, שאינו יודע בטיב משא ומת5' בפחות מכ
  ".שהביא שתי שערות הואיל ואינו שוטה

אי5 עדותו , ג שנה ויו� אחד שהביא שתי שערות ואינו יודע בטיב משא ומת5"ב5 י) "עי� גלה ס' סי(ע חוש5 משפט "וכ5 נפסק בשו
ג "הרי שמגיל י' ראינו אפוא שא� כי אינו ראוי לצור� מכר קרקע עד שיהיה ב5 כ". אבל במטלטלי� עדותו עדות, עדות בקרקעות

כי יש דעה המצריכה , )ק ט"ז ס' סי(ע חוש5 משפט "א הסמוכ5 הבי. א� יודע בטיב משא ומת5, ואיל� הוא נאמ5 לעדות על מכירה זו
הרי , אפילו לא הביא סימני�, והוא חרי�, ג"ומאותה הסיבה יש דעה שלפיה כשר לכ� ב5 י, דתליא בחכמה, ח כדי להיות דיי5"גיל י

  .ג ואיל� רק א� הביא סימני�"מגיל י" איש"והוי , "ועמדו שני האנשי�) "דברי� יט(בעדי� בעינא 
שיראה , וכי היא שוה פרוטה, )י דבריו"עפ( כי הטבעת היא רכושו של החת5 8על מה עליו לשי� את ליבו בקידושי5 , יש ללמד את העד   6

במיוחד שמדובר כא5 בעד צעיר , ויש לוודא שהצל� או האורחי� אינ� מסתירי� לעדי� את רגע הנתינה(בפועל את הנתינה 
ובכ� קנה אותה בעלה לו לאישה והיא , וכי הכלה קנתה את הטבעת משניתנה לה, מרצו5 שניה�שיבי5 כי הקידושי5 נעשו , )ומנומס

  .נאסרה בכ� על כל העול� כאשת איש
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  ' ו"'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

קי הספרי� עוסקי� בארבעת חל". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
  ".תורת חיי�"תו� ניסיו5 לקחת בחשבו5 ג� את החלק החמישי ההופ� את התורה ל" שלח5 ערו�"ה
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