
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ע"תש ל� ל�

  
  

   ָידַֹע ֵ�ַדע
��������������������������������������  

 "אר� חמדה" כולל שרא, כרמל יוס�הרב 

  

  

  
  

  :ה לאבר�"הקב" מבשר"בברית בי� הבתרי� 
   ).יגו "בראשית ט" ( ִ-י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָ* ְ%ֶאֶר� לֹא ָלֶה� ַוֲעָבד&� ְוִע'& אָֹת� �ְרַ%ע ֵמא"ת ָ!ָנהָידַֹע ֵ�ַדעַו�ֹאֶמר ְל�ְבָר� "

  .ניסו להסביר את השימוש דווקא בביטוי זה וכ� את פשר הכפילות, הראשוני� והאחרוני�ל ואחריה� "חז
  

  :המדרש מבקר את אברה� על שאלתו המופיעה כמה פסוקי� קוד� לכ�
  ). ח, ש�(? " ִ-י ִאיָרֶ!ָ'הֵאַדעַו�ֹאַמר ֲאדָֹני ֱיקִֹוק 3ָ%ַה "

 בשעה ..., ה בא עמו בחסידות"ר קריא באברה� אבינו בשעה שבא בחסידות הקביהודה פת'  ר... וע� עקש ...ע� חסיד תתחסד : "ל"וז
ידע תדע , תמ�יב  מה כת... במה אדע כי אירשנה רבשעה שאמ,  אימתי נתברר על עסקיו...ה בירר לו את עסקיו"שנתברר על עסקיו הקב

  ". כי גר יהיה זרע*
  

  ". מדהנקנס על זרעו גרות מדה כנגד , מר במה אדעידע תדע באותו לשו� שחטא לו: "בעקבות זה מפרש החזקוני
אבל לפי הסבר זה לא ברורה לשו� . נית� להסביר בפשטות שבקשת ההוכחה היא בעיה של אמונה. לא ברור במה בדיוק חטא אברה�

� כבר שאל אולי צרי* להסביר כי אברה? מול בעיה של תמימות "בשעה שנתברר על עסקיו"המדרש ומדוע יש כא� בעיה של בירור 
  : בתחילת הפרשה

). ג�ב, ש�" (ַו�ֹאֶמר �ְבָר� ֵה� ִלי לֹא ָנַתָ;ה ָזַרע ְוִהֵ'ה ֶב� ֵ%יִתי י"ֵר! אִֹתי: ְו:נִֹכי ה"ֵלְ* ֲעִריִרי &ֶב� ֶמֶ!ק ֵ%יִתי ה&א 8ֶ3ֶ9ַק ֱאִליֶעֶזר"
  ). ד, ש�" (יָ* ה&א ִייָרֶ!ָ*לֹא ִייָרְ!ָ* ֶזה ִ-י ִא� ֲאֶ!ר ֵיֵצא ִמ3ֵֶע"ה השיב לו "הקב

  : ה על האר�"לאחר מכ� מבטיחו הקב
  ). ז, ש�" (ַו�ֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיקָֹוק ֲאֶ!ר ה"ֵצאִתיָ* ֵמא&ר ַ-9ִ8ְי� ָלֶתת ְלָ* ֶאת ָה:ֶר� ַה=ֹאת ְלִרְ!ָ;>"

, כדי לרמוז זאת" ידע"הוא משתמש בשרש ? יהיה היורשמי : "לפי דעה זו מנסה לנצל את ההזדמנות כדי לשאול שוב בעקיפי�, אברה�
ח , ט ו"ח טז ל"לה ל,ט לג"עיינו ג� ש� י , א' בראשית ד(שהרי שורש זה משמש במקרא ג� לתאור קשר אישות שתוצאותיו הולדה 

  ). ל"ואכמ
הנסיו� לקבל תשובה ברורה והבטחה מפורשת .  כללילא מספיק להאמי� באופ�".  ִ-י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָ*ָידַֹע ֵ�ַדע: "ה מוכיח את אברה�"הקב

  .קל וחמר א� הדר* לקבלת האינפורמציה איננה במישרי� כי א� בעקיפי�, ג� היא בבחינת חוסר אמונה, הכוללת פרטי� מדויקי�
  

  . ה איננה בבחינת עונש"אברה� לא חטא בשאלתו ותשובת הקב: מצאנו ג� כיוו� אחר לעומת דעות אלה
  

הרי יש חשש שבניו יחטאו וממילא יפסידו את זכות� על . בדר* הבאה" ֵאַדע3ָ%ַה "מסביר את שאלתו של אברה� " לויבית ה"בעל 
אמר לו הנהגה חדשה : "ה ינהג ע� בניו של אברה� בדר* חדשה"הקב".  ִ-י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָ*ָידַֹע ֵ�ַדע: "ה באותה לשו�"ענה לו הקב. האר�

רק יעניש� בגלות ושיעבוד על , כ מאבד�" דמארי* שלוות� עד שתתמלא סאת� ואח,א כמו שנוהג ע� הכנעני� של,שיתנהג ע� ישראל
  .ָידַֹע ֵ�ַדעלפי הסבר זה יש בשורה חיובית בהודעה ".  כדי שלבסו� תתקיי� ההבטחה,חטא� תיכ�

  

ונראה דבאמת : "ל"וז. לכתי משפטי בדברי� אלהא� הוא בדר* חיובית ומוצא כדרכו רמז ה מפרש בחידושיו , סולוביציקז"הגרי, נכדו
היה זה תנאי בברית ' וב, היתה זו נבואה שנאמר לו מה שיקרה ע� זרעו' א', עניני� במה שנאמר לאברה� כי גר יהיה זרע* וכו' היו ב

 הוא בגדר פירעו� "היה זרע*כי גר י"דגזירת . ...ז גופא הוא שיזכו באר�"י שיהי הזרעו באר� לא לה� עי"ובהבטחה שהבטיח לו האר� דע
 . דכשאד� חות� על שטר צרי* הוא לדעת מה שכתוב בו"ידוע תדע" וזהו ביאור הלשו� . תמורת המתנה שנתנה לו האר�,ותשלומי�

הצדדי� ' צדדי� וצריכי� ב' ומשו� כ* נאמר בנבואה זו הלשו� ידיעה משו� שנוס� על הנבואה היה כא� בזה התחייבות והסכ� בי� ב
  ".   על מה הסכימולידע

כיו� שהסכמי� . שתמורת ירושת האר� ישל� ע� ישראל בגלות, ה ובי� ע� ישראל"יש כא� ג� נבואה אבל ג� הסכ� בי� הקב, כלומר
  . היציאה לגלות מבטיחה את ירושת האר�, צרי* לכבד

  . יש כא� ג� נבואה וג� הסכ�. א : הדגשה ידוע תדע מלמדת אותנו שני דברי�
  .'ָידַֹע ֵ�ַדע' החותמי� על הסכ� צריכי� להבי� אותו יי� כאנו למד. ב

  

  : אנו מצפי� להתקיימות שתי הנבואות המופיעות בפרשיה זו,בי� לשיטה זו ובי� לשיטה זו

  ,"ַהֶ%ט ָנא ַהָ?ַמְיָמה &ְספֹר ַה-"ָכִבי� ִא� ;&ַכל ִלְס<ֹר אָֹת� ַו�ֹאֶמר ל" -ֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָ*"
  ".ֲעָ* ָנַתִ;י ֶאת ָה:ֶר� ַה=ֹאתְלַזְר"
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  עא%סה בתראבבא , חשו,'  יג%' ז                 

  
  )ע עמוד ב(טועני! ליתומי! 

  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

  
ובא אד� , מקרי� הנפוצי� הוא כאשר אד� מתאחד ה. ישנ� מצבי� בה� הנתבע אי� לו יכולת להשיב על טענות התובע

יתכ� , אילו המוריש היה חי. והוא רוצה לגבות את החוב מהירושה, ותובע את היורשי� בטענה שהמוריש היה חייב לו כס�
הגמרא אומרת , במקרה כזה. א* היורשי� אינ� יודעי� מהעניי� ואי� לה� יכולת להתגונ�. שהיה משיב על טענות התובע

  . בית הדי� טוע� עבור היורשי� מה שהמוריש היה יכול לטעו� אילו היה חי,  כלומר� ליתומי�שטועני�
. הנדו� הוא אד� שהפקידו אצלו סכו� כס� והוא מת. דנה במקרה שכזה) ע עמוד ב(הגמרא , השבוע בדפי הד� היומי

שכיו� , הגמרא אומרת.  סכו� זההמפקיד תובע מהיורשי� את סכו� הפיקדו� ומביא ראייה על כ* שהפקיד אצל מוריש�
ג� עתה בית הדי� טוע� , שאילו הנפקד היה חי הוא היה יכול לטעו� שהוא כבר החזיר את הפיקדו� למפקיד והיה נאמ� בכ*

  . עבור היורשי� שמוריש� כבר החזיר את הפיקדו� למפקיד
אילו הנפקד היה , ג� במקרה זה, ורהלכא. הראשוני� דנו במקרה שישנה הוכחה שהנפקד לא החזיר את הפיקדו� למפקיד

נשאלת השאלה א� בית הדי� , א� כ�. הוא היה יכול לטעו� שהפיקדו� אבד ממנו באונס ולהיפטר מתביעת הפיקדו�, חי
  ?יטע� ליורשי� שהפיקדו� נאנס מידי הנפקד

שאי� , הסיבה לכ* היא. �בית הדי� לא יטע� עבור היורשי� שהפיקדו� נאנס מידי מוריש) ד"ה מ"ד(לדעת בעלי התוספות 
, שהפיקדו� הוחזר למפקיד זהו דבר שכיח. בית הדי� טוע� עבור יורשי� רק טענות שכיחות. זה שכיח שפיקדו� יאבד באונס

רק . א* שהפיקדו� אבד באונס זה אינו שכיח ואי� בית הדי� טועני� זאת עבור היורשי�. לכ� בית הדי� טועני� זאת עבור�
  .וא טוע� זאת אז מקבלי� את טענתוא� הנפקד לפנינו וה

, לדעתו כל טענה שהמוריש היה יכול לטעו�. חולק על בעלי התוספות) �"ד� לז עמוד א בדפי הרי' מלחמות ד(� "הרמב
עדיי� בית הדי� יטע� , ג� א� יש הוכחה שהפיקדו� לא הוחזר, לדעתו, לכ�. אפילו א� אינה שכיחה, טועני� עבור היורשי�

  . שהפיקדו� נאנס מידי מוריש�עבור היורשי� 
  :סיכו! ופסיקה
, את דעת התוספות שבית הדי� אינו טוע� ליורשי� טענות שאינ� שכיחות, מביא את שתי הדעות) ד, מ קח"חו(השולח� ערו* 

אול� . �"פוסק כדעת הרמב) ק ח"ש� ס(* "הש. � שבית הדי� טוע� עבור היורשי� ג� טענות שאינ� שכיחות"ואת דעת הרמב
� אי� טועני� עבור "ג� לדעת הרמב, * שטענה שאינה שכיחה כלל"פסק הש) ק טו"לדוגמא סימ� סב ס(מה מקומות בכ

       .היורשי�
  
  
  

  
  

  הרב מרדכי הוכמ,
  

  ! ועונשו%המת בתקופת גוג 
גוג וגויי� רבי� כדי לאחר מכ� יגיעו .  וישבו בה לבטח ויהיו בעלי קני��יחזקאל מנבא שבאחרית הימי� ישראל יתקבצו לארצ� 

ישראל ישתמשו בכלי הנשק של הגויי� כחומר בערה . ה ימטיר אש על הגויי�"הקב. לכבוש את אר� ישראל ולקחת את רכוש�
יחזקאל (לבסו� גוג והגויי� יזכו לקבל קבר בישראל . אחר כ* ישראל יקברו את המתי� במש* שבעה חודשי�. במש* שבע שני�

  ):יד�ו, ט"ל
ֵא4 4ֶַבע &ִבֲער& ָבֶה� ...  ְוָיְצא& יְֹ!ֵבי ָעֵרי ִי8ְָרֵאל &ִבֲער& ְוִהAִיק& ְ%ֶנֶ!ק &ָמֵג�...ִ;י ֵא! ְ%ָמג"ג &ְביְֹ!ֵבי ָהִאִ�י� ָלֶבַטחְוִ!ַ@ְח"

 ְוחֶֹסֶמת ִהיא ֶאת ָהעְֹבִרי� ְוָקְבר& ָ!� ֶאת ! ִקְדַמת ַה9ָ!ֵ:י ָהעְֹבִרי ְ%ִי8ְָרֵאל ַב69! ַהה8א ֶאֵ�, ְלג6ג ְמק6! 4ָ! ֶקֶברְוָהָיה ... 4ִָני!
 ֶאת ַה'"ָתִרי� ַעל ְ<ֵני ָה:ֶר� ְמַקְ>ִרי! ֶאת ָהעְֹבִרי! ְו�ְנֵ!י ָתִמיד ַיְב9ִיל& עְֹבִרי� ָ%:ֶר� ...ֵ:יא ֲהמ6, :6גB"ג ְוֶאת ָ-ל ֲהמ"נ" ְוָקְרא& 

  :ְבָעה ֳחָד4ִי! ַיְחקֹר8ִמְקֵצה 4ְִלַטֲהָר> 
  :מובאת דרשה מפליאה לגבי תקופת מלחמת גוג) ח"הד "פשביעית (תלמוד ירושלמי ב

  !"אי� לו חלק לעתיד לבוא � המת בשבע שני גוג :אמר רבי יונה בש� רבי חמא בר חנינא"
?  לא יזכה לחלק בעול� הבא�" גוגשבע שני "מדוע אד� זק� שלא זכה להארי* ימי� ולעבור את כל , דברי הירושלמי תמוהי�

  .ל ביחס לעול� הבא"כדי להבי� את דברי הירושלמי צרי* להקדי� ולעיי� בדברי רבנו סעדיה גאו� בהביאו את מסורת חז



   

   
3333        

 

        ל� ל�ל� ל�ל� ל�ל� ל�
        

  
  רבנו סעדיה גאו, ומסורת הנביאי! על העול! הבא

  ): אות ד�מאמר תשיעי ( "אמונות ודעות"ו ספרוזו לשו� רבנו סעדיה גאו� ב
וג� כאשר ... , כי משול העול� הזה לגבי העול� הבא כפרוזדוד לגבי טרקלי� המל*ה"עמפי הנביאי!  ל"זקדמונינו מסרו "

ַוַ�ְרא ' שכ* תרגמו .ויעמוד בראשה "עבארו בתרגומה שיחיה משה רבינו  � ה"עמפי הנביאי!  � תרגמו לנו את התורה
ואמרו בפירוש ג� על חיי . 'ֲאֵרי ַ;�3ָ ְ%�ְחָסְנֵתי> מֶֹ!ה ָסְפָרא ַרָ%א 9ְִי8ְָרֵאל ְקִביר, י>ְוִאְתַקַ%ל ְ%ַקְדֵמיָתא 9ִיֵל '�' ֵראִ!ית ל"

  . "'&מ"ָתא ִ;ְנָיָנא ָלא ְימ&ת, ֵייֵחי ְרא&ֵב� ְ%ַחֵ�י ָעְלָמא '�' ְיִחי ְרא&ֵב� ְו�ל ָימֹת 'העול� הבא בתרגו�
הכתוב אומר . ההתייחסות מפורשת יותר בברכה לראוב�.  ולשבט ראוב�1בנו לשבט גדהעול� הבא מרומז בברכותיו של משה ר

 )ראוב� (כי משה התפלל על השבט: "מסביררבינו בחיי . והתרגו� מבאר שראוב� לא ימות פע� שניה' ְיִחי ְרא&ֵב� ְו�ל ָימֹת'
  .כלומר שיזכה לחיי העול� הבא; "שיזכה לחיות חיי עד

  
מדוע משה מתייחס לעול� ? מדוע היתה מחשבה שה� לא יזכו לכ*? פלל ששבט ראוב� יזכה לעול� הבאמדוע משה הוצר* להת

  ? דווקא כאשר הוא מבר* את שבט גד ואת שבט ראוב��הבא 
ולכ� הוא ראה צור* ; ס שלילי לדר* ששבטי גד וראוב� בחרו בההתברר שמשה גילה יח" האם משה נקבר אצל רשעים"במאמר 

  .נחזור בקצרה על עיקרי הדברי�. לפצות אות� בברכותיו
  

  המשמעות הסמלית של קברות התאווה
לאחר מכ� ". תבערה"המקו� נקרא , "אש"מסופר שבני ישראל התאוננו על מצב� וה� נענשו ובערה בה� ) יא(בספר במדבר 

אול� לאחר מכ� מסופר שה� מתו . משה הצטווה להודיע לה� שה� יאכלו בשר במש* חודש ימי�, אוו לבשרישראל חזרו והת
! ? ישטה בע� ישראל’היתכ� שד. הפרשיה מעוררת קושי". קברות התאווה" ומשה קרא למקו� בש� �מייד כשה� נגסו מהבשר 

א* בסופו של דבר הוא המית אות� מייד כשאכלו ;  ציווה להודיע לע� שה� יאכלו בשר עד שיימאסו באכילתו’היתכ� שד
 !?מהבשר

  
ילקוט שמעוני ב. שונות" משקפיי�"מפני שמדובר בתיאור האירוע דר* , ל מרמזי� שאי� סתירה בי� ההבטחה לבי� מימושה"חז

ולפיכ* ; לא היה חטא גמור" התאווה"החטא של ". מימיה� לא חטאו חטא גמור ולא לקו מכה גמורה"נאמר ) תשלב, תורה(
ה השפיע עליה� בשר בכמות עצומה במש* "הקב.  ה� לא בערו ממש וה� לא מתו ונקברו ממש� " מכה גמורה"ה� לא נענשו ב

. של משה רבנו" משקפי� הגבוהות"ה� זכו לקבל את ה, מתו* שה� מאסו באכילת הבשר. חודש ימי� עד שה� מאסו באכילתו
 אנשי� �" עיניה�"וה� ראו לנגד ; יצד נראתה אכילת� בתקופה הקודמתהאלו כ" המשקפיי�"ה� שבו והתבוננו באמצעות 

  ".מתי�"אשר כבר כשה� נגסו בבשר ה� היו נחשבי� ל; "תאווה"של " שיגעו�"ה היכה אות� ב"שהקב
  

 �על המ� " מתאונני�"ש� שמי ש" לראות"בני ישראל זכו ". תבערה"ההשגה הגבוהה התגלתה לישראל כבר במקו� שנקרא 
 הוסי� שלב חשוב של �שבא לאחר מכ� " קברות התאוה"הגילוי של . ה שילח ב�"שהקב" תאווה"של " אש"ב" �בוערי"
  ".קבורה"

ללא האנשי� המוכי� בתאוות האוכל הטעי� והעלאת רמת החיי� ! האלו" המתי�"משה הודיע ש� לישראל שהעול� חייב את 
ישראל הסכימו ליטול . שקיימי� בעול�) התפקידי�(=מות משה בח� יחד ע� ישראל את המקו!!  העול� לא היה מתפתח�

ואילו את .  שהוגי� בתורה ומתנזרי� מתאוות העול� הזה�" החיי�"שמתאימי� לאנשי� ) התפקידי�(=לעצמ� את המקומות 
 במש*" יקברו ש� "�" המתאווי�"כדי שהגויי� ; ה� הותירו לגויי�" המתי�"שמתאימי� לאנשי� ) התפקידי�(=המקומות 

  ".קברות התאוה"משה קרא למקו� שישראל זכו להגיע להשגה הזו בש� . שנות חייה� ויעסקו בפיתוח הגשמי של העול�
  .וכדלקמ�, "המתאווי�"בסופו של דבר משה הסכי� שיהיו ג� אנשי� מישראל בתפקיד של 

  
   ודברי הסיו! של משה%האר� הטמאה 

אול� , "הר נבו"משה מת במקו� גבוה ב. יה ביחס לקברו של משה מצו�סתירה נוספת שקשורה למיתה וקבורה , לכאורה
ינה את כל עבר הירד� התבאר שמשה כ" האם משה נקבר אצל רשעים"במאמר ". גיא"התורה מספרת שהוא נקבר במקו� נמו* ב

שנועד עבור הגויי� שאמורי� לרדו� אחרי העושר " נמו*"כדי להפני� בקרב ישראל שזהו מקו� ; "גיא"המזרחי בש� ה
  .והחיבור לארציות

  
ה� רצו להרבות עושר� ולהישאר בעבר הירד� , למרות הכל. בני גד ובני ראוב� לא הושפעו מהאמצעי� החינוכיי� של משה

 �ש� ". קברות התאווה"היתה בכ* נסיגה מההשגה הגבוהה של , לכאורה.  שבסופו של דבר משה נעתר לדרישת�כיו�. המזרחי
ואילו כא� משה הסכי� שיהיו ג� בע� ישראל אנשי� שיעסקו בתפקיד של ; התפקיד של המתאווי� נועד עבור הגויי� בלבד

טי גד וראוב� נטלו לעצמ� נחשב על ידי שאר השבטי� ששב) תפקיד(=המקו� . אכ� שאר השבטי� ראו בכ* נסיגה. המתאווי�
  ).יט, יהושע כב" (ְטֵמ?ה" לאר� �ארצ� היתה נחשבת בעיני שאר השבטי� , ולפיכ*; "בית קברות"ל
  

ַוִ�ֵ;� ֶאת : "נאמר) ט, נג( בנבואת ישעיה.  אינו עולה בקנה אחד ע� כינויי הגנאי האלו� בסיו� חייו משה פעל באופ� שלכאורה 
 בצד �) 'ְ%מָֹתיו'(משה הסכי� להיות במותו . 2ל מבארי� שהנבואה הזו מתייחסת למשה"וחז; ..."ְ>מָֹתיו ָע4ִיר ְוֶאת ִקְבר6ָ!ִעי� ְר

והוא הסכי� שהקבר שלו יהיה , משה לא ביקש שיעבירו את עצמותיו לצד המערבי). 'ָע4ִירְוֶאת '(' העושר'של הרודפי� אחרי 
כדי לגלות ; תרגו� יונת� מרמז שמשה בחר להיקבר ש�".  בעלי התאוה�קברות "שמקומ� בחיי� הוא ב' �ְרָ!ִעי'בצד של ה

משה השתמש בכינויי גנאי כלפי .  לצור* שימוש פנימי בלבד�" עוו�"מוגדר כ) הרדיפה אחר הגשמיות(שהעוו� הסמלי של פעור 
וה� אינ� , "רודפי העושר" צרי* שיהיו ג� בישראל אול�. כדי לחסו� את המתלבטי� מלהצטר� אליה�, "רודפי העושר"
  . שלא ראוי היה  שייקבר אצל�� " רשעי� ממש"
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משה חינ* את .  אנו למדי� מכ* על יסוד חינוכי נוס��מתו* כ* שמשה רמז על העול� הבא דווקא בברכותיו לשבטי גד וראוב� 
אול� לפני מותו משה .  לא יזכה לחיות לעול� הבא� ישראל שמי שמתאווה לרדו� אחרי העושר ולא ירצה לעבור את הירד�

  . יחיו לעול� הבא� הודיע שבני גד ובני ראוב� 
  ? לבי� מה שמשה חינ* את ישראל לפני כ��כיצד נית� לפשר בי� סיו� כזה של התורה 

  
  "קברות התאוה"נבואת גוג ומגוג ו

.  שצרי* להתעל� ממנה כדי להתקד� בשלבי הגאולה�" תורה גבוהה מאוד"נבואת גוג ומגוג מגלה שדברי הסיו� של משה ה� 
.  נועד לגויי� בלבד�" המתאווי�"כאשר התפקיד של ; "קברות התאוה"ושל " תבערה"צרי* לחזור לשלבי� הראשוני� של 

  !!לבי� מה שיארע בתקופת גוג גוג ומגוג" קברות התאוה"ו" המתאונני�"קיי� קשר בי� המסופר בתורה על 
  . וגוג ומגוג יבערו באש�בערו באש המתאונני� . א
המספר . אליו" התאוו" שבעקבותיה יגיע הבשר ש� ; זקני� כדי להאציל עליה� רוח" שבעי�"ה אמר למשה שיבחר "הקב. ב
ויקברו את המתי� , שני�" שבע"ובנבואת גוג יבערו אש במש* ; "טבע"שמסמל את עול� ה, "שבע"מקביל למספר " שבעי�"

  .חדשי�" שבעה"במש* 
  ".המתי�"של " קבורה"ג� נבואת גוג ומגוג מדגישה את שלב ה". קבורה"וזכו ל" מתו"המתאווי� . ג
ל בארו שהיא נאמרה במאורעות "חז'; ֲאֶ!ר %ַ9ְִרִ;י ְ%ָיִמי� ַקְדמ"ִני� '�יחזקאל אומר שנבואת גוג ומגוג היא נבואה עתיקה . ד
  ".קברות התאוה"
  

מדובר בגמילה מהנהגות ". קברות התאוה"חוזר על התהלי* שה� עברו ב" לחמת גוג ומגוגמ"התהלי* שישראל יעברו בעת 
  .של השפעה גשמית" מנות יתר" באמצעות �הגויי� 

  
 �" ְ-ָכל ַהB"ִי�"להיות ע� " תאווה"בשלב הראשו� ישראל יחושו . יחזקאל מנבא שהתחייה של ע� ישראל תהיה בשני שלבי�

 י4ְֵֹבי ָלֶבַטח: "ה� ינצחו את אויביה� ויהיו ע� עשיר, ישראל יתלכדו ויחזרו לארצ�; וייה� יתמלאומאו. ולהיגאל בדר* גשמית
 �@ָI-... ִי�"Bִמ �Jָ Iבאי� כדי להשתלט על �יחזקאל רואה את גוג ואת הגויי� שעימו , לאחר מכ�". עֶֹ@ה ִמְקֶנה ְוִקְנָי, ַע� ְמא 

החלפת "בשני המקרי� מדובר ב!!  כ* גוג והגויי� לא באי� ממש�Aְָלו לא מתו ממש א* כש� שאוכלי ַה. ישראל ועל רכוש�
  ".משקפי� אחרות"בתיאור האירוע באמצעות ; "משקפי�

ג� היא , גויי�האומה הישראלית שקמה באר� ישראל דומה ל!! כדי לתבוע את נצחונ�" באי�"יחזקאל רואה את גוג והגויי� 
ה לא ית� לגוג ולגויי� את "א* הקב. על האומה הזו ועל נכסיה" בעלות" והגויי� תובעי� �אינה עוסקת ברוחניות באופ� מיוחד 

משקפיי� רוחניות "ה� יקבלו ". קברות התאווה"ולשלב של " תבערה"ישראל יעברו תהליכי� שמקבילי� לשלב של . משאלת�
  . תאוות גשמיות וימאסו בחיי� של�" גבוהות

  
   ְ>ָמג6ג 8ְבי4ְֵֹבי ָהִא9ִי! ָלֶבַטח'ֵא4'ְוAַ4ְִחִ�י 

אנשי� מישראל . לענייני העול� הזה" מתאווי�"בשלב זה תהיה שלילה גמורה של ה". תבערה"השלב הראשו� מקביל לשלב של 
" מתאווי�"ה� יגדירו את אחיה� שדומי� לגויי� וו,  ירצו לחזור ולבטוח בעמל התורה והתפילה�" יְֹ!ֵבי ָעֵרי ִי8ְָרֵאל "�

, ולפיכ*; בתאווה אליו" בוערי�" "שבעי� האומות" ש� " שבע"עול� הטבע הגשמי קשור למספר ". מתי�" בתור �לגשמיות 
  ".ֵא! ֶ!ַבע ָ!ִני� "�הללו שרוצי� לבטוח בכלי נשק גשמיי� יוגדרו כמי שבוערת בה� " מתי�"ה

שבשלב הראשו� תהיה שלילה מוחלטת של , והוא מגלה; "אי� לו חלק לעתיד לבוא �שבע שני גוג המת ב"הירושלמי אמר 
  .לעתיד לבוא" חלק"שאינ� זכאי� אפילו ל" מתי�"וה� יוגדרו כ"!! המתאווי�"
  

  ֵ:י ָהעְֹבִרי! ִקְדַמת ַה9ָ!
הקבורה קשורה ג� ". קברות התאווה"והיא מקבילה לשלב השני של ; היא השלב השני במלחמת גוג ומגוג" קבורת המתי�"

" שבעי� האומות"ש" שבע"מפני שעול� הטבע הגשמי קשור למספר , "ִ!ְבָעה ֳחָדִ!י�"והיא תימש* " שבע"היא למספר 
  .קשורי� אליו

 שולחות אותנו 'ִקְדַמת ַה9ָ!'המילי� ". ִקְדַמת ַהBֵ!9ָי ָהעְֹבִרי�  "�" מתי�"שישמש לקבורת ה" גיא"יחזקאל מתאר את מיקו� ה
ְוָיַרד :  ֵקְדָמהִ-ֶ'ֶרתָי! &ָמָחה ַעל ֶ-ֶת� ): "יב�יא, במדבר לד(לתיאור הגבול שמפריד בי� אר� ישראל לבי� עבר הירד� המזרחי 

� חשובה בגבול שבי� שני הוא נקודת ציו) 'ַה9ָ! ִקְדַמת'(צדו המזרחי של י� כנרת ...".  ְוָהי& ת"ְצאָֹתיו ָי� ַה3ֶַלחַה9ְַרBֵָנהַהBְב&ל 
  .עברי הירד�

  
לפני ההסכמה ששבטי גד וראוב� יעסקו בתפקיד ; היה שמור לגויי� בלבד" המתאווי�"יחזקאל מחזיר אותנו לשלב שתפקיד 

בית "המקו� שיועד להיות ". הגיא"ובצדו המזרחי של הגבול נמצא , מצדו המערבי של הגבול נמצאה אר� ישראל הרוחנית. הזה
  .3יהיה חלק כלשהו לעול� הבא" רודפי� אחרי העושר"כדי שלגויי� ש;  עבור הגויי�"קברות

בית (="וכוונתו לומר שיחזרו להפני� את הרעיו� שהתפקיד ';  ְ%ִי8ְָרֵאלְמק6! 4ָ! ֶקֶבר %ַב69! ַהה8א ֶאֵ�, ְלג6ג  '� יחזקאל אומר 
  ".מתאווי�"פ� שלילי כלפי אנשי� מישראל שנטלו את תפקיד הויחזרו להתייחס באו; הזה מיועד לגויי� בלבד") הקברות

  
  ְוחֶֹסֶמת ִהיא ֶאת ָהעְֹבִרי!

לצד שנחשב " עוברי�" כמי ש�" המתאווי�"הגדרת ". ְוחֶֹסֶמת ִהיא ֶאת ָהעְֹבִרי� �Bֵי ָהעְֹבִרי� ִקְדַמת ַהָ�� "יחזקאל אומר 
  ".המתאווי�" תחזור ותחסו� את הרצו� לעבור לתפקיד �נמו* " גיא"ל

ה� אנשי� חיי� " עְֹבִרי!"בתחילת דבריו ה". ָהעְֹבִרי!ְמַקְ%ִרי� ֶאת  � ָ%:ֶר� עְֹבִרי!ְו�ְנֵ!י ָתִמיד ַיְב9ִיל& "יחזקאל מוסי� ואומר 
אנשי� יתכבדו . יחזקאל מתאר שיתאפשר מעבר חד כיווני. ה� אנשי� מתי� שטעוני� קבורה" עְֹבִרי!" ובהמש* דבריו ה�
האלו יעברו באר� ממקו� למקו� ויחזקו " עוברי�"ה". עמלי� בתורה"לתפקיד של " מתאווי�"מתפקיד של " עוברי�"היו וי

" עמלי� תורה"מתפקיד של " עוברי�"לאות� אלו שיהיו ; את האנשי� בצור* להתייחס בשלילה למי שינהגו הפו* מה�
נמו* ) מקו�(=והלכו ובאו לתפקיד , � קדוש של לימוד תורהמהסוג השלילי שעזבו מקו" עוברי�"ה". מתאווי�"לתפקיד של 
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ָרִאיִתי ְרָ!ִעי� ְקבIִרי� ): "...י, ח(קהלת וכעי� המבואר ב; בתפקיד שנועד לגויי�" קבורי� בחייה�"יוגדרו כמי ש; "גיא"שנחשב ל
  ...".ָוָבא& &ִמ3ְק"� ָקד"! ְיַהֵ@כ&

  
  כלי הנשק שמשה ייצר עבור ישראל

מקבוצה לקבוצה כדי לראות " עוברי�"אנשי� היו . כל אחד מישראל היה אמור לפעול לפי נטיותיו והרגשותיו, בעיבמצב ט
קבוצה של . א. בסופו של דבר לאחר בדיקת האפשרויות השונות היו נוצרות שלוש קבוצות מרכזיות. איזה תפקיד מתאי� לה�

בוצה של אנשי� שרודפי� אחרי העושר ואחרי הצדדי� הגשמיי� של ק. ב. אנשי� שנוטי� לרוחניות ועוסקי� בתורה ובתפילה
  . שמשלבת באופני� שוני� בי� הרוחניות לבי� הגשמיות�קבוצת ביניי� בעלת גווני� מרובי� . ג. העול�

  
. הזו רק מפני שהוא הורגל אליה" תאווה"הוא עלול לבחור ב. לקבל ולצבור דברי� גשמיי�" מתאווה"האד� נולד תינוק ש

 ואילו קבוצת הרודפי� אחרי העושר �קבוצת לומדי התורה וקבוצת הביניי� היו עלולות להיות שתי קבוצות קטנות , פיכ*ל
ישראל לא יהיו שוני� אז בהרבה מ� ; יחזקאל מנבא שמצב זה יאפיי� אמנ� את השלב הראשו� של הגאולה. היתה גדולה ביותר

�Jָ ִמB"ִי�  "�הגויי�  Iעל חשבו� � כדי להגיע לשלב השני של הגאולה צרי* להגדיל את שתי הקבוצות ". ִמְקֶנה ְוִקְנָי,עֶֹ@ה  �ַע� ְמא 
קברות "וב" תבערה"יחזרו וישתמשו בכלי הנשק החינוכיי� שמשה סיפק לישראל ב, לש� כ*. קבוצת הרודפי� אחרי העושר

  ".התאווה
  

  הא! תתכ, מחלוקת בי, משה לבי, יחזקאל
והוא רמז לנו שמלחמת גוג ומגוג היא !" אי� לו חלק לעתיד לבוא �המת בשבע שני גוג " בירושלמי שאמרבי יונה ר, כזכור

ובשלב הראשו� שלה אנשי� מישראל יגדירו את אחיה� שרוצי� לדמות ; מלחמה פנימית רוחנית שנעשית בתו* ע� ישראל
משה ! א* דבריו מעוררי� שאלה קשה. ל� הבאשאי� לה� אפילו חלק לעו" מתי�" כ�לגויי� ולהתאוות לענייני העול� הזה 

כיצד יתכ� שיחזקאל !!  יחיו לעול� הבא�" המתאווי�"ששבטי ראוב� וגד שנטלו על עצמ� את תפקיד , גילה בסיו� התורה
  ?מתעל� מדבריו של משה אדו� הנביאי�

קברות "וב" תבערה" הראשוני� בכש� שאי� סתירה בי� דברי משה;  לדברי משה בסיו� התורה�אי� סתירה בי� דברי יחזקאל 
ותהלי* כזה כרו* ;  מפני שמדובר בתהלי* חינוכי�דברי משה אינ� סותרי� את עצמ� !!  לבי� דבריו בסיו� התורה� " התאווה

  !!מטבעו באמירות ניגודיות
  

קבוצה של ; קבוצה של אנשי� שנוטי� לרוחניות ועוסקי� בתורה ובתפילה. ע� ישראל צרי* שיהיו בו את שלושת הקבוצות
 שמשלבת באופני� �וקבוצת ביניי� בעלת גווני� מרובי� ; אנשי� שרודפי� אחרי העושר ואחרי הצדדי� הגשמיי� של העול�

 �!! תהלי* הבירור שכל אחד עובר כדי לברר לאיזו קבוצה הוא שיי* הוא תהלי* כואב, בר�. שוני� בי� הרוחניות לבי� הגשמיות
  .* כיצד לעשותוומשה רבנו התווה לנו את הדר

  
  התהלי� המכאיב של ההתאמה לתפקיד

  ): ו,דברי� לג(כותב ש�  'בינו בחייר'
שלא ישוב מש� עוד בגו� למות  �' ְו�ל ָימֹת', על חיי העול� הבא �' ְיִחי'הזכיר '; ְיִחי ְרא&ֵב� ְו�ל ָימֹת'ועל דר* הקבלה "

  ...  בגו�וגלה לנו בזה כי הנשמות מתגלגלות לשוב...  .מיתה שניה
  ..." ולא ישוב מש� עוד בגו� למות מיתה שניה, שיזכה לחיות חיי עד)ראוב� (כי משה התפלל על השבט

  
ג� . שבתחילה כל אד� מישראל צרי* ללחו� ע� עצמו ולמסור את כל מהותו עבור לימוד התורה, נית� להמשי* את דבריו ולומר

 הוא צרי* להחליט שהתפקיד של �חזקה לעושר ולענייני העול� הזה " תאווה"והוא מרגיש שיש לו " משבט ראוב�"א� הוא 
  .כדי להשלי� את הייעוד הזה" גלגול"א� הוא לא יימלא את ייעודו בחיי� הוא עלול לחזור ב. מיועד עבורו" עמל בתורה"

י� מלבו הוא צרי* כדי להסיר לבט. הוא מוכרח להקל על עצמו את המלחמה, "העמל בתורה"בשלב הבניה הראשוני של אישיות 
" מתי�" הוא צרי* להתייחס אליה� כאל �. לשלול לגמרי את אלו ששוני� ממנו ומיישמי� את תאוות� לענייני העול� הזה

  .שאי� לה� אפילו חלק לעול� הבא
הוא . הוא יכול כבר להכיר בצור* באנשי� אחרי� שמיישמי� את תאוות� לענייני העול� הזה, בשלב הבניה השני של אישיותו

 יזכו � בתפקיד הקיו� הגשמי של העול� " שקבורי� בחייה�"האחרי� .  יזכה לחיי� מלאי� בעול� הבא�שעמל בתורה 
  . כלשהו לעול� הבא" חלק"ל
  

הוא יכול להניח , הגיע לשלב השלישי, והחל להתענג מעצ� העמל בלימוד התורה, מי ששרד את שני שלבי המלחמה הראשוני�
  . הזו ולהבי� שלא כול� נועדו להיות לומדי תורה" מלחמת גוג"וא יכול להביט באחיו שלא שרדו את ה. מידיו את כלי הקרב

 נועדו �  א� מפני שה� התאוו מאוד לענייני העול� הזה וא� מפני שהיו לה� קשיי� כלכליי� �אלו שלא שרדו את הקרב 
וצת הביניי� שמשלבת באופני� שוני� בי� מי שנפלט לקב. שה� נקלעו אליה�) תפקידי�(=מלכתחילה להגיע למקומות 

 שיי* א� הוא לקבוצה שנועדה לו �" המתאווי� לעושר"ומי שנפלט לקבוצת ;  שיי* לקבוצת הביניי��הרוחניות לבי� הגשמיות 
  .מלכתחילה

מתאווי� ה( מותר לגלות שג� שבטי גד וראוב� �בשלב השלישי יש רשות להשתמש בתורה הגבוהה מאוד שמשה גילה בסו� ימיו 
 וה� בני העול� הבא בדיוק �, ע� ישראל צרי* שיהיו בו ג� אנשי� שמתאווי� לענייני העול� הזה!! יחיו לעול� הבא) לעושר
  .כמוהו

  
א* הוא . הזו" מלחמת גוג"תיאר רק את השלב הראשו� של !" אי� לו חלק לעתיד לבוא �המת בשבע שני גוג  "� רבי יונה שאמר 

כמבואר (והוא עצמו מרמז אליו בהמש* דבריו בירושלמי ש� ;  שמעניק חיי עול� הבא לכל ע� ישראל�מכיר ג� בשלב האחרו� 
  ).4בהערת השולי�

  
_________________________________________________________  
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.  ויעמוד בראש הע� ג� לעתיד לבוא שמשה רבנו ישוב�תרגו� יונת� מבאר שכוונת הכתוב . 'ַוֵ�ֵתא ָראֵ!י ָע�'בברכה לשבט גד נאמר    1
 .לשיטת רבנו סעדיה גאו� זו ג� כוונת תרגו� אונקלוס ש�

  ).כי תצא ד� רפב א;  נשא ד� קכה ב,רעיא מהימנא ג(זוהר ; בביאור כתוב נוס� בנבואה הזו) א, ד� יד(סוטה רבי שמלאי במסכת    2
): ד,יד (איסורי ביאה כותב בהלכות �"רמבה. �" מתו* דברי הרמבמבואר"  לעול� הבאחלק"לבי� " חיי העול� הבא"ההבדל בי�    3

כל המקבל שבע מצות ונזהר " ):יא, ח(הלכות מלכי� ב  כותב�"הרמב מאיד* ".לצדיקי! וה! ישראלהעול� הבא אינו צפו� אלא "
ה בתורה והודיענו " שצוה בה� הקבוהוא שיקבל אות� ויעשה אות� מפני �  לעול� הבאחלקהרי זה מחסידי אומות העול� ויש לו , לעשות�

וכ� כתב .  וזו מדרגה נחותה ממדרגת ישראל�; בלבד" חלק"יש לחסידי אומות העול� ". על ידי משה רבינו שבני נח מקוד� נצטוו בה�
  ."חסידי אומות העול� יש לה� חלק ומדרגה מה בעול� הבא): "מאמר רביעי פרק לא (ספר העקרי�

!  אי� לו חלק לעתיד לבוא�המת בשבע שני גוג :  בש� רבי חמא בר חנינארבי יונהאמר  "�: בתרגו� חופשיוזו לשו� הירושלמי ש�    4
ומי , ויאי� ה� דבריו: שמע רבי יוסי ואמר.  יאכל ג� מסעודת הנישואי� עצמה�שידוע שמי שאוכל מסעודת האירוסי� , והסימ� לכ*

עתידי� ה� תלמידי החכמי� להתייגע :  בש� רבי חייה בר אשי אמררבי יונה .שסובל בעול� הזה תהיה לו תשובה ומנוחה בעול� הבא
  "' לִֹהי� ְ%ִצ�"�� ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאלֵיְלכ& ֵמַחִי' מה טע� שנאמר �בעול� הבא מבתי כניסיות לבתי מדרשות 

ה בעול� הזה דומה למי שאכל דברי� רוחניי� מי שעמל בתורה ובתפיל: בתחילה רבי יונה פירש את נבואת גוג בש� רבי חמא בר חנינא
ולא אכל כא� " תאוות גשמיות"א* מי שנהנה בעול� הזה מ. ולפיכ* הוא יוזמ� לאכול דברי� רוחניי� ג� בעול� הבא; בסעודת האירוסי�

  .לעול� הבא" חלק"ולא יהיה לו אפילו ; "מת" מוגדר כ�דברי� רוחניי� 
מדובר באנשי� שעמלי� בתורה . ואומר שה� מיועדי� למי שסובלי� צער בעול� הזה, אלורבי יוסי מתייחס אל דברי רבי יונה ה

" תאוות"אנשי� אלו סובלי� מפני שה� מתקנאי� בחבריה� שצוברי� ". עיניי� רוחניות גבוהות ביותר"ובתפילה א* טר� זכו לקבל 
. לעול� הבא" חלק"שאי� לה� אפילו " מתי�"ת כמו לה� צריכי� להתייחס לחבריה� שרודפי� אחרי התאוות הגשמיו, לפיכ*. גשמיות

אחיה� שנמשכו אחרי , בר�.  יבואו על שכר� ויאכלו אות� בעול� הבא מתו* תענוג�ה� שאכלו את הדברי� הרוחניי� מתו* צער 
  . לא יזכו לכ*�" תאוות"ה

ימת מציאות של תלמידי חכמי� שהגיעו לשלב אמרה זו מגלה שקי.  עצמו מביא אמרה אחרת בש� רבי חייה בר אשירבי יונה, לאחר מכ�
תלמידי חכמי� אלו אינ� מתקנאי� . וה� נהני� כבר מעצ� היגיעה בתורה ובתפילה; שה� טועמי� מהעול� הבא כבר בעול� הזה

 �וממילא ברור שה� מתפללי� שחבריה� שעסקו בפיתוח הגשמי של העול� הזה !! אלא להיפ*, "תאוות גשמיות"בחבריה� שצברו רק 
  .יבואו על שכר� בעול� הבא ויזכו לחיי� רוחניי� מלאי�

  
  
 

  ה"בנימי, בוני! ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
  
  
  

 

  

  

  )ה"מתו* ח(
  

  Arizona, USA                                  ב"ארה, אריזונה
  א"אדר תשס

  
  שיתוC פעולה ועבודה בבית ספר המשותC לכל התנועות

  
  שאלה

  .הגענו לעיר לפני כמה חודשי�.  כשליח מישראלאני משמש ברבנות מקומית
ישנ� קהילות רפורמיות וקונסרבטיביות יחסית . הרוב המוחלט לא קשור לשו� זר� יהודי, בעירנו קהילה יהודית גדולה

  . הקהילה האורתודוקסית היא קטנה. גדולות
 בתי ספר של 2וישנ� עוד ) נ� דתיי�ובו לומדי� ג� תלמידי� שאי(' יש בית ספר דתי אחד עד כיתה ח: מבחינת חינו*
  .זרמי� אחרי�

המשפחות הדתיות ברוב� . וזהו)  תלמידי�20בער* (ד מאוד קט� "ישנו תיכו� של חב. כשזה נוגע לתיכו� הסיפור שונה מאוד
לא (מי שלא מעוניי� לשלוח את ילדיו לפנימייה שולח אות� לבית ספר ממלכתי . שולחות את ילדיה� למדינות אחרות

  !המצב עוד יותר גרוע בכ* שיש הורי� ששולחי� את ילדיה� לבית ספר קתולי דתי כדי לקבל חינו* טוב). הודיי
מי שעומד בראשו הוא ב� אד� דתי שהביאו במיוחד כדי . עכשיו מתגבש פה תיכו� יהודי שנועד לתת מענה לבעיה החינוכית

 החליט שכל אחד מהתלמידי� יוכל להתפלל אי* שהוא רגיל המנהל. התיכו� מיועד לכל הזרמי� ביהדות. לנהל את התיכו�
 ישנו מסלול –וכ* הוא ג� בנה את המערכת הלימודית . ויהיה מניי� בלי מחיצה) לדתיי�( יהיה מני� ע� מחיצה –

מצד . במסלול הרגיל ילמד רב רפורמי והמנהל רוצה שאני אלמד במסלול המתקד�. וישנו מסלול רגיל) דתיי�(למתקדמי� 
י זה "לזרמי� האחרי� ע" נות� לגיטימיות"חד יש פה אפשרות לעסוק בהמו� קירוב ומצד שני זה לעבוד בבית ספר שא

  ).  ממוק� על יד בית הכנסת הרפורמי– שנתיי� –יש לציי� שהבניי� הזמני . (שמאפשר חופש תפילה וכדומה
  : חלקי�3 �השאלה שלי מתחלקת ל

  ).והא� יש הבדל באיזה מסלול אלמד(הא� במצב הנוכחי נית� ללמד ש� . 1
  ?מ שאוכל ללמד "א� לא נית� ללמד במצב הנוכחי מה צרי* להשתנות ע. 2
  ?א� נית� ללמד ש� מה� הקווי� האדומי� שעלי לנקוט בה� כמייצג את היהדות האורתודוקסית. 3
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   תשובה

וג� , ציבוריי� ה� אלה שצריכי� להכריעהשיקולי� ה.  שאלת* איננה שאלה שנית� להשיב עליה מבחינה רק הלכית טהורה
  .זו הלכה

את� הגעת� לעיר לפני כמה חודשי� ולכ� איננו בטוחי� שאת� כבר יכולי� לקבל החלטה כל כ* חשובה וודאי שמכא� 
  .קשה עוד יותר להכריע בכגו� דא

יכה להיות בתיאו� עמו כל החלטה צר, מכיוו� שבעירכ� רב העוסק בהפצת תורה והחזקת היהדות בעיר זה שני� מרובות
  .ובהסכמתו המלאה

ספר כזה יחזק את התנועה �שבית, מה עוד שלא ברור, ..."כדי שלא ידח ממנו נידח"ברור שצרי* לעשות כל מאמ� 
  .שלה�" טמפל"הרפורמית א� כי המבנה הזמני קרוב דווקא ל

  :יסוד הלכיי� למצב שכזה�להל� עקרונות
  .ת נפרדת לילדי� האורתודוקסי�יש להשתדל מאוד ליצור מסגרת חינוכי
יש חשש , וא� לא תוק� מסגרת אורתודוקסית בתו* בית ספר משות� לכל הזרמי�, כאשר אי� אפשרות ליצור מסגרת שכזו
בתו* בית , ראוי לסייע בהקמת המסגרת האורתודוקסית, 1ספר שאינ� יהודי� כלל� שהילדי� האורתודוקסי� ילמדו  בבתי

  . י מי שאינו שומר מצוות"תיעשה המלאכה ע, שא� תוק� ואתה לא תלמד בה, ש חששהספר המשות� במיוחד כשי
  :ואול� יש להקפיד על התנאי� הבאי�

  .2עצמאות מוחלטת בקביעת תכני הלימוד והתפילה)  או לסמכות תורנית אחרת(שתהיה  ל* . א
 כי בכ* יש משו� חשש למת� ,המלמד את הילדי� שבזר� האורתודוקסי לא ילמד את הילדי� שבזרמי� האחרי�. ב

  .  לחינו* שאיננו מחויב להלכה למסורת וליסודות האמונה3לגיטימאציה בעיני הילדי� האורתודוקסי�
  

_________________________________________________________________  
  
אלא שמותר , אי� רוח חכמי� נוחה הימנו, �כתב שהמלמד אצל הקונסרבטיבי) 'קז' סי, יורה דעה ב" (אגרות משה"א� על פי שב   1

והמורה אינו מלמד קונסרבטיבי� אלא , כא� אי� המוסד שיי* לזר� הקונסרבטיבי) א:  (המקרה שלנו שונה משתי סיבות, לפרנסה
,  רוחניוזהו פיקוח נפש, כא� יש חשש לחינוכ� של ילדי� אורתודוקסי� שבלא מסגרת זו ילמדו אצל גויי�)  ב.    (אורתודוקסי�

ד ב "יו(וללמד בני� ובנות קטני� יחד , א� ללמד ילדי� שעברו גיור רפורמי) כו ג' סי, אב� העזר ד" (אגרות משה"ובמקרה זה התיר ב
  .מה שאי� כ� ש� שהילדי� ה� מלכתחילה קונסרבטיבי�, )קד' סי

  ). קז–קו '  ב סי" ח;א קלט"ח" יורה דעה(אגרות משה "   2
שא� כי אי� איסור מפורש " אגרות משה"כותב בעל ) קא' ב סי"יורה דעה ח(במקו� אחר ). קלט' א סי"ח"  דעהיורה" (אגרות משה"   3

ובנדו� דיד� שמדובר על שכנות , יש להימנע מכ* מסיבות חינוכיות, לקיי� את הלימוד בבניי� בית הכנסת הרפורמי או סמו* לו
  .הכנסת הרפורמי�יהיה סמו* לביתא* יש להשתדל שהמיבנה הקבוע לא , נית� להקל, זמנית

  
  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי*          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ� נחמיה גולדברג
  הרב נחו� אליעזר רבינובי�

  הרב ישראל רוז�
  
  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-רותים רוחניים לקהילות בשיתוף המרכז לשי
  
  

  

  ' ו%'חלקי! א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. להתשובות לשאלות מרבני הגו

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

  )02�5371485' טל(   )לח� לקניה( D 360במקו� P  300 מחיר מבצע לששת הכרכי� 
  !!!חדש

   480Dבמקו!  D 360מחיר מבצע לששת הכרכי!  ! במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת "שו
  


