
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס אמור

  
  

  יש גבול, השאיפה להנהגה
  

 "אר� חמדה"ראש כולל , מליוס� כרהרב 

  

  

  

  

לבי� , בידי שאול המל� ואנשיו,  עיר הכהני�� הבאנו את דברי המדרש המקשר בי� רצח כהני נב,ג"אמור תשסבדברינו לפרשת 
  .הפתיחה של פרשתנו

   :ל המדרש"וז. רש זה ונתייחס לנקודה עקרונית אחרת הקשורה בונחזור אל מד
דור דור , דור דור וחכמיו, דור דור ומלכיו, ה למשה דור דור ושופטיו"לוי מלמד שהראהו הקב' ר יהושע דסכני� בש� ר"א"

 ולי :ה" אמר לו הקב?בחרבמל� ראשו� שיעמוד על בני� ידקר ) משה(אמר לפניו .  והראהו שאול ובניו נופלי� בחרב...ומנהיגיו
  ).ויקרא רבה פרשה כו( " שה� מקטרגי� אותו, אמור אל הכהני� שהרג,אתה אומר

מתוק� תפקידו היה אמור להבטיח כי איש לא . שהיה הממונה על הבטחו� הפנימי בממלכת שאול, בארוע נורא זה נכח ג� אבנר ב� נר
  : אי� זה פלא ששאול דורש מהרצי� הנצבי� עליו, לכ�. שת אותוניסה למרוד בו ולר, שלדעת שאול, ישת� פעולה ע� דוד

  ". ַו6ֹאֶמר ַה5ֶֶלְ� ָלָרִצי� ַה3ָ4ִִבי� ָעָליו ס2ֹ* ְוָהִמית* /ֲֹהֵני ְיקָֹוק ִ/י ַג� ָיָד� ִע� 0ִָוד ְוִכי ָיְדע* ִ/י בֵֹרַח ה*א ְולֹא ָגל* ֶאת )ְזִני"
  :תגובת הרצי� מובאת מיד

  ).  יזב"שמואל א כ" ()ב* ַעְבֵדי ַה5ֶֶלְ� ִל7ְלַֹח ֶאת ָיָד� ִלְפגַֹע 2ְכֲֹהֵני ְיקָֹוקְולֹא "
כפי , אבנר ראה בפקודה לחסל את כהני נב ולטפל בה�. מפרש שהכוונה לאבנר ב� נר) י בעקבותיו"ב ורש"י ה"סנהדרי� פ(הירושלמי 

  . לכ� סרב לבצעה, שדגל שחור גדול מתנופ� מעליה, ודה בלתי חוקית בעלילפק, )יט' עיינו ש� פס(שהיה שאול אמור לטפל בעמלקי� 
נהרג אבנר בידי יואב ולא זכה לממש את ההסכ� שחת� ע� דוד בדבר , א� על פי כ�. ל משבחי� את אבנר על עמידתו מול שאול"חז

  . התמנותו לסגנו של דוד
   ?מפני מה נענש אבנר? מדוע: ל שואלי�"חז

  :ש� מובא. ו מוצאי� בסוגיא במסכת סנהדרי�תשובה ראשונה אנ
  ). א"ד� כ ע" ( מפני שהיה לו למחות בשאול ולא מיחה�מפני מה נענש אבנר : אמר רב יהודה אמר רב "

על מנת למנוע את , אלא שיש ג� לפעול ככל הנית�, לא רק שאי� לקיימה, כאשר ניתנת פקודה בלתי חוקית בעליל, לדעתו של רב יהודה
אבל כיו� שהיה צרי� ג� למחות בפני שאול ולהתריע מפני , אומנ� אבנר ב� נר לא פגע בכהני נב ולא רצח אות�, לפי זה. ביצועה

  .נענש, ביצועה ולא עשה זאת
. לביטולה, אומנ� ללא הצלחה, לא רק שאבנר לא ביצע את הפקודה אלא שא� פעל, חולק על רב יהודה ולדעתו, )בסוגיא ש�(רב יצחק 

  :ההסבר לכ� שאבנר נענש ונהרג הוא, ולכ� לשיטת
  ". ששהא מלכות בית דוד שתי שני� ומחצה) מפני(: יצחק אמר רב נחמ� בר"

  :י"מסביר רש
" �  ". היו ממליכי� את דוד, וא� לא המליכו אבנר, שהעמיד את איש בושת למל
אבל למסקנה זו , ולכ� כרת עמו ברית בחברו�כי דוד צרי� להיות המל� של ע� ישראל , אבנר אומנ� הגיע למסקנה הנכונה, לפי זה

אבנר ). א' ובעיקר ג' ב ב"שמו( באותה תקופה התנהלה מלחמת אחי� עקובה מד� בי� שני המחנות �הגיע שנתיי� וחצי מאוחר מדי 
�  .נענש, שגר� לכ

  : ל"תשובה שלישית אנו מוצאי� בירושלמי בש� רבנ� וז
אבנר ( אמר ליה "ואבי ראה ג� ראה את כנ� מעיל� בידי" כדכתיבדוד ) ע�( מ�  על שלא הניח לשאול להתפייסרוורבני� אמ"

) כנ� מעיל� נתפסה בסירה קוצנית ודוד מצא אותה(דהדי� בסירה הוערת ) מה אתה רוצה מראשי(מה את בעי מ� גולגלוי ) לשאול
  !" ? בסירה הוערו חנית וצפחת,וכיו� שבאו למעגל אמר ליה הלא תענה אבנר גבי כנ� אמרת בסירה הוערת

  )  א"מסכת פאה פרק א ה(
ובפע� ) ד"א כ"שמו(כאשר כרת את כנ� מעילו ולא פגע בו , במערה, בפע� הראשונה. פעמיי� הוכיח דוד לשאול כי איננו רוצה לפגוע בו

פחת המי� והחנית של דוד ואבישי הגיעו עד לשאול ולקחו את צ, ה הפיל תרדמה על כל המחנה"כאשר הקב, )ו"ב כ"שמו(במעגל , השניה
טע� שכנ� מעילו , היה צרי� להצדיק עצמו ובמקו� לקבל את הוכחותיו של דוד, שהיה הממונה על בטחונו האישי של שאול, אבנר. שאול

ע� ישראל שיל� , כיו� שהמחלוקת המשיכה. ה� שכחו ליד בור המי� של שאול נקרעה כי הסתבכה בסירה קוצנית ואת החנית והצפחת
  .אבנר נענש על כ�. מחיר כבד

  . ל"שמופיעות בדברי חז, בשבוע הבא נביא עוד שתי דעות
  

�אחדות אי� פירושה . חובה עלינו ללמוד לדורות מה ה� הסכנות הטמונות במחלוקת פנימית ולהיכ� היא עלולה להדרדר, בי� ובי� כ
  .אוד משנאת חינ� המחריבה כל חלקה טובהבמאבקי� פנימיי� יש להזהר מ, מאיד� גיסא. אחידות והשלטת דעת יחיד על הכלל

  .נזכור זאת דווקא בימי� אלה של ספירת העומר
   

   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב� אברה� ועיישה סבג
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  יד"ח מציעאבבא , אייר'  טו"' ט
  

  כתיבת שטר ללווה ללא נוכחות המלוה
  הרב עופר לבנת

כותבי� שטר : "הקובעת) קסז עמוד ב(דנה בדברי המשנה מסו� מסכת בבא בתרא ) יב עמוד ב(השבוע בד� היומי הגמרא 
העיקרו� העומד בבסיס המשנה הוא שנית� לבצע פעולות ממוניות באופ� חד צדדי כאשר ". ללווה א� על פי שאי� מלוה עמו

 וא� ללא כל הוכחה הבלא נוכחות המלוו, הלכ� נית� לכתוב שטר בו נאמר שהלווה לוה מ� המלוו. אי� ה� פוגעות באחר
  . שטר זה הוא לטובתו, אלא להיפ�, הזאת כיוו� שאי� כא� חשש לפגיעה במלוו. השעובדה זו נכונ

א� , שכ� א� יכתבו את השטר בתשרי,  לגרו� לתקלהההגמרא מקשה שלכאורה עדיי� יכולה כתיבת שטר בלא נוכחות המלוו
א� , שטר ע� תארי� בתשריהרי שלמלווה יהיה , בפועל ההלוואה תתבצע רק בניס� ורק אז ימסור הלווה את השטר למלווה

ולכ� ג� א� הלווה , קרקעותיו של הלווה משתעבדות למלווה, כאשר נעשית הלוואה ע� שטר. על פי שבאמת הלוה רק בניס�
א� הלווה מכר קרקע , במקרה שלנו, לכ�. המלווה יכול לגבות את חובו מהלקוחות שקנו את הקרקעות, מוכר את קרקעותיו

א� עדיי� הוא יוכל לגבות מהקונה ,  כיוו� שהוא הלוה רק בניס�הת קרקע זו אינה משועבדת למלוולפי האמ, בי� תשרי לניס�
  . כיוו� שלפי התארי� בשטר ההלוואה התבצעה בתשרי

 � רק א� ג� עשו קנייה ללא נוכחות המלווהלדעת רב אסי נית� לכתוב שטר הלווא. הסוגיא מישבת קושיא זו בשתי דרכי�
לכ� א� א� . ה בפועל ובמסירת השטר למלווהבאופ� בלתי תלוי בביצוע ההלווא, הה מיד משתעבד למלוושאז הלוו, ע� הלווה
לדעת אביי .  אסורה�א� כתיבת שטר בלא עשיית קניי. הלוה משועבד כבר מהתארי� המופיע בשטר,  תתבצע בניס�הההלווא

 הלכ� ג� א� בסו� ההלווא. עבוד בנכסי הלווה את השההעדי� בחתימת� מזכי� למלוו, כלומר." עדיו בחתומיו זכי� לו"
  . אי� צור� בקני� נוס�, לפי שיטתו. השעבוד חל למפרע כבר מיו� חתימת העדי�, ומסירת השטר מתבצעי� רק בניס�

, מלוה ולוה כג(� "והרמב) �"מ ו עמוד א דפי הרי"ב(� "לדעת הרי. כיצד לפסוק במחלוקת רב אסי ואביי, נחלקו הראשוני�
א� , �"� וכרמב"פסק כרי) יג, חוש� משפט לט(המחבר . הלכה כאביי) מט, מ א"ב(ש "ואילו לדעת הרא, ה כרב אסיהלכ) ה

  . לא נוכל להוציא ממנו, ש תהיה לטובת מי שמוחזק בממו�"כתב שא� יהיה מקרה בו דעת הרא) ק לט"ש� ס(� "הש
ובעקבות , � אד� שהסכי� להלוות לחברו סכו� כס�היא הא, שאלה נוספת שדנו בה הראשוני� ויש לה השלכה על משנה זו

הובא בספר התרומות שער מח (� "לדעת הרמב. הא� הוא עתה מחויב להלוות, הסיכו� הל� הלווה וכתב שטר על ההלוואה
א "לדעת הרשב. המלווה חייב להלוות לו את אשר סיכ� איתו, כיוו� שהלווה כתב שטר והשתעבד למלווה) חלק א סעי� א

א הביא משנה "הרשב. המלווה רשאי לחזור בו ואי� כתיבת השטר מחייבת אותו להלוות) תיו חלק א סימ� אל� נדבתשובו(
� מדוע שלא נחשוש שהמלווה "שכ� לשיטת הרמב, שנית� לכתוב ללווה שטר אפילו בלא נוכחות המלווה כהוכחה לשיטתו, זו

  . ווה להלוות לו באמצעות שטר הזהועתה הלווה יכפה את המל, לא סיכ� איתו להלוות לו סכו� זה
רק א� הלווה הודה , אכ� כתב שבאמת נית� לכתוב שטר ללווה בלא נוכחות המלווה) בבא בתרא קסז עמוד ב(י מיגאש "הר

שכ� בית הדי� , תיר� שהלווה לא יוכל לכפות את המלווה להלוות שלא כדי�) ש�(� "הרמב. שכבר קיבל את הכס� מ� המלווה
  . וכיח שהשטר נכתב מדעת המלווהיאמרו ללווה ת

הוסיפו ) ועוד, ק מו"ע ס"סמ(פוסקי� אחרי� . א שהמלווה רשאי לחזור בו ולא להלוות"פסק כשיטת הרשב) יז, לט(המחבר 
   .המלווה שחזר בו חייב לשל� בעבור�, שא� המלווה הורה ללווה לכתוב שטר והלווה הוציא הוצאות על כתיבת השטר

  
     

  

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"י� הקרובי� יתפוס מדור בחודש
  

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

  

   המש+" זכויות הבעל בנכסי אשתו 
  אוריאל אליהוהרב 

? לה או לבעלה,  למי שייכת המתנה–אשה נשואה שקיבלה מתנה מאמה ליו� הולדתה כס� או תכשיטי� או כס� לקנות תכשיטי� 
  ? ומה די� מתנה שנת� לה בעלה

.  שאחריות� עליו– שאחריות� עליה ונכסי צא� ברזל –כסי מלוג  נ–ראינו בשבוע שעבר שישנ� שני סוגי קנייני� לבעל בנכסי אשתו 
  . ובשני סוגי� אלו הבעל אוכל פירות

ל שכל מה שקנתה אשה "תיקנו חז, במציאות בה הבעל ורק הבעל היה ממונה על הפרנסה וע ניהול העניני� הכספיי� של המשפחה
  ).קידושי� כג(� לאשה בלא בעלה ואי� קני) נדרי� פח(ויד אשה כיד בעלה ) גיטי� עז(קנה בעלה 

, ושאר ראשוני�' � ותוס"כ� פסקו רמב. ( הקר� שלה והפירות לבעל–פירוש הדבר שכל מה שמקבלת האישה בירושה או במתנה 
  ).שסוברי� שקנה הבעל לגמרי א� את הגו�) סנהדרי� עא(י "י מקורביל ורש"דלא כר

  .)כתובות מו). (קר�א� ה( הרי היא של הבעל לגמרי –אמנ� מציאה שמצאה 
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  : שני טעמי� נאמרו בדי� זה של מציאה
  .שא� תשמור את הקר� לעצמה תהיה איבה ביניה�. משו� איבה  .א
,  לא תוכל לטעו� מתנה מצאתי בשקר–כ במתנה "ולמציאה אי� קול משא, שמא תקח משלו ותאמר מציאה מצאתי  .ב

 .שלמתנה יש קול

נדו� הפע� באופ� . ה או קיבלה האשה הכל שלה וא� פירות אי� בעלה אוכלמצד שני ישנ� כמה מצבי� שבה� מה שקנת, אמנ�
  .אחד

אמנ� אינו אוכל את הפירות :) ב נא"ב( ומתנה זו שלה לגמרי – הנות� בעי� יפה נות� ומוחל על הפירות –נת� הבעל מתנה לאשתו 
כ ג� גו� "אי� פירי פירות וא' יטי� וכדובתכש(,  דהיינו שפירי פירות הוא אוכל–אבל ילקח בדמיה� קרקע ויאכל פירותיה 

  ).התכשיט וג� השימוש בו הינ� שלה
ה "ת סובר שאינה רשאית ומכרה בטל ואילו הרמ"ר.  נחלקו בזה הראשוני�–הא� רשאית האשה למכור את מה שקיבלה מבעלה 

  .סובר שמכרה קיי�
  .ת"פסק כר) פה' סי(ע "ובשו

אבל פירוש הדבר שמעוניי� שהיא תהנה ממתנתו ושימושיה ופירותיה אבל , עי� יפהאמנ� נת� ב, ת" לר–ויש לבאר טע� מחלוקת� 
ה סובר שעי� "ואילו הרמ. שרוצה הוא ליורשה ולא שיהנו מזה לקוחותיה או יורשיה,  והוי כשייר במתנתו–אינו נות� לה לחלוטי� 

  .יפה פירוש הדבר שנות� לה במתנה גמורה ובלב של� ולא משייר בידו כלו�
לא היה לו די� יורש כלפיה כגו� שכתב לה קוד� נישואי� די� ודברי� ' ת מוב� הדבר שאפי"ולר.  מתה האשה בעלה יורש מתנתהוא�

 � יורשה מדי� –ה "ואילו לרמ,  מיד כשמתה חזרה לבעל– כיוו� שכל המתנה הינה מתנה משויירת –אי� לי בנכסיי� בחיי� ובמות
  .יורש

אבל א� נת� לה קוד� לנישואי� דינה כנכסי מלוג והוא אוכל פירות וא� ימות תיטול היא . שואיה�כל זה במתנה שנות� לה אחר ני
  .מתנה זו יתר על כתובתה כשאר נכסי מלוג

  
  

  משפטי שאול
  ל "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"רוניי� של מוהמכיל פסקי די� עק הוצאה מחודשת של הספר

  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�
  )לח� לקניה(   =80מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  

  
  

 �  ? ובמסגרת החוקההלכהלפי ע לפתור בעיותרוצי
   " גזית–אר� חמדה " בתי הדי'   רשת : פנו אל

  5379626"02: פקס       2158215"077: טלפו'

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  
  
  

 
  

  הרב מרדכי הוכמ'
 

  הבור שמשה הושל+ לתוכו
משה ברח . הוא רצה להרוג את משה, כשהדבר נודע לפרעה. רג איש מצרי שהכה איש עבריהוא ה, כאשר משה גדל ויצא אל אחיו

  :ל הכתוב"וז) כב�טו, שמות ב(מפניו לאר� מדי� 
ַוִ?ְדֶלָנה ַוְ?ַמAֶאָנה ֶאת ָהְרָהִטי� *ְלכֵֹה� ִמְדָי� 7ֶַבע 2ָנ@ת ַוָ?בֹאָנה :  ַעל ַה2ְֵארַו1ֵֶ/ב 2ְֶאֶר� ִמְדָי� ַו1ֵֶ/בַו6ְִבַרח מ7ֶֹה ִמְ<ֵני ַפְרעֹה "... 

ַוָ?בֹאָנה ֶאל ְרע*ֵאל ֲאִביֶה� ַו6ֹאֶמר ַמ0*ַע ִמַהְרֶ?�  :ַו6ָבֹא* ָהרִֹעי� ַוְיָגְר7*� ַו6ָָק� מ7ֶֹה ַו6@7ִָע� ַו7ְ6ְַק ֶאת צֹאָנ� :ְלַה7ְק@ת צֹא� ֲאִביֶה�
ַו6ֹאֶמר ֶאל 2ְנָֹתיו ְו6C@ ָל5ָה Bֶה ֲעַזְבֶ?� ֶאת  :ְצִרי ִה3ִיָלנ* ִמ6ַד ָהרִֹעי� ְוַג� 0ָלֹה ָדָלה ָלנ* ַו7ְ6ְַק ֶאת ַה3ֹא�ִאי7 ִמ  ַָו?ֹאַמְר� :2ֹא ַה6@�

ַוֵ?ֶלד �2ֵ ַו6ְִקָרא ֶאת 7ְמ@ Dְֵר7ֹ� ִ/י )ַמר Dֵר  :ַו6@ֶאל מ7ֶֹה ָל7ֶֶבת ֶאת ָהִאי7 ַו6ִֵ?� ֶאת ִצ<ָֹרה ִב?@ ְלמ7ֶֹה :ָהִאי7 ִקְרֶא� ל@ ְויֹאַכל ָלֶח�
  ":ָהִייִתי 2ְֶאֶר� ָנְכִר6ָה

  
וזו לשונו , והוא מוסי� ומספר ש� דברי� תמוהי� ביותר, תרגו� יונת� מסביר ש� שרעואל היה אביו של יתרו שהיה המושל של מדי�

  :בתרגו� חופשי
 ...ותבאנה אל רעואל אביו של אביה�... מושל של ִמדי� שבע בנותלו:  ִמדי� וישב על הבארויברח משה מִלפני פרעה וישב באר�"

רעואל שברח משה ִמפני לוכאשר נודע  : והיכ� הוא למה זה עזבת� את האיש קראנה לו ויאכל לח�של בנובנותיו אל ויאמר 
 , ולסו� עFר שני� הוציאו ִמ� הבור.עFר שני�מש� במפרנסת אותו בסתר  � בנו והיתה ציפורה ִבתו של ; השלי� אותו לבור,פרעה

 � ַמGֵה שנברא בי� השמשות וחקוק ה ורא. 7עFה ִעמו ניסי� וגבורות'ד מודה וִמתפלל לפני והיה , של רעואלַה�Dָובא משה בתו
, � ולהוציא מי� ִמ� הסלע ובו עתיד לקרוע את י� סו, שבו עתיד לעFות את המופתי� בִמצרי�,ומפורש עליו הש� הגדול הִנכבד

 �ותלד :  למשהִבתו וית� את ציפורה בת , הואיל משה לשבת ע� האישלכ�ִהנה .  ומיד הושיט ידו ולקחו.ַה�Dָ שלווהיה תקוע בתו
  ": ויקרא שמו גרשו� כי אמר גר הייתי באר� נוכריה שלא שליזכרב� 

  
  :דברי התרגו� טעוני� ברור

  !? ומשיב לו רעה תחת טובה�מדוע רעואל משלי� אותו לבור . ו של רעואל והציל אות� מיד הרועי�משה גמל חסד גדול ע� נכדותי. א
  ?ומדוע הוא החליט לשחרר אותו? מדוע רעואל היה סבור שמשה עדי� חי לאחר עשר שני�, ציפורה פרנסה את משה בסתר. ב
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מופיע פעמי� רבות בתורה כמו בלידת ' ַוֵ?ֶלד �2ֵ'הביטוי . 'ב� זכר'שבלידת גרשו� ומבאר שהיא ילדה ' ַוֵ?ֶלד �2ֵ'התרגו� מתרג� את . ג

הא� היה חשש לטעות '? ב� זכר'מדגיש הוא שגרשו� היה , מדוע דווקא כא�. 'ב� זכר'ותרגו� יונת� אינו מבאר שמדובר ב; בני יעקב
  התרגו� !'?ב� נקיבה '�ולזיהוי של גרשו� בתור 

אול� בהמש� , 'בנוִבתו של 'בתחילה התרגו� מייחס את ציפורה לרעואל כ. ש� בתרגו� במקו� נוס�רמוזה ,  כביכול'טעות זיהוי'. ד
  !?מה גר� לשינוי זה, 'ִבתובת 'התרגו�  מיוחסת צפורה לרעואל כ

  
�  ִקְרֶא' ל7 ְויֹאַכל ָלֶח

, אומנ� עיו� בפסוקי� מגלה. בהיוו בסיס לאגדות רבות על חייו של משה שלכאורה אי� לה� בסיס בכתו, דבריו אלה של התרגו�
 שמכריחי� �התרגו� עושה זאת באמצעות שילוב רמזי� תמוהי� משלו . שהוא מבאר את הרמזי� שהכתוב משלב בתו� הפשט

  . יהיה בידינו ג� הפתח להבנת רמזי הכתוב�ולאחר הבנת הרמזי� שבדבריו ; לחשוב על משמעויות נוספות שייתכנו לדבריו
  

 ַו1ָבֹא ;ֲהרֹ' ְוכֹל ִזְקֵני ִי9ְָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶח� ִע� חֵֹת' מֶֹ/ה ...') יב, שמות יח(ה ואל כל ישראל למדבר סיני נאמר כאשר יתרו בא אל מש
אכילת 'ש, התבאר" המן שיתרו האכיל את ישראל"במאמר הקוד� . 'אוכלי הלח�' משמיט את משה מבי� �הכתוב ; 'לִֹהי��ִלְפֵני ָהֱא

 לבי� השקפתו �וביאתו של יתרו למשה במדבר סיני עימתה בי� השקפתו של יתרו , 1מסמלת התחברות לאילוצי העול� הגשמי' לח�
רעואל ראה . ת אלו החל כבר במפגש הראשו� שבי� משה לבי� משפחת יתרוהעימות בי� השקפות חלוקו, בר�. של משה בסוגיא זו

  !! עונש�ואילו משה ראה בכ� ;  ברכה� 'לאכול לח�'בהזמנתו למשה 
  

בפרשיה הראשונה של בריאת העול� .    רמוזות כבר בתיאורי� השוני� של בריאת העול�'אכילת לח�'ההשקפות החלוקות ביחס ל
; 'ֵעFֶבֶיֶרק 'ואילו החיות יאכלו , 'ָזַרע זֵֹרַעֵע�  ִריְ<' ו'זֵֹרַע ֶזַרעֵעFֶב 'ממבואר כי האד� יאכל ) ג,  ב–כד  ,א ,בראשית( ימי� שבעהב

 נית� 'ֶיֶרק ֵע9ֶב'בהמש� הספר מתברר שה, מאיד�. 2שהוא ש� כולל לחלקי� הירוקי� והרכי� שבצמחי� שה� ראויי� למאכל
  ?ה מדוע התורה הגדירה באופ� שונה את מזו� האד� ואת מזו� החיותקש, א� כ�. 3לכתחילה ג� למאכל האד�

אלא שהאד� יאכל אותו מתו� הבנה שהצמחי� ;  נית� מלכתחילה למאכל האד� ולמאכל החיות'ֶיֶרק ֵע9ֶב'התורה מרמזת ש
, טבע ובי� פחדיו של האד�השילוב שבי� הבנת עקרונות עול� ה. ואילו החיות יאכלו אותו ללא ההבנה הזו, מתרבי� באמצעות זרעי�

' לאכול לח�'האד� ירצה בסופו של דבר . והאד� יחל לעבד את האדמה ולזרוע אותה, יגרו� לאד� לרצות לסייע לרביית הצומח
ְבע@� *ְרד* 2ְִדַגת ַה�6ָ * '� וכ� הוא יקיי� את דברי הבורא �' ולש� כ� הוא יחל לרדות בבעלי החיי� וכדו; ולחפש אמצעי מחיה נוספי�

  .'ַהLַָמִי� *ְבָכל ַח6ָה ָהרֶֹמFֶת ַעל ָה)ֶר�
  

בסיפור זה היא מגלה שלפני שנברא העול� שיש ). כד,  ג�ה , בראשית ב(מייד בסמו� התורה מתארת את בריאת האד� באופ� שונה 
 ולאכול מעצי� שמושקי� על ידי נהר '�Dָ'בפרשיה השנייה האד� אמור להיות ב. 'עול� ַה�Dָ' היה � 'מטר'וזקוק ל' עובד' ש'אד�'בו 

 מוזכרי� עשבי� שהוא � בעקבות חטאו של האד� �ולבסו� ; בתיאור השני בעלי החיי� נבראי� לאחר בריאת האד�. שיוצא מעד�
 .מעבירה לנו התורה מסרי� עמוקי�, באמצעות הסתירה לכאורה בי� הפרשיות. שהוא יאכל בזיעת אפיו' לח�'וג� , צרי� לאכול

.  ימי המלואי�בשבעתנצטווה משה לקדש את המשכ�  , בפרשת פקודי, בסו� ספר שמות. נדגי� זאת ג� באמצעות הדוגמא הבאה
, אול�. לא מסופר ש� על אירוע מצער שהעיב על השמחה. כפי  שנצטווה והשכינה שרתה על המשכ�, התורה מסכמת שאכ� משה עשה

רק .  מסופר שהשכינה שרתה דווקא ביו� השמיני� 'שלמעלה מהשבע' התורה מדגישה את המציאות –בפרשת שמיני , בספר ויקרא
  .על מות שני בני אהרו�, אז מסופר על האסו� שארע באותו יו�

  
רק .  והיא מסתיימת ללא איזכור החטא ותוצאותיו הקשות'שבע'הפרשיה הראשונה היא פרשיית ה, ג� בתיאורי בריאת העול�

עול� 'הפרשיה מרמזת שבתחילה נברא . מתברר שלתהלי� הבריאה התלווה צער, 'שלמעלה מהשבע'שהיא הפרשיה , ניהבפרשייה הש
�Dָבמזו� גשמי', ַה � 'נהרות'האד� ניזו� בו ממזו� רוחני שהיה מגיע מעצי� רוחניי� שהיו מושקי� מ. שהוא עול� רוחני שאי� בו צור

מי שמקיי� את . בסיפור זה אנו מתוודעי� למצוות שצרי� לשמור אות�. ד� לבעלי החיי�נברא קו, אד� רוחני זה. 'עד�'שיוצאי� מ
העול� שבריאתו תוארה בפרשיה .  נענש ומגורש כדי לעבוד בעול� הגשמי–ומי שאינו מקיימ� '; עול� ַה�Dָ'המצוות הללו נמצא ב

  . להשיג מזו� כדי�העול� שצרי� להבי� בו את עקרונות הטבע ולהתחבר אליה� ; הראשונה
  

  יתרו ושיטתו היחודית
מתקיימת  �2ְֵזַעת Cֶ<יָ� : ")טז, בראשית ג(כבר כתב ' יצחקתולדות 'בעל ה. שאינ� נענשי� בגזירת העמל, אנשי מעלה, יש אנשי�

עול� אלא שמסורת היא ב, התורה מספרת שלא רק המלכי� והשרי� פטורי� מגזירת העמל". 9ִָרי�וולא במלכי�  בעובדי אדמה
בראשית (ואפילו יוס� הצדיק שהתנגד לעבודה זרה לא יכול היה לפגוע בזכויות כהני מצרי� ; שג� כהני הדת פטורי� מהגזירה הזו

�Mָ ֲא7ֶר ָנַת� ָלֶה� ַ<ְרעֹה): "כב, מז Nי חֹק ַל/ֲֹהִני� ֵמֵאת ַ<ְרעֹה ְו)ְכל* ֶאת ח/ִ."  
  

ולפיכ� . 4דת או שר ומושל� מציינת איש'כוה�'המילה , 'כוה� מדי�'תורה מציינת שהוא מצד אחד ה, אורח חייו של יתרו מעורר שאלה
 שעברו 'שבע בנות'אול� מצד שני התורה מספרת שהיו לו . ומשפחתו תהיה פטורה מגזירת העמל, יש לצפות שפרנסתו תהיה מצויה

ואומרי� שיתרו , )לב,  א,שמות רבה(י הזה במדרש ל עוני� על הקוש"חז. עליה� תלאות קשות עד שהצליחו להשקות את צא� אביה�
  .לכ� בנותיו נאלצו להתמודד ע� שא�ת פרנסת המשפחה, בני מקומו נידוהו. דת שכפר בעבודה זרה והתפטר מתפקידו�היה כוה�

  
 עולמו ה ברא את"יתרו קיבל במסורת שהקב. בעל שיטה ייחודית' מושל'יתרו היה , לשיטתו. אול� התרגו� מרמז לגישה אחרת

ג� 'והספור השני על ;  ואי� בכ� פג��ימי� ' שבעה' שנברא ב')והעמל(הזריעה 'הסיפור הראשו� על עול� ; מתו� שני ספורי בריאה
צרי� ליטול חלק , מי שרוצה לקיי� את רצו� הבורא, לשיטתו של יתרו.  עול� שלא היתה בו גזירת עמל� שגורשו ממנו 'העד� הרוחני

ויעמלו לפרנסת� ; הוא רצה שבני משפחתו ייטלו חלק בגזירת העמל, ולפיכ�.  ולעמול לפרנסתו� 'שבע'ל עול� הג� בסיפור הבריאה ש
��  . למרות שה� לא היו מוכרחי� לכ
  

  השקפת עולמו של משה
עול� 'משה רצה לחיות את . התבאר שלמשה היתה השקפת עול� הפוכה משל יתרו" המן שיתרו האכיל את ישראל"במאמר הקוד� 

�Dָכללֵחר*תמשה ראה ב. והוא התעל� מכללי ואילוצי העול� הגשמי,  ג� בעול� הזה�הרוחני ' ַה �צר� , לכ�. אנושי� מגזירת העמל ער
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ממלכת 'והוא רצה שג� ה� יהיו חלק מ; ֵחר*תשהיו בני עמי� זרי� שרצו לצאת ג� כ� ל, 'רב�ערב'צרי� ג� לבני ישראל שיצאו ממ

  . שפטורי� מגזירת העמל� 'כהני�
  

 לכ� הוא �הוא גילה לו שפרעה רוצה להרוג אותו . הוא גילה לו את השקפת עולמו, המשפחה�כאשר משה הופגש ע� רעואל שהיה זק�
והוא , פרעה יודע שמשה בורח ג� מגזירת העמל הגשמי. שפרעה יחפש אחריו במדינות הסמוכות, אמר למשהרעואל . ברח למדי�

הדר� , ולכ�.  שבמדינות השונות'שרי�'והוא יחקור ויבדוק אחרי ה,  באחת המדינות'שר'משער שמשה יחפש לעצמו תפקיד של 
 הוא מטיל עליו �שמפני שהוא חפ� להציל אותו  ,  הודיע למשהרעואל. הטובה ביותר להסתיר את משה היא דווקא בתו� אנשי העמל

  . בנותיו'שבע' התפקיד שהיה מוטל עד עתה על �מעתה את תפקיד רעיית הצא� 
  

�שהתורה מדגישה זאת כדי לרמז שרעואל ראה ער�, התרגו� סבור. באו להשקות את הצא� הוא לכאורה מיותר' ֶ/ַבע ָ>נ7ת'הפרוט ש
  . שנברא בשבעה ימי��' עול� העמל'מסמלות את השקפת ' ֶ/ַבע ָ>נ7ת'.  העול� של גזירת העמל� 'שבע'ול� העליו� בחיבור לע

). העמל ('שבע'את תחושתו של משה למשמע ההצעה להשתלב בעול� ה,  לכאורה'רמזי� תמוהי�'התרגו� מבאר לנו באמצעות שילוב 
 נחשבה להשלכה � 'עול� ַה�Dָ'פרנסה ואינו יכול לעסוק בענייני� הרוחניי� של  שטרוד בעמל ה'רועה צא�'הפיכתו ל, מבחינתו של משה

וג� אד� . 'תורה מעול� ַה�Dָ'לשיטת רעואל בתו� העול� הגשמי גנוזה ומוסתרת , בר�. מבחינה רוחנית, לבור שהוא אמור למות בו
היא . 'ֶ/ַבע ָ>נ7ת'היא הניגוד ל' ִצ<ָֹרה ִב=7'. שמירוחני יכול להיות ניזו� מהרוחניות שבתורה שמוסתרת ומקיימת את העול� הג

) מושל� בבור(שכאשר משה היה טרוד בעמל הגשמי , התרגו� מרמז לנו. עול� ַה�Dָ'מייצגת את התורה הרוחנית שנמצאת באופ� גלוי ב
  .היתה זנה ומפרנסת אותו בסתר) הרוחניות(' ִצ<ָֹרה ִב=7 '�
  

, התרגו� מתאר לנו בצורה סמלית!!  והוא לא השלי� אותו לבור בלא מזו��לא גמל למשה רעה תחת טובה הוא , מבחינתו של רעואל
משה חש שהוא מושל� בבור וזני� .  והטיל עליו תפקיד של רועה צא� כדי שפרעה לא ימצאנו�מה חש משה כאשר רעואל גמל לו טובה 

  !!אותו בסתר
  

  !! לפי פשוטה"הפרשיה 
  !!ומתו� שילוב רמזי� של התרגו�!!  לפי פשוטה�יה מדובר בקריאת הפרש

מורה על התעכבות למש� זמ� של ' ַו7ֶ6ֵב'המילה ".  ַעל ַה2ְֵארַו1ֵֶ/ב 2ְֶאֶר� ִמְדָי� ַו1ֵֶ/בַו6ְִבַרח מ7ֶֹה ִמְ<ֵני ַפְרעֹה  "...�הפרשיה פותחת 
, לפי פשוטו של מקרא. על הבאר' התעכב והמתי�'הוא , � מדי�באר' התעכב והמתי�'הפרשיה מודיעה כבר בתחילתה שמשה . 5המתנה

לש� מה נועדה .  עד שמבקשי נפשו יפסיקו לחפש אחריו�נועדה לצור� הסתתרות  '2ְֶאֶר� ִמְדָי�'ההתעכבות וההמתנה של משה 
  '?ַעל ַה2ְֵאר '�ההתעכבות וההמתנה 

  
. לכ� הוא התעכב ש�, א� משה קיווה למצוא ש� את זיווגו, הבארשיעקב אבינו מצא את זיווגו על , ל אומרי�"כמה ממדרשי חז

ואילו משה ברח מפני פרעה והוא לא בא כדי , יעקב נשלח כדי להתחת�!! אול� נסיבות ביאת� של משה ויעקב לאר� זרה היו שונות
ל משה במדי� נמשכה שני� שכש� שההתעכבות ש, ומשמע; הכתוב משווה את שתי ההתעכבויות הללו זו לזו, בנוס� לכ�!! להתחת�

  !?מדוע משה התעכב שני� רבות ליד הבאר!!  כ� ההתעכבות של משה סמו� לבאר נמשכה שני� רבות�רבות 
  

 �כדי ללמדנו שה� נועדו לאותה מטרה ' ַעל ַה2ְֵאר'לבי� ההמתנה  '2ְֶאֶר� ִמְדָי�'שהכתוב משווה בי� ההמתנה של משה , התרגו� סבור
צא� שמשקה � כלומר להיות באופ� זמני רועה�' על הבאר'הפרשיה מקדימה ומגלה שמשה הסכי� להתעכב , טתולשי!! לצורכי מסתור

משה . היא מסבירה כיצד משה הגיע למצב זה, לאחר שהפרשיה מקדימה זאת.  כדי שמבקשי נפשו יתייאשו מלמצוא אותו�מ� הבאר 
 �שיכנע את משה להסתתר מפני פרעה , רעואל, המשפחה�זק�. שמישהשקפת עולמו דגלה בחיבור לעמל הג, עזר לבנות מושל מדי�
  .בתפקיד של רועה צא�

  
הוא ראה בכ� , הפרשיה מקדימה שמשה לא רצה מלכתחילה לעבוד בעבודה גשמית. פשוטו של מקרא מעורר קשיי� נוספי�, בר�

והיא מזכירה את , מורה על התחלת פעולה מתו� רצו�' ַו71ֶאל'� הלשו';  ֶאת ָהִאי7ָלֶ/ֶבת ַו71ֶאל מֶֹ/ה'אול� בהמש� נאמר . עיכוב זמני
רעואל . 'ַו6ִֵ?� ֶאת ִצ<ָֹרה ִב?@ ְלמ7ֶֹה '�והוא ממשי� ומסביר , הכתוב עונה על הקושי הזה. 6'2ֵֵאר ֶאת ַה?@ָרהה7ִאיל מֶֹ/ה  '�הכתוב 

  . לכתחילה�ע� משפחתה וההצעה הזו שכנעה את משה לרצות לשבת , הציע למשה את צפורה
  

  ַהָ@' של רעואל
הרי . תשכנעו לרצות להתחבר למשפחת יתרו, מדוע שהצעת חיתו� זו. משה לא בא למדי� כדי להתחת�!! אול� הפרשייה עדי� חסרה

מה התרגו� בא ומשלי� עבורנו את מה שהתורה העלי?  ומשליכה אותו לבור ללא מזו� רוחני'מתאכזרת אליו'הוא חש שמשפחה זו 
והרוחניות הזו קשורה '; עול� ַה�Dָ' והוא רוחניות מ�התרגו� מגלה שכאשר התורה מדברת על צפורה היא מדברת על דבר נוס� . כא�

  .וג� למטה הפלאי שהיה נעו� בו' �Dָ של רעואל'ל
  

וודאי שמשה היה , ו�א� היה מדובר בהשלכה לבור רגיל ללא מז. התרגו� מספר שרעואל הוציא את משה מהבור לאחר עשר שני�
כאשר מלאו !! התרגו� מספר לנו מה שמשה חש, בר�. אי� זה מוב� מדוע רעואל חשב שמשה חי ובא להוציא אותו מש�. מת מזמ�

ולפיכ� הוא חדל ; רעואל החליט שפרעה התייאש כבר מלמצוא את משה, עשר שני� לשהותו של משה בתפקיד רועה צא� באר� מדי�
  !!  שרעואל הוציא אותו מ� הבור�משה חש אז .  רועה צא�מלכפות על משה להיות

מודה  והיה , של רעואלַה�Dָובא משה בתו� "והתרגו� מספר .  בצורה גלויה'ַה�Dָעול� 'משה החל אז לחיות את החיי� הרוחניי� של 
  .יש בו פעילות רוחנית ללא צור� בעיסוק גשמי ש'ַה�Dָעול� ' מסמל את ' של רעואלַה�Dָ'".  7עFה ִעמו ניסי� וגבורות'ד לפני וִמתפלל

  
ַהGֶ5ַה  את  של רעואלַה�Dָבתו� אול� לאחר מכ� משה גילה ; החיי� הרוחניי� הראשוני� שמשה חי ש� היו חיי� של הודאה ותפילה

פרקי דרבי (של יתרו מג� עד� ל מוסרי� לנו שַהGֶ5ַה הזה הגיע לג� "חז. והוא גילה אז חיי� רוחניי� מסוג נוס�, שנברא בי� השמשות
  ):לט, אליעזר
 ואד� מסרו לחנו� וחנו� מסרו לנח ונח לש� וש� , אותו ַהGֶ5ַה שנברא בי� השמשות נמסר לאד� הראשו� מג� עד�רלוי אומ' ר"

נה כשמת יוס� ושללו ביתו נת, ויצחק ליעקב ויעקב הוריד אותו למצרי� ומסרו ליוס� בנו  ואברה� ליצחק,מסרו לאברה�
 והיה יתרו אחד מחרטומי מצרי� וראה את ַהGֶ5ַה ואת האותות אשר עליו וחמד אותו בלבו ולקחו והביאו .בפלטרי� של פרעה
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 כשבא משה לתו� ביתו נכנס לג� ביתו של יתרו וראה את ַהGֶ5ַה . ולא היה אד� יכול לקרב אליו עוד,ונטעו בתו� ַה�Dָ של ביתו

  ..."ושל� ידו ולקחווקרא את האותות אשר עליו 
 הפעלת שינוי בעול� באמצעות עמל תורה �משמעותה ' ַהGֶ5ַה'והפעלת , ל גילו לנו שהאותות שהיו על ַהGֶ5ַה היו שמות קדושי�"חז

אול� הוא גילה ש� דר� , התרגו� מגלה לנו שמשה נכנס לג� של יתרו כדי לעבוד את הבורא באמצעות התפילה. 7קדו� שהגיע מג� עד�
 שהיו על גבי 'שמות קדושי�' הופיעה ב�התורה שהיתה מצויה אז בעול� באופ� גלוי .  הגלויה'תורה'עבוד את הבורא באמצעות הל

  .ַהGֶ5ַה שהיה בג� של רעואל ויתרו
  

  התקופה של צפורה
 ומיד .ַה�Dָ שלוקוע בתו�  והיה ת... , ַמGֵה שנברא בי� השמשות וחקוק ומפורש עליו הש� הגדול הִנכבדהורא: "...התרגו� כותב

 הואיל משה לכ'ִהנה  '�התרגו� מדגיש ".  למשהִבתו וית� את ציפורה בת , הואיל משה לשבת ע� האישלכ'ִהנה . הושיט ידו ולקחו
שמשה הסכי� לשבת מרצונו אצל משפחת יתרו רק מפני שהוא קיבל לידיו את האפשרות לעסוק , הוא מגלה לנו . 'לשבת ע� האיש

 הוא הסכי� להתחת� ע� �ולאחר שהוא הסכי� לשבת ש� מרצונו ). חקוק ומפורש עליו הש� הגדול הִנכבדש ַהGֶ5ַה(תורה בעמל ה
  .צפורה

. והוא מרמז לנו שבאותה התקופה משה היה ניזו� במזו� רוחני באופ� גלוי מ� התורה, התרגו� קושר עבורנו בי� צפורה לבי� התורה
�  .היתה זנה אותו בסתר) התורה( צפורה �ה הקודמת של משה אנו מביני� שבתקופ, מתו� כ

  
עFר מש�  בבסתרמפרנסת אותו  � בנווהיתה ציפורה ִבתו של ': לפני כ� הוא כותב. אול� התרגו� כותב רמזי� תמוהי� נוספי�

וית� ': באופ� גלוי הוא כותבמזינה את משה ) צפורה(אול� כעת כאשר התורה . 'ב�'בתור ) בנו של רעואל(והוא מתייחס ליתרו '; שני�
  !'?ב� נקיבה'ל' ב� זכר'מדוע התרגו� הפ� את יתרו מ. 'בת'בתור ) בנו של רעואל(והוא מתייחס ליתרו ';  למשהִבתואת ציפורה בת 

  
  של התרגו� משקפת את הכתוב" טעות הסופר"

�* ָהרִֹעי� ַו6ָבֹא':  מרמזי� לכתוב הקשה' לבי� נקיבה'זכר'החילופי� שהתרגו� מחלי� בי� A/ַו7ְ6ְַק ֶאת ַו71ִ/ָע' ַו6ָָק� מ7ֶֹה ַוְיָגְר 
��'אול� מדוע כתוב . 'נקבות'וזו הלשו� שמתאימה ל' 7ֶַבע 2ָנ@ת'שהרי מדובר ב, הוא מוב�' ַו71ִ/ָע''הכתוב . 'צֹאָנA/ומדוע '? ַוְיָגְר
  !'?זכרי�'הללו כאילו היו ' @ת7ֶַבע 2ָנ'והרי הלשו� הזו מתייחסת ל'? צֹאָנ�'כתוב 

 ;ְ=ְוִא� ָ/ָכה '): טו, במדבר יא(שלא במקו� הראוי ואמר ' נקבה'וכאשר משה השתמש בלשו� !! 'טעויות סופר'שאי� בתורה , מקובלנו
עבורנו את התרגו� חקר ודרש . החילופי� הללו צריכי� להיות נחקרי� ונדרשי� ג� כא�. ל דרשו ש� מה שדרשו" חז�' עFֶֹה Aִי

  . שחלוקה על משה רבנו�שהתורה מרמזת כא� להשקפת עול� , השינוי הזה והוא מלמדנו
  

ואילו מי שבורח מגזירת ; שמשפיע על העול�' זכר' הוא �שמי שאינו בורח מגזירת העמל , לשיטתו של התרגו� התורה מרמזת כא�
7ֶַבע 'משה מתייחס ל. שנמצא בעול� הגשמי' זכר' ומקבלת מהשמושפעת' נקיבה' הוא �ועמל ש� בתורה ' ג� הרוחני'העמל לעבר ה

' ַו71ִ/ָע''והכתוב ; מפני שלשיטתו ה� מתעסקות בעול� נחות שאינו לכתחילה', נקיבות'שעמלות לפרנסת� בעול� הטבע כמו ל' 2ָנ@ת
 למרות שמשפחת� לא היתה � לפרנסת� הללו שיצאו לעבוד קשה' 7ֶַבע 2ָנ@ת'אול� התורה סבורה ש. מתאר מה שמשה חש כלפיה�

 �� '�ולכ� היא כותבת ביחס אליה� '; זכרי�' נחשבות כמו �זקוקה לכA/ַו7ְ6ְַק ֶאת 'ו' ַוְיָגְר�  !!'צֹאָנ
  

שמסמל חיבור ' 7ֶַבע 2ָנ@ת'היה לה� את הצד של . לרעואל ויתרו היו שני צדדי� בהשקפת עולמ�. התרגו� ממשי� את הכיוו� הזה
בתקופה שיתרו . שמסמל ניתוק מעול� הטבע וחיבור אל התורה' צפורה בתו'ושל ' הג�'ומאיד� היה לה� את הצד של ; ל� המעשהלעו

ובתקופה שיתרו התיר למשה להיות '; זכר' התרגו� מתייחס ליתרו כמו ל�דרש ממשה להתחבר לעול� הטבע ולהיות רועה צא� 
  .'נקיבה' התרגו� מתייחס ליתרו כמו ל�' פורה בתוצ'ולעסוק ברוחניות ולהתחבר ל' עול� הג�'ב

    
  תרגו� יונת' ופשטות הכתוב

 ה� בפשטות הכתובי� וה� �שבפרשיה שמספרת על בריחתו של משה ועל התחברותו למשפחת יתרו קיימי� קשיי� , לפי דרכנו מצאנו
ועל , על בור שמשה הושל� לתוכו ללא מזו�והוא מספר ; תרגו� יונת� מוסי� ומספר ש� ספורי� מופלאי� וקשי�. בתחביר שלה�

התרגו� שילב רמזי� שמכריחי� את המעיי� לחשוב על משמעויות נוספות . 'בת'ופעמי� הוא נחשב ל' ב�'יתרו שפעמי� הוא נחשב ל
וע ת בשאלה מד"במאמרי� הבאי� נדו� בעזהשי. ומתו� הבנת הרמזי� שבדבריו נקבל מפתח להבנת רמזי הכתוב; שייתכנו לדבריו

  .'ב� זכר'התרגו� מדגיש שגרשו� היה 
  

________________________________________________  
  
  ". והעשב לחיזוק האמונה דניאל"וכפי שהתבאר באריכות במאמר    1
 ַו6ֹאַכל ֶאת ָ/ל ֵעFֶב ָה)ֶר� ְוֵאת ָ/ל ְ<ִרי ָהֵע� ֲא7ֶר ה@ִתיר ַה2ָָרד ְולֹא נ@ַתר ָ/ל : "...ופיע ג� בכתובבמשמעות של חלקי� ירוקי� ורכי� מ ֶיֶרק   2

 )טו, שמות י( ": 2ֵָע� *ְבֵעFֶב ַהTֶָדה 2ְָכל ֶאֶר� ִמְצָרִי�ֶיֶרק
וכ� כאשר הותר לבני נוח להרוג בעלי חיי� כדי ". ירק עשב"ו כותב שכבר מלכתחילה האד� והחיות אכלו את אות) בראשית א כט(י "רש   3

 ": ָנַתִ?י ָלֶכ� ֶאת /ֹלBְֶיֶרק ֵע9ֶבָ/ל ֶרֶמF ֲא7ֶר ה*א ַחי ָלֶכ� ִיְהֶיה ְל)ְכָלה : ")ג, בראשית ט(לאכול אות� נאמר 
4   "� )ו, י שמות יט"רש". (ד כהני� היוובני דו)  ח יח'שמואל ב( Fִָרי� כמה דאת אמר � ואת� תהיו לי ממלכת כהני
  )ט, י דברי� ט"רש". ( אי� ישיבה אלא לשו� עכבה�ואשב בהר "   5
 )ה, דברי� א". (2ְֵעֶבר ַה6ְַר�0ֵ 2ְֶאֶר� מ@)ב ה@ִאיל מ7ֶֹה 2ֵֵאר ֶאת ַה?@ָרה ַהBֹאת ֵלאמֹר"   6
ליקוטי� והשמטות (' דברי יציב'ת "ל בשו"אל יהודה הלברשט� זצוקקלויזנבורג הרב יקותי�ר מצאנז"וכעי� כ� מבואר בדברי האדמו   7

דהיינו . כ��ג�' למעלה מטבע'ב' טבעי'ויש ... , כ� במתנהגי� בדרכי התורה... ' מלכותא דרקיעא כעי� מלכותא דארעא'): "... סימ� קטז
 ...".'טבעי שמיימי'שזה כעי� , ות מצרי� ובהבקעת י� סו�למכ' ַהGֶ5ַה'ובזה מוב� עני� ... ,כעי� זה שעושי� פעולה בצירופי שמות וכדומה

  
  

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

   California, USA                        ב       "ארה, ליפורניהק
  ח"תשנ'ה, בתט

Cדינו של המפיל ספר תורה עטו  

  אלהש
התברר לנו כי האיש השליח הפיל בטעות את הקל� על . הנמצא רק בקל�שראל ספר תורה מושל� ומוגהה יגיע אלינו מה

  .הקל� היה עטו� ושמור מכל צדדיו. הרצפה
  ?א� בכלל יש בעיה, מה די� הספר? השליח שהפיל את הספר תורה� ה די� האישמ
  
  שובהת
חלוש או שהוא פועל וא� הוא אד� . כדי� מי שנפלו לו תפילי� מידו, תורה צרי� להתענות יו� אחד�מי שהפיל ספר  .א

  .טוב להתענות, אבל א� הוא בריא ויכול לעמוד בכ�, 1יפדה תעניתו בצדקה, שכיר
  .2תורה כשר ויש להתענות כשנפל�דינו כדי� כל ספר, החיי�� פי שלספר עדיי� לא חוברו שני עצי�על�א�  .ב
הכנסת � לקהל להתאס� לביתוטוב. ולא על מי שראה את הספר נופל, רפהחיוב להתענות הוא רק על מי שהפיל את הס  .ג

  .3לשמוע דברי התעוררות וללמוד ש�
 .4נפילתו של הספר אינה פוגעת בכשרותו כלל  .ד
  

____________________________________________________  
  
  ).כח' ב חלק אורח חיי� סי"ח" (יביע אומר"ת "שו, )ק ה"מד ס' סי" (מג� אברה�"בש� ) ק ג"מ ס' סי" (משנה ברורה" 1
  ).רעח' ע יורה דעה סי"שו" (דגול מרבבה" 2
ג "פי הירושלמי ש� פ�על(או להתענות ) א"מועד קט� כו ע(ע ושהרואה צרי� לקר, תורה שנשר��ואינו דומה לספר). ש�" (יביע אומר" 3

שערי "ראה , "ו�א� טעמתי כלו� כל אותו הי, יבוא עלי, אמר רבי אבהו. תורה שנשר��כרואה ספר, חכ� שמת�הרואה תלמיד. "ז"ה
  ).ק ס"מ ס' סי" (תשובה

' ע יורה דעה סי"שו" (דגול מרבבה"וסברה מעי� זו מצינו ב ע"� ובשו"תורה ברמב�ועל כ� לא הוזכר הדבר בי� פסולי ספר, פשוט הואד 4
  ).רעח

  
  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה

  

  הרב משה ארנריי�          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :ה המייעצתחברי הועד

  הרב זלמ� נחמיה גולדברג
  הרב נחו� אליעזר רבינובי�

  הרב ישראל רוז�
  
  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 
  
  

  

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

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

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

  


