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   שיש בה הכל ולכלתקטור
 "אר� חמדה" ראש כולל ,יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

  : ל הכתוב"וז. עדת קרח נבחנה באמצעות הקטורת
" � ְוִהְקַרְבֶ � ִלְפֵני ְיקָֹוק ִאי& ַמְחָ ת$ ֲחִמִ+י� #ָמאַתִי� ַמְח ֹת ְו*ָ ה ְו*ֲהרֹ) ִאי& ְקטֶֹרת#ְקח# ִאי& ַמְחָ ת$ #ְנַתֶ � ֲעֵליֶה

  "  ַוַ-ַעְמד# ֶ/ַתח אֶֹהל מ$ֵעד #מֶֹ&ה ְו*ֲהרֹ)ְקטֶֹרתְחָ ת$ ַוִ-ְ נ# ֲעֵליֶה� ֵא& ַוָ-ִ.ימ# ֲעֵליֶה� ַוִ-ְקח# ִאי& ַמ: ַמְחָ ת$
  ). יח1ז יז"במדבר ט(

  : ל"וז. י במקו� מסביר מדוע נבחרה דווקא הקטורת ככלי למבח) זה"רש
לפיכ3 , וס� המות נתו) בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהואהיא הקטרת החביבה מכל הקרבנות , הא לכ� תשמיש חביב מכל"

אלא , וכי אי) אנו יודעי� שמי שיבחר הוא הקדוש. כבר הוא בקדושתו, הוא הקדוש' דהתרה בה� והיה האיש אשר יבחר 
  ". וכולכ� אובדי�, מי שיבחר בו יצא חי, אמר לה� משה הריני אומר לכ� שלא תתחייבו

לומר את פרשית הקטורת כסיו� לתפילת ,  נשתמרה לדורות ג� במנהג אר� ישראלחשיבות וחביבות הקטרת הקטורת
מכיו) , שאינ) אומרות פרשיה זו בסיו� התפילה,ל "הסכנה שיש בשימוש בקטורת נשתמרה במנהג הקהילות בחו. שחרית

 �: ל"ו מאמר חז"חשזה זמ) בו ממהרי� היהודי� ויש סכנה שיאמרו את הפרשיה בדילוג על אחד הסממני� ויתקיי� בה
  ).ד, ח קלג"א וערו3 השלח) או"יומא נג ע" (וא� חיסר אחד מסמניה חייב מיתה"

, לטענתו. הצליח להסביר ולהאיר את הפרשיה באור חדש) ז יז"ש� ט" (מש3 חכמה"רבנו מאיר שמחה הכה) מדוינסק בעל ה
לכ) נבחרה הקטורת כדי להוכיח . ה�ראו דווקא בקטורת את ההוכחה לצדקת טענותי, הנשיאי� שהשתתפו בעדת קורח

�  . שה� טעו טעות יסודית וחמורה, לתומכי� בה� באותה שעה ולע� ישראל לדורותיו, לה
אי) קרבנות יחיד על מזבח הזהב ואי) מציאות של . הקטורת היא חובת הציבור והיא ורק היא מקטרת על מזבח הזהב הפנימי

  .קטרת כקרב) יחיד
�6ַ *ַחת ֲעָ.ָרה "כל אחד מהנשיאי� אכ) הקריב , היו קרבנות הנשיאי� בחנוכת המשכ), ראת שעהמקרה אחד ויוצא דופ) בהו

 'עיינו היטב בסוגיא מנחות נ(קרבנ� התקבל וה� זכו למה שנדב ואביהו לא זכו ). יד ואיל3'  זש�" (ָזָהב ְמֵל7ה ְקטֶֹרת
  ).   ב"ע/א"ע

  : את טענת�" מש3 חכמה"כ3 מסביר בעל ה
שנתקבל לרצו) קרבניה� והמה חינכו ("9ָ:6� ְקדִֹ&י� #ְבת$ָכ� ְיקָֹוק ) הנשיאי�(6ִי ָכל ָהֵעָדה ) משה ואהר)(ֶכ� ַרב ָל"

  ? #ַמ>#ַע ִ ְתַנְ;א# ַעל ְקַהל ְיקָֹוק ")המשכ)
"�  . )ש�" (ומזה בא טעותכ�, לכ) אמר שיעשו בוח) על ידי קטורת שבה את� מתפארי

  .ה טעו הנשיאי� ומה משמעות הקטרת הקטורת כחובת ציבור בלבדננסה להסביר במ
חסרונה של החלבנה מבי) סממני , א� על פי כ). בתו3 סממני הקטורת שריח� נעי� ומשובח מצויה ג� החלבנה שריחה רע

  : ל"למדו מכא) חז. פוסל את הקטורת כולה, הקטורת
ומנאה , שהרי חלבנה ריחה רע, מפושעי ישראל אינה תעניתכל תענית שאי) בה : ר שמעו) חסידא"ר חנא בר בזנא א"א"

  ). ב"כריתות ד� ו ע) ('עמוס ט" (ואגודתו על אר� יסדה": מהכא, אביי אמר. הכתוב ע� סממני קטרת
, הוראת השעה הייתה שא� על פי שהביאו משלה�. הנשיאי� שזכו להביא את קרבנ� בחנוכת המשכ) עשו זאת כשליחי ציבור

וכנראה ג� לא הבינו את חשיבות . הבינו זאת כסימ) למעלת� העצמית, הנשיאי� לעומת זאת. רב) ציבורנחשב הדבר כק
9ָ:6� ְקדִֹ&י�"לטענת� עדי� מצב של . שיתופ� של פושעי ישראל בתו3 העדה."  

  
  ". חלבנה"ג� מה 1 מורכב מס3 כל חלקיו 1 " ציבור"ה. כל מינוי ציבורי שואב את כוחו וסמכותו מ) הציבור: לקח לדורות

יהפו3 את הצבור  "חלבנה"ודאי שגריעת ה.  יכשל1 ג� א� הוא כליל המעלות 1כל ניסיו) להיות שליח ציבור כאד� פרטי 
  . ליחידי� ע� כל המשמעות שיש לכ3

) יש סיכוי שנזכה לחנוכת המשכ, רק א� הציבור יכלול את כול� כאגודה אחת והמנהיגי� יהיו שליחי ציבור של אגודה זו
  .ולכ3 שהתפילות והתעניות יתקבלו ברצו)
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  נו#נ מציעאבבא , סיו*'  כח#' כב
  

  כיצד מחשבי� אונאה במקח
  הרב עופר לבנת

איסור אונאה הוא איסור על מוכרי� וקוני� למכור ולקנות חפ� . הגמרא עוסקת באיסור אונאה, השבוע בדפי הד� היומי

הסיבה לכ3 היא שבעסקת . רואה באונאה סוג של גזל) סא עמוד א(הגמרא .  את הקונה או את המוכר"מאנה"במחיר ש

א� המוכר לוקח מחיר הגבוה משוויו של החפ� הוא בעצ� גוזל , לכ). מכירה הקונה אמור לתת למוכר את שוויו של החפ�

א� הקונה אינו משל� את מלוא ,  לחלופי).כיוו) שלא נת) תמורה לכל מה שהקונה שיל� לו, מהקונה את ההפרש מהשווי

  .   הוא גוזל מהמוכר את החלק מערכו של החפ� שלא שיל� עבורו, שוויו של החפ�

היא שא� ההפרש בי) שוויו של החפ� למחיר שבו ) נ עמוד ב(מסקנת הגמרא ? מה הדי) במקרה שאכ) החפ� נמכר שלא בשוויו

א� ההפרש הוא שתות המקח . כיוו) שבני אד� מוחלי� על הפרש קט), יי�אז המקח ק) שישית(הוא נמכר הוא פחות משתות 

  .א� ההפרש הוא יותר משתות המקח בטל. קיי� א3 המאנה צרי3 להחזיר את ההפרש למתאנה

לדעת רב שתות הוא שישית . מביאה מחלוקת בעניי) זה בי) רב לשמואל) מט עמוד ב(הגמרא ? כיצד מחשבי� כמה הוא שתות

אז הפרש של עשרה שקלי� יחשב אונאה והמאנה יצטר3 , א� חפ� שווה שישי� שקלי�, לכ)). שתות מקח(=חפ� משוויו של ה

וא� הוא נמכר , א� הוא נמכר בשבעי� שקלי� המוכר יצטר3 להשיב עשרה שקלי� לקונה. להחזיר עשרה שקלי� למתאנה

ביותר מחמישי� שקלי� או פחות משבעי� א� הוא נמכר . בחמישי� שקלי� הקונה יצטר3 להוסי� עשרה שקלי� למוכר

  . א� הוא נמכר בפחות מחמישי� שקלי� או יותר משבעי� שקלי� המקח בטל. שקלי� המקח קיי� כמות שהוא

לדעתו נית) לחשב את השתות ג� כשישית מהמחיר . שמואל מקבל את אופ) החישוב של רב א3 מוסי� שיש אופ) חישוב נוס�

ג� זה מוגדר כאונאה , א3 שוויו הוא באמת חמישי� שקלי�,  לכ) חפ� שנמכר בשישי� שקלי�).שתות מעות(=בו החפ� נמכר 

מוגדר , חפ� השווה שבעי� שקלי� שנמכר בשישי�, וכ) לחלופי). של שתות והמוכר צרי3 להחזיר עשרה שקלי� לקונה

  ). ב, וש) משפט רכזח(להלכה נפסק כדעת שמואל . כאונאה של שתות והקונה צרי3 להוסי� עשרה שקלי� למוכר

, לדוגמא. הבעיה בשיטת שמואל היא במקרה שאי) בדיוק שתות מקח או שתות מעות ונוצרת סתירה בי) שני אופני החישוב

 �הרי שלפי חישוב של שתות מקח , ) שקלי�9הפרש של (א� חפ� השווה שישי� שקלי� נמכר בחמישי� ואחד שקלי

יש כא) הפרש של ) 8.5=51/6(לפי חישוב של שתות מעות , אול�. מקח קיי�יש כא) הפרש של פחות משתות וה) 10=60/6(

  . יותר משתות והמקח בטל

כל הטווח שבי) שתות מקח לשתות מעות נידו) ) ג, מכירה יב(לדעת המגיד משנה . ישנ� שתי שיטות כיצד לפתור בעיה זו

א� על פי שההפרש הוא לא בדיוק שתות , שלנובדוגמא , לכ). כשתות שבו הדי) שהמקח קיי� א3 צרי3 להשיב את האונאה

�כיוו) שהוא נופל בטווח שבי) שתי החישובי� דינו כשתות והקונה יצטר3 לשל� תשעה שקלי� נוספי� , לפי שני החישובי

  . למוכר

רק במקו� , לכ). החישוב העיקרי הוא שתות מקח) ג, � מכירה יב"בבא מציעא סימ) דש וכ) מוכח ברמב(לדעת המרדכי 

א3 בכל מקרה אחר החישוב נעשה . יוצא בדיוק הפרש של שתות לפי חישוב של שתות מעות משתמשי� בשיטת חישוב זוש

המקח )  שקלי�10(הוא פחות משתות מקח )  שקלי�9(כיוו) שההפרש , בדוגמא שלנו, לכ). לפי שיטת החישוב של שתות מקח

�  . פסק כדעת המרדכי) ש� סעי� ד(א "הרמ. קיי� ואי) הקונה צרי3 להוסי� כלו

הפרש של שתות המקח קיי� א3 צרי3 ,  במקרה שחפ� נמכר לא בשוויו א� ההפרש הוא פחות משתות המקח קיי�:סיכו�

או , או כשישית משווי החפ�, ישנ� שני אופני� לחישוב השתות. ובהפרש של יותר משתות המקח בטל, לשל� את ההפרש

ולדעת , סתירה בי) שתי החישובי� לדעת המגיד משנה הדי) כמו בהפרש שתותבמקרה שישנה . שישית מהמחיר בו הוא נמכר

  . מחשבי� לפי שישית משווי החפ�, א"וכ) פסק הרמ, המרדכי
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יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי)"המדור 
  .נה נדב3 נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחבבכ3 נב .הדי) על פי די)

  

  שניי� שלוו יחד
  אוריאל אליהוהרב 

ומה הדי) בשניי� שנעשו ?  הא� כל אחד חייב בכל הסכו� או שכל אחד חייב רק בחצי מהסכו�–שני אנשי� לוו מאד� אחד 

�  ?ערבי� כאחד על סכו� שלווה חבר

 אחראי) וערבאי) זה –רה שניי� שלוו מאחד א� על גב דלא כתיבי אחראי) וערבאי) זה לזה יוסי הדא אמ' אמר ר"בירושלמי איתא 

  ).�"בדפי הרי. � שבועות יז"הובא ברי" (לזה

  .נחלקו הראשוני� בהבנת הירושלמי

  . ערב חצי מהסכו� ועל החצי השני הינו חייב� שכל אחד מהלווי� "ה ומהר"דעת ראבי

ד ולא "חד לגבות חצי מכספו ואילו את החצי השני לא יוכל לגבות אלא לאחר שתבע את השני בבי לגשת לכל אהלפי זה יכול המלוו

  .היה לו לשל� או שסירב בדי)

  .כל אחד ערב ראשו) על חצי וערב לערב על החצי השני, ד שהוא הדי) בשני ערבי�"כתב הראב

ולאחר מכ) , כל הסכו� וממי שירצה המלווה יגבהשכל אחד מהלווי� חייב לבדו את ) 'שבועות פה סימ) ב(ש "אול� דעת הרא

  .יחזור הלווה ששיל� ויתבע את החצי מחברו שלווה עמו

  .וכ) הדי) בשני ערבי� כל אחד ערב לבדו על הכל

דהיינו שכל אחד ערב על , כתב בשניי� שנעשו ערבי� כאחד שרצה מזה גובה רצה מזה גובה) הלכות מלוה ולוה כה ט(� "הרמב

  .הכל

� סובר כמותו שג� בהלוואה "ש כתב שהרמב" הרא–� מה הוא סובר בשניי� שלוו כאחד "ראשוני� בדעתו של הרמבנחלקו ה

א חייב חצי וערב על "כ כ" וא–ה "� שבלווי� מודה לראבי"י סוברי� בדעת הרמב"ק וב"ואילו המהרי, הדי) שכל אחד חייב הכל

  .חצי

 יש לווה אחד ושעבוד� נובע ממעשה הלווה שהוא מעשה אחד ואי) שיעבוד טע� החילוק שיש בי) ערבות להלוואה הינו שבערבות

  .א נטל רק חצי מהסכו�"בשלקחו הלוואה רואי� כאילו כ, לחצאי) מה שאי) כ)

  .א חייב רק חצי וערב על החצי השני"פסק המחבר בשניי� שלוו שכ) א"עז ס' סי(ע "בשו

וזהו כשיטתו בהבנת , בסת� שרצה מזה גובה הכל רצה מזה גובה הכל) ג"קלב ס' ג ובסי"ש� ס(לגבי שניי� שערבו לאחד פסק 

  .א ערב ראשו) רק על חצי"וביש חולקי� הביא שכ, �"הרמב

ד שהוא סובר שלומדי� מ) המנהג ואפילו מ) הנהוג "אמנ� בבאר הגולה ושאר אחרוני� כתבו ששיטת החולקי� היא שיטת הראב

�� ויגבה ממי שירצה"ערב על הכל יודה לרמבולפי זה א� המנהג שכל אחד , אצל הגויי.  
  
  

  
  

  

  משפטי שאול
  ל "ר מר) הגאו) הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די) עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

�  . בשבתו בבית הדי) הגדול בירושלי
  )לח� לקניה(   80Fמחיר הספר  .פר ג� משא ומת) בנושאי� אלה ע� גדולי הדורבס

  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 
   " גזית–אר� חמדה " בתי הדי*   רשת : פנו אל

  02#5379626: פקס       077#2158215: טלפו*
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  הרב מרדכי הוכמ*
 

  המילה של צפורה

 �; )או את בנו(ורצה להמית את משה  "ַבֶ>ֶרHָIַ 3ְל$)" פגש אות� ’ד מלא3 1בתורה מסופר שכאשר משה ומשפחתו שבו למצרי
  ):כו1כא, שמות ד(3 הרפה ממנו רק לאחר שצפורה מלה את בנה והמלא
 ֶאל מֶֹ&ה Iְֶלְכְ 3ָ ָל&#ב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה 6ָל ַהHְֹפִתי� ֲאֶ&ר ַ.ְמִ י ְבָיֶד3ָ ַוֲעִ.יָת� ִלְפֵני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲאַחKֵק ֶאת ִלI$ ְולֹא ’דַו-ֹאֶמר "

�ָואַֹמר ֵאֶלי3ָ ַ&9ַח ֶאת Iְִני ְוַיַעְבֵדִני ַוְ ָמֵא) ְלַ&9ְח$ ִהLֵה 7נִֹכי :  Iְִני ְבכִֹרי ִיְ.ָרֵאל’ד ֶאל ַ/ְרעֹה 6ֹה 7ַמר ְו7ַמְרָ : ְיַ&9ַח ֶאת ָהָע
 ַוִ ְכרֹת ֶאת ָעְרַלת IְָנO ַוַ Mַע ְלַרְגָליו ַו ֹאֶמר צֹרָרה ַוִ Nַח ִצ/ֹ:  ַוְיַבNֵ& ֲהִמית$’ד ַוִ-ְפMְֵ&ה# ַב6ֶֶר5ְ 2ָ4ַל0*ַוְיִהי : הֵֹרג ֶאת IְִנIְ 3ָכֶֹר3ָ

  ":ַוִ-ֶר� ִמLHֶ# 7ז 7ְמָרה ֲחַת) ָ>ִמי� ַלH#לֹת: 6ִי ֲחַת) ָ>ִמי� *ָ ה ִלי
  

  :וזו לשו) תרגו� יונת) ש� בתרגו� חופשי ובתוספת ביאור
 הניח למשה יתרו חמיו שלא בגלל ; בנו שלא היה מהולגרשו� בגללגו  ויבקש להר’דיהי בדר3 במלו) ויפגוש בו מלא3 ו"

ותיקח ציפורה צור ותכרות את עורלת גרשו� בנה ותקרב את כריתת  :בתנאי שהתנו ביניה� 1  א3 אליעזר היה מהול,למולו
  ":ל החת) שלי ועתה ד� כריתה הזה יכפר ע, ותאמר חתני רצה למול וחמיו עיכב עליו;המילה לרגליו של מלא3 החבלה

ושהוא יהיה , הוא התנה ע� משה שהוא לא ימול את הב) הראשו), התרגו� מסביר שכאשר יתרו חית) את צפורה ע� משה
  !! הב) הבכור גרשו�צפורה מלה במלו) את, ולשיטתו. רשאי למול את בנו השני

  
ולכ) הוא מסביר . יאי� הסכי� לתנאי כזההנב1שמשה רבנו אבי" חלילה להאמי)"אב) עזרא יוצא נחרצות נגד דעה כזו וכותב ש

, אליעזר נולד זה עתהשמסבירה ש; )א, ד� לב(נדרי� שיטה זו יסודה בסוגיה במסכת .  הב) השני של משה1שמדובר באליעזר 
  . לכ) הוא נענש 1 כאשר ה� הגיעו למלו) משה התעכב במילתו

 למרות זאת הוא הזדרז לקיי� את .גאול את ישראלמשה היה סבור שהוא אינו מתאי� ל. אול� ג� ההסבר החילופי קשה
� והוא טרח 1א� משה שגג בשיקול מסוי� . אי) זה מסתבר שהוא התעכב סת� כ3 מלמול את בנו. מצוות הבורא ולשוב למצרי

  !? מדוע היה צור3 לאיי� עליו בעונש מוות1להכי) את המלו) כדי שיהיה ראוי לקליטת התינוק באופ) הטוב ביותר 
  

הכתוב נראה כרוצה .  מסתייעת ג� מרצ� הכתוב1שיתרו ער3 ע� משה הסכ� שלא למול את בנו הראשו) ,  תרגו� יונת)שיטת
לפרעה היו שיקולי� כלכליי� . משה נשלח להוציא את ישראל מתחת יד פרעה.  שמשה נענש בעונש של מידה כנגד מידה1ז ולרמ

ב) ' שא� הוא ימנע מקיו� ציווי הבורא ביחס ל1ה התבקש להזהיר אותו מש. שהיו עלולי� למנוע ממנו לקיי� את ציווי הבורא
מכיוו) שמשה "!! נאה דורש ונאה מקיי� "1א3 משה צרי3 היה להיות .  יגיע אליו עונש שקשור למיתה1) שחרור ישראל(' הבכור

 לפיכ3 1 ) מילה(שלו ' ב) הבכור' ומשה נמנע מקיו� ציווי הבורא ביחס ל1 ) ההסכ� ע� חמיו(עצמו לא התגבר על האילוצי� שלו 
  . מגיע ג� למשה עונש שקשור למיתה

שפונה אל משה " קול1בת"א3 בתו3 האזהרה הזו מהדהדת . הופנתה אמנ� אל פרעה"  ֶאת IְִנIְ 3ָכֶֹר3ָהֵֹרגִהLֵה 7נִֹכי  "1האזהרה 
 ַוְיַבNֵ& ’דַוְיִהי ַבֶ>ֶרHָIַ 3ְל$) ַוִ-ְפMְֵ&ה#  "1הזו ומספר " קול1בת"והכתוב הסמו3 נראה כרוצה לאשש את ה; רבנו באזהרה דומה

  ".ֲהִמית0
  

 אי3 אפשר להאמי) שמשה הסכי� שלא לקיי� בבנו הראשו) את הברית שנכרתה .קושיית האב) עזרא היא נוקבת, אול� מאיד3
 �  !?"ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶ&ר לֹא ִיH$ל ֶאת Iְַ.ר ָעְרָלת$ ְוִנְכְרָתה ַהLֶֶפ& ַהִהוא ֵמַעHֶיָה ֶאת Iְִריִתי ֵהַפר "1) יד, בראשית יז(ע� זרע אברה

  
  המילה שיהושע מל את ישראל

  ):ה1ד(  מוזכרי� ג� בספר יהושע1" צור"באמצעות " ִמיָלה"ו" ל$)ָמ", "ֶ>ֶר3ְ"
ַע ֵלאמֹר’ד ַו-ֹאֶמר "... ְ.א# ָלֶכ� ִמKֶה ִמ 3ְ$ ַהַ-ְרֵ>) ִמQַHַב ַרְגֵלי ַה6ֲֹהִני� ָהִכי) ְ&ֵ י� ֶעְ.ֵרה ֲאָבִני� ְוַהֲעַבְרֶ � א$ָת� ...  ֶאל ְיה$&:

ַע ֲעֵ.ה ’דIֵָעת ַהִהיא 7ַמר ...  ַוַ-ֲחנ# MִIְַלMָל Iְִקֵצה ִמְזַרח ְיִריח$...:  ֲאֶ&ר ָ ִלינ# ב$ ַה9ְָיָלה2ָ4ַל0*ָת� ִעHֶָכ� ְוִהLְַחֶ � א$  ֶאל ְיה$&:
ַע...ֵ;ִנית ְו&#ב מֹל ֶאת Iְֵני ִיְ.ָרֵאל צ:ִרי�ְל3ָ ַחְרב$ת  ִלי� ָהי# 6ָל ָהָע� ַה-ְֹצִאי� ְוָכל ָהָע� ... ְוֶזה ַהָ>ָבר ֲאֶ&ר ָמל ְיה$&:  6ִי מ:

ַע 6ִי ֲעֵרִלי� ָהי# 6ִי ... לֹא ָמל> Iְֵצאָת� ִמHְִצַרִי� 6ֶ4ֶַר5ְַהִ-9ִֹדי� HִIְַדIָר   א$ָת� לֹא ָמל>ְוֶאת Iְֵניֶה� ֵהִקי� ַ ְחָ � אָֹת� ָמל ְיה$&:
  ..."6ָ4ֶַר5ְ

או מפני שלא נשבה לה� רוח צפונית , מפני חולשת המסע" דר3"נאמר שבני ישראל לא מלו עצמ� ב) ד� עב(במסכת יבמות 
� ששבט לוי מלו את בניה� 1 ק כותבי� על סמ3 המדרש "י והרד"רש; אול� הדברי� אינ� מובני�. שמרפאת את הנימולי

 ג� שאר השבטי� 1; "רוח צפונית"ור3 בכש� ששבט לוי מלו עצמ� ולא חששו לחולשת הדר3 או לצ, וא� כ3 תמוה; 1במדבר
קשה כא) ,  כיצד יתכ) שמשה הסכי� שלא למול את אחד מבניוקושיית האב* עזרא.   היו צריכי� ללמוד מה� למול ולא לחשוש

מדוע משה ! ? ושאר השבטי� לא יהיו נימולי�1כיצד יתכ) שמשה רבנו הסכי� שרק אחד מ) השבטי� יהיה נימול !! ביתר שאת
  !? ללמוד משבט לוי1 משאר השבטי� לא דרש
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  'שמונה' ואת מוהל* ל'שבעה'משה רב5 מל* ל
  :וזו לשונה.  מבואר שלמילת ישראל בגלגל יש משמעות פנימית)כח, מנדלבוי�(דרב כהנא  פסיקתאב

אמר לו . ְ;מ0ָנה# דור שמל יהושע ל זה 1) ש� ('ִלְ;מ0ָנהְוַג� , 'ִ;ְבָעה1 זה דור שמל משה ל1 ) ב, קהלת יא(' ִ;ְבָעהֶ ) ֵחֶלק ְל'" 
ַע וגו’דIֵָעת ַהִהיא 7ַמר ' שנאמר  ;ְ;מ0ָנה#ואת מוהל) לִ;ְבָעה 1משה רב3 מל) ל, ה"הקב ְו&#ב מֹל ֶאת Iְֵני ִיְ.ָרֵאל '  ֶאל ְיה$&:
  ." אי) את מוהל)'ְ;ִליִ;ית'לברית ,  את מוהל)'ֵ;ִנית'לברית ). ב, יהושע ה(' ֵ;ִנית

ולא מל את ,  שמשה רבנו לא הפר את הציווי הזה1ופשוט וברור ". #ַב-$� ַהְ+ִמיִני ִיH$ל Iְַ.ר ָעְרָלת$): "ג, ויקרא יב(בתורה נאמר 
. רגילה" ברית מילה"אינה , אצל יהושעשמוזכרת " מילה"ה הפסיקתא מגלה ש.בני ישראל ברית מילה רגילה ביו� השביעי

  .טוי מושאל לפעולה שנועדה להכשרת אד� לקבלת מעלה מסוימת היא ביהזו" מילה"ה
  

 �סמלי� פסיקתא כקבוצות הללו מופיעות בהו. 'שבע'ו' שלוש'ובי) המספרי� ', שמונה'ו' שני�'הפסיקתא מזהה בי) המספרי
� .ה� בעלי אותה מהות' שני�'ו' שמונה'מפני ש; 'שנית'הוא מל אות�  ו1' שמונה'יהושע מתבקש למול את בני ישראל ל. ניגודיי
ואילו , 3 את החיבור לתורה ולרוחניות"מסמלי� בתנ" שמונה"ו" שני�"התבאר שהמספרי� " המילה של יהושע"במאמר 

 �  .מסמלי� את החיבור לגשמיות ולעול� הטבע" שבע"ו" שלוש"המספרי
" מילה"אלא מדובר ש� ב, ומה שמסופר בספר יהושע אינו כפשוטו; "מילה רגילה"בני ישראל מלו במדבר , יטת הפסיקתאלש
היא מילה , של ערלת הלב" מילה"וה; 2..." ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכ�>ַמְלֶ=�): "טז, דברי� י(התורה מצווה על ישראל ". ערלת הלב"של 

  !! אלא להיפ13רגילה שאי אפשר לבצע אותה באמצעות חרב 
  

  של הלויי�" צור"חרב ה
. צור מבואר שהכוונה לחרב שעשויה מאב) 4)ח, לארבה בראשית (במדרש . 3"צ:ִרי�ַחְרב$ת " ציווה את יהושע למול באמצעות ’ד

  ?"צור"א3 מדוע למול אות� דווקא ב
  

 ַחְר04 ַעל ְיֵרכ0ִ.ימ# ִאי& ): "כז, שמות לב( �משה קרא לבני לוי וציווה אות� לענוש את החוטאי', עגל'כאשר ישראל חטאו ב
מימיה� לא חטאו  "... 1נאמר ) תשלב, תורה(ילקוט שמעוני ב, בר�...".  ִאי& ֶאת 7ִחיוְוִהְרג>ִעְבר# ָו&#ב# ִמַ+ַער ָלַ&ַער HַIֲַחֶנה 
  ...".חטא גמור ולא לקו מכה גמורה

'; מכה גמורה' וממילא ה� לא נענשו ג� ב1' עבודה זרה'א חטא מימיו בחטא החמור של שע� ישראל ל, הילקוט שמעוני מגלה
.  שעמלי� רק בתורה1 "ַמְמֶלֶכת 6ֲֹהִני� ְוג$י ָקד$&"להיות השבטי� הרגילי� מאסו באפשרות . ממש בידי הלויי�' נהרגו'וה� לא 

 �ל מסבירי� שהתורה מתארת את "ומדרשי חז; מותיה� ולאחוז בחרב גשמית במלחהעדיפו לעסוק בהשתדלות בעול� הטבעה
היא סמלית ומשה ציווה על הלויי� " הריגה"ל מרמזי� שה"מדרשי חז". חטא העגל" כ1הבחירה בביטחו) בחרב גשמית 

 �וכפי שהתבאר באריכות במאמר ". (הרוגי�" כמו לאנשי� 1שהיו אהובי� עליה� ) השבטי� האחרי�(להתייחס לאחיה
  ").מלחמת בית הילל ובית שמאי"
  

החרב שהלווי� נדרשו לחגור היא !!  היא דרישה סמלית1" ִאי& ַחְרI$ ַעל ְיֵרכ$"הדרישה מהלויי� לשי� , לשיטת המדרשי� הללו
3 את בורא "והוא מסמל בתנ, מסמל דבר חזק שאינו כלה" צור"ה". צור"מ" חרב"3 כ"והיא מתוארת בתנ; 5"חרב רוחנית"

 יהושע נדרש. 6" ָחָסי# ב$צ>רלֵֹהימ$ 1ְו7ַמר ֵאי ֱא "1 ) לז ,דברי� לב(וכ3 הוא מופיע ג� בשירת האזינו  ; העול� ואת הבטחו) בו
וספר . שלה�" חרב" הוא ה1 " צור"ב שהביטחו) 1ולחנ3 את השבטי� הלוחמי� להאמי) , "ערלת הלב"להסיר מישראל את 
  ".צ:ִרי�ַחְרב$ת "באמצעות " מילה"יהושע מתאר זאת כ

  
  של צפורה" מילה"של יהושע וה" מילה"ה

 �והוא מרמז שמה שארע ; שצפורה מלה את בנה" מילה" שמופיעות בפרשיית ה1 " צור"ו" מלו)" "דר3 "1יהושע משתמש במלי
  "!!לו)מ" ארע כבר אצל משה ב1" מלו)"אצלו ב
ויהושע מתאר זאת כהסכמה ;  ישראל יכשירו את עצמ� לעסוק ולבטוח בענייני העול� הזה1לגאולה " דר3"שב" הסכי�"משה 

" מלו)"ולכ) כשה� הגיעו ל; ה הודיע לו שאי) להשלי� ע� ההסכמה הזו"יהושע מספר שהקב". לא נימולי�"שישראל יהיו 
 1יהושע מרמז לנו . ה"כלומר להכשיר אות� לעסוק בתורה ולבטוח בקב; "צור"ה ציווה אותו למול את ישראל באמצעות "הקב

 ולכ) צפורה 1יעסוק רק בענייני העול� הזה " בנו"של משה ש" הסכמה"ה לא השלי� ע� ה"הקב. של משה" מלו)"מה שארע ב
  ".צור"אותו באמצעות " מלה"
  

שבנו יעסוק רק בענייני 1 מדוע משה הסכי� מלכתחילה אול� הוא לא רמז לנו. של משה" מלו)" יהושע רמז לנו מה ארע ב
  .והוא משלי� עבורנו את הפרטי� שחסרי� לנו, תרגו� יונת) מצטר� למהל3 שיהושע רמז לנו בספרו. העול� הזה

רצה עצמו משה . אלא שהוא נאל� להסכי� לתנאי� שמשפחת אשתו הציבה בפניו, התרגו� מספר שמשה לא עשה זאת מרצונו
אול� משה נאל� להתחשב בתנאי�  . גלויי�ימשיכו את דרכו וג� ה� ישקיעו את מירב זמנ� בעיסוקי� רוחניי�שכל בניו 

,  יתלבש כמות�,ידבר את שפת�; ולהסכי� שבנו הראשו) יהיה דומה לשאר ילדי האר� הנכריה, שמשפחת אשתו הציבה לו
והתרגו� מספר , שיהושע השתמש בו כבר בספרו" סמל"ב תרגו� יונת) משתמש כא) .אר�1ויעסוק את מירב זמנו בענייני דר3

 �  .7את בנו הראשו)" שלא למול"שמשה הסכי
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  ההכרח לא ישובח ולא יגונה 
ה גילה למשה "הקב.  מעורר שאלה חדשה1העיו) במשמעות הסמלית של פרשיית המילה של צפורה ופרשיית המילה של יהושע 

מדוע משה הסכי� אחר כ3 , וא� כ3. כלומר שיעסקו בענייני� הרוחניי�, "לי�נימו"ולציפורה שהוא רוצה שכל בניה� יהיו 
  !?ולא יעסקו ויבטחו בענייני� הרוחניי�" לא נימולי�"ה יהיו "ושאר בניו של הקב, "נימולי�"שרק שבט לוי יהיו 

  
,  שונות ולתפקידי� שוני�ה ברא את עולמו כאשר יש בו הכרח לבריות"הקב.  שההכרח לא ישובח ולא יגונה1 החכ�ידוע מאמר 

  ):א, ברכות ד� יז(וכמאמר המורגל בפי החכמי� ביבנה 
אני משכי� למלאכתי והוא , מלאכתו בשדה) ע� האר�(מלאכתי בעיר והוא ) העוסק בתורה(אני , אני בריה וחברי בריה"

 אני מרבה והוא ממעיט :ושמא תאמר, כש� שהוא אינו מתגדר במלאכתי כ3 אני איני מתגדר במלאכתו, משכי� למלאכתו
  ".אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוי) לבו לשמי�:  שנינו1

ה מגלגל את האד� דר3 הסיבות השונות ומוביל אותו "ובסופו של דבר הקב; כל אחד ואחד ממלא תפקיד שנצר3 לע� ישראל
�  .אול� השאלה היא מה להציג בתור האידיאל של החיי�. לתפקיד שמיועד לו בחיי

ולפיכ3 היא דרשה ממשה שיסכי� לחנ3 את אחד מבניו לעסוק ; ת יתרו ראתה את העיסוק בארציות כאידיאל עליו)משפח
". ההכרח"והוא אינו רוצה לשבח את ; ה רואה את העיסוק בתחו� הזה כעדיפות שניה"אול� הקב. לכתחילה בתחו� הזה

ה יגלגל את הסיבות השונות שיאלצו את "ואחר כ3 הקב; ה רוצה ששני הבני� ינסו להקדיש את עצמ� לחיי אמונה ותורה"הקב
� כאשר שני בניו מוצגי� 1 ה ציווה את משה להתגלות בפני בני ישראל "הקב, ולפיכ3. אחד הבני� לעסוק בענייני� הארציי

  ".נימולי�"כ
  

 1בענייני� הארציי� ואילו שאר השבטי� בחרו לעסוק ; שבט לוי בחר לעסוק בענייני� הרוחניי�, כאשר ישראל היו במדבר
כאשר משה נפטר וישראל עברו . אול� הוא הכיר במצב הזה בדיעבד, משה רבנו לא רצה בכ3". לא נימולי�"ולהיות מוגדרי� כ

. ה רצה למנוע את הטעות הזו"הקב". לכתחילה" הוא מצב של 1זה " בדיעבד"ה� היו עלולי� לטעות ולחשוב שמצב , את הירד)
  .כלומר לחזור ולהכשיר את כל ע� ישראל לעסוק ברוחניות; את בני ישראל" למול" לשוב ו1 יהושע הוא ציווה את , ולפיכ3

�האידיאל צרי3 ". התגלות של אידיאל"מהווי� רגעי , ורגע הכניסה של יהושע וישראל לאר�, רגע הכניסה של משה ובניו למצרי
מוכשרי� לעסוק בענייני� הרוחניי� ובוטחי� , כלומר; "י�נימול"ולכ) כל הבני� צריכי� להיות ; להיות מוצג בצורה המושלמת

�אול� דברי� אלו . ה יגלגל לאחר מכ) את הסיבות השונות שיאלצו חלק מהבני� לעסוק בענייני� הארציי�"הקב. בבורא העול
  . וה� אינ� צריכי� להיות מוצגי� באידיאל1" כבשונו של עול�"ה� בגדר 

  
_________________________________________________________  

  
  .ומדרשי� נוספי�; מדרש תנחומא פרשת בהעלות3 סימ) יג;  ש�ק יהושע " רד; ה וברית3 ינצרו"י דברי� פרק לג פסוק ט ד"רש   1
ָעְרל0ת ְוָהִסר#  ’דִה2ֹל> ַל "; )ו, דברי� ל" (ְלָבְב5ָ ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע5ָלֶֹהי3ָ ֶאת 1 ֱא’ד >ָמל. "פעמי� רבות נוספות" מילה"3 קורא לכ3 "התנ   2

 ְוֶעֶרל ֶעֶרל ֵלבIֶ) ֵנָכר ...  ְוַעְרֵלי ָבָ.רַעְרֵלי ֵלבIְֵני ֵנָכר ;  )כה, ירמיהו ט" (ַעְרֵלי ֵלבָכל ַהM$ִי� ֲעֵרִלי� ְוָכל Iֵית ִיְ.ָרֵאל ";  ) ד,ירמיהו ד" (ְלַבְבֶכ�
  )יחזקאל מד (Iָָ.ר

 מדוע שיהושע יעלה בדעתו 1אול� ההסבר הזה קשה מפני שאי) זה מוב) ". חרבות חדות"משמעותו " צ:ִרי�ב$ת ַחְר"המפרשי� הסבירו ש   3
  !?"חרבות כהות"למול אות� באמצעות 

  )ח, לארבה בראשית ". (טינריגלבי) ד 1נתפרש  1 צ:ִרי� ַחְרב$ת "...   4
ֶלְאסֹר ַמְלֵכיֶה� IְִזNִי� ...  Iְָיָד�ִ@יִפ?0ת ְוֶחֶרב ר$ְממ$ת ֵאל Iְִגר$ָנ� ... Iְָכב$דיִדי�ֲחִסַיְעְלז#  "1): ט1ה, קמט(תהלי� חרב כזו מתוארת ג� ב   5

 ֶחֶרב'שנמצאת בפי החסידי� היא ה" ר$ְממ$ת ֵאל"המשורר מתאר כיצד ".  ה#א ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְלל# ָיOָהָדר ...ְוִנְכIְֵדיֶה� Iְַכְבֵלי ַבְרֶזל
  .והיא מכניעה את מלכי הגויי� אויבי ישראל; שלה�' ?0תִ@יִפ

ָעת$צ>רַוְיַנIֵל "; ..." ָ ִמי� ָ/ֳעל$ַהA>ר): "דברי� לב(הוא מופיע במשמעות הזו פעמי� נוספות בשירת האזינו    6  ...". ְיָלְד3ָ ֶ ִ&יצ>ר"; " ְי&:
המחלוקת הזו רמוזה בתורה בתיאור . ל המחלוקת שבי) משה לבי) משפחת אשתוזהו סיפור פלאי נוס� שהתרגו� מספר לנו כדי לרמז ע   7

 1שרעואל אביו של יתרו השלי3 את משה לבור במש3 עשר שני� , תרגו� יונת) מספר ש� אגדה פלאית. המפגש שבי) משה לבי) בנות יתרו
התבאר שהתורה מרמזת שרעואל הטיל על משה להתחבר לעול� " הבור שמשה הושל3 לתוכו"במאמר . וצפורה היתה זנה אותו בסתר

 שמשה חש כאילו 1 והוא מספר ש� 1התרגו� מפענח עבורנו את רמזי התורה . ושמשה לא היה מרוצה מכ3, "רועה צא)"הגשמי ולהיות 
 .השליכו אותו לבור

  
  
  

  ה"בנימי* בוני� ע' בת רר רחל "נ אמו"לע
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  )ד"מתו3 ח(
  

 Paris, France                                 צרפת                                  , ריזפ
  ה"תשנ'ה, מוזת
  
  ינוי ממנהגי אבות כדי לנהוג כמנהג המקו�ש
  
  אלהש
בקהילה אשכנזית רשאי לשנות ממנהג אבותיו רדי� ופסקי המחבר וחבר עכשיו פפ מנהגי הס"א� אד� שאבותיו נהגו עה

  .כדי לא להיות יוצא דופ) בקהילה
וזו ג� המסגרת , הכנסת1הכנסת שלה וכל חברי הקהילה בעצ� ג� רשומי� כחברי� בבית1קהילה מתרכזת סביב ביתה

�  .החברתית שלה
  ?גי האבותהא� לא חל במקרה כזה הדי) של מנהג המקו� כנגד מנה
  
  שובהת
1על חברי בית" מנהג המקו�"לא חל די) , וב המקומות א� באותה העיר קבוצות שונות בעלות מנהגי� שוני�שבר, ימינוב

�ג� כאשר זה מרכז חייו , הכנסת שלו1על כ) לא יעזוב אד� מנהג אבותיו כדי לנהוג כמנהג רוב מתפללי בית. כנסת מסוי
�  ).ח, משלי א(" ת אמ3תטוש תור1ע בני מוסר אבי3 ואלמש"הכלל הקובע הוא . הקהילתיי

יש , 2כנסת שבו נהוגי� מנהגי העדה האחרת1פרדי� ואשכנזי� ינהגו כל אחד כמנהג אבותיו ג� כאשר ה� מתפללי� בביתס
  .3להשתדל שהשינויי� לא יתבלטו לעיני הציבור

  
___________________________________________________  

  
  . אל תיטושה משו�"תוספות ש� ד, )ב"צג ע(ולי) ח 1
  ).לג' ד ת"ח ח"או" (אגרות משה"ת "וש 2
  .מצד איסור לא תתגודדו והאיסור לשנות מפני המחלוקת, )לד' ת(� ש 3
  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי3          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ) נחמיה גולדברג
  בינובי�הרב נחו� אליעזר ר

  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

" ח) ערו3של"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר3 של 
         ".תורת חיי�"תו3 ניסיו) לקחת בחשבו) ג� את החלק החמישי ההופ3 את התורה ל

 �  )0215371485' טל(   )לח� לקניה( B 360במקו� F  300 מחיר מבצע לששת הכרכי
  

   !!!חדש
  !  במהדורה מהודרת"מראה הבזקב"ת "שו

   480Bבמקו�  B 360מחיר מבצע לששת הכרכי� 
  


