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המשבר הנוכחי בנושא ביטולי הגירות בידי . יני� במדינת ישראל זכתה בשני� האחרונות לדיו� ציבורי ערשאלת מינוי הדי
  . העלה על הפרק ג� את שאלת הרגישות הנדרשת מהדיי� בבואו לפסוק הלכה, חלק מדייני בתי הדי� הרבניי�

  ?תו בעבודתומה ה� התנאי� למינויו של דיי� ומה ה� הקוי� והכיווני� האמורי� להנחות או
  :ל הכתוב"וז

ָוֶאַ.ח ֶאת ָראֵ#י ִ#ְבֵטיֶכ� ֲאָנִ#י� ֲחָכִמי� ִויד+ִעי�  :ָהב- ָלֶכ� ֲאָנִ#י� ֲחָכִמי� -ְנבִֹני� ִויד+ִעי� ְלִ#ְבֵטיֶכ� ַוֲאִ)יֵמ� ְ&ָראֵ#יֶכ�"
ָוֲאַצֶ-ה ֶאת #ְֹפֵטיֶכ�  :ִמ1ִי� ְוָ)ֵרי ֲעָ)רֹת ְו#ְֹטִרי� ְלִ#ְבֵטיֶכ�ָוֶא�0ֵ אָֹת� ָראִ#י� ֲעֵליֶכ� ָ)ֵרי ֲאָלִפי� ְוָ)ֵרי ֵמא/ת ְוָ)ֵרי ֲח

לֹא ַת4ִיר- ָפִני� ַ&5ָ#ְ6ִט 4ַָ.טֹ� 3ָ4ַדֹל  :�ֵבי� ֵ�ר�ָ&ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר ָ#מַֹע ֵ&י� ֲאֵחיֶכ� -ְ#ַפְט�0ֶ ֶצֶדק ֵ&י� ִאי# -ֵבי� 2ִחיו 
  )יז : יג' דברי� א" (א ָתג-ר- ִמ5ְֵני ִאי# 4ִי ַה5ָ#ְ6ִט ֵלאלִֹהי� ה-א ְוַה7ָָבר ֲאֶ#ר ִיְקֶ#ה ִמ�4ֶ 0ְַקִרב-� ֵאַלי -ְ#ַמְע0ִיו#ְ0ִָמע-� לֹ

  

  ".�ֵבי� ֵ�ר�" חכמי� התלבטו מאוד בפירוש הביטוי 
  : הגמרא במסכת יבמות לומדת מכא�

 :בינו לבי� עצמו ,  הרי זה גר: ד "גר שנתגייר בב: ר יהודה" מכא� א: "� אחיו ובי� גרוושפטת� צדק בי� איש ובי": ר"ת"
  ". אינו גר

כי ג� , על מי שבא להצטר� לע� ישראל ולומדת מהסמיכות לדרישה לשפט צדק, "גר"ברור שהגמרא מפרשת את הביטוי 
  . הלי> הגרות חייב להתבצע בבית הדי�
כי החיוב לשפוט , אנו נוכל להרשות לעצמנו ללמוד מכא�". �ֵבי� ֵ�ר� ...-ְ#ַפְט�0ֶ ֶצֶדק "ווי  הגמרא איננה מסבירה את פשר הצי

חל  בודאי על הדייני� בבתי הדי� לגיור וג� על הדייני� העוסקי� בנושאי� הקשורי� לגיור , בצדק על פי כל כללי האתיקה
  . בבתי הדי� הרבניי�

כאשר " גר"ו ב"שלא לפגע ח,  לגר שהתגייר אבל פשר אזהרת התורה הוא אחר לדעתושהכוונה, פירש ג� הוא" אב� עזרא"
  ).  ג ט"שמות כ(הוא בא לדו� ע� ישראלי מיוחס 

  

  : ל"וז. מביא שני פירושי� אחרי�, י בהסתמ> על מדרש ההלכה"רש, לעומת זאת
י דירה בי� חלוקת אחי� אפילו בי� תנור א� על עסק, דבר אחר ובי� גרו. שאוגר עליו דברי�,  זה בעל דינו: ובי� גרו "

  ". לכירי�
  . כנגד מי שעומד כנגדו" לאסו� חומר"בעל די� המנסה , "אוגר"הוא ה" גר"לפירושו הראשו� ה

  : ל"מסביר זאת בדר> למדנית וז, כדרכו, "מש> חכמה"ה
עליו יעידו  א�". לא בשדה אחר לא בשדה זו ו:" לא חרשתי כל עיקר"והוא אומר , "חרשת בתו> שלי"שהוא אומר , כגו�"

 שמאס� :" שאוגר עליו דברי� " כוונת המדרש וזה" . הוחזק כפר� וחייב לשל�,   כל שהיאשחרש בתו> שדהעדי� 
  " .שמקיבו� דבריו ע� דברי העדי� יצא חייב, דברי�

  : �"כפי שמסביר המלבי". מי שגר בבית"הוא " גר"לפירושו השני ה
 בית בשותפות ודני� על החלוקה מי יקח הבית ה�לש  יצויר שי, אחיו ששניה� שוי� בעושרל שהמשפט בי� איש ובי�"ר"

, ל הגר אצלו יהיה א� יחויב להעמיד לו תנור או שיעמיד לו כירי� שקט� מתנור"והמשפט בי� איש ובי� גרו ר, ומי העליה
  ".ל שישוה די� קט� כדי� גדול"ר

  

המחייב ) יא' מלכי� ה' י מה"פ(� "שמסביר כי פסוקנו הוא המקור לפסק הרמב) קמג' סי(ח מבריסק "נסיי� בחידושו של הגר
יהיו מבוססות על סדרי די� וכללי ,  את השלטונות הישראלי� לדאוג לכ> שמערכות המשפט המשרתות ג� את גרי התושב

  .אתיקה נאותי�
  . לבא לידי ביטוי בכל ההיבטי� שהוזכרו לעילחייבת , נוכל לסכ� ולומר כי שאלת מינוי הדייני� על מנת שישפטו צדק, א� כ>

  

  :כשנקרא את חזונו של הנביא ישעיה, דווקא השבוע נחזק עני� חשוב זה
  ְו#ִ2יָבה #ְֹפַטִיְ> 4ְָבִרא#ָֹנה ְויֲֹעַצִיְ> 4ְַב0ְִחָ@ה ?ֲחֵרי ֵכ� ִיָ.ֵרא ָלְ> ִעיר ַהֶ<ֶדק ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה "

  ."5ֶָדה ְוָ#ֶביָה ִ&ְצָדָקהִצA/� ְ&ִמ5ָ#ְט 0ִ
  

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

  

  נ "לע  
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        פרשת דברי�פרשת דברי�פרשת דברי�פרשת דברי�

        

  
  צא0 פה מציעאבבא , אב'  ד0תמוז' כז

  חיוב לצאת ידי שמי�
  הרב עופר לבנת

 לבהמה לאכול בעת איסור זה קובע כי צרי> לאפשר. הגמרא דנה באיסור לחסו� שור בדישו, השבוע בדפי הד� היומי
הוא , כמו על רוב האיסורי� בתורה, העונש למי שעובר על איסור זה. א� מלאכתה היא ע� דבר הראוי לאכילה, מלאכתה
  . מלקות

  ? מה קורה א� אד� שכר בהמה וחס� את פיה בעת שעשה איתה מלאכה
 לשל� לבעל הבהמה עבור המזו� מביאה ברייתא הקובעת שבמקרה כזה האד� ג� לוקה וג� צרי>) צא עמוד א(הגמרא 

וחלק מהאכילה עליה , הסיבה לכ> היא שאד� השוכר בהמה חייב להאכיל אותה. שהבהמה הייתה אמורה לאכול באותו זמ�
ג� לא עמד במחויבות שלו , מלבד שעבר על האיסור, א� מנע זאת מהבהמה, לכ�. היא זאת שבזמ� המלאכה, הוא מחויב

  .למשכיר ולכ� צרי> לשל�
א� . שהרי יש לנו כלל שבית די� לא נות� ג� עונש של מלקות וג� מחייב תשלו� על אותו מעשה, מרא מקשה על ברייתא זוהג
  . לא נית� ג� לחייבו בתשלו�, א� האד� שחס� את פי הבהמה לוקה, כ>

מכל מקו� חייב , שא� על פי שבית הדי� לא יכפה אותו לשל�, אחת התשובות היא. הגמרא נותנת מספר תשובות לשאלה זו
  .לשל� כדי לצאת ידי שמי�

א> עדיי� חייב לשל� ולצאת ידי , אנחנו מוצאי� במספר מקומות בגמרא מקרי� בה� אד� אינו חייב לשל� בדיני אד�
בה� , שהחיוב לצאת ידי שמי� בגמרא שלנו אינו דומה למקרי� האחרי� בגמרא, קובע) כג, פז(אול� קצות החוש� . שמי�

א� הוא , אבל. האד� אינו חייב לשל�, מצד הדי� מבחינה ממונית, במקרי� האחרי�. ייב לצאת ידי שמי�נאמר שאד� ח
  . חייב לשל�, ה"רוצה להיות נקי לגמרי כלפי הקב

בית הדי� לא יכפה אותו על כ> כיוו� שבית הדי� לא נות� ג� עונש , במקרה שלנו מבחינת הדי� הממוני הוא באמת חייב לשל�
  .ג� חיוב תשלו� על אותו מעשהשל מלקות ו

  . הקצות מבאר שתי השלכות להבחנה זו
בשאר . במקרה שהגיע לידי התובע ממונו של הנתבע והוא רוצה לקחת ממו� זה כנגד חיובו של הנתבע בדיני שמי�, האחת

חויב מבחינה כיוו� שהנתבע אינו מ, לא יוכל התובע לקחת את ממונו, א� הנתבע אינו רוצה לצאת ידי שמי�, המקרי�
יהיה רשאי , כיו� שמצד הדי� הנתבע באמת חייב ורק בית הדי� לא כופה עליו לשל�, במקרה שלנו, אול�. ממונית כלפיו

  .התובע לקחת את ממונו
הוא חייב , למדנו כי א� אד� מודה במקצת התביעה. השלכה נוספת הנוגעת לנושא שלמדנו בתחילת מסכת בבא מציעא

, אי� זו נחשבת הודאה, א� הוא מודה בחיוב שהוא רק חייב לצאת ידי שמי�, אול�.  בה הוא כופרשבועה על יתר התביעה
א� אד� הודה בחיוב לצאת ידי שמי� מהסוג של הסוגיה , טוע� הקצות. כיוו� שרק על הודאה בחיוב ממוני אד� חייב שבועה

  .  הוא יהיה חייב שבועה: כיוו� שזה באמת כ� חיוב ממוני :שלנו 
  

  :כו�סי
  . ישנ� שני סוגי� של חיובי� לצאת ידי שמי�

ה עליו "ורק א� הוא רוצה להיות נקי לגמרי כלפי הקב, ישנ� מקרי� בה� מצד הדי� הממוני האד� אינו חייב כלל לשל�
.  אינו כופה עליו לשל�: מסיבות מסוימות :האד� חייב ורק בית הדי� , א> ישנ� מקרי� בה� מצד הדי� הממוני. לשל�

  .  א> לחיוב זה יש יותר תוק� מבחינה ממונית, קרי� אלו הוא ג� חייב לצאת ידי שמי�במ

  

  
  

  
  

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

  

  היל8
  אוריאל אליהוהרב 

.  שאינו חייב את שאר הסכו� שנתבע, התובע את חברו סכו� והודה לו הנתבע במקצת חייב להישבע שבועה דאורייתא

  ).שמות כב ח" (אשר יאמר כי הוא זה"שנאמר 

דהיינו , "היל>"אומר אלא שעל אותו מקצת שהודה , מובאת מחלוקת ביחס למי שמודה במקצת התביעה.) מ ד"ב(בגמרא 
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  ". אני כופר, ובשאר', הא ל> מה שאני באמת חייב'שאומר 

וביאר ". לא הוצאתי� ושל> ה� בכל מקו� שה�: "אי� שבועת מודה במקצת' היל>'מסביר את הדעה שב) מ ש�"ב (י"רש

הרי הפקדו� , גע שהנתבע מודהובר, והוא שיי> לתובע, מכיוו� שהפיקדו� בעי�, שרק בפיקדו� שיי> די� היל>, � את דבריו"הר

  . נחשב ברשות התובע

שהרי אומר הוא שאותו מקצת מעול� לא יצא , שהטוע� היל> מבטל את התביעה על אותו מקצת, ומבואר דסברתו היא

ונמצא שהנתבע כופר בכל , וממילא נשארה רק התביעה על המקצת שלא הודה בו, כ אי� לו סיבה לתובעו"וא, מרשות התובע

  . ולשיטה זו לא שיי> הפטור של היל> בהלוואה.התביעה

אפילו אינו , אלא שבפיקדו�. שטענת היל> שייכת ה� בפיקדו� וה� בהלוואה, �"והרמב הגאוני�י סוברי� "לעומתו של רש

רק , אבל בהלוואה. י"מזומ� בידו של הנתבע בשעת התביעה אלא נמצא בביתו או במקו� אחר חשיב היל> ובזה סברי כרש

שה� מרחיבי� את סברת , ואפשר לומר. ד הרי זה היל>"ות מזומנות בידו להשיב� לתובע מיד בשעת התביעה בביא� המע

כ אי� "וא, הרי זה כאילו כבר נתנ� לתובע, דהיינו שכל שהמעות מזומנות ביד הנתבע והוא מוכ� למוסר� לתובע מיד, י"רש

אלא נחשב הדבר אילו כבר פרע את , תה כא� הלוואה כללאלא שלסברת� לא אמרינ� שלא הי. כא� תביעה אלא על הנותר

  .הסכו� הזה ולכ� אי� כא� תביעה מעיקרא

כ בי� בהלוואה בי� "וא, צרי> שיהיה הכלי שמודה בו מזומ� בידו, שסובר שג�  בפיקדו�, �"הרמבשיטה שלישית היא שיטת 

אפילו נמצא הכלי בביתו אינו , וכשאינו מזומ� בידו, ופטור הוא משבועה" היל>"בפיקדו� כשמזומ� בידו ליתנו מיד הרי זה 

  .היל> וחייב שבועה

אי� טע� לתביעתו ולכ� נחשב הדבר , את מה שהודה מהנתבע, דהיינו, שביחס למה שבטוח התובע שיקבל, ואולי סברתו היא

  .שיב לו את הפקדו�יש טע� לתביעתו לה, אבל כשאינו בטוח בפירעו� שהרי הפיקדו� עדיי� בבית הנתבע. כאילו לא תבע

אבל כל שלא , שרק א� כבר פרע בפועל לפני התביעה נפטר משבוע, �" בדעת הרמבבעל התרומותשיטה רביעית הינה שיטת 

  .חייב הנתבע להשבע על מה שכפר, פרע כבר אפילו בפיקדו� המזומ� בידו

. >"וכ� פסק הש, א� במלוה א� מזומ� בידו, �לגאוני, ואפילו אינו מזומ� בידו, רק בפיקדו� שיי> די� היל>, י"לרש, לסיכו�

  .ולבעל התרומות רק בשכבר פרע בפועל, ע"וכ� נראה שפסקו הטור והשו, רק כשמזומ� בידו בי� בפיקדו� בי� במלוה, �"לרמב
  

  
  

  משפטי שאול
  ל "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו  של הספרהוצאה מחודשת
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  הרב מרדכי הוכמ�
 

  של משה רבנו" משקפיי�"ה
, יא :לג , במדבר י(אר� ישראל כיוו� מהר סיני לע� יציאת�שת בהעלות> מסופר על מה שארע לבני ישראל בתחילת דרכ� בפר
  ):לד

 ַו0ֹאַכל ִ&ְקֵצה 'ד#  ַוAִַחר ?5/ ַו0ְִבַער ָ&� ֵא'ד ַוAְִ#ַמע 'דְ>ִמְתאְֹנִני� ַרע ְ��ְזֵני ַוְיִהי ָהָע� ...  7ֶֶרְ> ְ#לֶֹ#ת ָיִמי�'דַוAְִסע- ֵמַהר "
<... ַ�ְבֵעָרהַוAְִקָרא ֵ#� ַה6ָק/� ַהה-א ... ַה6ֲַחֶנה ב- ְוָהאַסְפס? +#Aָֹאְמר- ַוִ@ְב>� ֲאֶ#ר ְ&ִקְר&/ ִהְת?-- 0ֲַאָוה ַוAִמי  �3ַ ְ&ֵני ִיְ)ָרֵאל ַו

ַוAֹאֶמר מֶֹ#ה ֶאל  : ָרע�ְבֵעיֵני מֶֹה ְמאֹד 'ד ַוAִַחר ?� ְלֶפַתח �ֳהל� ִאי# ְלִמְCְחָֹתיו ֶכה�ַֹוAְִ#ַמע מֶֹ#ה ֶאת ָהָע� ... :ַיֲאִכֵלנ� Aָ�ָר
2Aֵֵס� מֶֹ#ה ַו...  ֶאל מֶֹ#ה ֶאְסָפה ִ@י ִ#ְבִעי� ִאי# ִמEְִקֵני ִיְ)ָרֵאל'דַוAֹאֶמר ...  לֹא א-ַכל 2נִֹכי ְלַב7ִי ָלֵ)את ֶאת 4ָל ָהָע� ַהEֶה...'ד

 ַוAַ?ְספ- ֶאת ַהFְָלו ַה6ְַמִעיט 2ַס� ֲעָ)ָרה ...ַוAָָק� ָהָע�...  ַוAָָגז ַ)ְלִוי� ִמ� ַה�Aָ'דְור-ַח ָנַסע ֵמֵאת :  ֶאל ַה6ֲַחֶנה ה-א ְוִזְקֵני ִיְ)ָרֵאל
  ..." ִקְבר�ת ַהַ�ֲאָוהַוAְִקָרא ֶאת ֵ#� ַה6ָק/� ַהה-א  :ד ָ&ָע� ַמ4ָה ַרָ&ה ְמאֹ'ד ָחָרה ָבָע� ַוAְַ> 'ד ְו?� ...ֳחָמִרי�
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 או בב� במשפחה של פגיעה רמזי�והיא מתוארת כבכייה ע� , ישראלבני בשר למאכל התרחשה בקרב כל ההבכייה על חסרו� 
  ."ת� על מת שהתחברו המשפחות לבכות כאשר יעשו בבכו:  בוכה למשפחותיו): "ש�(אב� עזרא וכ� כותב ; משפחה

  
  :וזו לשונו, מבאר את הטע� לכ>) י, יא(ספרי זוטא ה

כל  היה .לפרוש מ� העריותנהוראי אומר מלמד שהיו בוכי� בשעה שאמר לה� '  ר .ְלִמְCְחָֹתיו ַוִ@ְַמע מֶֹה ֶאת ָהָע� �ֶֹכה"
  ". התחילו מתרעמי�לפרוש מ� העריות וכיו� שאמר לה� ; לאחות אשתו, לאחות אמו, לאחות אביו, מה� נושא לאחותואחד

  
כל אחד מישראל היה נשוי לקרובת משפחה ". בשר:ְ#ֵאר"אלא על חסרו� " בשר"מהספרי משמע שהבכייה לא היתה על חסרו� 

  ! ה� בכו:וכאשר ה� נאלצו לפרוש מנשותיה� ; שנחשבת לערווה
  

  :אול� הדברי� הללו טעוני� בירור
ואילו הבכייה התרחשה בתחילת המסע לאר� ; תנה כבר במעמד הר סיני כשנה קוד� לכ�התורה על כלליה ודקדוקיה ני. 1

  ?1מדוע ישראל חיכו למעלה משנה עד שה� החלו לבכות על העריות שנאסרו לה�. ישראל
למדו ) א, שבת ד� פז(ל "חז". ְל�ֳהֵליֶכ�ֵלְ> ֱאמֹר ָלֶה� #-ב- ָלֶכ� ) "כו, דברי� ה(ה ציווה את משה "בסיו� מעמד הר סיני הקב. 2

 : "ערווה"אול� א� אנשי� רבי� מישראל היה נשואי� ל. ה התיר לבני ישראל לשוב ולחיות ע� נשותיה�"שהקב, מהכתוב הזה
  !?2ל נשותיה� ולהוליד ממזרי�דוע נית� לישראל היתר כללי לבוא אמ
  

  שיטת הירושלמי ביחס לבכייה של ישראל
וזו לשונו בתרגו� חופשי ובתוספת ; נמצא אחד הפתחי� להבנת פרשיית הבכייה)  ההלכהפרק ד (תענית במסכת ירושלמי ב

  :ביאור
  

. 'ֲאֶר ַיֲעAֶה א�ָת� ָה�ָד� ָוַחי ָ�ֶה� )ְוֶאת ִמ5ָ#ְַטי ה/ַדְע0ִי א/ָת�... ָוֲאִבֵא� ֶאל ַה6ְִדָ&ר... (') יחזקאל כ(לוי כתוב ' מר רא"
 חוזר אלא לאחר ארבעי� 'מאור עיניו'אי� וא� אד� פורש מה� ; של האד�' מאור עיניו'עסק התורה והמצוות הוא חייו ו

  .וכ� משמע בשתי פרשיות סמוכות בספר במדבר .יו�
 ַוְיִהי ַ&1ָָנה ַה1ִֵנית ַ&חֶֹד# ַה1ִֵני ְ&ֶעְ)ִרי� ַ&חֶֹד#'וזהו שכתוב , הפרשיה הראשונה היא פרשית המסע מהר סיני למדבר פאר�

אומר שהנסיעה מהר סיני היתה דומה לבריחת ילדי� שיוצאי� מבית הספר ורצי� רבי לוי של  ורבי זכריה חתנ. 'וגו
בו ביו� שהחל  .' 7ֶֶרְ> ְ#לֶֹ#ת ָיִמי�'דַוAְִסע- ֵמַהר  ':החלק הראשו� של המסע אר> שלשה ימי� שכתוב . למשחקיה� בכפר

ה מילא את תאוות� לאכול "הקב, כשה� חנו לאחר שלושת הימי� הללו. ייההמסע כבר התעוררה ב� התאווה לבשר והבכ
לאחר מכ� מרי� דברה על משה לשו� . 'ַעד חֶֹד# ָיִמי� ַעד ֲאֶ#ר ֵיֵצא ֵמ?5ְֶכ�' בשר במש> שלושי� יו� נוספי� כמו שכתוב 

ס> כל הימי� שחלפו . ']ִ#ְבַעת ָיִמי�[� ַל6ֲַחֶנה ַוLָ0ִֵגר ִמְרָי� ִמח- ':והע� חיכה לה שבעה ימי� נוספי� ; הרע והיא הצטרעה
  .רק אז ה� חזרו לעסוק בתורה.  יו�ארבעי�עד שה� הגיעו למדבר פאר� היה 

ב- ִמ0-ר ָה2ֶר� ִמֵ.� ' יו� שנאמר ארבעי�למסע שאר> , ממדבר פאר�, המרגלי� יצאו מש� +#Aְָרָ�ִעי�ַוE�/בֹא-   יAְָלכ- ַוAֵַו 
  לאר� אי� את� נכנסי�:� המרגלי�  אמרו לה.הלכות חלה וערלהעוסקי� בבאו ומצאו אות�  .'וגו מֶֹ#ה ְוֶאל ?ֲהרֹ�ֶאל 

ַוFָ0ִא 4ָל ָהֵעָדה ַו0ְAִנ- ֶאת ק/ָל� ' מיד !? בהלכות חלה וערלה�ואת� עסוקי )מפני שלפי דיבת� אי� סיכוי לנצח את יושביה(
 . את� לבכות בכייה של ממש� עתידי!! חיי,תל-ְפ0ִ את� בכית� לפני בכייה של ה"� הקבאמר לה. 'ְיָלה ַהה-אַוAְִב4- ָהָע� ַ&ַ@

 :שמוזכרות בכתוב הזה ה� כנגד שתי הבכיות הללו בכיות השתי . 'ה ַ&ַ@ְיָלִתְבֶ>ה ָ�כ�' :) ב, א(וזהו שכתוב במגילת איכה 
  "המרגלי�אצל הבכייה שאצל תאוות הבשר והבכייה ש

  
כל תקופה קשורה לבכייה . לשתי תקופות של ארבעי� יו�, באב' לוי מחלק את הזמ� שבי� תחילת המסע לאר� ישראל לבי� ט' ר
 על : א> היא היתה מכוונת בעיקרה , הבכייה על הבשר החלה כבר ביומו הראשו� של המסע, לשיטתו. של תורה" מאור עיני�"ול

  .לע� ישראל וה� חזרו לעסוק בתורה" מאור העיניי�"רבעי� ימי� קשי� חזר רק לאחר א. הצור> לעסוק בתורה
לאחר ארבעי� יו� מעת . יש מדרגות שא� ה� מתפתחות בשלבי� של ארבעי� יו�" כושר הראיה"לוי מוסי� ומלמד שב' ר

סוק בלימוד תורה הלכה  שלב של עי:" מאור עיניי�"ה� התעלו והגיעו לשלב גבוה יותר ב, שישראל חזרו והחלו לעסוק בתורה
אול� אז חזרו המרגלי� ועיקר התרעומת שלה� ; ישראל עסקו בהלכות חלה וערלה שקשורות לישיבה באר� ישראל. למעשה

ישראל !". ? בהלכות חלה וערלה�ואת� עסוקי :  לאר� אי� את� נכנסי�: "היתה שישראל עוסקי� בלמוד תורה של הלכות
  .על העיסוק בתורה שנראה לה� כחסר תכליתושבו ובכו , התפתו לדברי המרגלי�

  
.   היו על הצור> לעסוק בתורה: זרו והבכייה שה� בכו כשהמרגלי� ח, הבכייה שישראל בכו בתחילת המסע, לוי' לשיטתו של ר

 שהתורה היא לוי לא מסתפק בלימוד הזה והוא מוסי�' אול� ר. הללובכיות השתי  מכוו� כנגד : 'דָ&כ/ ִתְב4ֶה ַ&ַ@ְיָל'הכתוב 
, ילקוט שמעונישער נוס� נמצא ב. הכינוי הזה פתח בפנינו את אחד השערי� להבנת פרשיות הבכייה. של האד�" מאור עיניו"

  .וכדלקמ�
  

  המסורת של ילקוט שמעוני
  :שפותחת בפנינו שער נוס� להבנת הקשיי�, מובאת מסורת) תשלב, תורה(ילקוט שמעוני ב
  

מימיה� לא חטאו חטא  .) ַו0ֹאַכל ִ&ְקֵצה ַה6ֲַחֶנה'ד ַוAִַחר ?5/ ַו0ְִבַער ָ&� ֵא# 'ד ַוAְִ#ַמע ,'דְ��ְזֵני ַרע ( ַוְיִהי ָהָע� ְ>ִמְתאְֹנִני�"
הולכת והיא , )תכשיט (למי שהל> אצל הזהבי לעשות לאשתו קוזמיו�, מה הדבר דומה משל ל..., גמור ולא לקו מכה גמורה

ָוֶא�0ֵ ֶנֶז� ַעל ?5ְֵ> ') יב, יחזקאל טז( שנאמר 'אזניכ�'ה אני משבח אתכ� ב" כ> אמר הקב...אצל המכש� לעשות לו כשפי�
 )ֵניֶה�ֲאֶר ְ��ְז( ִנְזֵמי ַהGָָהבַוAְִת5ְָרק- 4ָל ָהָע� ֶאת ') ג, שמות לב ( שנאמר'אזני�' ואת מכעסת אותי ב,'�ְזָנִי8ְ ַוֲעִגיִלי� ַעל

'."!!  
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חטא ' או בחטא החמור של 'דִקְבר�ת ַהַ�ֲאָו'ו 'ִמְתאְֹנִני�'שישראל לא חטא מימיה� בחטאי� החמורי� של , ילקוט שמעוני מגלה
וג� ; הכתובי� שמתארי� את הבכייה על הבשר מתארי� חטאי� קלי� באופ� קיצוני כאילו היו חטאי� גמורי�. 'העגל

" מתאווי�"וה, לא בערו ממש" מתאונני�"א> בפועל ה.  באופ� קיצוני כאילו ה� היו עונשי� גמורי�מתוארי�) מכות(העונשי� 
  .3לא נקברו ממש

  
  המסורת של אס<

כסותרת את לכאורה נראית מסורת ,  בותיו על מאורעות המ� והשליוח בתהילי� המשורר אס� מציג את מסורת א"במזמור ע
סו� ליוו אות� סלעי� :התבאר שאס� מגלה שכבר כאשר ישראל נסעו מי�" הסוסים של משה רבנו"במאמר . מה שכתוב בתורה
תרו� גדול  רבנו ראה ימשה. ילו מרכיבי� מזיני� כמו שמ� ודבשהללו הכ' נ�ְזִלי�'ה. ' ִמLַָלענ�ְזִלי�ַוA/ִצא  ':וצורי� שהתבקעו 

משה רצה . אול� ישראל רצו לאכול מזו� רגיל.  מפני שהיא חסכה זמ� מרובה של הכנת המזו� ושל לעיסת המזו�.בתזונה הזו
יהושע ב� !!  והוא לא התפלל עליה�:הוא סירב להיעתר לרצונ� לקבל מזו� רגיל , ולפיכ>; שישראל יישארו בדרגה גבוהה כמוהו

  . נו� היה זה שהתפלל עליה�
  

 זה יהושע שירד :' ִאי'הוה� מגלי� ש'; ִאיֶלֶח� ?ִ&יִרי� 2ַכל  ': מדייקי� בלשו� המשורר אס� שאמר ) ב, יומא ד� עה(ל "חז
 בזכות תפילותיו של : כחודש לאחר שה� יצאו ממצרי� :  ַהFְָלוישראל קבלו את המ� ו, לפי המסורת הזו. לו מ� כנגד כל ישראל

  .יהושע ב� נו�
  

דבריו סותרי� את מה , לכאורה. שהמית את הע� כבר בפע� הראשונה' עונש'שהמ� והבשר היו מאכל של , רר אס� מספרהמשו
. של תורה" מאור עיניי�" מפני שקיימות דרגות שונות ב:א> לפי מה שהתבאר בירושלמי אי� מדובר בסתירה  . שנאמר בתורה

משה רבנו היה בדרגה תורנית גבוהה והוא התייחס אל ישראל .  רבנושל משה" מאור עיניו" מצד : אס� מתאר את מה שהתרחש 
 :ה כועס עליה� "את אוכלי המ� וַהFְָלו כמו אנשי� שהקב" ראה"משה .  כמו אנשי� שלא מימשו את הכוחות הטמוני� בה�:

יה לא מתארת אות� ולכ� הפרש, המיוחד של משה לא מוזכר בפרשיה שבספר שמות" מאור העיניי�!! "'מתי�'וה� נחשבי� ל
  .הזה עומד בבסיס הפרשיה שבספר במדבר" מאור העיניי�"א> ". מתי�"ש� כאנשי� 

  
  פרשיית תבערה

.  שמשה היה מוכ� להתפשר ולהסכי� שישראל צריכי� לאכול את המ�:הפרשיה שבספר במדבר מרמזת , לפי המסורת של אס�
והיא הותרה לנח ולבניו רק בעקבות חטאי דור , ה לכתחילהאכילת בשר אינ. אול� משה לא השלי� ע� רצונ� לאכול בשר

 לפניה� הענ� וארו� הברית נוסעו. ה� החלו במסע לאר� ישראל; כ�לאחר שע� ישראל קיבלו את התורה ובנו את המש. המבול
ה "הקבמשה התפלל ש, לפיכ>.  כבר להתנתק מהצור> באכילת בשרומסוגל" התעלה"משה הניח שע� ישראל . בניסי� גלויי�

ההתרחשויות שאירעו לאחר מכ� מרומזות בפרשיית המתאונני� ובפרשיית מינוי . ירח� עליה� ויפסיק להביא לה� את הְ)ָלו
  .הזקני�

  
של משה ההנהגה הזו " מאור עיניו"שלפי , ילקוט שמעוני מוסי� ומגלה. שה� יצטרכו להסתפק באכילת המ�, משה הודיע לע�

 וה� : אול� ישראל חלקו על משה וטענו שה� לא הגיעו לדרגה הזו  ". אוזניה�"ש לה� על ה מלבי"שהקב" תכשיט"נחשבת ל
והיא מרמזת ; � הדמיו�"בכ" 4ְִמְתאְֹנִני� ":ממש אלא " ִמְתאְֹנִני�"התורה מדגישה שע� ישראל לא היו . בתכשיט הזה" מאסו"

לקוט שמעוני מביא ש� שיטה ולפיה האש המיוחדת י". כמו אש"שנית� להבי� שג� האש שבערה ב� לא היתה אש רגילה אלא 
אול� ילקוט שמעוני מוסי� ומספר שהאנשי� המשיכו לחיות ".  שבה� בגדולי� שבה�בקציני� ":אכלה דווקא בגדולי ישראל 

  .4"לא בערו"ש" חיי�" לבי� ה:" בערו"ש" מתי�"ומבחינה חיצונית אי אפשר היה להבדיל בי� ה; כרגיל
  

ג� אונקלוס מצטר� . שפירושה אנשי� גדולי� וחשובי�, "רברבי�"מתורגמת כ' אספסו�'ל אונקלוס המילה בגרסות הקדומות ש
") מאור עיניה�("לפי הבנת� התורנית . שהתאווה לאכול בשר היו גדולי ישראל' אספסו�'הוהוא מגלה ש, למהל> הפרשני הזה

ה� עוררו את הע� לדרוש ממשה לקבל את , ולפיכ>; בשרישראל חייבי� להמשי> ולקבל את אספקת ה, של אות� גדולי ישראל
  . הבשר

  
א� היה מדובר ".  ָרע�ְבֵעיֵני מֶֹה : ְמאֹד 'דַוAִַחר ?� : "של משה" מאור עיניו"הפרשיה מדגישה שמה שארע בה היה מושפע מ

הוא זה , של משה" עיניומאור "ה מרמזת שאלא שהפרשי".  ָרע�ְבֵעיֵני מֶֹה" : אי� זה מוב� מדוע היה צור> לומר , בעוו� חמור
של " מאור עיניו"ה קיבל את האופ� ש"א> הקב, המתאווי� לבשר היו גדולי ישראל". ָרע"שראה את מה שהתרחש ש� כדבר 

 והוא לא :" אספסו�"וכאל " אש" כאל אנשי� שבוערת ב� :" חרו� א�"ה התייחס אליה� ב"הקב, לפיכ>. משה ראה אות�
  .אכול בשרנענה לרצונ� ל

  
  �" והרמב0הבכייה על הפרישה מ� העריות 

ה התיר לבני ישראל "שהקב, שמדייקת מלשו� הכתוב) א, ד� פז(שבת בתחילת המאמר הובאו דברי הסוגיה במסכת , כזכור
ה הסכי� "והקב, והוא פרש מאשתו, הסוגיה מדייקת ש� שמשה רבנו נהג באופ� שונה משאר הע�. לשוב ולחיות ע� נשותיה�

  .  עימו
  

� "וזו לשו� הרמב; "הדומה לו"אלא ג� מ� , "האשה"בר� הוא מבאר שמשה פירש לא רק מ� ; מביא את דברי הסוגיה� "הרמב
  )  :ו, יסודי התורה זהלכות (

 ומשה רבינו מתנבא והוא ער 'הIַ�ְַר�'או  'ַ�ֲחל��' ומה הפרש יש בי� נבואת משה לשאר כל הנביאי� שכל הנביאי�"
ֵלְ> 'ובזה הבטיחו האל שנאמר ...  ואינו צרי> לכוי� דעתו ולהזדמ� לה שהרי הוא מכוו� ומזומ� ועומד כמלאכי השרת...דועומ

 כשהנבואה מסתלקת מה� חוזרי� שכל הנביאי� הא למדת .'ִעIִָדי 5ֹה ֲעמֹד ְוEָ�ה ;ְל�ֳהֵליֶכ� #-ב- ָלֶכ� ָלֶה�ֱאמֹר 
 לפיכ> 'אהלו הראשו�'ומשה רבינו לא חזר ל.  לפיכ> אי� פורשי� מנשותיה�;כשאר הע� 'ל�וצרכי הגו< כ' שהוא 'אהל�'ל

  ..."ונקשרה דעתו לצור העולמי� :   ומ� הדומה לו0  פירש מ� האשה לעול�



   

   
3333        

 

        פרשת דברי�פרשת דברי�פרשת דברי�פרשת דברי�

        

ל מתכווני� לומר שמשה "חז. כסמל" אשה"ה� משתמשי� ב, "פירש מ� האשה"ל אומרי� שמשה "כאשר חז, �"לשיטת הרמב
, � נבי�"א� נעמיק בדברי הרמב. 'ל�וצרכי הגו� כ'� מגדיר לפני כ� כעיסוק ב" כלומר ממה שהרמב:" מה לוהדו"פרש ג� מ� 

  .� מפענח עבורנו את הקשר שבי� הבכייה על הבשר לבי� הבכייה על העריות"שהרמב
  

" להוליד"תדל ושהוא מש; ע� המצב הזה" התחת�"נית� לומר עליו שהוא , למצב שהוא נמצא בו" מחובר"כאשר אד� חש 
. גדולי ישראל שהיו בדורו של משה לא ראו שו� פסול בכ> שהגו� שלה� זקוק ומתאווה לאכול בשר. מהמצב הזה את המיטב

ממנה את " להוליד"והשתדלו , הזו" תאווה"ע� ה" התחתנו"ה� , ולפיכ>; ה� ראו את התועלת שנולדת לה� מאכילת הבשר
  .המיטב

  
מאור "לפי . במדרגה גבוהה יותר" מאור עיניי�"משה בא והודיע לה� שה� מסוגלי� לחיות ב, א> לאחר כשנה לשהות� במדבר

משה הוסי� .  כמו תאווה שפלה שצרי> להימנע ממנה: את התאווה שלה� לאכילת בשר " לראות"החדש ה� צריכי� " העיניי�
גדולי ישראל לא הסכימו , בר�. א יופיע עודומעתה ַהFְָלו ל, ה שיפסיק לשלוח לה� את הבשר"והודיע לה� שהוא התפלל להקב

 שכופי� עליה� לחיות , ה� בכו על .גו� שלה� רוצה להמשי> ולאכול בשרבני ישראל חשו שה. ע� משה והע� נטה לדבריה�
" נשוי"א> משה התייחס לבכיית� כמו לבכי של מי שרוצה להמשי> ולהיות . שאינו מתאי� לה�" מאור עיניי� של תורה"ב
  "!!ערווה" שהיא "אישה"ל
  

מדובר באותו אירוע ". אכילת בשר"ל השונות ובי� פשטות הכתוב שהבכייה היתה על הצור> לפרוש מ"אי� סתירה בי� דרשות חז
אול� הכתוב מוסי� .  מפני שזה מה שארע בפועל:הכתוב מספר שהבכייה היתה על חסרו� הבשר . שמתואר מזווית ראיה שונה

משה . של משה" מאור עיניו"והוא מתאר לנו את מה שארע מצד , ני� של פגיעה במשפחתיותומתאר את הבכייה הזו בסממ
כש� שאי� להקשיב .  כמו לתאווה של אד� להמשי> להיות נשוי לאישה שהיא ערווה:התייחס לתאוות� להמשי> ולאכול בשר 

הירושלמי מתאר את האירוע .  בשר כ> אי� להקשיב לתחינת� לספק את רצו� גופ� לאכול:לבכי ולתחנוני� של אד� כזה 
ה� רצו להמשי> ולחיות . ישראל הרגישו שכופי� עליה� לחיות במדרגה תורנית גבוהה מדי. מזווית הראיה של ישראל

  .הגבוה של משה" מאור העיניי�"ישראל לא רצו לעסוק בתורה לפי . ולהמשי> ולאכול בשר" איספקלריא שאינה מאירה"ב
  
  ושל משה רבנ" משקפיי�"ה

ונקשרה דעתו לצור  0  ומ� הדומה לו0 פירש מ� האשה לעול� לפיכ> 'אהלו הראשו�'ומשה רבינו לא חזר ל: "� כותב"הרמב
" פירש מ� האשה לעול�"משה . אינה דומה לגמרי" פרישה" שה:� מלמדנו "בדברי הרמב" לעול�"מיקו� המילה ". העולמי�

  .� יש בפרשיית ירידת המ�"סמ> לדברי הרמב". לעול�"הוא לא פירש " צרכי הגו� כול�"ואילו מהעיסוק ב
  

  ):כה:כא, תהלי� עח" (אש"א� ושל :המשורר אס� מתאר את ירידת המ� בתור עונש של חרו�
ַוְיַצו ְ#ָחִקי� : ח- ִ&י#-ָעת/לִֹהי� ְולֹא ָבְט:4ִי לֹא ֶהֱאִמינ- ֵ&א:  ִנFְָקה ְבַיֲעקֹב ְוַג� ?� ָעָלה ְבִיְ)ָרֵאלְוֵא ַוAְִתַעָ&ר 'דָלֵכ� ָ#ַמע "

  :"ַוAְַמֵטר ֲעֵליֶה� ָמ� ֶלֱאכֹל -ְדַג� ָ#ַמִי� ָנַת� ָלמ/: ִמ6ַָעל ְוַדְלֵתי ָ#ַמִי� 5ָָתח
  ):כט:הכ, שמות טז(משה עצמו ציווה על ישראל לאכול את המ� , למרות התיאור הקשה הזה, מאיד>
  ..." ָנַת� ָלֶכ� ַה1ַָ&ת'ד 4ִי ְרא� ... ֶאל מֶֹ#ה'ד ַוAֹאֶמר ...'ד� 4ִי ַ#ָ&ת ַהA/� ל ַהA/ִאְכל?ה�ַוAֹאֶמר מֶֹ#ה "

  
  ? מדוע משה ציווה עליה� לאכול אותו בשבת; "אש"נחשב למאכל מסוכ� כמו " מ�"א� ה

  
צרי> להבי� ;  המ� בשבת לבי� הציווי לאכול את:" עונש של אש"כדי ליישב את הסתירה בי� התיאור שמשווה את המ� ל

, "מאורי אש"משה השתמש בימות החול במשקפיי� שנקראות . שונה" מאור עיניי�"כלומר ב, שונות" משקפיי�"שמדובר ב
מאורי "אול� לצור> השבת הוא השתמש במשקפיי� שנקראות ". אש"והוא ראה אז את העיסוק בצרכי הגו� כמו עיסוק ב

הלכות " (ליקוטי הלכות"ספר וכעי� כ> משמע ב". אור" כמו עיסוק ב:ו� ביו� השבת משה ראה את העיסוק בצרכי הג". אור
  ):תשעה באב ותעניות הלכה ג

 'מאורי אור'כי בשבת מאירי� בחינת . 'ד ַהA/� 4ִי ַ#ָ&ת ַהA/� לִאְכל?ה� : כמו שכתוב, ל בשבתוכ� מצוה גדולה לאכ ועל"
  ..."'מאורי אור' דיקא זה בחינת 'ְרא�'. ' ָנַת� ָלֶכ� ַה1ַָ&ת וכו'ד 4ִי ְרא�' ...:  שכתוב וזה...שהוואז דיקא האכילה בקד, 5ל"כנ

  
 אינ� סותרי� את : " עריות"ל שישראל בכו מפני שה� נאלצו לפרוש מ� ה"שמדרשי חז, בסיכו� המאמר נמצאנו למדי�

מתארי� " עריות"המדרשי� על הפרישה מ� ה. סיניהדברי� הידועי� שישראל נצטוו לחזור לנשותיה� מייד לאחר מעמד הר 
 כמו :משה התייחס לתאוות� להמשי> ולאכול בשר . של משה רבנו") מאור העיניי�" ("משקפיי�"את מה שהתרחש דר> ה

מסבירי� ג� את התיאורי� " מאור העיניי�"הרמות השונות של . לתאווה של אד� להמשי> להיות נשוי לאישה שהיא ערווה
  .שונה" מאור עיניי�"מדובר בתיאורי� לפי ; ַהFְָלו> ביחס לירידת המ� ו"שקיימי� בתנהסותרי� 

  
__________________________________________________________  

  
  .והמפרשי� שבאו אחריו תירצו בתירוצי� דחוקי� אחרי�; ותירוצו דחוק, א בפירושו על התורה הקשה כבר את הקושיה הזו"הריב   1
  ".' #-ב- ָלֶכ� ְל2ֳהֵליֶכ�'דכל אחד נתעברה אשתו זכר במצות ): " ב,שבת ד� פט(י "ובמיוחד לפי המסורת שמובאת ברש   2
.  אלא על לשו� הרע ואלו ה�ולא נענשוה "עשרה נסיונות נסו אבותינו את הקב): "נוסחא א פרק ט(אבות דרבי נת� ובאופ� דומה נאמר ב   3

ומבואר שג� בפע� האחרונה שישראל ...". ואחד בשליו האחרו� , ואחד בשליו הראשו�, ואחד בסו� המ�,לת המ� ואחד בתח,אחד על הי�
בקבר היו קורי� רעב  ":ל "דרשה של חזפרשת בהעלות>  מביא בדרשותיו לי אב� שועיב" רג�. אכלו מ� השליו ה� לא נענשו ומתו ממש

  .� לא מתו ממש שהמתאווי:וא� דרשה זו מגלה לפי פשטותה ; "רעב
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 ירדה אש מ� השמי� ...רבי שמעו� ב� מנסיא אומר ותאכל בקצה המחנה בקציני� שבה� בגדולי� שבה�: "ילקוט שמעוני תורה רמז תשלב   4

  ".והיתה קופלת בה� מחתה והולכת ולא היה בי� המתי� ובי� החיי� כלו�
, 'אורמאורי 'בגי� כ> אינו� נהורי� דסלקי לעילא אקרו� , ור ודא מאורדא מא): "... עמוד ב ד� כ,בראשית, א(זוהר מבוסס על דברי ה   5

דהא , ועל דא כד נפיק שבתא מברכי� על שרגא, ושלטי כל יומי דחול, דאינו� דרגי� לתתא, 'אשמאורי 'ואינו� נהורי� דנחתי� לתתא אקרו� 
  ."אתיהיב לו� רשו לשלטאה

  
  
  
  

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

 

  
 

 

  

  
  

  )ג"מתו> ח(
  

   Kharkov, Ukraine                אוקראינה, רקובח
  ה"כסלו תשנ

  
  עזרה להורי� בהכנת אוכל שאינו כשר

  
  שאלה

לפעמי� האמא מבקשת מבתה לעזור לה בהכנת הארוחות . בחורה שומרת כשרות גרה בבית ע� הוריה ולה� מטבח לא כשר
  ?"לפני עוור"הא� יש כא� בעיה של ? ור לאמההא� מותר לה לעז. למשפחה שאינה שומרת כשרות

  
  תשובה

, כשרי� לבי� השאלה הספציפית שבנדוננו:ראשית יש להבחי� בי� הבעיה ההלכית של די� עזרה אקטיבית בהכנת מאכלי� בלתי
גיע לידי כגו� לה, ל"מבלי להזדקק לשאלה ההלכית הנ, ואשר יתכ� שנית� לפתור אותה באופ� אחר, שבה מדובר בדילמה מוסרית

או להגיע לידי הבנה שהבת תושיט עזרה בדברי� שאינ� , הבנה ע� הא� שתכשיר את המטבח ותקפיד על כללי כשרות בסיסיי�
הכול באופ� שלא , הערכית שקיימת אצלה בעניי� זה:והיא תסביר להוריה את הבעיה המצפונית, נוגעי� ישירות להכנת האוכל

, ג, ויקרא יט(כבוד אב וא� :א� כי ידוע שאי� היתר לעבור על שו� איסור ג� במחיר של אי, יגרו� לפגיעה ולזלזול בכבוד ההורי�
  ).אל תשמע לו' שא� יאמר ל> עבור עבירה וכו
  :בגופה של השאלה יש לדו� כ>

ירה העב: קרי, "חד עברי דנהרא" אלא הוא בבחינת ,1האמור בגמרא" תרי עברי דנהרא"נראה שהמקרה שבנדוננו איננו בבחינת 
  .דבכהאי גוונא אי� איסור לפני עור דאורייתא) ש�(ומפורש בגמרא , 2ג� בלעדי הסיוע שמדובר בו, תיעשה באותה המידה

ונראה שא� אי� מדובר . 3וכ> מקובל, לפי חלק נכבד מ� הראשוני� יש באופ� כזה איסור דרבנ� של מסייע לדבר עבירה, אמנ�
  :בצירו� הצדדי� הבאי�,  יש מקו� להקל בזה:קשורה רק בהכנת האוכל אלא בעזרה ה, בהגשת אוכל טר� על השולח�

  ).>"עיי� ש(יו ג� ביחס ליהודי� רדב ונית� להבי�, ולהתיר לגמרי" חד עברי דנהרא" שנהגו להקל ב4א פוסק"הרמ .א
בר כא� במומר מתו> וא� שאי� מדו(וא� כ� אי� כא� משו� איסור מסייע ,  שבישראל מומר אינו חייב להפרישו5השיי> כתב .ב

סו� סו� אי� ההורי� מרגישי� שו� קשר או מחוייבות לשמירת תורה , מכל מקו�, כפשוטו ממש, אלא בתינוק שנשבה, כוונה
  ).ולכ� ג� אינ� מעונייני� בכ>, ומצוות

  .6משו� דרכי שלו� .ג
ולכ� כתבנו שא� , 7שה לפני שעת העבירהלבי� סיוע הנע") עובר לעשייתה("מצינו באחרוני� הבחנה בי� סיוע בשעת העבירה  .ד

  .8יש מקו� להקל, אי� מדובר בהגשת האוכל הטר� לפני הסועדי�
ואפשר לדמותו . �9 פרוסה ג� למי שייתכ� שלא יבר>תמותר לי, רבנו יונה כותב שכאשר מתכוו� לעשות מצוה בתורת צדקה .ה

  .כיבוד אב וא� שיש במת� העזרה של הבת משו�, לענייננו
  .כשר לפני יהודי�:ויש להימנע רק מהגשה ממש של אוכל לא, ל נראה שאי� להחמיר"נמכל ה

  .כדי לא להזדקק לשאלה זו, יש להמלי� על פתרונות אלטרנטיביי� כדי לפתור את הדילמה המוסרית, כאמור לעיל, ובכל אופ�
 כאשר מדובר בכלי� המשותפי� לבשר ,"לא תבשל גדי בחלב אמו"יש ג� לדו� באיסור " לפני עור"ויש להעיר שמלבד שאלת 

שכ� יתכ� שיהיה בזה , )ב� יומו( שעות האחרונות 24בישלו בשר בתו> , חלב) למשל(כגו� שבכלי מסוי� שעומדי� לבשל בו , וחלב
כיסוי המכסה , הדלקת האש, הנחת הסיר(לפיכ> יש להיזהר שלא לעשות שו� פעולה מפעולות הבישול . 10איסור דאורייתא

  ).'וכדו
  

____________________________________________________________  
  
  .ב"ז ו ע"ע   1
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        פרשת דברי�פרשת דברי�פרשת דברי�פרשת דברי�

        

 

שהרי ג� המושיט יי� לנזיר מקל עליו , אי� זה נחשב לתרי עברי דנהרא,  הכנת האוכלתשעזרת הבת מזרזת א, פי שמסתבר:על:וא�   2
  .במעשהו

מג� "בקסג ' ח סי" אוע"ועיי� ג� בשו. א"קנא סעי� א ברמ' ד סי" ביוועיי�, ש ש�"רא, ה בבא"א ד"שבת ג ע' תוס, ז"� ש� בע"ר   3
  .ב"סק" אברה�

  .קנא סעי� א' ד סי"ע יו"שו   4
  .ק ו"ש� ס   5
 משאלת משמע שמשו� דרכי שלו� מתירי� ג� כשאי� סיכוי שלא יעבור ה"דוש� בתו. א"שביעית פרק ה משנה ט ובגיטי� סא ע   6

  .כ על האיסור"אח
  ).לב:לא' ב סי"ח" (משיב דבר"ת "שו, )פג' ד סי"יו" (סופרכתב "ת "שו   7
גיטי� סא ' ועיי� בתוס. ל נראה דיש להקל"בצירו� כל הצדדי� הנ, בכל אופ�, ל לא נזכר חילוק זה"א בהלכה הנ"וא� שבדברי הרמ   8

  .ה משאלת"א ד"ע
  .טסק' ח סי"או" בית יוס�"בהובא    9

ומשו� , שחמאה שבושלה בכלי בשרי ב� יומו הוי כתערובת של בשר בחלב, ד"ש� סק" בהפתחי תשו"וב, א"פז סעי� א ברמ' סי   10
  .ולפי זה הוא הדי� לגבי עצ� הבישול). צח' עיי� סי(דטע� כעיקר דאורייתא 

  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי>          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :אני מאשר ג�
  י שאול ישראלהרב

  
  
  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  
  

  ' ו0'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�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר> של 
         ".תורת חיי�" לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ> את התורה לתו> ניסיו�
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   !!!חדש
  ! מהודרת במהדורה "במראה הבזק"ת "שו
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