
       

  

  

  

  

  

  

  

  

   
        

  

        

        
  

  
  

ואשר עשה לדת� ולאביר� בני ", אחד' שמשה חוזר על סיפור קרח בספר דברי� הוא מסתפק בפס
למה רק דת� ואביר� מוזכרי� ולא ). 'ו ,א"דברי� י(..."אליאב ב� ראוב� אשר פצתה האר� את פיה

  ?ח אבל למהצרי  לומר שמה שחשוב לדורות זה דווקא דת� ואביר� ולא קר? קרח
  ?ומה הלקח שאנו צריכי� לקחת לדורות? מה היה חטא� של דת� ואביר�

רק לאחר שמשה פוגש את דת� . כבר בפרשתנו אנו רואי� שיש הבדל בי� דת� ואביר� לשאר העדה
הא� חטא� של דת� ואביר� כל כ  . ואביר� הוא מבקש את העונש המחריד שהאדמה תבלע את החוטאי�

  ?בשביל� עונש חדש" המציאל"חמור שמשה צרי  
טענותיה� של קרח והנשיאי� סבירות אבל מה קשורי� דת� , צרי  לנסות להבי� מה רצו דת� ואביר�

  ?ואביר�
המעט כי :וישלח משה לקרא לדת� ולאביר� בני אליאב ויאמרו לא נעלה"דת� ואביר� טועני� 

א$ לא אל אר� זבת חלב :השתררהעליתנו מאר� זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו ג� 
) ד"י%ב"י ,ז"במדבר ט"(ודבש הביאתנו ותת� לנו נחלת שדה וכר� העיני האנשי� הה� תנקר לא נעלה

היכ� משה רואה שדת� , "'ה וידעת� כי נאצו האנשי� האלה את"...וכשמשה אומר מה חטא� הוא אומר 
  ?שראל אבל היכ� יש ניאו�יש חוצפה כלפי משה וזלזול כלפי אר� י' ואביר� מנאצי� את ה

שוב היכ� , "א� יראו את האר� אשר נשבעתי לאבת� וכל מנאצי לא יראוה"בפרשת שלח ל  , כמוב�, יש עוד מקו� אחד בתורה שבו יש ניאו� וזה
  ?יש זלזול באר� ישראל אבל לא ניאו�, בחטא המרגלי�' יש ניאו� כלפי ה

משבר המרגלי� ומשבר , צרי  להבי� שבפרשת שלח ל  יש שני משברי� בע� ישראל. אביר�אי� מנוס מלהשוות בי� חטא המרגלי� לחטא דת� ו
תכלית שני החטאי� רחוק זה מזה א  יש לה� מכנה משות$ והוא שה� נסיונות . המעפילי� ושניה� יחד ה� תשתית לנסיו� ההפיכה בפרשת קרח

י מפרש על "התנועה הראשונה היא תנועה של ייאוש כמו שרש, בע� ישראלבפרשת שלח ל  נולדי� שתי תנועות . ההפיכה הראשוני� בדור המדבר
בעקבות העונש החמור שהע� מקבל נולדת התנועה . נשי� עלינו מל  %)'ד ,ד"במדבר י"(ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה"הפסוק 
  .י עמלק"ע כמוב� שהתוצאות קשות והע� נפגע, העפלה, וזה פתרו� מידי של מלחמה, השנייה

וישכמו בבקר ויעלו אל ראש "י מפרש "לכאורה התנועה הזאת הייתה אמורה להוות בדיוק את החזרה בתשובה מהחטא וזה ג� מטרת� כמו שרש
ל בעקבות הנחה זו שואל בע. על אשר אמרנו הלא טוב לנו שוב מצרימה %)'מ ,ד"במדבר י"(כי חטאנו 'הההר לאמר הננו ועלינו אל המקו� אשר אמר 

  "?ולמה ננעלו שערי תשובה בפניה�, ומשה לא משו מקרב המחנה' למה ארו� ברית ה', אחר שהעפילו אל ראש ההר ללכת אחרי ה"העקדת יצחק 
דבר אחד ברור וזה שאי� פתרו� מיידי משה רבינו ? וכיצד הוא מתק� את חטא המרגלי�? העונש שע� ישראל מקבל הוא נידודי� במדבר מה טעמו

  .כשיש כזה ייאוש גדול בע� לסיפור דת� ואביר�, ל זה בדיוק הרקע המתאי� ביותר"לאור כל הנ. שנה לשו� מקו� 38ג את הע� הול  להנהי
י עונה שסימ� מסר "אז רש? כיצד בודקי� א� מישהו חזק או רפה, משה נות� למרגלי� מטרות המטרה הראשונה היא לבדוק הא� הע� חזק או רפה

. איתנו' וה, איתו הוא חזק' כאשר המרגלי� חוזרי� כלב ויהושע אומרי� לע� שמי שה. � חזקי� וא� במבצרי� אז ה� חולשי�לה� א� יושבי� בפרזי� ה
ובעקבות זאת המרגלי� מוציאי� את , )'ל ,ג"במדבר י"(עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה"באמצע הדיווח של המרגלי� כלב מתפר� ואומר 

אלא צרי  לדייק ה� לא ? אי  ה� אומרי� זאת הרי משה מסר לה� סימ�). א"ל ,ג"במדבר י"(לות אל הע� כי חזק הוא ממנולא נוכל לע"השקר שלה� 
כי מי שחושב שהוא חלש , "כביכול כלפי מעלה אמרו"מסביר ) ש�( י"י חלשי� וזה מה שרש"אומרי� שיושבי האר� חזקי� יותר אלא ה� אומרי� שבנ

  .משמע שאלוקיו חלש
והניסיו� הגדול הוא שלמרות שאני עושה להבי� ', יי� של הכניסה לאר� זה התמודדות חדשה כי באר� פתאו� צרי  לעבוד את האדמה וכדוכל הענ

כלומר המניעי� שלה� היו קדושי� ועל זה תופסי� דת� ואביר� , הנשיאי� חששו להכנס לאר� בגלל שכל הניסי� של המדבר יעלמו. 'שהכל זה מאת ה
אבל ה� עושי� זאת בצורה חכמה ה� נדבקי� למישהו שטוע� שאי� שבט קדוש שנראה לכאורה , אולוגיה שלה� שאי� קדושה בעול�טרמפ לאידי

ה� מבקשי� לנת� כל אמונה מוצקה בעול� ואת הדבר הזה אי אפשר לתק� . כטענה לגיטימית ולא מביני� שה� בעצ� באי� לכפור במקור הקודש
  .י חינו  ארו "י  לתק� את זה עבמעשה אחד כמו העפלה אלא צר
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 בו מקדש האיש"אומרת  בתחילת פרק שני בקידושי� 1משנה
 בשלוחו השתא"שואלת ' הגמ, ולכאורה יש פה יתור, "ובשלוחו

; מבשלוחו יותר בו מצוה: יוס$ רב אמר" ומיישבת "?מיבעיא בו, מקדש
  ."שיבוטא מלח רבא, רישא מחרי  ספרא דרב הא כי

  : 'א, נ"ח ר"ע או"ומכא� המקור להלכה בשו
להכי� בעצמו שו� דבר ואפילו יש לו כמה עבדי� לשמשו ישתדל "

לצרכי שבת כדי לכבדו כי רב חסדא היה מחת  הירק דק דק ורבה ורב 
יוס$ היו מבקעי� עצי� ורב זירא היה מדליק האש ורב נחמ� היה מתק� 
הבית ומכניס כלי� הצריכי� לשבת ומפנה כלי החול ומה� ילמד כל אד� 

  "ולא יאמר לא אפגו� כבודי כי זה הוא כבודו שמכבד השבת
 הקילו אי "' י שמקשה על הגמ"ל מביא את קושיית החו"הביה
  "?שבתורה ת"ל שדוחה הבריות כבוד גדול הא בכבוד�

 שאתה פעמי� %  "והתעלמת": רבנ� דתנו" 'מ ל"בב' וכוונתו לגמ
 לפי ואינה זק� שהיה או ...?כיצד הא. מתעל� אתה שאי ופעמי�, מתעל�
פטור שזק� ואינה לפי כבודו ומכא� , "מה� והתעלמת נאמר לכ ... כבודו

כ למה "א, חיוב הוא רק מדרבנ�ש כא� שיהיה פטור שה"כ, ממצוות עשה
  ?אות� חכמי� התעסקו במלאכות אלו לכבוד שבת

ולא יאמר "ע תיר� את זה באומרו "ל שבאמת כבר השו"אומר הביה
  ."כי זה הוא כבודו שמכבד השבת ,לא אפגו� כבודי

אד� שרואה רב , ות אבידה לכא�לא שיי  להשוש ל"ומסביר הביה
, גדול מסתובב ע� בהמה הוא לא יודע שאותו רב עכשיו משיב אבידה

וזה כמוב� פחיתות כבוד , אלא זה נראה סת� שהרב מסתובב ע� בהמות
, אומנ� כשאד� רואה שרבו עסוק לחתו  סלט דק דק ביו� שישי, 2לרב

נו לכבוד וכא� מתרבה כבוד הרב שמשקיע זמ, ברור שזה לכבוד שבת
  .שמיי�

פוטרת רב ג� מללכת : בשבועות ל' הגמ, ז יש קושי אחר"א  לפי
  :להעיד בדיני ממונות

 וזילא, בסהדותא דידע מרבנ� צורבא האי: הונא רב בר רבה ואמר"
 אמר. ליזיל לא, קמיה לאסהודי מיניה דזוטר דיינא לבי למיזל מילתא ביה
 ואי� קופה או שק מצא :תנינא נמי אנ� א$, אידי דרב בריה שישא רב

 אי�" – באיסורא אבל, בממונא מילי הני. יטול לא זה הרי % ליטול דרכו
 אי� % ' ה חלול בו שיש מקו� כל', "ה לנגד עצה ואי� תבונה ואי� חכמה
  "לרב כבוד חולקי�

ושעושה לש� , הרי אד� שהול  להעיד ניכר שיש כא� מצוה, וקשה
 ונשא יגיד לא א�, ידע או ראה וא עד והוא" %שהרי חובה להעיד, שמי�
  '?כ למה פטור מצד ביזיו� הרי זהו כבודו שמכבד את ה"א, "עוונו

שכל הפטור של זק� , ל היה נראה לחלק אחרת"ולולא דברי הביה
, כהשבת אבידה או עדות, ואינה לפי כבודו זה דווקא בבי� אד� לחבירו
  .א  בבי� אד� למקו� כהכנה לשבת אי� פטור

  :יר זאת בשני דרכי�ואפשר להסב
והטע� כיוו� שמצוות , מצוות בי� אד� למקו� חמורות יותר  .א

מה שאי� כ� בי� אד� , בי� אד� לחבירו אפשר למחול עליה�
עצמה שא� העדות בדברי� ' וכמו שראינו בגמ, למקו�

 .הנוגעי� לאיסורא הרב מחוייב להעיד

הבעיה של הביזיו� הוא שאני מכפי$ עצמי כלפי מי שאני   .ב
א א� אני משיב לו את האבידה "ז, ע בשבילו את המצוהמבצ

א  כשאני עסוק . וכ� בעדות, כפו$ אליו ינראה כאילו אנ
אי� כבוד גדול יותר להיות ', בכבוד שבת אני עושה למע� ה

 .ע"נכפ$ לרבש

 

ל נות� עוד דוגמא של רב שמחל על "הבעיה ע� תירו� זה שהביה
  , כבודו וקיי� מצוה

בשלמא . נ עסק בעצמו בבניית מעקה"אומרת שר ''''בקידושי� עבקידושי� עבקידושי� עבקידושי� ע' הגמ
שהרי בניית מעקה היא ', כיוו� שניכר שלש� ה, ל מוב�"לתירו� הביה

א  לתירו� השני שחילקנו בי� בי� אד� לחברו לבי� אד� למקו� , מצוה
                                                                        

 .המאמר הוא עיוני ולא להלכה. חלק נכבד מהדברי� שמעתי מאחי 1
ע�  שא� היו שואלי� אותי הייתי חושב אולי שאי� פחיתות כבוד להסתובב, ל"קק 2

, ואולי יש לחלק בי� תקופות? הנה הרב בעצמו מטפל בעינייניו, אולי להיפ , חפצי�
ואולי יש ללמוד מכא� הרבה על , ואולי כיוו� שהרב מתעסק בזוטות ולא לומד

  .שרואי� רב מתעסק בדברי� ארציי� כבודו יורדכז "הפסיכולוגיה של אנשי� שבכ

כי יפל ", שבפשטות מצות מעקה היא מצוה בי� אד� לחבירו, יהיה קשה
  .?3צווה זוכ אי  התעסק במ"א, "...הנפל ממנו

וננסה לתר� את הקושיא מעדות , ל"לכ� נראה ללכת בדרכו של הביה
  .בדר  אחרת

ללכת ע� אבידה , ונפרט, אפשר לומר שישנ� שני סוגי� של בזיונות
הרי עיננו הרואות שהרבה אנשי� , זה לא מעשה של ביזיו� בעצמו

אלא ? אז למה אנו אומרי� זק� ואינה לפי כבודו, הולכי� ע� חפצי�
דור נסו לתאר גדול , שאומנ� לכל אד� זה לא ביזיו� א  לרב זהו ביזיו�

ללכת להעיד זה , א  יש סוג אחר של ביזיו�... על כתיפוהול  ע� חבילה 
ד חוקר "כל אד� שהול  להעיד אז הבי, מעשה שמצד עצמו יש בזיו�

ד "פחיתות הכבוד הזאת שבי, ובודק אותו לראות שהוא לא משקר
  .שקר ולכ� חוקרי� אות  שייכת בכל אד�חושבי� שאתה מ

ל צודק שבמקו� שניכר שעושה לש� "מעתה נאמר שוודאי הביה
א  כל זה דווקא כאשר הביזיו� נובע מהסיבה , מצוה אי� ביזיו�

אומנ� לרב יש בזה , שאד� רגיל עושה" ארצי"שהמעשה הוא , הראשונה
, "ובחש"ובזה א� יש בזה מצוה ממילא המעשה הוא כבר , ביזיו�

  .שמתאי� ג� לרב
אלא שהמעשה מבזה , א  א� הביזיו� לא תלוי בחשיבות המעשה

ועל , יהיה ניכר שהוא מעשה של מצוה יש כא� ביזיו�א� א$ , מצד עצמו
  .  ל בכלל לא דיבר"זה הביה
  

י שהקשה מהשבת אבידה לשבת "אפשר ליישב את קושיית החו
  בדר  נוספת

כמי� הקדישו זמנ� בשביל כיצד אות� ח, יש להקשות עוד קושיא
 ותלמוד מצוה עשיית לפניו היה"הרי כלל נקוט בידינו , הכנות לשבת

 לאו וא�, תלמודו יפסיק לא אחרי� י"ע להעשות למצוה אפשר א� תורה
צ  "השעה? )תורה תלמוד הלכות �"רמב" (לתלמודו ויחזור המצוה יעשה

  :מתר� שני תירוצי�
בו יותר מבשלוחו  במצוה המוטלת על גופו אמרינ� מצוה )1

אי� נראה שהכוונה שהוי כתפילי� שצריל . [ומבטלי� תורה
צ שבזה "שאז מה שיי  מה שמסיי� השעה, לעשות בגופו

א בכלל לעשות "הרי מצוה בגופו א, מצוה בו יותר מבשלוחו
אלא נראה שהכוונה שמוטל עליו באופו ) ל"ואכמ(י שליח "ע

ס מוטל על "ס, פ שלא בגופו"כמו מצות מעקה שאע, אישי
. א: א יש שלושה גדרי�"ז. בעל הבית לעשות את המעקה

כמעקה וכבוד  %מצוה המוטלת עליו. ב. כתפילי� % מצוה בגופו
 ] ח"כגמ %מצוה שאינה מוטלת עליו באופ� אישי. ג. שבת

, כא� זה די� מיוחד בכבוד שבת דחמירא לכ� מבטלי� תורה )2
  .מה שאי� כ� בשאר המצוות

לתר� תירו� שלישי דומה לתירו� הראשו� של אומנ� נראה שאפשר 
  :צ"השעה
כתפילי� ואכילה , מצות כבוד שבת היא מצוה בגופו ממש )3

א לעשותה "שהרי א, ולכ� ודאי שמבטלי� תורה לזה. בסוכה
 .בידי אחרי�

ל שמה שכבוד שבת לא נדחה מפני כבוד הבריות כיוו� "ז א"לפי
שהיא רק מצוה שכבוד שבת זו מצוה בגופו ולכ� חמורה מאבידה 

  .4המוטלת עליו
' הוא שלכאורה הוא סותר את הגמהשלישי הקושי ע� התירו� 

אומרת שעדי$ שהאיש יקדש בעצמו כיוו� ' הגמ, שהבאנו בהתחלה
 מלח רבא, רישא מחרי  ספרא דרב הא כי; מבשלוחו יותר בו מצוה"ש

א  ג� כבוד שבת ולא חיוב משמע שרק מצוה יותר בעצמו  "שיבוטא
  ???י שליח"אפשר ע

, י שליח"א כלל ע"ל שבאמת כבוד שבת זו מצוה בגופו וא"אלא שא
כיוו� ? לומר שמה הטע� שמצוה בו יותר מבשלוחו' אומנ� כוונת הגמ

והוכחה לכ  שיש כבוד המצוה בעשיה בגופו , שמראה בזה כבוד המצוה
, הוא כבוד שבת שש� חכמי� אפילו קבעו חובה לכבד את השבת בגופו

אלא מביאה , לא מביאה ראיה למצוה בו יותר מבשלוחו 'ל שהגמ"א
וממילא נראה מזה שמצוה בו , ראיה שיש כבוד בזה שאד� עושה בעצמו

  .יותר מבשלוחו
                                                                        

, ה שאני לא עושה בשביל אד� ספציפיששאני מעק, ואומנ� אפשר ליישב קושיא זו 3
וג� הרב לא מכפי$ עצמו כלפי א$ , א למחול על זה"ולכ� ג� א, אלא בשביל כל העול�

  .אד�
 .י"כמוב� שאת שאר המקרי� זה לא יתר� אלא רק את קושיית החו 4

       

 ה
 עמרי קראוס' ר



  )'ד( נגעים טהורים
            

  

. ש"ד לפי ביאורו של האו"� והראב"ד כא� ראינו את שיטת הרמב
� פשיו� למראה בהק � הבהק הוא מראה נגע טהור ולכ� אי"לרמב

יהודה ' יוסי בר' � פוסק כר"וממילא הרמב, אבל יש פשיו� למקומו
ד סובר שהבהק הוא "הראב. שהנגע צרי  להיות ראוי לפשיו� מכל צדדיו

אבל בי� בבוהק ובי� במקרי� , מקו� בגו$ העור שאי� פשיו� לתוכו
  ).כמו השחי� והקרחת והשחי� המורד ומקו� שיער וזק�(אחרי� 
במקו� בו מופיעה , ד עצמו התייחס לדרשות תורת כהני�"בהרא

ד "נקדי� תחילה את המחלוקת שלפי שיטת הראב. שיטתו בעני� זה
  .  ד כפי שיוצא מפירושו"ומש� נגיע לשיטת הראב, תלויה בדיני� אלו

  
 שהוא כל בבגדי� הסמו  הפשיו�) "'ד ,ב"יצ "טו(� "כתב הרמב

 בו ונולד שהוסגר בגד כיצד" �"רמבומבאר ה ,"כגריס החוזר או והרחוק
 היה וא�, וישר$ פשיו� ז"ה בו שהוסגר הנגע מ� רחוק כגריס אחר נגע

' ב שבוע בסו$ הנגע ממנו שקרע בגד וכ�, בו משגיחי� אי� מכגריס פחות
 אחר הנגע בו שפשה בגד וכ�, ישר$ כגריס נגע בו וחזר שביארנו כמו

זה , "בבגדי�"� "הרמבד משיג על סייגו של "הראב. "ישר$ שנפטר
 תמצא נגעי� משנת ע� כהני� תורת בדרש תעיי� א� א"א"לשונו 
, ד"את עיונו זה של הראב". הדי� לזה שוי� והבתי� והבגדי� שהאד�

 1,אנו נביא אותו כא� במלואו; מ"הביא הכס, כ ש�"שנכתב בפירושו לתו
, �"ע� ההמש  שאינו קשור להלכה זו ברמב, כ"כמו שמופיע בפירוש תו

  . ד"אבל הוא יסודי ביותר להבנת שיטת הראב
 כל פשיו� ל"דקי' פי לבוהק לשפשתה פרט איה" 2ד"ל הראב"וז
 ג"ואע )ובתי�( בגדי� בנגעי] כדאיתא לקמ�[ כגריס והרחוק שהוא

 מכללי לה שמעינ� ]מיהו[ בפירוש לה אשכח� לא] בנגעי אד�[ד
 ד"פ בנגעי� דתנ� דאד� בנגעי� מטמא לא הרחוק דפשיו� דמתניתי�

    שערותשערותשערותשערות' ' ' ' בבבב    רוחברוחברוחברוחב    בובובובו    ישישישיש    א�א�א�א�    ממנהממנהממנהממנה    יוצאיוצאיוצאיוצא    וחוטוחוטוחוטוחוט    כגריסכגריסכגריסכגריס    בהרתבהרתבהרתבהרת"""" )משנה ה(
 לית דאי הא]י[מ שמעינ� """"למחיהלמחיהלמחיהלמחיה    לאלאלאלא    אבלאבלאבלאבל    ולפשיו�ולפשיו�ולפשיו�ולפשיו�    לב�לב�לב�לב�    לשיערלשיערלשיערלשיער    זוקקזוקקזוקקזוקק
 לא חוט לאותו חו� פשה דא� לפשיו� זוקק אינו שערות שתי רוחב 3ביה

 ק"פ בנגעי� ותנ� מטמא לא מרחוק הבא פסיו� אלמא פסיו� משו� מטמא
    אואואואו    האו�האו�האו�האו�    להלהלהלה    שהלכהשהלכהשהלכהשהלכה    אואואואו    הפשיו�הפשיו�הפשיו�הפשיו�    לולולולו    והל והל והל והל     פסיו�פסיו�פסיו�פסיו�    בובובובו    היההיההיההיה"""" )נה המש(

    ומחיתומחיתומחיתומחית    המכוההמכוההמכוההמכוה    השחי�השחי�השחי�השחי�    ומחיתומחיתומחיתומחית    השחי�השחי�השחי�השחי�    כגריסכגריסכגריסכגריס    ובזהובזהובזהובזה    בזהבזהבזהבזה    ואי�ואי�ואי�ואי�    שנתמעטהשנתמעטהשנתמעטהשנתמעטה
 שמעינ� )להקל אלו הרי( """"לפשיו�לפשיו�לפשיו�לפשיו�    האו�האו�האו�האו�    בי�בי�בי�בי�    חולקי�חולקי�חולקי�חולקי�    המכוההמכוההמכוההמכוה

 הוא לפשיו� האו� בי� חולקי� ובוהק ומכוה דשחי� טעמא )מהאי](האימ[
 בעלמא הבשר עור אבל לפשיו� חזי לא ובוהק ומכוה דשחי� משו� טהור
 )אלא( ]קשיי�. [מטמא הרחוק פשיו� אלמא טמא ביניה� שחולק פ"אע
מ מ מ מ """"ושושושוש[ס כגרי שהוא בפסיו� וחדא שהוא כל בפשיו� חדא] תלת[ מ"ש

ג דלא דריש "ונגעי בתי� ונגעי בגדי� שוי� ה� לזה הדי� ואע שנגעי אד�שנגעי אד�שנגעי אד�שנגעי אד�
ד "כא� מארי  הראב4; ]"ה חד דינא אית להו"לה בהדיא בנגעי אד� אפ

השתא "ומסכ�  5בדרשות הפסוקי� האפשריות כדי לסייע לרעיו� זה
דבעור הבשר נמי פשיו� הסמו  כל שהוא והרחוק דבעור הבשר נמי פשיו� הסמו  כל שהוא והרחוק דבעור הבשר נמי פשיו� הסמו  כל שהוא והרחוק דבעור הבשר נמי פשיו� הסמו  כל שהוא והרחוק שמעינ� מהני כללי 

  "....כגריסכגריסכגריסכגריס
שדוקא מקו� ) ה,נגעי� א(ד מדייק מלשו� המשנה "הראב, א� כ�

שיו� אבל מקו� הראוי לפ, שאינו ראוי לפשיו� חולק בי� הנגע לפשיו�
. וא� כ� ג� אינו מפסיק, לא נזכר במשנה, וכגו� עור בשר, בעצמו
שהוא השיעור , ד מדגיש שדווקא א� הפשיו� הרחוק היה כגריס"הראב

  .ייחשב הבהק לסימ� טומאה, הראוי לנגע העומד בפני עצמו
  

שנמנה , שהבהק, ד ג� ראיה לשיטתו"אבל מכא� מוציא הראב
מפרק קמא דנגעי�  ושמעינ� תוושמעינ� תוושמעינ� תוושמעינ� תו"; יו�אינו מקו� הראוי לפש, במשנה זו

ובעינ� שיהא "אבל " דבהק לא חזי לפשיו�דבהק לא חזי לפשיו�דבהק לא חזי לפשיו�דבהק לא חזי לפשיו�מה  פיסקא דאייתינ� לעיל 
". הנגע כל החוצה לו סמו  לעור הבשר וראוי לפשיו� והכי דריש לעיל

; )ג,צ ו"טו(ד עצמו בהשגה "משפט נוס$ זה נוגד את שיטתו של הראב
' ד היא דרשת ר"� הראבהבעיה חריפה יותר א� אמנ� הדרשה אליה מציי

  6.כנגדה יצא במפורש בהשגתו, יהודה' יוסי בר
                                                                        

מ "שמתי את נוסח הפירוש הנדפס בסוגריי� מרובעות ואת שינויי הנוסח של הכס 1
 .תבסוגריי� עגולו

הלכה יז ] פרק ב) [פרשתא ב(; ש"י האו"כ שצוטט כבר לעיל ע"בפירושו לתו 2
 ). הערתי כברובדפוסי� הוא המש  אחד ע� הלכה יד ו(
 .ש"הרוצה ליישבו יעיי. שינוי גירסא שמשמעותו אינה ברורהיש כא� נדפס ב 3
 ד כי א� את הפסיקה שהבהק אינו ראוי"מכא� ואיל  לא מצאתי שהביאו מהראב 4

 .לפשיו�
א� (כתב דברי� דומי� ) ה,נגעי� ד(ט "ג� התוי. השמטתי את הדרשות מחמת אריכות� 5

 .ונראה שכתב כ� מדעתו) כי בקיצור
; שהמשפט כפי שמשתמע כא� אינו מתקשר לא לכתוב לפניו ולא לשאחריו, יש להעיר 6

� לא פ מכל מה שחיפשתי בי� העוסקי� בתורת נגעי"עכ. אולי זהו פתח להבנה חדשה
אולי לא היה לפניה� ואולי . ש לסתירה היוצאת ממנו"כ, מצאתי מי שיתייחס לקטע זה

והיינו "ד בראיותיו שהבהק אינו ראוי לפשיו� "ממשי  הראב
דדרשינ� הכא היא פרט לשפשתה לבהק ולמעוטי פשיו� כל שהו הנולד 
בו לא מטמא ואפילו הוא סמו  לבהרת דאמרינ� האי לאו פשיו� דבהרת 

   7".יו� דאי� בו שיעור לאו כלו� הואאלא צרבת הבהק הוא וכ
בהק אינו ; ש"ד נקלע לאותה בעיה עליה הצביע האו"מעתה הראב

ובהק , בהרת שנסמכה למקו� שאינו ראוי לפשיו� טהורה, ראוי לפשיו�
ד אמנ� מוכיח את כל "א  כיו� שהראב. שנסמ  לבהרת אינו מטהר אותה

  .חידוש מופלא י"ד מיישב את כול� ע"הראב, כ ומשניות"השלש מתו
ומיהו היכא דפשה בו כגריס מטמא דדרשינ� לקמ� "וזה לשונו 

ל בהק הוא טהור הוא "בהק יכול יטהר את הבהרת שנסמ  לו ת 8בפרשה
ואי� הבהרת היוצא ממנו טהורה אלא טמאה ואי לאו דחזיא לפשיו� היכי 
הויא והא בעינ� שיהא כל החוצה לו סמו  לעור הבשר וראוי לפשיו� 

ג דלא חזי בהק לפשיו� כל שהוא לפשיו� כגריס מיהא חזי "מ אע"אלא ש
  ."דהואיל והוא גופיה מטמא לפשיו� נמי חזי

  
מצאנו מושג כזה ". צרבת הבהק", מושג חדש" המציא"ד "הראב

מראה , השאלתו של מושג זה ג� לבהק. ובהשאלה ג� במכוה, בשחי�
, י� לבהרתהשחי� והמכוה ראוי. ד מייחס לה� דמיו� מסוי�"שהראב

א� היתה בהרת סמוכה ; אבל אינ� ראויי� לא לפשיו� ולא לצירו$
ד הנגע אינו "לשיטת הראב. אי� זה פסיו�, לשחי� והופיעה ג� בשחי�

הבהרת שפשתה מבהרת הסמוכה לבהק  –ובאותו מוב� , פושה ג� לבהק
וכעי� , ע� זאת הבהק עצמו ראוי לפשיו�. לתו  הבהק אינה מטמאה

  .דוקא כגריס שהוא נגע בפני עצמו –פסיו� הרחוק 
  

� "נראה שיש להקדי� את הסברו של הרמב, כדי להסביר את ההבדל
. הרי פסיו� הרחוק אינו מטמא, לפי שיטתו. לאותה משנה בפרק ראשו�
שבהק או שחי� המפסיקי� בי� הנגע לפסיו� , א� כ� מה שאומרת המשנה

ובדה שאי� ש� אלא הע, לא השחי� המפסיק מטהר. תמוה מאד, מטהר
וג� א� בשחי� היה מקו� לומר שמדובר בשחי� שיש . בהרת מטהרת
לבאר בדעת  11ונראה. א לומר כ�"א 10בבהק שהוא מראה 9,בהרת ג� כ�

הוא מסביר כבהרת " שפשתה לבהק] בהרת"[שהרי את המושג , �"הרמב
, א� כ� הפשיו� אינו מקו� מסוי� של נגע. שהפשיו� שלה הוא עצמו בהק

יש התפשטות של , א� כ� ג� כא�. עה של התפשטות הצרעתאלא תופ
לבי� התוספת ") האו�("ומפסיק בי� המקור , הצרעת שאותה קוטע הבהק

הרי שמהיותו של הפשיו� שמעבר לו , א� הבהק הסתלק. הפשיו� –
  .פשיו� מוכרח שג� מה שבינו לנגע הוא פשיו�

לא עליה מדברת המשנה אינה רווח במקו� א" חלוקה"נמצא שה
מעתה אי� הכרח שמדובר דווקא על . קטע ריק בהתפשטותה של הצרעת

  .די במקו� המחדש די� היוצר הפסק; מקו� שיוצר הפסק
  

ד מבחי� בי� גבולות הנוצרי� על ידי הנגע לבי� הנגע "נראה שהראב
השחי� והמכוה כול� יוצרי� גבול שאינו ראוי לפשיו� בי� , הבהק. עצמו

אבל . בי� הנגע לפשיו�הפסק הפסק הפסק הפסק ודבר זה יוצר , לוהנגע לבי� המקו� הסמו  
הבהק . אינו ראוי לפשיו� 12רק שחי� ומכוה יוצרי� ג� שטח שבעצמו

אפשר לומר שהבהק . עצמו יוצר גבול אבל מקומו בעצמו ראוי לפשיו�
זאת ג� . ד הוא כעי� עור בשר המובדל בגבול סביבו"לשיטת הראב

כיו� שיש גבול  –ו� הרחוק אבל דיניו כפשי, הסיבה שיש בתוכו פשיו�
13.מפסיק ביניה�

        

                                                                                                                          

ויש ) וכמו שאעיר לקמ� שג� הוא פירש באופ� אחר אות� סוגיות(סברו שאינו עיקר 
) א"ה(תחילת פרשתא ז ) שרצי�(עיי� פרשת שמיני (בפירוש ג� דברי� שאינ� עיקר 
 ). פירש כראשו�) מהלכות כלי� הלכה ה ג"פי(שפירש שני פירושי� ובהשגות 

; ד כא� אומר בפירוש את מה שהנחנו כהסבר לשיטתו"שאמנ� הראב, יש לשי� לב 7
ודיניו יהיו שוני� מדיני נגע , הבהק דומה לשחי� ומכוה בכ  שיכול להיות נגע בתוכ�

 .בעור הבשר
 .וש� פירש באופ� אחר; א"ה] פרק י) [פרשתא ה( 8
 ט"ש תוי"עיי 9

בי� הבהק ) �"בדעת הרמב(שחילק ) מערכה מא] ו,ו[נגעי� (מנ� עיי� דעת יוס$ א 10
 .למראה הבהק

יצחק קא� ' במאמרו של הר) ר על משניות לא מצאתי"ובא(א "ז בש� הגר"מצאתי כעי 11
 .ש"עיי) עמוד יד] ג"תמוז תשכ[כר  ג חוברת א (במאס$ תורת האר� 

  .מש� נראה כדברינו, ד בסיו� דבריו"עיי� היטב בלשונו של הראב 12
ואינו דומה לקרחת וגבחת שה� מעכבי� בחזרת מראה עור בשר ולא ראיתי מי שיאמר  13

ונראה שהבהק מחולק מעור הבשר ) ואפילו פשיו� הרחוק(שיש בה� פשיו� מעור בשר 
 .ל"ג ה� חלק אחר באותו אד� ואכמ"והקו

 ע

  
  משה יעקב גמליאל

 



  )'ב(מגמתה של מידת הצניעות 

:) שבת נג(' על הגמ" עי� איה"ראינו את דברי הרב ב, מאמר שעבר
ר מעשה באדם אחד שנשא אשה גידמת ולא הכיר בה עד יום "ת"
. בה בעלה הכירבא וראה כמה צנועה אשה זו שלא , אמר רב. מותה

אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר , זו דרכה בכך, יאאמר לו רבי חי
  ".באשתו

הדבר משפיע , הרב דיבר על כ  שכאשר האד� קולט יופי ואסטטיקה
כשהאד� , ולהיפ . על נפשו והוא נהיה מסוגל יותר לקלוט יופי רוחני

נמשי  את דברי . כ ומוריד אותו"הדבר משפיע על נפשו ג, קולט כיעור
  .הרב מהנקודה שהפסקנו

כשאהבת ההוד והחן מתמלאת יפה בנפש עד שנעשה כטבע "
מסגלת הנטייה הטבעית את העין ליפול רק על ההוד וההדר , קבוע

  . והכיעור מתרחק ומתעלם

היופי , כאשר אד� מתרגל לראות רק דברי� יפי�, בסופו של דבר
הנטיה להסתכל על היפה הופכת . ממלא את נפשו ונהפ  לטבע קבוע

על היופי " מתבייתות"עיניו של האד� . בר טבעימדבר מלאכותי לד
  .ומתעלמות מהכיעור

בין בדברים , זה הכלל נוהג הוא בכל אופני ההוד והכיעור
שבכולם אין הכיעור , המורגשים בין בדברים המשוערים והמושכלים

ומפני ההשגה , נמצא מצד עצמו אם היה אפשר לאדם לכלול את הכל
מצא בחלקים המתגלים אליו להעיב בא הכיעור הנ, הקטועה של האדם

ועל זה נמצאת מידת הצניעות לעזרתו להיות סופג . את אור נפשו
, אמנם. בהתגלות רק את היפה והנאה ומעביר עין מן התוהו והכיעור

א מצד קוצר הראות ומעוט "כ, כיון שבאמת אין שם כעור מגואל
סה ולא ראוי שיהיה רק מכו, כ אנחנו למדים כי מה שמכוסה"ע, ההקפה
והכיסוי יוליד את המטרה הדרושה לשכלל הוד המצייר , נעדר

  ".זוהי מגמתה של מידת הצניעות, והמתבונן

. כדי שנוכל לקלוט את היופי? ציווה אותנו להיות צנועי�' מדוע ה
הרב לא מדבר על . לקלוט רק מה שיפה %צנזורה, הצניעות זו הגבלה

אלא , כיעור אסטטי בלבדקליטת יופי אסטטי בלבד ומניעת קליטה של 
. מבחינה מוסרית, הרב מתכוו� כא� על קליטת דבר שיפה מבחינת טוהר

זה דבר  %של יצר, של חטא, דבר שמעלה אצלנו אסוציאציות של גו$
היצר מתגבר באד� ! מפני שזה מוליד אצל האד� הנמכת קומה, מכוער

י מגביר אצלו את הצד הבהמ, הורס את אישיותו, ומוריד את קומתו
כאשר אד� נפגש ע� דבר שמעורר אצלו את . ומוריד את הצד השכלי

צרי  באופ� מלאכותי , לכ�. הוא מפרק את היופי הפנימי שלו % היצר
כאשר אד� מטהר את עיניו מראות ברע . להיות סלקטיבי במה שרואי�

א  בתו  כל זה . 1בסופו של דבר הוא יהיה טהור מבפני� % )רע מוסרי(
                                                                        

שאכילה משפיעה על כמו . שאכילת דבר טמא מטמטמת את הלב' מאמר הגמ, לדוגמה 1
יותר גרוע ויש בזה יותר ' וזה אפי, כ  ג� ראיית כיעור מוסרי משחיתה את הנפש %הנפש
  . לאווי�

 

כיוו� שלכל דבר , ראוי שיהיה רק מכוסה ולא נעדר %שהמכוסה, יש לדעת
יש מקו� וזמ� ) ג� דבר שנראה כמכוער בהסתכלות ראשונית ושטחית(

אצל שמטרתו להוליד , הכיסוי הוא רק כלי עזר. בו הוא מתאי� ויפה
מגמתה , כ"א, זוהי. את צורת ההסתכלות וההתייחסות הראויה המתבונ�

את היופי והטוב כדי שיקנה לעצמו הרגלת האד� לראות  % של הצניעות
  .צורת הסתכלות מסויימת

אמנם הנטיה שלא לתן מקום למה שהוא כעור ומעיק על היופי "
. זאת היא צניעותה של האשה, הציורי שיגלה לעין מה שחוץ לו

והנטייה שלא להרחיב את העין כי אם לפי מידת התפארת זאת היא 
  ". מידת הצניעות של האיש

אלא ביחס למשל של , כוונה לאיש ואשה דווקאשאי� ה, כמוב�
  ". כמה צנוע אד� זה" %ו" כמה צנועה אשה זו" %'הגמ

היא לוקחת בגד . לכסות באופ� מלאכותי? מהי צניעותה של האשה
היא לא נותנת  % זוהי פעולה מאוד טכנית א  ע� תוצאות גדולות. ומכסה

  .נפש האד� דברי� שהורסי� מבפני� את, אפשר לקלוט דברי� מכוערי�

והיא שהעי� כבר באופ� , א  יש קומה גבוהה יותר של צניעות
לא . מפני שהיא מחפשת רק את הטוב, על הטוב" מתבייתת"אוטומטי 

זה מה . י זה שהעי� לא קולטת את הרע"אלא ע, י זה שמכסי� את הרע"ע
ולא לראות את , זהו כשרו� לראות את הטוב % "עי� טובה"ל "שנקרא בחז

  .כל כ  מתוק� מבפני� עד שהוא כבר רואה רק את הטוב האד�. הרע

היא לא לאפשר לראות את הרע " הצניעות של האשה", כ"א
היא שכבר מתוכו מתנהל התהלי  " צניעותו של האיש"ואילו , והמכוער

והאיש , י כיסוי"האשה עושה את זה ע. הזה שלא לראות את המכוער
  .ראיית הרע%   עד כדי איהרמה המוסרית שלו גבוהה כל כ, כבר מבפני�

חייא ' מ בי� רב לר"נראה שהנפק, ולמדרש' בנוגע לסיפור של הגמ
האשה היתה כל כ  צנועה שהיא לא חשפה כלל את , לפי רב: היא כזו
י מעשיה היא לא הפגישה אותו ע� הכיעור הפיזי והכיעור "גופה וע
, ובמדרש' א� נדייק בגמ. העניי� הוא אחר, חייא' ואילו לפי ר. המוסרי

. ויש הבדל בי� שני המושגי�, "לא הכיר"אלא " לא ידע"לא כתוב 
ברור שאותו ידע , חייא' לפי ר. ההכרה היא הבנת המשמעות של הדברי�

אלא שאותו אד� לא היה אכפת לו שיש לה יד , שיש לה רק יד אחת
הוא לא הסתכל בה והערי  אותה . זה לא שיחק אצלו תפקיד בכלל, אחת

בשבילו היא היתה . שהוא קלט אותה מבחינה חיצונית י מה"כלל ע
אותו דבר . ולא את חיצוניותה, מושלמת מפני שהוא קלט את התו  שלה

א  הצד האסטטי הגופני , הוא ידע אי  אשתו נראית. אצל אברה� אבינו
הוא הסתכל עליה בשלמות גדולה כל כ   %לא היה רלוונטי בשבילו

אלא הוא , שנקרא אסטטיקה" רכיב"שהוא לא בודד א$ פע� את ה
אז הוא , רק כשהגיעו למצרי�. הסתכל עליה במבט כללי של שלמות

מפני שצרי  היה לתת את הדעת , "יופי"שזה של ה" רכיב"בודד את ה
.עליו
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עברו עליו . במהל  המלחמה תעה בדרכו ובמש  הזמ� אזל כל המזו� שבכליו. מעשה שהיה ביהודי עשיר שגויס לצבא ונלח� במדינת אויב :שאלהשאלהשאלהשאלה
  .וכמעט שהגיע עד שערי מוות, ימי� של עינויי רעב נוראי�

  !"הב לי מאכל להשיב נפשי בטר� אמות" –החייל המורעב חנ� הת –" אנא רח� עלי כי באו מי� עד נפש. "ולפתע פגע בחייל אחר, ת"ריח� עליו השי
אספק ל  מזו� א  ורק א� תתחייב בפני למסור לי את אחוזת  לאחר : "אלא שהציב תנאי, מהאוכל שברשותולנוכח הפצרותיו נאות חברו לית� לו 

  !!!"המלחמה
  .ויאכל לשובע נפשו... וית� לו חבירו פרוסות לח� יבשות. בלית ברירה הסכי� העשיר

  !"כפי שהוסכ� עלי  לית� לי את בית ! אני דורש שתכבד את העסקה: "הגיע בעל המזו� ותבע את חבירו, ככלות המלחמה
ואפרע ל  רק את שווי הפרוסות , ולכ� אי� בהתחייבותי כלו�, כמי שתקפו בולמוסהייתי  –כל התחייבותי לא הייתה אלא מאונס : "ה העשיר ואמרנענ

  !..."ותו לא
  ?ע� מי הדי�

  ה בגליו� הבא"התשובה תפורס� בעז
  

מדובר : והתשובה. ט עצמו"ותרת באכילה ביוט והתערבה באחרות תהיה מ"כיצד ייתכ� שביצה שנולדה ביו, שאלנו :תשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמת
ת מ� ילו$ והעירוב נתברר כי אחרק לאחר הק. ט"בביצה שקולפה מקליפתה והתערבה ע� ביצי� אחרות קלופות מקליפת� לצור  אכילה בליל יו

מכיוו� שיש איסור , א  כא�. הוי דבר שיש לו מתירי� שאפילו באל$ לא בטיל, כ אומרי� שכל התערובת אסורה שכ�"בדר. ט"הביצי� נולדה בליל יו
ולכ� , שזהו דבר שאי� לו מתירי�, יוצא. הרי שלא יוכלו לאוכל� לעול�, לא נתיר לאכול מ� הביצי� עכשיוא� , לאכול ביצה קלופה ששהתה כל הלילה

  .נית� לאכול את תערובת הביצי�

  
  א"שליט ציון אלגזי- הרב בן

 

 ! 'מברכת את תלמידי הישיבות התיכוניות בברכת ברוכים הבאים בשם ה" כרם ביבנה"ישיבת 

  

  יתקיים בישיבה , נהשכמידי שנה בש, הננו שמחים להודיע

        " " " " מחנה תורנימחנה תורנימחנה תורנימחנה תורני""""

  לתלמידי ישיבות תיכוניות
  

 ,מפגש עם רבנים, ומגווניםיימו שיעורים אקטואליים במחנה יתק
  .ושלל פעילויות המשלבות תורה עם הנאה בריכות, טיולים

 

  ב"י –' המחנה מיועד לבוגרי כיתות ט
  ) ביולי 4-11(ט תמוז "כ –ב "כויתקיים בתאריכים 

  

 ן להשיג באתר האינטרנט של הישיבהפרטים וטופס הרשמה נית



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לברי לבב' אך טוב לישראל ה      
  ל"ר הרב מרדכי אליהו זצוק"מספד על מו      

  
  .מ אליהו"ר הגר"תו בסערה השמימה של מוי� עלי

אינני , בבואי לכתוב כמה מילי� לאחר גניזת ארו� האלוקי� בעפר
שכ� תקצר היריעה לספר ולשת$ את . יודע היכ� להתחיל והיכ� לסיי�

מקצת בלאור  שני� שעמדתי , בימי� ובלילות, הכלל ברגעי� ובשעות
א  . ו של איש ענק וגדול בכל מישורי החיי� התורניי� והאנושיי�בצל

על  �אנסה להעלות, לאור  כל השני� �אחת שחשתי אות שתי נקודות
  . קצות היריעה

הוא ראה בתורה . כל כוחו ומרצו והמרצתו היו מכח תורה, ל"הרב זצ
לא היה פע� ששהיתי . ובלימודה כנשמת רוח החיי� של ע� ישראל

פ או תו  כדי "וד בביתו שלא היה באמצע לימוד תשובה בעבחדר הלימ
. זכורני הפע� האחרונה שנכנסתי לבקרו לפני שאושפז. חשיבה בכתב

האצבע מהלכת . נכנסתי לחדרו והוא באמצע לימוד ירושלמי יבמות
לקח כמה דקות שהוא ש� לב . במרוצה והוא כולו שקוע בלימוד' בגמ

למה הרב לא מוציא : :תי אותוכמה פעמי� שאל. שנכנס משהו לחדר
את משנתו ההלכתית הסדורה כדי שנוכל לשאוב ממנה פסקי� לכלל 

לאט "ותמיד היה מראה לי את ארגזי הכתבי� שלו ואומר ?, "הציבור
והיה משקיע מזמנו ומכוחותיו להגיע לכל מקו� של " לאט זה יצא

ממרי� , וכל מקו� שהיה מגיע. כוללי� וכנסי� של תורה, ישיבות, תורה
אי אפשר לתאר את החות� בנפש על רצו� . על עמל תורה והתמדה

  .להמשי  ללמוד וללמד אחרי דבריו שנבעו מפי הגבורה

 נתו� לשינויי�מזג רוח� ויחס� לסובבי� אות� , בטבע� של הבריות
. פעמי� בגלל מי שעומד מול� בגלל מעמדו החברתי הלימודי התורני

פעמי� , � פרטיי� שעברו על האד�אירועי פעמי� שהיחס משתנה בגלל
א$ הוא מצב הרוח הלאומי גור� . לטובה ופעמי� חלילה להיפ 

מצד , מ אליהו"ר מר� הגר"כ� היה מו אל. לתגובות שונות ומשתנות
 שאלה פרטית הייתהלא . אחד הוא היה גדול בתורה בכל חלקיה

וציבורית שלא הכריע בה מתו  היק$ סמכות ונחרצות ומאיד  גיסא 
. כל זמ�ביחס והתחושה שהוא נת� לכל הסובבי� אותו בכל מקו� וה

שני� שעקבתי אחר מעלותיו התרומיות והסגוליות ומצאתי שמעול� לא 
, תויצבמחשהיה התעל� מאיש לא דילג על א$ אחד לא העדי$ משהו 

ביחס ובמאור פני� בגלל שהיה הדור בלבושו או בגלל מעמדו הציבורי 
את מאור הפני� בתחושה , לכל אחד נת� את המילה הטובה. תיוהחבר

  .ואתה כל עולמו ,ביותר בעיית שהוא מערי  ומחשיב אות  ואת 

לא היה פרט קט� או אד� , אד� גדול נבח� בפרטי� הקטני�
להתעכבות של , שלכאורה היה קט� בתורתו או במעמדו שלא זכה ליחס

צווה אותנו בהשבת התורה מ. לשאול ולבר , הרב בשביל לשמוע
הוא ראה אצל כל אחד את חסרונו ואבידתו " לא תוכל להתעל�"אבידה 

אבל מעול� , מעול�, שני� ששהיתי במחיצתו. הפרטית ולא היה מתעל�
כל מי שהיה שיי  בתורה , לא שמעתי אותו מדבר בגנות אד� או מוסד

  .להמרצה באשר הוא, לכוחות, זכה לתשבחות, ובמצוות באשר הוא

א  טוב "מ אליהו היה "מורנו הגר" א  טוב לישראל"וק אומר הפס
תמיד ביר  בעי� טובה ובלב , הוא ראה את הכל בעי� טובה, "לישראל

זכורני תמיד את רגעי הפרידה מהרב ואת שובל הברכות שהוא עוד . טוב
  .היה מערי$ על הבא במחיצתו ג� שכבר יצא מחדרו

  .והיה חפ� בטובתו של ישראל בכל נימי נפש

, הוא בחכמתו ידע תמיד תמיד לרומ� את האד� שבא במחיצתו
רומ� את מי שהציבור פעמי� סלד ממנו בגלל , רומ� את רוחו בברכתו

מ אליהו "זכורני באחד הכנסי� שהגר. מעשיו או מעמדו הציבורי
הייתה ש� אישיות ציבורית שספגה ביקורת קשה על  ,השתת$ בה�

פתח בדברי ברכה , וב לישראלהרב אליהו כדרכו בקודש ט. מעשיו
לטובה ברגע ומכא� והיל   האווירהשינה את , ושבח על אותה אישיות

פע�  הייתהלא . המשי  ברוחו הטובה בשיעורו המפיק מרגליות
אנרגיות חדשות שפעמו בקרבו , שיצאתי ממנו שלא חשתי תדלוק כוחות

ת הכוונות מתו  תורתו הענקית שהייתה יורד. הוא ידע לתת כוחות
  .לפרטי� האישיי� ולהאיר את הכל באור התורה

עמוד האש שהל  לפני המחנה שהיה מיישר לנו את ההדורי� מאיר 
  !?ואנחנו אנו באי� ,לנו את הדר  ומאיר לנו פני� כבה

  
  
  
  
  

        
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  המשך מהעמוד הראשון –דתן ואבירם ) קרח(עדת 

  
י כי יש ש� "מי שחשב שצרי  לוותר על א, י הליכה ארוכה במדבר כשבעצ� כל השהות אינה בשביל� אלא בשביל בניה�"החינו  הזה יגיע ע

  .י למצרי�"כמה ענקי� כבר חולחלה בו האידיאולוגיה של דת� ואביר� שאי� הבדל בי� א
עוד דוגמא לכ  זה בפרשת בשלח ( למרגלי� וה� הורסי� מלמטה, לע�, ת המערכה ה� נותני� את זה לקרחדת� ואביר� א$ פע� לא מנהלי� א

  .)לפני מלחמת עמלק
מי . האידיאולוגיה הזאת של דת� ואביר� אנו רואי� אותה ג� היו� אבל, הויכוחי� של קרח והנשיאי� היו נקודתיי� ולא רלוונטי� לעתיד

מור  ) חטא המרגלי� והע�(כי לא היה"ימאס בארצו כמו שאומר בעל העקידת יצחק ' רק מי שמנא� את ה, שאמונתו ברורה א$ פע� לא ימאס באר�
ובעבורו גלינו מעל , � אשר עמד עלינו לכלותינו בכל הדורותהוא העניי...ומיאוס האר�" וימאסו באר� חמדה..."רק דמאיסא עלייהו) בלבד( לבב

  " ארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו והיינו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו ואי� שו� מבוא לשוב אל שלמותנו כי א� בשובה אלינו
י הפשט� מביא לנו את "למה רש, י בתחילת הפרשה מביא שקרח בא למשה ע� השאלה הא� טלית שכולה תכלת חייבת בציצית או לא"רש

מזדהה ע� דברי יהושע וכלב ומי שלא ' אלא מי שדבק בה, "לא תתורו"הרי אי  אפשר לצוות על ', פרשת ציצית זה פרשת הדבקות בה? המדרש הזה
את זה בקשו קרח ועדתו . 'ואתה זוכר את ה, י הציצית שכל הזמ� אתה מוק$ על ידו"דבר זה נעשה ע. אבירמי%לא השתחרר מהחיידק הדתני' דבק בה

א� לא נהיה זהירי� אז , ומשה בקש ללמד� שאי� זמ� שאפשר לוותר על הזהירות, כשהכל תכלת, כשהכל יפה' לראות הא� נית� לוותר על הדבקות בה
  . לא איתנו' דת� ואביר� יצוצו ולא נראה הבדל בי� אר� ישראל לשאר הארצות וחלילה ה

וכ  אנו נראה את ההבדל בי� אר� ישראל לשאר ' אותנו בפרשיות אלו ויהי רצו� שנמשי  להיות דבקי� בהזהו המסר החשוב שהתורה לימדה 
  .הארצות וכ  יבוא משיח צדקנו במהרה
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  א"ציון אלגזי שליט- הרב בן
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