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 ויקרא
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ל ''ְוִאםאחד הקרבנות המתוארים בתחילת ספר ויקרא הוא המכונה בפי חז"ל 'פר העלם דבר של ציבור'.   ֲעַדת כָּ

ֵאל ר ְוֶנְעַלם ִיְשּגּו ִיְשרָּ בָּ ל ֵמֵעיֵני דָּ הָּ שּו ַהקָּ ל ַאַחת ְועָּ ה ֹלא ֲאֶשר' ה תִמְצו ֹ ִמכָּ ֶשינָּ ֵשמּו ֵתעָּ מי הם  (יג, ד ויקרא)" ְואָּ

 כריתות מכל באחת להורות ''טעוומה היתה שגגם? סנהדרין''  ''אלו'עדת ישראל' המוזכרים בפסוק? מסביר רש"י: 

 להביא הריהם חייבים, לכשתיוודע טעותם מכן לאחר )רש"י(פיהם''  צבור על ''עשווכתוצאה מכך  מותר'' שהוא שבתורה

 על האם, הקרבן הבאת חלה חובת מי על )הוריות ד:(בגמרא  מחלוקת ישנה. קרבן פר העלם דבר של ציבור המוזכר לעיל

ישראל, אולם באופן כללי הדין הוא שאם כלל ישראל טעה, או שבט אחד  כלל על או שבט בנפרד כל על או הסנהדרין

 חייבים להקריב פר. )הוריות שם(לפי אחת הדעות 

נניח  ?ישראל כלל ולא הדין בית הוראת פי על עשהיחיד  אדם אם הדין יהיה שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: מה

ואילו , להתיר ראיות הביא גמליאל רבן בשבת; במיקרוגל לבשל מותר האם ודנו ישבו הגדולה תאורטית שהסנהדרין

 באופן כזה שבישול פסקו ולכאן לכאן ראיות עם ארוך דיון ולאחר הלאה, וכן לאסור ראיות והביא עליו חלק יהושע רבי

 אמר, במיקרוגל בבוקר בשבת החמין את לבשל הרי כעת התברר שהוא יכול, שמח הדין פסק את ששמע יהודי. מותר

 בשבת במיקרוגל שבישול ברורה ראיה הביא עקיבא ורבי בנושא לדון שוב הסנהדרין התכנסו למחרת .ועשה כן בשבת

לגבי  יהיה הדין מה. במיקרוגל בשבת אסורהדין והורו שבישול  פסק את ושינו וקיבלו את סברתו ועל פיה חזרו אסור

 של דבר העלם פר להביא חייבים אינם שהסנהדרין אין ספק ?הדין בית של הקודמת ההוראה פי על שפעל אותו יהודי

 פוסק ם"הרמב אמנם? יהודי שגגתו כיצד יתכפר לאותו אולם, פרטי אדם על פיהם אלא עשו שהקהל לא כיון ציבור

 קשה עדיין אולם. בשוגג שבת שחילל אחר אדם כל כמו חטאת קורבן להביא חייב דין בית הוראת פי על שעשה שיחיד

 'במה: להקשות יכול שאדם זה כיון חטא לא והוא חטא על לבקש לאדם אפשר שאי אומר בווידוי ניסים רבינו שכן

ַמְרתָּ " ציוותה: התורה הרי חטאת, קרבן מחויב להביא אני מה על? חטאתי  וזה  (י יז דברים) "יֹורּוך ֲאֶשר ְככֹל ַלֲעשֹות ְושָּ

ובאמת  '!בקולו בהחלט שמעתי הרי'? ה בקול שמעתי אני אומר שלא? אתוודה אני מה ועל כיצד!! שעשיתי מה בדיוק

 לפסק יציית לא ששוב, במקרה דנן יגיד ומה מעשה, לאותו יחזור לא ששוב לומר צריך הקושיה גדולה, שכן המתוודה

 הרי הוא מחויב מן התורה לציית להוראת בית הדין!  ?הסנהדרין של דינם

 הדין מבית אחד להיות זכה לא שהוא על כך, העם מפשוטי שהוא העובדה עצם על להתוודות צריך זה אדם הרב, אומר

 את לשכנע והיה מסוגל, הסנהדרין מחכמי אחד אולי להיות זוכה בלימודו היה יותר מתאמץ היה זה יהודי אילו הגדול;

 .נכשל היה וממילא לא בשבת במיקרוגל לבשל נכונה ואכן אסור עקיבא רבי וחבריו שסברת גמליאל רבן

 קרבן חייבת הגדול ולאחר מכן חזרו בהוראתם, הרי היא הדין בית הוראת פי על והנה מוסיף הרב, אף אישה שעשתה

, אולם קיימת תביעה עליה על שלא למדה מספיק חטאת כמו האיש, למרות שבפועל אינה יכולה להיות חלק מהסנהדרין

שהיתה משכנעת את רבן גמליאל בסברת רבי עקיבא. מובא בתוספתה כדי להכריע בדיון; אילו היתה לומדת יותר יתכן 

 . ''יפה אמרה ברוריה''פסקה הלכה ורבי יהושע קיבל את דעתה ואמר:  -אשתו של רבי מאיר  -שברוריה 

 ובקיא בלימוד מתמיד היה אילו, הסנהדרין מן אחד להיות זכה לא אם אדם גדולה ונוקבת: גםעל כל פנים התביעה על ה

נמצא שדין זה טומן בחובו דרישה נשגבה: לדעת את כל התורה כולה.  .בדיון דעתו את להביע יכול לפחות היה בהלכה

ואל יהיה דבר זה קל בעיניך בחשבך שאינך ראוי לכך או שאינך בר הכי; השאיפה צריכה להיות שתרצה להשיג יותר 

 ממה שהשיג רבן גמליאל, וככל שהאדם ישאף גבוה יותר, כך יגיע לרמות גבוהות יותר.

)תהלים קיב, ' 'ה את ירא איש 'אשרי: כתיב שמים ירא גבי דאילו, שמים מירא יותר כפיו מיגיע הנהנה ''גדולאומרת:  הגמרא

 לך וטוב הזה בעולם אשריך )תהלים קכח, א(לך'  וטוב אשריך תאכל כי כפיך 'יגיע: כתיב כפיו מיגיע הנהנה גבי ואילו ,א(

 .(ח ברכות) ביה'' כתיב לא לך' 'וטוב שמים ירא ולגבי. הבא לעולם

 ואילו האדם בחיי הנהגה הינה שמים ירא שמים ונהנה מיגיע כפו? הרי יראת -שואל הרב: מה הקשר בין שני הדברים 

 מלאכה, כיצד ניתן להשוות בין שני מושגים שונים לחלוטין? הינה כפים יגיעת

 ושימש לעצמו טריפה ורואה ושונה שקורא מי כל חסדא דרב משמיה זוטרא מר ''דרשמתרץ הרב על פי דברי הגמרא 

כפיך'  כלומר, המושג 'יגיע )חולין מד:( לך''' וטוב אשריך תאכל כי כפיך 'יגיע ב(-קכח )תהיליםאומר:  הכתוב עליו חכמים תלמידי

 מ'יגיע שנהנה נאמר עליו, ההלכה את הוא עצמו לפסוק שיודע עד בתורה שהתייגע אדם רוחנית, דהיינו בבחינה הינו

 כפיו מיגיע הנהנה אולם, טריפה או כשרה זו בהמה אם יודע שאינו כיון ההלכה מה ומברר לרבו פונה שמים ירא. כפיו'

דהיינו על כל שאלה , (א אבות)רב''  לך ''עשה אומרת שהמשנה ולמרות. לא או כשרה הבהמה אם לפסוק בעצמו יודע

ה'רב' וידע לפסוק לעצמו כפי  יהיה עצמושהאדם  טוב יותר אולם, לרב שיורהו מהו פסק ההלכה לפנות הלכתית יש

 אחרים'; עצמאות שולחן על 'סמוך של בגדר להיות כלכלית ולא לעצמאות האדם צריך לשאוף. שהגמרא אומרת

שאין כוונת הדברים שמכאן  כמובן. בפני עצמו ההלכה את לפסוק האדם מסוגל רוחנית היא כאשר מבחינה כלכלית

'. וכד רבנים עם ויתווכח, דורש ולכל לעצמו הלכה לפסוק ויתחיל הדור מגדולי כאחד עצמו יראה את אחד כל והלאה

 .יהודי כל של האמתית השאיפה שזאת לדעת שצריכים אלא

 ט' אדר ב' תשע"ו 045גיליון מס'  



ם":  אומרת התורה ֶניָך ְוִשַנְנתָּ ם ְוִדַבְרתָּ  ְלבָּ  מחודדים תורה דברי שיהו 'ושננתם' רבנן: ''תנול: "חז ודרשו (ז ו, דברים) "בָּ

 את''' אחותי לחכמה 'אמור {ד-ז משלי} שנאמר: מיד לו אמור אלא לו ותאמר תגמגם אל דבר אדם לך ישאל שאם בפיך

 שאלה בפיך עד שכאשר ישאלך אדם שגורים התורה דברי שיהיו הביטוי 'ושננתם' הוא פירוש כלומר, (קידושין ל.)

 . כולה התורה בכל שאלה כל על לענות לדעת צריך שכל אדם נמצא. כהלכה לו תדע להשיב מהגמרא או ך"מהתנ

דברים אלו אמורים לחזק את  אין כוונת הדברים להביא את האדם ליאוש על כל מה שלא השיג עד היום אלא להיפך, 

 ולעשות. לשמור, ללמד, ללמוד: שלו השאיפות מופנות לאן ולסייע לאדם לדעת ידי שומעם

 הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל  נ"לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

ברוריה בת שרה בת שולמית, שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה, 

פרלה בת גוטי,  יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, רחל, מזל פורטונה בת שרה,מרגלית, אילנה בת 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , שרה בת מריםשרה בת קיז'ה
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il יל:המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למי

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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