
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ג"תשע בראשית

  
  

        הסדראו לא משנה      ַוְיַכל ַוְיַכל ַוְיַכל ַוְיַכל או או או אוַוְיֻכּלּוַוְיֻכּלּוַוְיֻכּלּוַוְיֻכּלּו

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 "ארץ חמדה" כולל ראש, כרמל יוסףהרב 

  

  

  

לכן אין . שמים וארץ וכל צבאם, משמשת גם כעדות על אמונתנו בבורא עולם, בה אנו פותחים את הקידוש בכל ליל שבת, פרשית השבת
 . נמצאת בין שני סיפורי הבריאה הראשוניםזה פלא כי היא 

  : הסיפור הראשון כותרתו
  "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים: ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ"

  ) ב-א' בראשית א (
  : השני כותרתווהסיפור 

  ). ד' שם ב ("ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְיקָֹוק ֱאלִֹהים ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים"
  

בו אין כלל , פרשיה זו משמשת כסיפור היום השביעי של הבריאה לאחר ששה ימים ומצד שני  משמשת כהקדמה לסיפור השני, מצד אחד
יום זה . הם מתכוננים כל השבוע ליום השביעי, יש יהודים הקשורים יותר בשורש נשמתם לסיפור הראשון, אכן.  לימיםוכלל חלוקה

יש יהודים הקשורים בשורש , לעומת זאת. משמש עבורם כפסגה הרוחנית אליה הם שואפים  ומטפסים בכל אחד ואחד מימי המעשה
צאים אל עולם המעשה ובזכות השבת הם מוצאים בכל יום גם את המימד הרוחני  מתוך השבת הם יו-נשמתם יותר אל הסיפור השני 

  : יתכן וזו גם אחת המחלוקות בין הלל ושמאי כמו שמופיע בגמרא  . של החיים
 מניח -מצא אחרת נאה הימנה . זו לשבת: מצא בהמה נאה אומר. כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, אמרו עליו על שמאי הזקן, תניא"

  .)א"ביצה טז ע(  "' יום יום' ברוך ד'. ו לשם שמיםשכל מעשי, אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו. ניה ואוכל את הראשונהאת הש
  

  :נעיין בפרשיה וננסה לזהות שני מהלכים אלה גם בפסוקים עצמם
  :ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם) א"(
  :ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשהַוְיַכל ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁש) ב  (
  )'בראשית ב( "ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹותָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹותָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹותָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹותַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ) ג  (
כל הללו קשורים . לא נזכר היום השביעי ולא נזכר שם אלקים, לא נזכרת השביתה מן המלאכה,  הראשון לא נזכרו הבריאהבפסוק

הפסוק האחרון מתקשר לשונית ועניינית לפסוק הבא הפותח את . כולם נזכרים בשני הפסוקים הבאים. דווקא לסיפור הבריאה הראשון
  : סיפור הבריאה השני

  ".  ֶאֶרץ ְוָׁשָמִיםְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְיקָֹוק ֱאלִֹהיםְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְיקָֹוק ֱאלִֹהיםְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְיקָֹוק ֱאלִֹהיםְּבִהָּבְרָאם ְּביֹום ֲעׂשֹות ְיקָֹוק ֱאלִֹהיםדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ֵאֶּלה תֹוְל) ד"(
זו הסיבה שבגללה כנראה תרגם אונקלוס כל אחד משני ". (כלה=יכל"מה שנראה לכאורה כפול ומיותר הוא השימוש פעמיים בשורש 

  ).צעה שנציע בהמשך דברינואם כי לא ברור שתרגומו מתאים לה, הביטויים בדרך שונה
  

ניתוח זה של  הפסוקים מאפשר לנו לראות את השבת בשני מהלכים המשלימים זה את זה וקשורים זה לזה    .נציע את ההסבר הבא
השבת היא . שני הסיפורים סיפור אחד הוא המסופר פעמיים ומאפשר לנו להבין את משמעותה של השבת לעומק. בקשר בל ינותק

השביתה ממלאכה ביום השביעי היא שמאפשרת לנו ליהנות מהברכה והקדושה של יום . של הליך בריאה של שבעה ימיםאומנם שיאו 
י לשביתה יכולים להתאים לדברינו בין אם "שני פירושיו של רש. מימד חשוב זה של השבת, ו"ח, ללא שביתה ממלאכה יעלם. מיוחד זה

  . המושג שביתהמדובר בהפסקת הפעילות ובין אם מדובר ביצירת
, השבת קודמת לעשיית ארץ ושמים. העיקר הוא הצד הרוחני, יומי-אבל השבת כוללת בתוכה בנוסף את המסר שגם בעולם המעשה היום

יה יש לה משמעות יהקדמת פרשית השבת לעולם העש. היא ורק היא מאפשרת חיים רוחניים גם בתוך גשמיות וחומריות בין ארץ ושמים
  ).ל"ואכמ(ת וקדימה במהות של קדימה בחשיבו

אל הרוחני המכיל בתוכו את " ַוְיַכל"הראשון לא יתפרש מלשון סיום אלה כביטוי שמשמעותו היא שאיפה עד כלת הנפש " ַוְיֻכּלּו"ה
להיכן ואל מה צריך להפנות את . גם תוך כדי חיים מעשיים בעולם הגשמי אנו זוכרים מה עיקר ומה טפל. השמים והארץ וכל צבאם

  .י"זה מה שהופך את השבת ליום חמדת ימים כמו שהסבירו תלמידי רש. השאיפות
מדובר בסופו של תהליך ארוך .  הגעה אל השיא שכלול והשלמה-יתפרש במשמעות של סיום " ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו"ה

  .  המוגדר בכתוב לצורך הענין כששה ימים
  

  .מבינים כי אין כפילות בשני סיפורי הבריאה כי אם עומק הנוצר כתוצאה של השקפה משתי נקודות מבטאנו לאור הסבר זה 
  

  שמאי והלל, הבה נתפלל כי נזכה להיות גם מתלמידיהם של הזקנים
  .להתכונן בכל יום לשבת ולטעום מטעמה הרוחני וקדושתה של השבת וברכתה יום יום
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 מעמד חוקי המדינה
 מסמך מדיניות הלכתית

  
היא עיצוב , ועדיין מלווה את פעילות בתי הדין, 'ארץ חמדה'אחת השאיפות שעמדו ברקע הקמת רשת בית הדין של 

שאיפה זו מתממשת באופן ראשוני בכתיבת . שיהוו תשתית לפעולת כלל בתי הדין של הרשת, נות הלכתיים ברוריםעקרו
, בכנס בתי הדין לממונות, 'ארץ חמדה'שותפה , בנוסף. פסקי דין מנומקים בהם מנוסחים בבהירות העקרונות ההלכתיים

מתקיים דיון , כל שנה. 'משפטי ארץ'וף וביוזמת מכון  בשית'הליכות עם ישראל' במהלך הכנס השנתי של מכון  תקייםהמ
  . מעמיק בתחום הלכתי מרכזי

  .בסיכום הכנס מנוסחים עקרונות הלכתיים מנחים בתחומים שונים
ד "המשמש כאב(הרב יעקב אריאל ,  ובראשםחשובים המשמשים כדיינים בבתי דיןמאשרים פוסקים , את מסקנות הכנס

  .'ארץ חמדה גזית'אור ואבות בתי הדין של רשת הרב דב לי, )בשלוחה ברמת גן
  

  . סיכומי כנסים מן השנים האחרונות" חמדת משפט"נביא במסגרת , בשבועות הקרובים
  

והמדיניות בתחום זה ,  שאלה שמתעוררת בפסקי דין רבים–המסמך הראשון עוסק במעמדם של חוקי מדינת ישראל 
  .'ארץ חמדה גזית'שת בתי הדין מהווה את אחד מהמאפיינים של בתי הדין של ר

 
  מעמדם של חוקי המדינה

  ח"תשס, סיכום כנס הדיינים
  

  : על פי העקרונות הבאים1מעמדם ההלכתי של חוקי המדינה נקבע בין היתר
  
   דינא-דינא דמלכותא . א

פ המגבלות של כלל זה"חל על חוקי מדינת ישראל ע,  דינא-הכלל דינא דמלכותא  .1
2

.  
" לפנינו היינו גם כן מתקנים כןאלו באו"לכל חוק ש .2

3
 .  דינא- יש תוקף הלכתי על פי הכלל דינא דמלכותא - 

 : ניתן לקבוע שהמבחנים לחוק כזה הם .3
כגון חיוב בדיני שמיים(כאשר ישנו בסיס תורני ) א(

4
 או לפנים משורת הדין

5
או תקנה קדומה מקבילה) 

6
 . 

  ). רחק בין כלי רכבכגון שמירת מ(כאשר ישנה סברה לתקן תקנה כזו ) ב(
  

  מנהג. ב

"מנהג המדינה"התקשרויות נעשות על פי : כלל נקוט בידינו .1
7

.  
לחוק שמקובל בציבור יש תוקף הלכתי של מנהג .2

8
"מנהג גרוע"ובלבד שאינו בגדר , 

9
. 

 
____________________________________________________________________________  

  

  .339' עמ, ראו עוד בספר כתר א, ומשפט המלך) 85' עמ, תחומין טז, הרב אברהם שפירא(קהל מלבד תקנות ה, זאת   1
הרב משה ; )247' עמ, שם(הרב דב ליאור ; 242' עמ, תחומין ג, הרב מרדכי אליהו; כח, ת ציץ אליעזר ד"שו; סד, ת יחוה דעת ה"שו; ב, כח, ת ישכיל עבדי ו"שו   2

 .ועוד, פז, ת מנחת שלמה א" שו;קכא' עמ, משנת זכויות היוצר, פישנחום מנשה וייס: בתוך, הלברשטם
: בתוך(הרב משה הלברשטם ; פג, ת ציץ אליעזר יב"שו; פז, ת מנחת שלמה א"שו; ג, מ עז"ת בית יצחק חו"שו: דבריו הובאו על ידי. מד, מ"ת חתם סופר חו"שו   3

חוק , נ גולדברג"הרב ז; )382, ר ו"פד(ולטי 'הרב יוסף שלום אלישיב והרב בצלאל ז, צחק ניסיםהרב י; )קכא' עמ, משנת זכויות היוצר, נחום מנשה וייספיש
 . ועוד; ת שבט הלוי חלק י סימן רצא"שו; 378' עמ,  נזיקין-לישראל 

  .378' עמ,  נזיקין-חוק לישראל , נ גולדברג"הרב ז   4
 .ג, קצות החושן רנט   5
  .בקנ, ת אמרי יושר ב"שו, ראו לדוגמא   6
 .ב, שלא; ב, מ רכט"ע חו"שו   7
  . א, מ שלא"א חו"רמ   8
  .ד, מ קנז"א חו"רמ; ה בגויל"ד, א,תוספות בבא בתרא ב   9
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 )ד"מתוך ח(
  

  Copenhagen, Denmark                                       דנמרק          , קופנהגן
 ה"תשנ'ה, אייר

  

  .גיור מעוברת. ריגט לאשה שלא נתגרשה והתחתנה עם נוצ
  

  שאלה
לאחר כמה שנות חיים . פלוני התחתן כדת משה וישראל לפני מספר שנים עם גיורת שנתגיירה כהלכה בארץ ישראל

התהליך עדיין לא נסתיים . לפני כחמש שנים הזוג נתגרש בגירושין אזרחיים בלבד. נפרדו, משותפים כזוג יהודי לכל דבר
עם נוצרי בבית תפלתם ואינה מוכנת " התחתנה" הפסיקה לחיות חיים יהודים ואף מאז האשה. בגלל ויכוחים כספיים

 .לקבל גט פיטורין כדת משה וישראל בשום אופן
. הכיר לפני כשלש שנים בחורה לא יהודיה והם חיים כזוג ואפילו שומרים על הלכות כשרות, פלוני שהינו שומר שבת

  . להתגיירתמעוניינדנמרק והיא הבחורה למדה על היהדות גם בארץ ישראל וגם ב
  .עכשו התברר לנו שהבחורה בהריון

  :שאלותי הן

  ?האם ניתן לסדר לאשה הראשונה גט בעל כרחה  .א

  ?האם ניתן לראות את גיורה של האשה הראשונה כבטל ומבוטל  .ב

  ?האם ניתן לגייר את הבחורה כאשר היא בהריון ומה יהיה מעמדו של הוולד  .ג
  

  תשובה
 את הראשונה מיהו נהגו לזכות לה גט 1להתחתן עם אחרת אפילו בלי לגרש,  מותר לו מעיקר הדיןבעל שאשתו המירה דתה

  .3כ לעשות שליח הולכה על הגט ליתן לאשה לכשתרצה לבא לקחת את גיטה" ואח2י אחר"ע
  . מכךעימנלה אבל כדאי מסיבות שונות 4ידי מסירת הגט לידה או לחצרה-לגרש אותה בעל כרחה על, מותר גם מעיקר הדין

  .5אי אפשר לבטל את הגרות של אשה שהתגיירה בעבר
  .6אפשר לגייר אשה בהריון והילד גם הוא גר כמו אמו

  
__________________________________________________________________  

  

במקום "א שם סעיף י שכתב ש"מונראה שזו דעת הר). ק פא אות א"ע סימן א ס"אה(כן דעת הרבה פוסקים עיין אוצר הפוסקים    1
ה "פשיטא יותר מביעותא בכוחחא דבכהאי גוונא לא גזר דגמ) "אבן העזר סימן ה" (דברי חיים"ל ה"וז". שאין מנהג אין להחמיר

" תרומת הדשן"ודלא כמשמעות ). ע חלק א סימן ב וחלק ד סימן ד"אה" (אגרות משה"וכך פסק ב..." ומותר לבעל ליקח אחרת
ג "ח" (במראה הבזק"ת "ש ישראלי עיין שו"וכך פסק מרן הגר). ק יא"טור אבן העזר סימן א ס" (דרכי משה" מובא ב)סימן רלז(

  ).תשובה קמז
ש שטוב לזכות גט להציל אחרים אם יזנו עם "וע. ל שמועיל זכוי אפילו כאשר אשתו מסרבת לקבל הגט"הנ" אגרות משה"עיין ב   2

 .וד טעמים לזכוי גטל ע"אשתו ועיין באוצר הפוסקים הנ
  ).ק ח"סימן קמ ס, שם(ת "עיין בפ. ק שורש קמא"כ המהרי"לחשוש למש   3
  .1כ לעיל הערה "כמש   4
" במראה הבזק"ש ישראלי ב"וכן פסק מרן הגר) ב ויב' סימן רסח סעי(ע יורה דעה "ושו) יז' איסורי ביאה פרק יג הל' הל(ם "עיין רמב   5

  . אי אפשר לבטל את הגיור- אם לא ברור שבאמת קיבל מצוות בלב שלם ושם פסק שאפילו) ג תשובה פט"ח(
אם האשה לא ילדה ). ג תשובה קנה"ח" (במראה הבזק"ת "ולענין היתר הבת לכהונה עיין שו). סימן רסח סעיף ו(ע יורה דעה "שו   6

  .ב"הבן שיוולד לה חייב בפדה, בעבר ולא הפילה
  
  

  ,ם צוות המשיבים ובברכת התורהבש

   משה ארנרייך          הרב יוסף כרמלהרב
  ראשי הכולל

 :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמן נחמיה גולדברג

  הרב נחום אליעזר רבינוביץ
  הרב ישראל רוזן

  
  

   
  


