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 ה"תשע פנחס

  
 

 ?למדנות או מסורת
 "ארץ חמדה" כולל ראש, הרב יוסף כרמל

  

 

  .ל"בידי חז,  עסקנו בזיהויו של פנחס עם אליהוא"ולשנת תשע ד"לפרשת פנחס בשנת תשסבדברינו 
 הוא ,הנזכר במקום אחד ל מזהים בין שתי דמויות ומלמדים אותנו כי אלמוני "האם כשחז, ננסה בדברינו לברר שאלה עקרונית

 ג מידות שהתורה נדרשת בהם"או שדבריהם מבוססים על י, דבריהם מבוססים על מסורת, אותו פלמוני הנזכר במקום אחר
  ? "הערת שולים"דרשנית  - ומה שקראנו מבחינה אגדתית" גזירה שווה"ובעיקר מה שנקרא מבחינה הלכתית 

  ).עמוד יז" צפנת ישעיהו"עיינו במבוא לספרי החדש (
מי שפעל , בן דורם הצעיר של משה ויהושע, האם הזיהוי של פנחס בן אלעזר הכהן,  בהקשר לפרשתנו,נשאל שוב את אותה שאלה

מבוסס על מסורת המועברת מרב לתלמידו , עם אליהו התשבי שחי ופעל בעיקר בדורם של אחאב ואיזבל, גם בתקופת השופטים
הקושרים בין פנחס , או שהתנאים והאמוראים במדרש זיהו את הרמזים בכתוב? ומדור לדור ונכתבה בידי התנאים והאמוראים

  . ת המרחק בשניםלמרו, ואליהו ולכן הציעו את הזיהוי
יתכן ומשמעות הזיהוי היא רק מבחינה רוחנית ומשמעותה היא שאליהו הנביא הוא ממשיך דרכו , אם הדרך השניה היא הנכונה

  ).דבר שגם הוא יתכן בהחלט(וזכה לזקנה מאוד מופלגת , האריך ימים ושניםולאו דווקא שהוא , חנית של פנחסהרו
  . ם את דברינו באמצעות דוגמא ממגילת רותאם הזכרנו את אלמוני ופלמוני נדגי

הדעה המפורסמת יותר היא דעתו של ? מתי התרחשו המאורעות המתוארים במגילה, ל בשאלה"מצינו שתי דעות בדברי חז
 גם לפי זה. )א"בבא בתרא דף צא ע(" ּבַֹעזזה  ִאְבָצן): "שחי בדור המעבר בין התנאים והאמוראים(האמורא רבה בר רב הונא בשם רב 

מה , ב של ספר שופטים"השופט אבצן מופיע בספר בפרק י. חי בדורו של אבצן, אבי מחלון וכליון ובעלה הראשון של נעמי, אלימלך
  . פעלו בסוף תקופת השופטים, ואלימלך, בעלה השני של רות כלת נעמי, ּבַֹעז = ִאְבָצן שמצביע לכאורה שהם

אלימלך ובעז חיו בתחילת תקופת השופטים ואז התרחשו המאורעות , לפתא בסדר עולם רבהלפי דעת התנא רבי יוסי בן ח
  : ל"וז. המפורטים בתחילת מגילת רות

שקדמו (יצא מהם שני שעבוד עגלון מלך מואב שמנה עשרה שנה , אהוד בן גרא שמנים שנה) אחרי עתניאל בן קנז(ואחריו "
ושם ', היה ויהי בימי שפט השפטים וגו) קודם לאהוד(אותו הפרק בימי עגלון , וף ימיובס, בימיו היה שמגר בן ענת, )לתשועת אהוד

  )" שופטים ב טו(ָהְיָתה ָּבם ' ְּבכֹל ֲאֶׁשר ָיְצאּו ַיד דואומר , )א יג/ רות/שם (' וגוַאל ְּבנַֹתי ואומר " וימת אלימלך וגו', האיש אלימלך וגו
  ). פרק יב) ליינר(סדר עולם רבה (

  :  במגילת רות אנו מוצאים את הביטוי המיוחד בדבריה של נעמי.נסביר את דבריו
  , "ָיְצָאה ִבי ַיד ְיקָֹוקָיְצָאה ִבי ַיד ְיקָֹוקָיְצָאה ִבי ַיד ְיקָֹוקָיְצָאה ִבי ַיד ְיקָֹוקַאל ְּבנַֹתי ִּכי ַמר ִלי ְמאֹד ִמֶּכם ִּכי  "

  : בספר שופטים בפסוקים המתארים את השיעבוד הקשה של כושן רשעתיים מצינו
  ". ָּבם ְלָרָעה ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיקָֹוק ָהְיָתה ָיְצאּו ַיד ְיקָֹוקָיְצאּו ַיד ְיקָֹוקָיְצאּו ַיד ְיקָֹוקָיְצאּו ַיד ְיקָֹוקְּבכֹל ֲאֶׁשר "

לפני תשועתו , קשר לשוני מיוחד זה רומז כי המאורעות שמתוארים בתחילת מגילת רות התרחשו בימי השעבוד של כושן רשעתיים
  . של אהוד בן גרא משבט בנימין

, בית לחםבמגילת רות התרחשו בעיקר בהמאורעות המתוארים . ניתן למצוא רמז בכתוב, גם לדעתו של רבה בר רב הונא בשם רב
  : כאשר הכתוב עוסק באבצן הוא מדגיש. זוהי גם עירו של בעז

  ). י-ח, ב"שופטים י ("ְּבֵבית ָלֶחםְּבֵבית ָלֶחםְּבֵבית ָלֶחםְּבֵבית ָלֶחםַוָּיָמת ִאְבָצן ַוִּיָּקֵבר :...ִמֵּבית ָלֶחםִמֵּבית ָלֶחםִמֵּבית ָלֶחםִמֵּבית ָלֶחםַוִּיְׁשּפֹט ַאֲחָריו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִאְבָצן "
  

  ? כיצד נוצר הקשר בין פנחס לאליהו, עדיין נשארת פתוחה השאלה, בסיום הדברים
  ?המסורת להוכחות הלשוניות או ההוכחות הלשוניות שהביאו למסקנה הלמדנית, מה קדם למה

  

  , נאחל לעם ישראל להרבות בשמירת המסורת ולהרבות בלימוד תורה, בין כך ובין כך
  . רבותינוהמבוסס על שמירת דרכי הלימוד של

 
 

  נ"לע
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 שרה ונגרובסקי מרת

  ה''ע משה זאב' בת ר
 ד"בתמוז תשע' ע י"נלב

  נ"לע
  בן מאיר' ר

  יחזקאל שרגא
 ל"ברכפלד ז

  נ"לע
  ועיישה אברהם בן יעקב רבי

   יעיש ושמחהבתוחנה 
 ל"סבג ז

  נ  "לע
  ל  " זשמואל שמשמר 

' ארץ חמדה'חבר הנהלת 
 ד"ז בסיוון תשע"ע  י"נלב
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  נודר מבשר לעומת מנהג אכילת בשר בתשעת הימים 
  הרב עקיבא כהנא

  
. או לא, האם הוא מותר באכילת תבשיל בשרי,  לגבי אדם שנדר מבשראה מחלוקתהבי)  דף נב עמוד א-ו , ו(המשנה בנדרים 

  .שהנודר מהבשר מותר באכילת תבשיל בשרי) ט, יורה דעה רטז(והשולחן ערוך ) י, נדרים ה(ם "להלכה פסקו הרמב
  

. מותרים לאכול תבשיל בשרי שבושל עם בשר, ן זה שגם הנוהגים שלא לאכול בשר בתשעת הימים הוכיח מדי)סימן סב(כלבו 
ויש צער , בנוסף הוא טוען שהמנהג נועד לכך שהאדם יצטער על חורבן הבית. שהרי המנהג הוא כאילו נדרו לא לאכול מבשר

שאף שנוהגים שלא ,  פסק כך להלכה)י, תקנא(בשולחן ערוך . ואין צורך לאסור גם תבשיל בשרי, בעצם זה שלא אוכלים בשר
  .למרות זאת מותרים לאכול תבשיל בשרי, או בשבוע שחל בו תשעה באב, לאכול בשר בתשעת הימים

  
ולכן אסור לאוכלו , ששומן של בשר נחשב כבשר עצמו.  כתב א)ז וערוך השולחן"וכן כתבו הט, שם כא(מגן אברהם ה, אמנם

ומוכיח את (ולא רק על בשר ממש , בימינו המנהג הוא שנודר מבשר כוונתו גם על תבשיל. ב. להגם אם תבשיל מותר באכי
אמנם וודאי שמי שחייב לאכול . ולכן אין לסמוך על דברי השולחן ערוך הלכה למעשה)) יא, ריז(ך ביורה דעה "דבריו מדברי ש

  ).כבאליה רבה שם (בשר מבחינה רפואית עדיף שיאכל תבשיל בשרי ולא בשר 
  

כך למשל . פשוט שיש להבדיל בין איסורי נדר למנהג זה, אף שיש דמיון בין איסור נדר למנהג לא לאכול בשר בתשעת הימים
אסור לאכול בה ) סוף תענית(וגם בסעודה המפסקת שמדין המשנה , בדיני תשעת הימים מוסכם על כולם שמותר לאכול דג

 שאין לאכול דג )ב, תקנב(ובכל זאת פסק שולחן ערוך ). ה הסכימו"ל עמוד א דמאירי תענית (היה מותר לאכול בה דג , בשר
זאת .  שהטעם הוא משום שדג גם נחשב בשר במקומות מסוימים לעניין נדרים)שם ב(וביאר המגן אברהם . בסעודה המפסקת

אין זה אלא על מנת , רמכיוון שאף שדימו את איסורי תשעת הימים לאיסורי נד. למרות שבתשעת הימים מותר לאכול דג
  .אבל פשוט שהכול תלוי במנהג שנבע מצער האבלות על החורבן, להבין מה אמור להיות כלול באיסור

  
כמו בנדר , שרצו לומר שבשר שנשחט לפני תשעת הימים או לצורך שבת יהיה מותר) ו, הובא בברכי יוסף תקנא(היו אחרונים 

הגבינה , ויש לו בשעת הנדר גבינה בבית, למשל גבינה,  לאכול מאכל מסויםשאדם הנודר שלא) כג, חולין א(ש "שכתב הרא
וכמו כן במקרה שלנו רצו לדמותו לנדר שבתשעת הימים יהיה מותר , מכיוון שהגיעה בזמן שהיה מותר, תהיה מותרת באכילה

 שאין להחיל על דין ) כד,תקנא(כתב ערוך השולחן , אך. לאכול בשר שנשאר מלפני תשעת הימים או משבת שהוא זמן היתר
וזאת משום שאיסור תשעת הימים , תשעת הימים דיני נדר רגיל ולומר שבשר שנשחט בהיתר לפני תשעת הימים אינו נאסר

  .הוא איסור הקיים כל הזמן ונוהג כל שנה בתקופה זו בניגוד לנדר שאיסורו נוצר עם דיבור הנודר
  

ונלמד מזה לדין תשעת הימים שאין לאסור תבשיל ,  בשרהנודר מן הבשר מותר באכילת תבשיל של: סיכום
כאשר יש צורך מכל מקום עדיף לאכול תבשיל בשרי מאשר . המגן אברהם כותב שיש להחמיר בזה, אמנם. בשרי

ברור שיש גם , לבין אדם שנודר מן הבשר, אף על פי שיש דמיון בין מנהג אכילת בשר בתשעת הימים. לאכול בשר
בניגוד לנדר , או משבת, וכך למשל אסור לאכול מה שנשאר מזמן שהוא לפני תשעת הימים, שוני גדול ביניהם

  .שבו יש המתירים לאכול מה שנשאר מלפני הנדר
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  )א"ח
 
  )ג"מתוך ח(
  

  כתיבת שם האשה שאביה גוי בגט
 

   Athens, Greece                               יון, אתונה
  ג"שבט תשנ

 
  שאלה

  ?כיצד יש לכתוב את שם האשה בגט במקרה שאמה יהודיה ואביה הביולוגי נכרי
 

  תשובה
. מבחינת ההלכה יש לאשה זו רק אם. 1פלונית בת פלונית: פי הנוסח-יש לרשום בגט את שם האשה ואת שם אמה היהודיה על

 .אביה הביולוגי אינו נחשב לאביה מבחינת ההלכה
  .2אשה זו הינה יהודיה כשרה אלא שפגומה לכהונה

  
_________________________________________  

 
ומקורו , "לפיכך גר או שתוקי או אסופי אין כותבין אלא שמותיהם בלבד): "... קכט סוף סעיף ט' אבן העזר סי(ע "המחבר פסק בשו   1

ומקורו בתשובת , "בגט גר כותב פלוני בן אברהם אבינו) "בסעיף כ(לעומת זה פסק שם ). ק פ"ס" (באר הגולה"עיין , א"בתשובת הרשב
בעניין דין גטו של . ל"ואכמ, ויש שנהגו לכתוב פלוני הגר, ה נוהגים לכתוב בן אברהם אבינולמעש). ק מ"ס" (באר הגולה"עיין , ש"הרא

ואפשר , רב מרי בר רחל, כדאשכחן, ד היה נראה לכתוב שם אמו"ולענ, עיין לקמן סעיף כ: "לסעיף ט" דגול מרבבה"שתוקי מעיר בעל 
אבל שתוקי יש לו אב אלא שאין אנו , ולא היה לרב מרי שום אב, לכ אינו אביו כל"א, היה איסור גוי, דשאני התם שבשעה שנתעברה

וכן הכריע למעשה , יש לכתוב את שם האם, מוכח מדבריו שבנולד לאם יהודיה מן הנכרי". ולכן אין לכתוב שם אמו, יודעים מה שמו
און הרב שפירא הביא שיש שני מרן הג. ש ישראלי בהתיעצות עם מרן הרב הראשי מרן הגאון הרב אברהם אלקנה שפירא"מרן הגר

ל נהגו לרשום שם "כי בחו, הדין בירושלם הובהר-ובהתיעצות עם אחד מאבות בתי. ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד, מנהגים בעניין
ם ולגבי גר הבהיר שבירושלם נהגו לרשום בן אברה. וכמובן ללא שם האב, הדין בירושלם נהגו לכתוב ללא שם האם-אבל בבית, האם
  .ל"ואכמ, אביב נהגו בחלק מן המקרים לרשום פלוני הגר-ואלו בתל, כמבואר בסעיף כ שם, אבינו

ם "ועיין גם ברמב, ב"א וע"ב והסוגיא ביבמות דף מה ע"פ הסוגיא בקידושין דף סח ע"ד סעיף יט ובנושאי כלים שם ע' ע סי"ע אה"שו   2
  .ל"ואכמ, נ ובנושאי הכלים שם"איסורי ביאה ה' ו מה"פט

 
  

  ,בשם צוות המשיבים ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנרייך          הרב יוסף כרמל
  ראשי הכולל

  
  

  :גם אני מאשר
  הרב שאול ישראלי

 


