
 

 

  

    

  זצ"ל, חבר הנהלת 'אר� חמדה' אברמ�הרב ראוב� מש' אר� חמדה' אבלה על מותו של חברנו האהוב 
  איש תורת אמת שגורה בפיו, מחנ� דגול ואיש המעלה מכל הבחינות.

  הי"ד הנופלי� במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

  

 

 ו"תשע וארא

 
  ג'�יציאת מצרי� מהדורה ב' ו

  כולל "אר� חמדה" , ראשהרב יוס� כרמל

 

  

בפרשתנו מתחילה התורה לתאר, מצד אחד, את הקשיי� בה� נתקל משה רבנו והתמודד הע�, בדר� אל הישועה. ומצד שני, אנו 
 .�  קוראי� על הנסי� המופלאי� שליוו את  הלי� הגאולה ממצרי

  הנביא מיכה כבר טבע את המטבע הנבואי 
   טו). ז' (מיכה "ִנְפָלא�ת �ְרֶא�� ִמְצָרִי� ֵמֶאֶר� ֵצאְת	ָ  "ִ�יֵמי

 :�  השבוע נפנה את קוראינו היקרי� לדבריה� של שני נביאי� נוספי
  אחד שקיבל נבואה אודות גאולה קרובה שתהיה במתכונת הגאולה ממצרי�. גאולה זו הותנתה בחזרה אל ד'. 

כירי� את לשו# התורה בחצי הנביא השני מודיע לע� כי הגאולה נדחתה מפני שהע� לא שב אל ד'. ג� נביא זה ניבא בלשונות המז
  הראשו# של ספר שמות. 

  מתו� כ� נלמד ג� אי� שבי� אל ד'.
  חכמי� שכתבו את ההגדה אותה אנו אומרי� בליל הסדר, השתמשו בפסוקי� ג� מתו� נבואתו של הנביא יואל. נביא זה הכריז: 

 -ַכל ַהָ+ָז� "ֶיֶתר ב),$(ב' אָוד�ר"  (�ר ְ�ֵני ַעד י�ֵס& לֹא ְו�ֲחָריו ָהע�ָל�  ִמ$ ִנְהָיה לֹא מֹה��ָ  ... ַוֲאֵפָלה חֶֹ�	ְ  ...י��:ָקר�ב ִ�י ְיקָֹוק י�� ָבא "...ִ�י
 ְונ�ָרא ְיקָֹוק י�� ָגד�ל "...ִ�י ד' יד),ֶהָחר��" ( ְ.ֵעֶמק ְיקָֹוק י�� ָקר�ב "ִ�י  :(א' ד)ֶהָחִסיל"  -ַכל ַהֶ/ֶלק ְוֶיֶתר ַהָ/ֶלק -ַכל ָה�ְרֶ.ה ְוֶיֶתר ָה�ְרֶ.ה
� ַע2ָה ְוַג� :ְיִכיֶל�� �ִמי ְמאֹד ב� ְיקָֹוק ְנא3 ב��3 ב��3 ב��3 ב' כ השוו ללשו# בפרשתנו שמות ז' ָבְא��" ( "ְוָעָלה יג).$(ב' יאֱאלֵֹהיֶכ�"  ְיקָֹוק ֶאל ְו��ב� ... ָעַדיָעַדיָעַדיָעַדי    �3
 ָהֲעָבִדי� ַעל ְוַג�: ִיְרא� ֶחְזיֹנ�ת ַ.ח�ֵריֶכ� ַיֲחלֹמ�$ ֲחלֹמ�ת ִזְקֵניֶכ� �ְבנ�ֵתיֶכ� ְ.ֵניֶכ� ְוִנְ.א� ָ.6ָר ָ�ל ַעל ר�ִחי ֶאת ֶאְ��5	ְ  ֵכ$ �ֲחֵרי "ְוָהָיה יח),
  ָעָ�$". ְוִתיֲמר�ת ָוֵא� ָ(� �ָב-ֶר� ַ.7ַָמִי� מ�ְפִתי� ְוָנַת2ִי  (כמו שהיה במעמד הר סיני) ר�ִחי ֶאת ֶאְ��5	ְ  ָהֵה8ָה ַ.ָ/ִמי� ַה7ְָפח�ת ְוַעל

כמה דורות מאוחר יותר, פנה הנביא עמוס אל ע� ישראל והודיע לה� כי ה� נכשלו במשימה, ה� לא הצליחו לשוב אל ד', יו� ד' 
  איננו יו� גאולה אלא יו� פורענות. הוא משתמש בלשונו של הנביא יואל: 

� ָעַדיָעַדיָעַדיָעַדי    ַ�ְב�2ֶַ�ְב�2ֶַ�ְב�2ֶַ�ְב�2ֶ    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא" � ָעַדי ַ�ְב�2ֶ ְולֹא ְ.אֹ� ָו�ֲעֶלה ... ִמְצַרִי� ְ.ֶדֶר	ְ  ֶ(ֶבר ָבֶכ� ...ִ�9ְַח2ִי:ְיקָֹוק ְנא3  י�� ֶאת ַה8ְִת�ִ�י� "ה�י י),$(ד' טְיקָֹוק"   ְנא3
� ַהה�א ַ./�� "ְוָהָיה (ה' יח)א�ר"  ְולֹא חֶֹ�	ְ  ה�א ְיקָֹוק י�� ָלֶכ� ֶ:ה ָל8ָה ְיקָֹוק  ְ.י�� ָל-ֶר� ְוַהֲחַ�ְכ2ִי ַ.ָ>ֳהָרִי� ַה7ֶֶמ� ְוֵהֵבאִתי ְיקִֹוק ֲאדָֹני ְנא3

 /יב)$(ח טִיְמָצא�"  ְולֹא ְיקָֹוק ְ(ַבר ֶאת ְלַבֵ<� א�ר...ְי��ְטט�
  

וגאולה הפ� ליו� חוש� ואפילה? כשאנו שואלי� את עצמנו, מה גר� למהפ� נורא זה, למה יו� ד' שהיה אמור להיות יו� של אור 
 �למה במקו� שפע נבואי יהיה רעב ומחסור רוחניי�? למה המכות נוחתות על ע� ישראל ולא על המצרי� או אויבי� אחרי� של ע

  ישראל?
התשובה שנת# הנביא עמוס היא חד משמעית. עוולות חברתיות ומערכת משפט מושחתת ה� הסיבות לכ�. עשיית עושר ולא 

במשפט וניצול השכבות החלשות ה� אלה שדוחי� ג� גאולה מובטחת. לשונו של הנביא מאוד ברורה נצטט מבחר קט# של 
 .�  פסוקי

�  , )(ה' ז ִה1ִיח." ָל0ֶר� ְצָדָקה. (צמח רעיל) ִמְ-ָ,ט ְלַלֲעָנה "ַההְֹפִכי

   ו' יב),( ְלַלֲעָנה" ְצָדָקה �ְפִרי ִמְ�5ָט ְלרֹא� ֲהַפְכ�2ֶ "ִ�י
  ו).$(ח' ה ַנֲעָלִי�" ַ.ֲעב�ר ְוֶאְבי�$ ַ(9ִי� ַ.ֶ�ֶס& ִמְרָמה: ִלְקנ�ת מֹאְזֵני �ְלַעֵ�ת ֶ�ֶקל �ְלַהְגִ(יל ֵאיָפה "ְלַהְקִטי$

  

המיוסדת על אדני הצדקה והמשפט, חברה  היא חד משמעית, כדי לחזור לימי צאתנו מאר� מצרי�, חייבי� לבנות חברההמסקנה 
 �בה היושר במסחר הוא אחד מאבני היסוד, חברה בה תשלו� מס אמת הוא לא פחות משמירת שבת וכשרות, חברה בה החזקי

  לא פחות חמורה מעברת מוסר בתחו� האישות. תומכי� בחלשי� ולא מנצלי� אות�, חברה בה עברת שוחד היא
   

  יש במדינת ישראל בסיס חזק ואית# לבניה של חברת חסד ואמת מכל הבחינות.
.�  הבה נתפלל כי יעלה בידנו לחזק מגמה זו ולצאת ג� בדורנו מבי# המצרי

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
בת ר' שרה ונגרובסקי  מרת

  ע''ה משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  ב# מאירר' 

  יחזקאל שרגא
 ברכפלד ז"ל

  לע"נ
  ועיישה אברה�ב#  יעקברבי 

  יעיש ושמחה בתוחנה 
 סבג ז"ל

  לע"נ  
  ז"ל   שמואל שמשמר 

חבר הנהלת 'אר� חמדה' נלב"ע  
 י"ז בסיוו# תשע"ד
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  כיצד שליח יכול לטהר ממזרי�? 
  הרב עקיבא כהנא

  
שולח שליח לגרש את אשתו, ועוד טר� שהשליח הגיע לאשה, לג) במקרה שבו אד�  $השבוע נעסוק במסגרת הד� היומי (גיטי# דפי� לב 

  הבעל רוצה לחזור בו משליחות הגט, הבעל מבטל את השליח, ולכ# הגט בטל מהתורה.

המשנה (לב, א) ציינה שרב# גמליאל התקי# שלא יבטלו את השליחות שלא בפני השליח, על מנת שלא ייגר� מכשול לאשה, שהיא תקבל גט 
  היא מגורשת, בעוד שהגט כבר לא בתוק� כי הבעל ביטל אותו. מהשליח ותחשוב ש

הגמרא הביאה מחלוקת בי# רבי לרשב"ג הא� אד� שעבר על התקנה וביטל למרות שרב# גמליאל אמר לא לעשות כ�, הא� הביטול מועיל, 
  או לא. 

יטול יועיל, חכמי� תיקנו שלא יבטלו וג� לדעת רשב"ג הביטול לא מועיל. הגמרא מבארת שלמרות שמהתורה הדי# היה צרי� להיות שהב
הגמרא אי� זה יתכ# שהביטול לא יועיל, והאישה נחשבת למגורשת, והרי מהתורה הגט הזה בטל?  הגמרא מתקשהשהביטול לא יועיל. 

  שכאשר אד� מבטל את הגט כנגד תקנת חכמי�, חכמי� הפקיעו את הקידושי# של האישה, ולכ# האישה מותרת להינשא. מתרצת

תוספות (לב, ב ד"ה ורב נחמ� ההלכה היא כרבי ולא כרשב"ג, כלומר, ש'ביטלו מבוטל' וא� כ# לכאורה אי# כל נפקא מינה מדיו# זה. אלא ש
כתבו שג� לרבי שהדי# שביטלו מבוטל, בכל זאת א� מבטל בפני אד� אחד (להלכה שמספיק שניי� לביטול ג� מדרבנ#),  בסו! הדיבור)

  שהביטול תק�, ומדרבנ# הביטול לא תק�, בגלל שהפקיעו חכמי� את הקידושי# של האישה.מדאורייתא הדי# הוא 

שא� אנחנו אומרי� שחכמי� מפקיעי� את הקידושי#, עלול לצאת מכשול, כי אד� שאשתו זינתה תוספות (לג, א ד"ה ואפקעינהו) הקשו, 
שלא בפני השליח, ובפני עד אחד, ואז הדי# יהיה שחכמי� יפקיעו  והוא מרח� עליה, או רוצה שלא תיאסר עליו, יכול לשלוח לה גט, ולבטל

אכ# היא תחשב כרווקה, אבל במקרה זה החיפוי הוא  תוספות הביאו שני תירוצי�: א. ר"יאת הקידושי#, והיא תחשב כרווקה שזינתה? 
  הקידושי#.כיו# שהוא עושה שלא כדי#, חכמי� לא מבטלי� את  �ב. רבינו ת� כדי#, ולכ# אי# כל חשש. 

בתקופת המהרש"� (רבי שלו� שבדרו# מברז'א#) הייתה אישה עגונה שהעידו עבורה שבעלה מת, לאחר מכ# היא התחתנה בשנית, א� אחרי 
כמה שני� התברר שבעלה היה חי כבר כמה שני�, אלא שבזמ# מסוי� הוא החלי� תעודת זהות ע� אד� אחר שמת. לאישה זו כבר נולד ב# 

 וא היה נחשב כממזר.מהבעל השני, וה

אמר שא� היו שואלי� אותו, היה מציע שהבעל הראשו# ישלח לאישה גט ע� שליח, ויבטל אותו בפני אד� אחד המהרש"� (א, ט) 
כשהשליח לא יודע, וכ� חכמי� יפקיעו את הקידושי# והאישה תחשב לפנויה, וממילא בנה לא יהיה ממזר. לדעתו, ג� לפי התירו� השני 

  חכמי� יפקיעו, כיו# שהאישה נישאה על סמ� פסק בית די#, ולא על פי דעתה האישית. בתוספות כא#

 �והוא דוחה את הביא את הפתרו# הזה בשביל בעיה דומה (להתיר אשת כה# במקרי� מסוימי� לבעלה),  עונג יו� טוב (סימ� קסט)ג
נכתב באמת לש� גירושי#, ולכ# הוא לא יועיל, וחכמי�  משו� שא� מראש הבעל כותב את הגט על מנת לבטל אותו, הרי שהגט לא הפתרו�

  לא מפקיעי� את הקידושי# באופ# כזה.

שחכמי� מפקיעי� את הקידושי# רק לאד� שעשה שלא כהוג# ולא באד� שנהג לפי  וג� המנחת שלמה (א, עו) עוד דחו המנחת יצחק (ב, סו)
  מה שבית די# אמרו לו.

ש"� מכיווני� נוספי�: א. לא בטוח שמה שנאמר בסוגיה לדעת רשב"ג נכו# ג� לדעת רבי. ב. את פתרו# המהר מנחת שלמה (ש�) דוחה
לראשוני� אחרי� החולקי� על התוספות יתכ# שג� אחרי הפקעת הקידושי#, הקידושי# נשארו בתוק� דרבנ#, ולכ# מדרבנ# הילדי� יהיו 

ביטול. ד. היה מקו� לומר שכל תיקו# חכמי� בדי# אפקעינהו עובד רק ממזרי�. ג. א� הבעל מבטל בפני עד אחד, העד לא נאמ# להעיד על ה
על הזמ# שמנתינת הגט ואיל�, ולא לזמ# הקוד� לנתינת הגט, לגבי זמ# זה חכמי� לא הפקיעו את הקידושי#, כ� ג� יתכ# שנית# להוכיח 

חשבות לבעילת זנות כי בזמ# שהוא קיי� אות� ה� מהבית שמואל (קנז, ו) הכותב שג� אחרי שהפקיעו חכמי� הקידושי#, בעילותיו אינ� נ
 �היו בהיתר. א� המנחת שלמה כתב שתוספות וודאי סברו שההפקעה נעשית למפרע, זאת משו� שבקושייתו הוא כותב שממזרי� יכולי

  להיטהר באופ# זה. אמנ� יתכ# שלראשוני� אחרי� ההפקעה נעשית רק מזמ# ההפקעה ואיל�.

על היתר זה מכיוו# נוס�: ברמב"� לא מופיע בכל ספרו אזכור לדי# זה ש'אפקעינהו רבנ# לקידושי#', ולכ# יש פק צי$ אליעזר (טו, נח) פק
לומר שהרמב"� חלק על די# זה. הרמב"� סבר לפי זה שכל מקו� בגמרא שבו נאמר ש'אפקעינהו רבנ# לקידושי#' הדברי� אמורי� רק 

כוחו של בית הדי#, אול� לדעת רבי החולק עליו, ושכמותו נפסקה ההלכה, אי# להשתמש לשיטת רשב"ג הסובר (בסוגייתנו) שיש לחזק את 
  בכלל זה, ולכ# הלכה למעשה אי# לפסוק לשו� עניי# שחכמי� מפקיעי� קידושי# (דחייה זו מופיעה ג� במנחת שלמה באופ# דומה).

  למעשה.כמו כ# ג� האגרות משה (אבעה"ז ד, נב) כתב שאי# לסמו� על היתר זה הלכה 

בגמרא נאמר שאי# לבטל שליח שלא בידיעתו, ונחלקו רבי ורשב"ג מה הדי# א� ביטל בכל זאת את השליח סיכו�: 
שלא בפניו, לדעת רשב"ג א� שמהדי# היה צרי� להיות שהשליחות מבוטלת, חכמי� תיקנו שלא תהיה מבוטלת, ולכ# 

רבנ# לקידושי#', וא� שעלתה הדעה שנית# להסתמ� על די# זה, על מנת ליצור מצב שבו  הגט יחול מדי# 'אפקעינהו
הקידושי# של אד� יתבטלו, על מנת לפתור מצבי� של ממזרות, פוסקי זמננו לא הסכימו להסתמ� על כ� למעשה, כיו# 

 שמכמה טעמי� נראה שפתרו# זה אינו מועיל.
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 (מתו� ח"ד)

  

   Venice, Italy                         ונציה, איטליה                                    
  אייר, ה'תשנ"ח

  
  שמירת הלכות טהרת המשפחה אצל זוג מעורב

  
  שאלה

מה דינה של יהודיה שחיה ע� אינו יהודי, ורוצה בכל זאת לשמור על הלכות טהרת המשפחה ולטבול במקוה. הא� על הרב 
  לאפשר זאת, או לא לשת� פעולה? לעודד זאת,

  
  תשובה

  .1. יהודיה ה"נשואה" לנכרי, עוברת איסור תורה חמור1
 3, מחשש שהיא ואחרי� יפרשו הדבר כהיתר2. בגלל איסור זה אי# להתיר לאשה כזאת את הטבילה ולהצילה מאיסור נידה2

  .4לנשואי תערובת
  

____________________________________________________  
  

  רמב"� הל' איסורי ביאה (פרק יב הל"א), שו"ע אב# העזר (סי' ד סעי� יט), שמלבד איסור לאו ילדיה יהיו פסולי� לכהונה.   1
ח"ד סי' מד), שכ� הסביר את הרמב"� פי שיש איסור נידה בכל קירבה, ואפילו של נכרי, עיי# בשו"ת "אגרות משה" (אב# העזר $על$א�   2

בהל' איסורי ביאה (פ' יב הל' ב) שרמב"� כתב, שיש איסור מדרבנ# בזנות רק בנכרית ויהודי (ולא ביהודיה ונוכרי, ש� יש איסור נידה 
יח, יט), שכל  אשה בנדת טמאתה, לא תקרב" (ויקרא$מדאורייתא), שו"ת ר' עזריאל לב (יורה דעה סי' קפט) שלמד כ� מ# הפסוק "ואל

  קירבה אסורה, וכ# הוכיח ממהרש"א חידושי אגדות (מגילה יג ע"ב).
פי שבמצב זה היא עוברת על לאו נוס�, והוא לאו איסור נידה, מכל מקו�, בגלל החשש של פריצת הגדר בנישואי תערובת מצאנו $על$א�   3

(ח"ב, חלק אבה"ע סי' ג) שלא לגייר אשה בגירות לש� אישות,  שאמרינ# "הלעיטהו..." (ב"ק סט ע"א). ועיי# עוד בשו"ת "יביע אומר"
  ואי# מחויבי� להציל את הבעל דבכהאי גוונא אמרינ# "הלעיטהו...". ועיי# ג� בבעל "העקידה", בראשית (סי' כ).

ה, או שהרב יודע יתכ# שבמצבי� מיוחדי� יש מקו� להתיר, לפי שיקול דעת הרב, כגו# במקרה שטבילתה תגרו� לבעלה להתגרש ממנ   4
  בבירור  שלא קיימות הסכנות הנ"ל.

  
 

  בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה,
  

  הרב משה ארנריי�          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  חברי הועדה המייעצת:
  הרב זלמ# נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי�
  הרב ישראל רוז#
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