
 

 

 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 ף"תש וילך-ניצבים 

 כלה ו/או בן? 

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשרב יוסף כרמלה
 

 

כנסת ישראל והקב"ה, מדומה במקומות רבים בתנ"ך, לקשר בין חתן וכלה. גם הקשר בין עם ישראל וארץ -הקשר בין עם ישראל
ישראל, מתואר בדברי הנביאים כקשר בין רעים אהובים. כאשר עם ישראל חוטא, ח"ו, הקשר בין הדבקים מתנתק. ארץ ישראל 

 ו. מפסיקה לתת את פירותיה ועם ישראל גולה מארצ
 ההליך השלילי, ח"ו, מתואר בפרשת נצבים: 

ֹות ָהָאֶרץ ַהִהוא ְוֶאת ַתֲחֻלֶאיָה ֲאֶשר ִחָלה ְיֹקָוק ְוָאַמר ַהּדֹור ָהַאֲחרֹון ְבֵניֶכם ֲאֶשר ָיקּומּו ֵמַאֲחֵריֶכם ְוַהָנְכִרי ֲאֶשר ָיֹבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְוָראּו ֶאת ַמּכ"
ה  ּוְצבֹוִים ֲאֶשר ָהַפְך ְיֹקָוק ְבַאפֹו ָוֶמַלח ְשֵרָפה ָכל ַאְרָצּה ֹלא ִתָזַרע ְוֹלא ַתְצִמַח ְוֹלא ַיֲעֶלה ָבּה ָּכל ֵעֶשב ְּכַמְהֵפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַאְדמָ  ָבּה: ָגְפִרית

ֶמה ֳחִרי ָהַאף ַהָגדֹול ַהֶזה: ְוָאְמרּו ַעל ֲאֶשר ָעְזבּו ֶאת ְבִרית ְיֹקָוק ֱאֹלֵהי ֲאֹבָתם ּוַבֲחָמתֹו: ְוָאְמרּו ָּכל ַהגֹוִים ַעל ֶמה ָעָשה ְיֹקָוק ָּכָכה ָלָאֶרץ ַהֹזאת 
א ָחַלק ָלֶהם:ַוִיַחר ַאף ְיֹקָוק ֹלִהים ֲאֶשר ֹלא ְיָדעּום ְוֹלֲאֶשר ָּכַרת ִעָמם ְבהֹוִציאֹו ֹאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוֵיְלכּו ַוַיַעְבדּו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַוִיְשַתֲחוּו ָלֶהם אֱ 

ף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָגדֹול ַוַיְשִלֵכם ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת ָבָאֶרץ ַהִהוא ְלָהִביא ָעֶליָה ֶאת ָּכל ַהְקָלָלה ַהְּכתּוָבה ַבֵסֶפר ַהֶזה: ַוִיְתֵשם ְיֹקָוק ֵמַעל ַאְדָמָתם ְבַא
  (.זכ –ט כא "דברים כ) "ַּכיֹום ַהֶזה

לפני שעם ישראל חזר  ,כך ראו את הארץ, מרק טווין הסופר הנודע, נשיא אוניברסיטת הרווארד ובנימין זאב הרצל, שביקרו בה
 אהובתו.  –בהמוניו לארצו 

 ההליך החיובי מתואר בדברי ירמיהו: 
ם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר ְיֹקָוק ָזַכְרִתי ָלְך"   (ב 'ב) "ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּוֹלָתִיְך ֶלְכֵתְך ַאֲחַרי ַבִמְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָשַלִ
יְך ַעל ֵּכן ְמַשְכִתיְך ָחֶסד: ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבתִ ֹּכה ָאַמר ְיֹקָוק ָמָצא ֵחן ַבִמְדָבר ַעם ְשִריֵדי ָחֶרב ָהלֹוְך ְלַהְרִגיעֹו ִיְשָרֵאל: ֵמָרחֹוק ְיֹקָוק ִנְרָאה ִלי "

  (.ד –א א "ל) "ם ְבָהֵרי ֹשְמרֹון ָנְטעּו ֹנְטִעים ְוִחֵללּועֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְבתּוַלת ִיְשָרֵאל עֹוד ַתְעִּדי ֻתַפִיְך ְוָיָצאת ִבְמחֹול ְמַשֲחִקים: עֹוד ִתְטִעי ְכָרִמי
קניינה של מערת המכפלה, משמש כמקור לדרך בה נוצר קשר  -לכן, אין זה פלא כי הקשר הראשון בין אבי האומה לארץ ישראל 

 )עיינו קידושין דף ב ע"א(.קדוש בין איש ואשה 
ה בעקבות זאת מעורר הנביא ירמיהו שאלה קשה, אם הקשר בין כנסת ישראל והקב"ה הוא כקשר שבין איש לאשתו, פגיעה קש

 בגידה,  ח"ו, איננה מאפשרת את חידושו. וז"ל הנביא:  –בקשר זה 
 (.א 'ג) "ְוָהְלָכה ֵמִאתֹו ְוָהְיָתה ְלִאיש ַאֵחר ֲהָישּוב ֵאֶליָה עֹוד ֲהלֹוא ָחנֹוף ֶתֱחַנף ָהָאֶרץ ַהִהיא ח"ו( ,)בגלל בגידהֵלאֹמר ֵהן ְיַשַלח ִאיש ֶאת ִאְשתֹו "

 יא בדברי ירמיהו: התשובה לזה נמצאת גם ה
 ַרֵחם ֲאַרֲחֶמנּו ְנֻאם ְיֹקָוק:  ַהִִּיִבי ָלְך ִציִֻנים ִשִמי ָלְך ֲהֵבן ַיִקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַשֲעֻשִעים ִּכי ִמֵּדי ַדְבִרי בֹו ָזֹכר ֶאְזְּכֶרנּו עֹוד ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לוֹ "

  (.כ –א יט "ל) "ָהָלְכְת שּוִבי ְבתּוַלת ִיְשָרֵאל ֻשִבי ֶאל ָעַרִיְך ֵאֶלה ֶּדֶרְך ַתְמרּוִרים ִשִתי ִלֵבְך ַלְמִסָלה
 )תשובה אחרת נמצאת בנבואת הושע, נדון בכך בלנ"ד בהזדמנות קרובה(.

עם ישראל הוא גם בנו של הקב"ה, בן נשאר בן גם אם הוא חוטא. גם חטאיו של הבן ה"שובב" ביותר יסלחו. כך מבטיח הנביא 
 ירמיהו: 

 שם(.) "י ֶאְתֶכם ִציֹוןָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמִעיר ּוְשַנִים ִמִמְשָפָחה ְוֵהֵבאתִ "לכן הוא יכול הבטיח:  )ג' יד(," שּובּו ָבִנים שֹוָבִבים ְנֻאם ְיֹקָוק"
 זה מה שקרה לפני שבעים ושתים שנים! בעוד שבוע נעמוד כולנו למשפט, כמה טוב שאבא הוא השופט!

 

 (.טו )שם "ְוָנַתִתי ָלֶכם ֹרִעים ְּכִלִבי ְוָרעּו ֶאְתֶכם ֵּדָעה ְוַהְשֵּכיל"הבה נתפלל שגם הפסוק הבא יתקיים בנו: 
 
 

 

 

 לע"נ
 ז"ל וסרטילאשר הרב 

 ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ  
 ז"ל ברכפלד וגב' שרהמאיר ר' 

 ט"ז בטבת תש"ף( -)שרה  

 

 לע"נ 
  ()ד' באב גיטהמרת 

 (י"ח באיירז"ל, ) אברהם קלייןר' ו

 

 לע"נ 
 זצ"ל  הרב ישראל רוזן

 י"ג בחשוון תשע"ח

 

 לע"נ
 ז"ל אליהו כרמלר' 
   ו"עתש באייר' ח

 

 

 לע"נ
 ז"ל שמשואסתר שמואל מר 

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
  י"ז בסיוון תשע"ד

 

 

 לע"נ 
 ע"ה מרים שטרן

 ה' באב תשע"ט

 

 לע"נ
 ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

 בת ר' משה זאב
 י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ
 זצ"ל  ראובן אברמן הרב

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ
 זצ"ל  שלמה מרזל הרב

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 באייר תשע"אי' 

 

 נלב"ע כ"ח באייר .הי"ויצחק ונעמי  ז"ל בנם של דוד צבי טרשנסקילע"נ 
 

 דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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 וילך-נצבים

  
 
 
 

 , חוקר במכון משפט והלכה בישראלעורך: הרב הדיין עקיבא כהנא
 

 טלפון נייד שניזוק במעבדת תיקונים
 75004תשע"ה/ תיק מס' ארץ חמדה גזית ירושלים/טבת 

 
  דיין יחיד:

 הרב סיני לוי
 

 המקרה בקצרה:
, לתיקון במעבדה שבבעלות הנתבע. לאחר ₪ 2,800-( שלטענתו נקנה בחו"ל בc5התובע הפקיד מכשיר טלפון נייד )אייפון 

שקיבלו חזרה הסתבר שהמסך לא עבד, והתובע הפקיד את המכשיר שוב. כשהגיע התובע לקחת את המכשיר בפעם השנייה 
כשיר, וכיוון הסתבר שהשמע במכשיר לא עובד, ורק המסך פועל. לאחר בדיקות במעבדה אחרת, הסתבר לו כי חסר חלק במ

 שהמכשיר טופל בצורה רשלנית, השמע לא יחזור לעבוד. 
 ₪ 500בגין עלויות התיקונים והבדיקות, וכן  ₪ 1050בגין עלות מכשיר, עוד  ₪ 2800: ₪ 3,850בעקבות זאת הוא תבע סך 

לכן הוא הסכים  בגין הוצאות משפט. לטענת הנתבע יתכן והוא שכח להרכיב חלק, ויתכן שהוא הוסיף על הנזק הקיים,
 ולקבל את המכשיר הישן. ₪ 2000לשלם לתובע את עלותו של מכשיר חדש בסך 

 
  פסק הדין:

והוא ייתן  ₪ 2,000והטלפון הפגום יישאר אצלו, לבין קבלת פיצוי בסך  ₪ 1,200התובע רשאי לבחור בין קבלת פיצוי בסך 
 את הטלפון הישן לנתבע.

 
 נימוקים בקצרה:

 חפץ שנמסר לו לתיקון . דין אומן שהזיק1
התובע מסר לנתבע את מכשיר הטלפון על מנת שיתקן אותו, לפי ההלכה אומן שגרם נזק חייב לשלם על הנזק כפי שנפסק 
בשו"ע )חו"מ שו, ג( שהאומנים חייבים לשלם על נזק שנגרם לחפץ שניתן להם לתיקון. במקרה שמדובר בתיקון בתשלום 

מש, אלא רק לא נזהר כראוי )שם, ד(. למרות שהנתבע החזיר את שכרו לאחר שהפלאפון חייב האומן גם במקרה שלא פשע מ
 לא תוקן, אין זה פוטר אותו מאחריות על הנזק )שו"ת משפטיך ליעקב א, ט(.

 
 . שומת הנזק2

הנזק. הרמב"ם )חובל ומזיק ז, טו( כתב שבמקרה של נזק שמים כמה היה שווה הכלי לפני הנזק וכמה הוא שווה אחרי 
אולם, החזון איש )בבא קמא ו, ג( כתב שבחפצים המיועדים לשימוש ולא למסחר יש לשלם את עלות התיקון. אולם, ברור 

שאין מקום לחייב את המזיק גם בעלות התיקון כשלא ידוע מהו התיקון המתאים, ולכן במקרה זה יש לחייב את הנתבע 
 בשיעור ירידת הערך של הטלפון.

 
 . שווי המכשיר3

המכשיר נמסר לתיקון עם תקלה משמעותית, ולכן שוויו טרם המסירה לנתבע היה נמוך משווי מכשיר תקין. בנוסף, גם 
. כיון שאין הצדקה כלכלית להבאת מומחה ₪ 1000-ל 800לאחר הנזק יש למכשיר ערך מסוים, על פי הנתבע שוויו בין 
 ו.בתביעה קטנה שכזו על בית הדין להכריע על פי שיקול דעת

ובתמורה הנתבע יקבל את המכשיר הישן, אולם, התובע סירב לקבל את  ₪ 2,000במקרה זה הנתבע הציע לשלם לתובע סך 
)ההפרש בין שווי המכשיר  ₪ 700-הצעתו. אם התובע יעמוד בסירובו, כי אז על הנתבע לשלם לו את עלות הנזק שהיא כ

 .₪ 1,200הוצאות המשפט, סך הכל עבור  ₪ 500כשנמסר לתיקון, לבין שוויו היום( ועוד 
 
 
 

  למעבר לפסק הדין
 
 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לע"נ
 עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 תשע"חנלב"ע כ"ד בחשוון 

 לע"נ
 בן חיים משה

 ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

 לע"נ 
 גב' לוריין 

 ז"ל הופמן
 

 לע"נ
 ז"ל יעקברבי 

 וחנה ועיישה אברהםבן 
 סבג יעיש ושמחה בת

 לע"נ
 זלמן ושרה בןשלמה דוד 

 ז״ל אבנית
 טתשע" סיוןנלב"ע 

  

  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 

https://www.beitdin.org.il/Article/134
mailto:info@eretzhemdah.org
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 )מתוך ח"א(

 

 Quito, Ecaudor                                   יטו, אקוואדורק
 בת, תנש"אט
 

 עדי קידושין במקום שאין בו יהודים שומרי תורה ומצוות
 

 שאלה
עם בקשה שאערוך בשבילם חופה וקדושין. האשה גרושה  ,בחוף של מדינת אקוודור GUAYAQUILא לפני זוג צעיר מעיר ב

נת פנמה. הבעיה היא שבכל יגט מהרבנות הראשית לישראל. הבעל הסכים להשיג תעודת רווקות ותעודת יהדות ממדעם 
מדינת אקוודור אין עוד עד ששומר מצוות. בדיעבד, האם ניתן לערוך את החופה בנוכחות עד מזקני הקהילה של 

GUAYAQUIL ?אע"פ שאינו שומר מצוות 
 
 

 תשובה
ת העניין, ו, ואנו מציעים מפאת דחיפ1ץ למצוא עד שני, הכשר לכל הדעות, לשמש כעד קידושיןכתחילה, יש לעשות מאמל

 לפנות לגורמים כגון הסוכנות, חב"ד, וכד' שאפשר ויוכלו לשלוח שליח מצווה שימלא תפקיד זה.
ת בשבת, ואיננו מחלל ק בלית ברירה, העצה היא לבחור כעד שני יהודי אשר יש לו קרבה לדת, כגון שבא לבית הכנסת לפחור

ולשמירה על כבודו, יוכל הרב לעשות פניה זו במובלע )יה לעד נ, וטרם מעשה הקידושין יישא הרב דברים בפ2השבת בפני הרב
לפניה כללית אף לחתן ולכלה(, בדבר סגולתו של יום הנישואין כיום מחילת עוונות, הדורשת מהנוכחים לשוב בתשובה 

 שלימה.
 

_____________________________________________________ 
 

 עיין דבריו של ערוך השולחן אה"ע, סימן מ"ב אות נ'. 1
 עיין בדברי המשנ"ב שו"ע או"ח, סימן שפ"ה ס"ק ו'. 2
 

 
 ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש

 

 ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
 שי הכוללרא

 
 

 אני מאשר: גם
 שאול ישראלי הרב

 
 
 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :השלימה של םמתפללים לרפואת
 

 לביא בן שירן ניר רפאל בן רחל ברכה רבקה רינה בת גרונה נתנה
 נתנאל בן שרה זהבה אלישע יוסף בן אורית נתנאל אילן בן שיינא ציפורה

 יהודית שרה בת רחל אורית בת שרה ישי בן תמר
 אסתר בת רחל מאירה בת אסתר אסתר מיכל בת גיטל

  יפה בת רחל יענטע   ויקי ויקטוריה בת דייזי

 
 

 לבתוך שאר חולי עם ישרא
 

 

http://eretzhemdah.org/publications.asp?lang=he&pageid=30&cat=2
mailto:info@eretzhemdah.org

