וירא תש"ע

יש אמירה ג בשתיקה*!
*"אינני מדבר כי יש לי כוח לדבר ,אני מדבר כי אי לי כוח לשתוק" )הראי"ה(

הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
בשורת הולדת הב היא המקשרת בי פרשת וירא והפטרתה .הולדת יצחק לאברה הזק )בראשית י"ח יב( מקבילה להולדת בנה
של השונמית מבעלה הזק )מלכי ב ד' יד(.
פרשית אירוח הנביא אלישע בבית השונמית ושכרה בהולדת בנה ,היא חלק ממגילת פרקי אליהו ואלישע המופיעה במרכז ספר
מלכי) .נעיר כי יש רק ספר מלכי אחד ,החלוקה למלכי א וב אי לה כל מקור יהודי(.
מגילה זו ,העוסקת באליהו הנביא ,תלמידו אלישע והנסי שעשו ,מפסיקה את רצ העיסוק במלכי יהודה .לא זו א זו ,היא
מעבירה את מרכז הכובד של הדיו הנבואי למלכי ישראל .זו הסיבה שספר דברי הימי העוסק במלכי יהודה בלבד ,מזכיר פע
אחת את אליהו בהקשר למכתב ששלח אל יהור מל" יהודה )ושאיננו נזכר בספר מלכי( ,את אלישע איננו מזכיר כלל.
ננסה להבי את פשר העני ומשמעותו הרוחנית.
ספר מלכי פותח במעבר בי מלכות דוד למלכות שלמה ובמלכות שלמה .אחד עשר פרקי מוקדשי לעני זה.
פרקי יג#יד עוסקי בפילוג הממלכה המאוחדת ,במלכות רחבע מל" יהודה ובירבע מל" ישראל.
פרקי טו#טז עוסקי במלכות אסא הצדיק מל" יהודה ובמקביל בבתי המלוכה שקמו ונפלו בישראל.
מפרק יז ואיל" ועד מלכי ב פרק ח פסוק טו )ג החלוקה לפרקי איננה יהודית( הנבואות עוסקות בפעילות בממלכת ישראל
באופ בלעדי .ג א מלכות יהודה ויהושפט נזכרי ,זה רק בגלל פעילות משותפת ע ממלכת ישראל .זוהי בעצ מגילת אליהו
ואלישע.
הפרקי הבאי בספר מלכי ,פותחי בתאור קצר של קורות צאצאיו של יהושפט ותיאור מפורט של חילופי השושלות בממלכת
ישראל ,משושלת עמרי לשושלת יהוא.
מכא ואיל" חוזר ספר מלכי לסדרו הרגיל ,טיפול במקביל בשתי הממלכות )עד לירידתה של ממלכת ישראל מעל במת
ההיסטוריה ע גלות שומרו(.
נית להסביר את השתיקה הרועמת וההתעלמות ממלכת יהודה כביקורת נוקבת על מה שהתרחש בממלכה זו ,בעיקר אחרי מות
יהושפט .ע מותו של יהושפט ועלית בנו יהור לשלטו ,ירדה ממלכת יהודה לשפל המדרגה ,ה במצוות שבי אד לחברו וה
במצוות שבי אד למקו .ההשחתה הנוראה מתוארת בספר דברי הימי .יהור רצח את כל אחיו בחרב )דבהי"ב כ"א ד(
והחטיא את בני ממלכתו ,עד כדי כ" שהכתוב מגדיר זאת בלשו חריפה ביותר:
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העונשי שקיבל היו ג ה מהקשי ביותר הידועי לנו:
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בנו היחיד אחזיה היה "ממלא מקו אבותיו" והמשי" את דרכו של אביו עד כדי כ" שהתלמוד דורש" :אחזיה ...אמר רבי לוי:
שהיה קודר אזכרות )חות" את שמותיו של הקב"ה מתו" ספרי תורה( ,וכותב עבודה זרה תחתיה" )סנהדרי ד קב ע"ב(.
אמו של אחזיה המשיכה את דר" קודמיה:
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ֵבית יְ קֹוָק ָעַ *+ל ְ) ָע ִלי" )דברי הימי ב כ"ד ז(.

עזרא הסופר  #המחבר של ספר דברי הימי  ,ברוח הקודש ,החליט לבקר את מלכי יהודה באופ ישיר.
ירמיה  #מחברו של ספר מלכי ,החליט על פי הנבואה לבקר את מלכי בית דוד של תקופה זו בהתעלמות ושתיקה רועמת.
קשה להחליט מי מביניה ביקורתו נוקבת יותר.
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  02'5371485פקס02'5379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

לע"נ
רבי יעקב
ב אברה ועיישה סבג

ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
נית לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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יד' ' כ' חשו ,בבא בתרא עב'עח

מכירת

שטרות )עו'עז(

הרב עופר לבנת
לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב

השבוע בדפי הד היומי הגמרא דנה בשאלה באלו דרכי נית להקנות שטר חוב .בניגוד לחפצי ,שערכ טמו בגופ =
גופ שוה ממו ,השטר שוויו אינו טמו בגופו ="אי גופו ממו" .השטר אינו אלא ראייה על קיומו של חוב ומה שיוצר את
השעבוד .להלכה נפסק בגמרא )עז עמוד א #לפי גרסת רוב הראשוני ולא כגרסת הרשב"( שכדי להקנות שטר חוב צרי"
כתיבה ומסירה .מסירה פירושה למסור את שטר החוב לידי קונה השטר .כתיבה פירושה לכתוב שטר נוס בו נאמר
שהמקנה מקנה לקונה את שטר החוב וכל השעבוד שיש בו .ג את השטר הזה יש לתת לקונה.
השאלה היא ,כיצד מצטרפי הכתיבה ומסירה להקניית שטר החוב .מה תפקיד של כל אחת מהפעולות הללו? בעל
התרומות )שער נא חלק ג סעי ד( מביא מחלוקת בי הראב"ד לרמב" בשאלה זו.
לדעת הראב"ד ,כאשר מקני שטר ,צרי" להקנות ג את גו השטר ,דהיינו הנייר שעליו כתוב השטר ,וג את השעבוד על
החוב .המסירה תפקידה להקנות את גו השטר ומבחינה זו יש כא הקנאה רגילה של מטלטלי .הכתיבה תפקידה
להקנות את השעבוד.
הרמב" חולק על הראב"ד .לדעתו ,בשטר אי כלל הקנאה רגילה של חפ ,שכ השטר כל עניינו הוא ההיבט המופשט שבו,
דהיינו השעבוד על החוב .לכ ,ג המסירה וג הכתיבה תפקיד שניה להקנות את השעבוד .ההיגיו בשימוש בשניה
הוא ,שכאשר אד מקבל לידו את שטר החוב וג שטר שמעיד על כ" שהוא רכש את שטר החוב ,הוא סמו" ובטוח
בבעלותו ולכ זה נחשב קניי.
ההשלכה ממחלוקת הראב"ד והרמב" היא א נית להמיר את המסירה בקניי מטלטלי אחר ,כמו חליפי .לדעת
הראב"ד נית להמיר את המסירה בחליפי או בקניי מטלטלי אחר כיוו שתפקיד המסירה היא להקנות את גו השטר.
לדעת הרמב" ,לא נית להמיר את המסירה בקניי מטלטלי אחר ,שכ המסירה תפקידה כמו הכתיבה להקנות את
השעבוד ,ורק באופ שנמסר השטר ממש לידי הקונה קבעו חכמי שהשעבוד עובר לבעלותו.
סיכו ופסיקה:
השולח ערו" )חו"מ סו ,ד( פסק כדעת הרמב" שכדי להקנות שטר חוב צרי" דווקא למסור את השטר לידי הקונה )בנוס
על הכתיבה( וקניי חליפי לא יכול להוות תחלי למסירה .אול ,במקו אחר )ש סעי כ( הביא השולח ערו" את דעת
הראב"ד שנית להמיר את המסירה בקניי מטלטלי אחר .המפרשי התקשו בהסבר דבריו .הש"" )סו ס"ק ע( הכריע
כדעת הרמב" שצרי" דווקא מסירה ולא נית להיעזר בקנייני אחרי.

)מתו" ח"ב(

קאלי ,קולומביה

Cali, Colombia

ניס תשנ"א

כה החי ע גויה ואינו שומר תורה ומצוות ' פגימתו מ הכהונה לצור /גיור האשה ,ונישואיה
כדת משה וישראל
שאלה
בעיר מתגורר יהודי ש"מוחזק" ככה ,הנשוי לאשה גויה לפי חוק המדינה .האיש מעוניי לגייר את אשתו .הוא אינו שומר
תורה ומצוות כיו ,וכפי הנראה ג אביו לא הקפיד על המצוות.
שאלתי  #הא יש דר" לברר שמא הוא עצמו פסול לכהונה ,או שחזקתו לכהונה הורעתה ,כדי להתיר לו לבסו להנשא לה
לכשתתגייר ,כפי שראיתי בתשובה של הרב משה פיינשטיי ,או שמא עלי להודיע לה שאי תקוה ושלא אוכל לעזור
לה? כיצד עלי לנהוג?
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תשובה
א.

על#פי דיני התורה כה נשאר במעמדו ככה אפילו א עבר עבירות חמורות ).(1

ב.

א אבי הנדו הוא כה שנשא גרושה או גיורת ,בנו הנולד ממנה הרי הוא חלל ,וזה נפסל מכהונתו ודינו כזר לכל דבר,
ומותר לו אפוא לישא גיורת ) .(2אבל כמוב שלא ידוע לנו ,שאכ כ" המציאות במקרה הנדו.

_________________________________________________________________

)(1

ואפילו עבר עבירות המיוחדות לכה ,כגו נשא גרושה וכו' אינו נפסל מכהונתו אלא רק מעבודת כה ,כמו נשיאת
כפי ,וע"ע שו"ע )אורח חיי סי' קכח סעיפי מ ,מא ומב( וברמב" )הל' ביאת מקדש פ"ו ה"ט ופ"ט הט"ו(.

)(2

שו"ע )אב העזר סי' ז( ורמב" איסורי ביאה )פי"ט ח"י(.
הערה :אמנ ב"אגרות משה" )אב העזר ח"ד סי' יא וסי' לט( פסק ביחס לאד שהחזיק את עצמו כה ובנסיבות
האמורות ש ,להקל שלא להצריכו להוציא את אשתו הגיורת ,אבל עיי ש שהמקרי שוני ,ה מצד עצ חזקת
כהונה ה מצד שה"כה" ש כבר נשוי.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי"
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמ נחמיה גולדברג
הרב נחו אליעזר רבינובי
הרב ישראל רוז

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי א'' ו'
תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו .התשובות
מתמודדות ע המציאות בעול מודרני מתפתח בדר" של "דרכיה דרכי נע" .הספרי עוסקי בארבעת חלקי ה"שלח ערו""
תו" ניסיו לקחת בחשבו ג את החלק החמישי ההופ" את התורה ל"תורת חיי".
מחיר מבצע לששת הכרכי  E 300במקו ) 0 360לח לקניה( )טל' (02#5371485
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