
 

 

  

    

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

  הי"ד הנופלי� במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
  

  
  
  

 

  

 

  

 

 ו"תשע ויצא

 
   עוד על חתונות וברכת אברה� 

  כולל "אר� חמדה" , ראשהרב יוס� כרמל

 

  

  באמצעות החתונות, התחלקה ברכת אברה� בי� יעקב ועשיו.  הסברנו כיצד לפרשת תולדותבדברינו 
(בנות) לב� ב� בתואל ויקבל את ברכת האר� הקדושה,  יעקב, שנשלח חרנה להדבק בזרע ברו�, בני ש� ומשפחת אברה�, ישא את בת

  הע� שהקב"ה כרת עמ� ברית עול�, להיות לה� לאלקי�. "אר� שהשכינה שורה בה ובניו יהיו ע� ישראל
  עשיו, שנשא את הכנעניות ואת בת ישמעאל, יזכה לברכת אב המו� גוי�. 

  להתמודד עמו ובהשפעת� על תולדות עמנו.נרחיב בדברינו השבוע באתגר החתונות, שכל מל� היה צרי� 
  ח).   א' (משלי "ִאֶ��ָ  
�ַרת ִ
�ֹ� ְו�למצד אחד, בכל משפחה יהודית, האימא היא שומרת המסורת, בבחינת: "

מאיד�, כשמדובר במנהיגי�, החתונה שימשה בעיקר כלי לקשירת קשרי� דיפלומטי�, א� פנימיי� בתו� הע� וא� חיצוניי�, ע� 
ות אחרות. כ� היה נהוג בכל התרבויות, לאור� כל ההיסטוריה האנושית. הדר� היחידה לפתוח שגרירות זרה בארצו של המל�, אומ

הייתה באמצעות נשיאת בתו של המל� ב� הברית. זו הסיבה שהתורה התירה לכתחילה למל� לשאת יותר מאישה אחת (מה שמאוד לא 

יז, עיינו  (דברי� י"ז" ְלָבב� ָיס�ר ְולֹא", שצמוד לאיסור של: "ָנִ�י� �� ַיְרֶ�ה ְולֹאל באיסור של: "מומל� לאד� פרטי). אומנ�, ג� המל� מוגב

. מציאות זו, הציבה בפני המלכי� הצדיקי� אתגר עצו�, שהרי צאצאיה�, היו במקרי� רבי�, בני� ובנות של )ג� סנהדרי� פ"ב מ"ד
ִא0ֶָ�". ככל שהמל�  +-ַרת ִ+(ֹ' טה, לראות בה� שומרות הס� של העיקרו� הרוחני: "ְו%לנסיכות זרות, שהיה קשה מאוד, בלשו� המע

  היהודי או הישראלי היה חזק ושלט על יותר שטחי� של האר� המובטחת, כ� הוא נאל� לשאת יותר נסיכות זרות.
  נביא שלוש דוגמאות, שתיי� בקצרה ונארי� מעט בשלישית. 

את מעכה, בתו של תלמי מל� גשור, נסיכה זו הייתה אמו של  "ות ישראל, נשא כבר בתחילת דרכו נסיכה זרה דוד המל�, נעי� זמיר
. אי� לשער את הנזק )ג"ג' ב ב (שמואל" ְ'��ר ֶמֶל�ְ  ַ
ְלַמי ַ�ת ַמֲעָכה ֶ�� �ְבָ�ל�� ְוַהְ"ִלִ�י ... ְ�ֶחְבר�� ָ�ִני� ְלָדִוד ַוִ�ָ�ְלד�אבשלו�, כמפורש בפסוק: "

  הרוחני שנגר� כתוצאה מכ�. 
  שלמה המל� בונה המקדש, שמשל בכיפה, התחת� ע� נסיכות זרות רבות. התוצאה הנוראה מפורטת בפרק י"א של ספר מלכי� א: 

 �ֲחֵרי ְ�לֹמֹה ַוֵ�ֶל�ְ : /ִביו ָ.ִויד ִ-ְלַבב ֱאלָֹהיו ְיקָֹוק  ִע� ָ�ֵל� ְלָבב� ָהָיה ְולֹא ֲאֵחִרי� ֱאלִֹהי� �ֲחֵרי ְלָבב� ֶאת ִה�� ָנָ�יו ְ�לֹמֹה ִזְקַנת ְלֵעת "ַוְיִהי
 ִלְכמ�� ָ�ָמה ְ�לֹמֹה ִיְבֶנה /ז ס: /ִביו ְ-ָדִוד ְיקָֹוק �ֲחֵרי ִמֵ�א ְולֹא ְיקָֹוק ְ�ֵעיֵני ָהַרע ְ�לֹמֹה ַוַ�ַע5: ַע�ִֹני� 234�ִ ִמְל-ֹ� ְו�ֲחֵרי ִצדִֹני� ֱאלֵֹהי ַעְ�
ֶֹרת
  .ח)"(פסוקי� ד ֵלאלֵֹהיֶה�" �ְמַזְ�ח�ת ַמְקִטיר�ת ַה7ְָכִר��ת ָנָ�יו ְלָכל ָע5ָה ְוֵכ�: ַע��� ְ�ֵני 234�ִ �ְלמֶֹל�ְ  ְיר�ָ�ָלִ� 6ְֵני ַעל ֲאֶ�ר ָ�ָהר מ�/ב 234�ִ

צידונית. התוצאות הוסברו ע"י חז"ל  "של המל� שלמה, אסא, שהיה בעקרו� מל� צדיק, השיא את בנו יהושפט ע� נסיכה ישראלית  נינו
, עמרי של לבתו בנו את אסא שהשיא כיו� אלא ..., תבני את הרגו, לאשה בנו ליהושפט עמרי של בתו אסא שנשא "כיו� בסדר עול� רבה: 

  יז).  (פרק "אחאב בית ע� שתכלה, דוד בית מלכות על גזרה נגזרה
לפי זה, אסא מל� יהודה הצדיק, החליט לחזק את הקשרי� ע� עמרי שנאבק בתבני, על הנהגת ממלכת ישראל. עמרי מל� ישראל, חיפש 

 תמיכה בי� לאומית והכרה במלכותו ויצר קשרי חיתו� ע� בית המלוכה הצידוני בראשות אתבעל. החתונות של מלכי ישראל ע�
הנסיכות הצידוניות, גרמו לנזק רוחני אדיר והגבירו מאוד את עבודת הבעל השפלה בי� צאצאיו של יעקב אבינו. לפיכ�, החתונה שיז� 

אסא, פתחה את הפתח להשפעה אלילית כנענית ג� בממלכת יהודה (צידו� היה בכורו של כנע� בנו של ח�), מעשה שגר� לגזירה נוראה, 
  דוד ח"ו. שמשמעותה סופו של בית 

יהור�, בנו של יהושפט, רצח את כל אחיו ע� עלייתו לשלטו�. אשתו של יהור�, הנסיכה הצידונית עתליה, המשיכה את ה"משימה" 
  ורצחה את כל הנשארי� מבית דוד (רק בזכות הברית ע� דוד וי"א בזכות ברכת הנשי�, נשתייר שריד אחרו� בדר� נס).

  
  כמתואר בפרשתנו.ד' יא)  (רות" ִי5ְָרֵאל ֵ�ית ֶאת ְ�ֵ
יֶה� ָ�נ� ֲאֶ�רהחשיבות של נישואי יעקב ע� רחל ולאה "לאור הדברי�, אנו מביני� את 

 

 

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט
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בת ר' שרה ונגרובסקי  מרת

  ע''ה משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד
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  ב� מאירר' 

  יחזקאל שרגא
 ברכפלד ז"ל
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  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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 אשה החשודה כסוטה

  הרב עקיבא כהנא
  

דנה הא� עדי� לשאת אשה חשודה ("דומה" בלשו� הגמרא) או בת חשודה? הגמרא מסיקה שהלכה הגמרא בסוטה (כז ע"א) 
"ישא אד� בת דומה, ולא דומה", כי רוב בעילות אחר הבעל, ולא חוששי� שהוולד ממזר. אבל לגבי האישה "כרבי יוחנ� ש

איסורי ביאה טו, כ) ושולח� ערו� (אה"ע לכ� פסקו רמב"� (החשודה עצמה, חוששי� שנבעלה לגוי או ממזר ונפסלה לכהונה. 
שא� יצא על אישה קול מזנה לא חוששי� שבניה ממזרי� כי רוב בעילות אחר הבעל, ומצד שני חוששי� שהיא עצמה  ד, טו)

 .�  זונה, ולא תינשא לכה
  

ל, כי מניחי� הקשה מהגמרא במסכת גיטי� (פט ע"א) שאומרת שא� יצא לאשה ש� מזנה, לא חוששי� לקובית שמואל (כא) 
שמוציאי הקול ראו בה סת� פריצות, ולא זנות ממשית. כ� ג� נפסק להלכה בשולח� ערו� (ו, טז) וברמב"� (איסורי ביאה יז, 

שכא� מדובר כשיש קול יותר  ותיר�כא). ולכאורה, א� כ�, ג� כא� א� יוצא קול על אישה שהיא זונה, אי� לחשוש לקול זה? 
  ברור.

  
להבדיל בסוג הקול: בגמרא בסוטה יצא קול על אירוע מסוי� של ניאו�, ולכ� האישה נאסרת. לעומת זאת, שיש  ט"ז (ז) תיר�

במסכת גיטי� מדובר שיצא קול על אישה באופ� כללי, וקול כזה נית� לפרש שיצא בגלל התנהגות של פריצות שראו בה ולא בגלל 
  ידיעה על מעשה ממוקד. 

  
י� הבדל בי� שתי הגמרות במקרה ובדי�, והאישה שיצא עליה קול  שהיא זינתה אינה שלמעשה א ערו� השולח� (כז) תיר�

 �נאסרת, אלא שיש לחשוש לכתחילה. לכ� בגמרא בסוטה כתבו את הדי� שחוששי� לה, א� במסכת גיטי� כתוב את עיקר הדי
.�כמו כ� רי� אלא בעדות ברורה. שהרמב"� כתב לגבי קול כותב שלא אוס הוא מכריח זאת מכ� שהיא לא נאסרת להינשא לכה

מהקשר ההלכות ברמב"� שכתב את די� הגמרא במסכת גיטי� בדיני קול, וכוונתו שמדיני קול לא יש להביא ראייה לדבריו 
 �חוששי� לאשה זאת, ואת די� הגמרא בסוטה כתב לעניי� די� הולד הא� חוששי� להתחת� ע� בתה, וכתב שא� על פי שאי

  , חוששי� ונמנעי� להינשא לה, אבל אי� זה מ� הדי�.חוששי� להינשא ע� בתה
  

הגמרא בסוטה כתבה שאי� לשאת אישה חשודה, ואילו במסכת גיטי� כתוב שאי� לחשוש לקול על אישה שהיא מזנה.  סיכו�:
  נאמרו על כ� כמה תירוצי� באחרוני�: 

  א. יש הבדל ברמת הקול או בספציפיות שלו. 
אישה החשודה על זנות, א� מהדי� האישה לא נאסרת על סמ� קול, והגמרא בסוטה עסקה בזה ב. לכתחילה אי� לכה� לשאת 

.�  שצרי� להיזהר מלהינשא לה, א� אי� איסור מעיקר הדי
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  
  בתו� שאר חולי ע� ישראל אורית בת מרי�מתפללי� לרפואתה השלימה של 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 



  
3333        

        

        

  ויצאויצאויצאויצא
  

  
       

  
  (מתו� ח"ה)

  

  New York, USA                                    ניו יורק, ארה"ב
  סיו� תש"ס

  
  לעני� אבילות וקדישדי� ב� מאומ� 

  
  שאלה

לפני זמ� מה בא תלמיד לשעבר לשוחח על מצבו של אביו שהוא חולה מאד ולא צפוי שיתרפא. הבחור הוא ילד מאומ� שנתגייר 
  כשהיה תינוק, והוא רואה באביו שאימצו אבא בכל מוב� המילה, ומטרידה אותו המחשבה שלא יתאבל על אביו כב� ממש.

ובייצ'יק זצ"ל היה מיע� לבני� מאומצי� לנהוג באבלות במות הוריה� שגידלו�, למרות שא"א לחייב� אמרתי לו שהגרי"ד סול
.�  בזה מדינא, א� חשבתי שקשה לפוטרו ממצות כדי� אונ

אמנ� הוא טע� שיש לו די� אונ�, שהוא חייב לקברו כמת מצוה, שאי� אחר שאחראי לקברו, והוא יורש את אביו (שהכי� צוואה 
נוס� על כ� הוא מרגיש שאביו רבו המובהק, כי למרות שאביו אינו ת"ח, הוא חינ� אותו במצוות ויראת שמיי�, וכל  הלכתית).

  מה שהוא למד מאחרי� זה בזכות, וזה רוב חכמתו.
  אנא הורוני מה דינו.

  
  תשובה:

  ;2, א� לא יקל בשל כ� להיבטל מלימוד תורה1יש לעודד ב� מאומ� לנהוג בכל דיני אבילות .1
  ;3יאמר קדיש על אביו או אמו המאמצי� .2
  .5, א� יניח תפילי� בצנעה4אי� לפוטרו מהנחת תפילי� ומשאר מצוות מדי� אנינות .3
  

  נסיי� בתפילה שהקב"ה ישלח רפואה שלמה לאבא, והדיו� יהיה לש� לימוד בלבד.
  

________________________________________________________  
  
ב"תשובות והנהגות" (ח"ג, סי' שעד).  והביא ראיה מרב� גמליאל שקיבל תנחומי� על טבי עבדו (ברכות לז ע"ב),  הגר"מ שטרנבו�    1

ומחידושי הרשב"א (ש�) שנהג כ� משו� שהיה חביב עליו כבנו.  וכל שכ� בנדו� דיד� שהנפטר חינ� אותו כב�. וכתב ב"נשמת אברה�" 
  כרת טובה כלפי הורי� מאמצי� על א� שאינו חייב במצוות כיבוד אב וא� מ� התורה. (חלק ה, עמ' קמא) שמותר לשבת שבעה מדי� ה

הגר"מ שטרנבו� (ש�, עפ"י רמ"א שו"ע יו"ד סי' שצה סע' א), שמכיוו� שהניחו�, הוא חלק מ� האבילות הפוסקת רק אחרי שעמדו 
 המנחמי� מאצלו.

סי' שעד סע' ו), שג� מי שרוצה לנהוג אבילות על מי שאינו צרי�, לא ייבטל קמב) על פי ר' עקיבא איגר ("נשמת אברה� (ש�, עמ' קמא    2
 אי� לו להבטל מדברי תורה. "מדברי תורה או ימנע עונה מאשתו בליל טבילה. וכ� כתב ש� בש� הגרש"ז אויערבא�, דכשאי� מנחמי� 

 שלא יעשה כ� על חשבו� אבלי� אחרי�.נשמת אברה�, ש�, בש� הגרשז"א.  וכתב ש� בש� החת� סופר (או"ח, סי' קסד)     3
הגר"מ שטרנבו�, ש�, שמכיוו� שפטור מ� הדי� מלנהוג באבילות, אי� להקל בדיני אנינות לפוטרו מתפילי� ומשאר מצוות , משו� שזהו     4

�כ� כתב בנשמת אברה�, ש�, בש� הגרשז"א, שחייב להניח תפ  .�ילי� לאחר שמסר קל וחומר שתחילתו להחמיר וסופו להקל, שאינו די
הקבורה לכתפי�.   ומדי� רבו מובהק אי� לפוטרו ממצוות כמבואר בשו"ע יו"ד סי' שעד סע', י, דעל רבו שלמדו חכמה נוהג דיני אנינות 

(דהיינו, שלא לאכול בשר ולא לשתות יי� כמבואר ש� בסי' רמב סע' כז) א� מבר� ומזמ�, והיינו שאינו פטור ממצוות (וע"ע ש� בסי' 
 "א סע' א').שמ

 נשמת אברה�, ש�, בש� הגרשז"א.    5

  
  

  � צוות המשיבי� ובברכת התורה,בש
  

  ה ארנריי�          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  חברי הועדה המייעצת:
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי�
�  הרב ישראל רוז

  
  
  
  
  

  
  
  

  


