
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ח"תשס חקת

  
  

  ? למה� שלשת ההתנגשויות ע� עמלק
 "אר� חמדה " כוללראש, רנריי�הרב א

  

  

  

  

  : הכתוב בפרשתנו מספר
  ).  אא"במדבר כ" (ַוִ�ְ�ַמע ַהְ%ַנֲעִני ֶמֶלְ# ֲעָרד יֵֹ�ב ַהֶ�ֶגב ִ%י ָ�א ִיְ�ָרֵאל ֶ$ֶרְ# ָהֲאָתִרי� ַוִ�ָ!ֶח� ְ�ִיְ�ָרֵאל ַוִ�ְ�ְ� ִמֶ��� ֶ�ִבי"
  : י ביאר"וברש
  ". ועמלק מעול� רצועה מרדות לישראל מזומ. בכל עת לפורענות' אהר. ונסתלקו ענני הכבוד וכווישמע הכנעני שמע שמת "

  : י"עוד הוסי2 רש
עמלק יושב באר4 הנגב ושינה את לשונו לדבר בלשו. כנע. כדי שישראל יהיו מתפללי� ) ג"במדבר י( זה עמלק שנאמר 3יושב הנגב "

ראו ישראל לבושיה� כלבושי עמלקי� ולשונ� לשו. כנע. אמרו נתפלל סת� שנאמר נתו. , ה לתת כנעני� ביד� וה� אינ� כנעני�"להקב
  ".תת. את הע� הזה בידי

  : המדרש מספר לנו את הסיפור הבא
וראה מרדכי שלשה , ופגעו במרדכי שהוא הול# לפניה�, ויבא שמח הוא וכל בני חבורתו, ובשעה שנחתמו אות. האגרות ונתנו ביד המ."

וכשראה המ. וכל חבורתו שהיה ר4 מרדכי אחרי התינוקות הלכו אחרי מרדכי , ו באי� מבית הספר ור4 מרדכי אחריה�תינוקות שהי
אל תירא מפחד ) 'משלי ג(ל "כיו. שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מה� פסוק לי פסוקי# א, לדעת מה ישאל מרדכי מה�

עוצו עצה ותופר דברו ) 'ישעיה ח(קריתי היו� ובזה הפסוק עמדתי מבית הספר פתח השני ואמר אני , פתאו� ומשואת רשעי� כי תבוא
ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואני ) ו"מ/ ישעיהו/ש� (פתח השלישי ואמר , דבר ולא יקו� כי עמנו אל

מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי התינוקות אמר לו המ. , כיו. ששמע מרדכי כ# שחק והיה שמח שמחה גדולה, אסבול ואמלט
  )פרשה ז) וילנא(אסתר רבה " (אמר על בשורות טובות שבשרוני שלא אפחד מ. העצה הרעה שיעצת עלינו, הללו

הרי ישנ� הרבה מקראות העוסקי� בהצלת . מבאר מה המיוחד בשלשת הפסוקי� הללו, על מגילת אסתר" דבר אליהו"הגאו. מוילנא בספרו 
 ?ישראל

השניה בפרשתנו שבה ". ויבוא עמלק וילח� ע� ישראל ברפידי�"הראשונה בפרשת בשלח , שלש פעמי� בא עמלק על ישראל, א"מסביר הגר
  :על שלשת� רמזו התינוקות בפסוקיה�. והשלישית בזמ. המ. ב. המדתא האגגי, פתחנו דברינו

  .זוהי הופעת עמלק פתאו� בפרשת בשלח, "אל תירא מפחד פתאו�"  .א
 .ה הצילנו והופרה עצת�"כנגד ההופעה בפרשתנו שהתחכמו ומצא עצה לדבר בלשו. כנענית והקב" ו עצה ותופרעוצ"  .ב

". כבר הוא זק."ה הציל את ישראל מהאומות אבל עכשיו "כנגד המ. שטע. לחכמי האומות שאמנ� בעבר הקב" ועד זקנה אני"  .ג
 .'שכבר עלה נבוכדנצאר והחריב ביתו ושר2 היכלו וכו

  .שנה סיבה אחת שרשית להופעת עמלק הקושרת את שלשת המקרי�נראה שי
י כל האבות "היא היתה בת מלכי� ובקשה להתגייר ונדחתה ע. שעמלק הוא צאצא של תמנע פלגש אליפז, מובא)  ב"סנהדרי. צט ע(בגמרא 

באור ]. תאמצי� להתגייר יש לנו לקבל�רעה אחר רעה שהוכיח מכא. שא� הגרי� מ: ה"ב ד"יבמות ד2 קט ע' עיינו בתוס. [ויצא ממנה עמלק
העני. הוא שגרות משמעותה התעוררות עצמית של המתגייר להכרה באלוקות ורצו. גדול להתדבק בשכינה דר# הצטרפות והתחברות לעמו 

ת של דבקות בכל פע� שע� ישראל זקוק לאותה התעוררות עצמי, שנלח� נגד ישראל, לכ. דחייתה של תמנע גרמה להופעת עמלק. ע� ישראל
בכל פע� שישראל זקוקי� להתעוררות עצמית שכזו זרעה של תמנע , בגלל שהאבות לא קלטו התעוררות זו. כעי. מידה כנגד מידה. בשכינה
  .נלח� בנו

  :נסביר זאת בהקשר לשלשת התקפותיו של עמלק
  :י בש� המדרש"על מלחמת עמלק ברפידי� מובא ברש

וכ. שניה וכ. , והוא נות. לו, אבא טול חפ4 זה ות. לי, היה אותו הב. רואה חפ4 ואומר,  לדר#משל לאד� שהרכיב בנו על כתפו ויצא"
  ". השליכו מעליו ובא הכלב ונשכו, אמר לו אביו אינ# יודע היכ. אני. אמר לו אותו הב. ראית את אבא, פגעו באד� אחד, שלישית

  . עמלק מגיע כדי להזכיר לנו את הקשר והדבקות בשכינה,א� כ#
  

ה רוצה "הקב, לפני הכניסה לאר4, שמע שמת אהר. והסתלקו ענני הכבוד? מה שמועה שמע ובא" וישמע הכנעני"שואל המדרש , בפרשתנו
  .והצור# לאזור כוחות עצמיי� ה� הרקע המחודש להופעת עמלק, הסתלקות מנהיגות המדבר וענני הכבוד, מאתנו את ההכנה והעמל בעצמו

  
יש הסתרת פני� כדי שע� ישראל יגיע בכוחות " ". אסתר אסתיר פני"אסתר מ. התורה מני. שנאמר "ל אומרי� "זח, על ימי מרדכי ואסתר

שוב מתעורר . אלא מרצונ�" כפה עליה� הר כגיגית"לא מתו# , לקבלת תורה לא מתו# קולות וברקי�". הדר קבלוה בימי אחשורוש"עצמו ל
  .� ישראלכמחסו� להתעוררות ע, הקטרוג  של דחיית תמנע

  
  . איומה" עמלקיות"סבלנו מהופעת , לקראת הגאולה והתחדשות ע� ישראל בארצו, ג� בדורנו

 .כמובטח לקראת הגאולה השלימה, י קירוב נדחי ישראל"נקוה שנזכה בקרוב להתעוררות עצמית גדולה ע

  

  רבי יעקב ב. אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 
  

  ר"אר� חמדה ע
  91360 ירושלי� 36236. ד. ת5ג "המ' רח

  02�5379626:   פקס02�5371485' טל
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי."בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית "  שער לדי."המדור 
  .בכ# נבנה נדב# נוס2 בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב. הדי. על פי די.

  
  

   חלק ב�מיה� עדי� כשרי� 
  הרב יואב שטרנברג

  . גע והנוטל שכר פסולי� להעידבגליו. זה נעסוק בהסבר מדוע הנו
  

  טע� פסול נוגע
ובא לוי וטוע. שהקרקע שביד שמעו. , שא� ראוב. מכר שדהו לשמעו., אומרת:) מד(הגמרא במסכת בבא בתרא 

שלראוב. יש אינטרס שהקרקע תישאר , הטע� הוא. אי. ראוב. יכול להעיד לטובת שמעו., גזולה והיא שייכת לו
א� לא יהיה ראוב. . יוכלו לגבות משמעו. את הקרקע בחוב�, ו המלווי� של ראוב.כדי שא� יבוא, ביד שמעו.
  . 'לוה רשע ולא ישל�'בבחינת 

לוה רשע ולא 'מאשר להיות ,  וכי ראוב. מעדי2 להיות עד שקר–מדוע אומרי� שראוב. נוגע , י מיגאש שואל"הר
  ! הרי בכל מקרה הוא רשע–! '?ישל�
אלא , שפסולו של נוגע איננו מחשש שמא הוא משקר,  הואהתירו�  הראשו*: י מיגאש מתר4 שני תירוצי�"הר

  .כ# ג� הנוגע פסול, א2 כשאי. חשש שישקר, וכש� שקרוב פסול לעדות. הנוגע דינו כקרוב
מאשר להיות רשע בעיני , ה יודע על רשעתו"שרק הקב, שראוב. מעדי2 להיות עד שקר, הואהתירו� השני 

ש "כתב הרא, וא2 שסת� עד אינו חשוד לשקר. פסול לעדות מחשש שישקר, שעד הנוגע, תירו4 זה מניח. הבריות
  .ובבעל די. חושדי� שישקר, שעד הנוגע נחשב כבעל די., ד"בש� הראב) יג' מכות פרק א סי(

 כיצד מועילה הודאה של –שפסול נוגע הוא מטע� קרוב , י מיגאש"האחרוני� התקשו בתירו4 הראשו. של הר
, כותב) א"לז סק' מ סי"חו(# "הש, ואמנ�? ונוגע פסול להעיד מדי. קרוב, הרי הוא כנוגע,  עצמואד� לחובת

שהטע� העיקרי , # עצמו כותב"הש, אבל למעשה. ושוב אינו קרוב, הוא אינו נוגע, שכאשר הנוגע מעיד לרעת עצמו
  ).א"ש� סק(ט ונתיבות המשפ) א"ש� סק(ע "וכ. כתבו ג� הסמ, לפסול קרוב הוא מטע� חשש משקר

שבזמ. , מה דינו של שטר שחתו� עליו עד. אחת ההשלכות הנובעות מטעמי הפסול של העד קשורה לדיני שטרות
הרי בזמ. , כדוגמת פסול קורבה, א� הפסול הוא מגזירת הכתוב? החתימה היה עד כשר וכעת הוא עד פסול

אול� א� הפסול הוא מחשש , .)קנטבבא בתרא (ולכ. ג� עכשיו השטר כשר , שנחת� השטר היה השטר כשר
והעד , כאשר העד כבר היה פסול, אלא מאוחר יותר, יש לחשוש שמא השטר לא נחת� בזמ. הכתוב בו, משקר

  . שיקר וכתב זמ. מוקד� שבו הוא עוד היה כשר
  

  נוטל שכר להעיד
, שעדות היא מצוה, הטע� לכ# הוא. עדותו בטלה, שמי שנוטל שכר להעיד, אומרת.) מט(המשנה במסכת בכורות 

אי. דינו של הנוטל , אמנ�. שעדותו תהיה בטלה, חכמי� קנסו את מי שמשל� לעד. ואד� מצווה לעשותה בחינ�
שולח. ערו# חוש. (עדותו להיות כשרה חוזרת , א� יחזיר העד את הכס2 שקיבל, שכ., שכר להעיד כדי. כל עד פסול

  ). משפט סימ. לד סעי2 יח
שכאשר העד נוטל , סבור) י"לד סק' סי(נתיבות המשפט , אול�. פסול הנוטל שכר להעיד הוא רק מדרבנ., כאמור

מתייחס למי שנטל שכר , הפסול מדרבנ. של הנוטל שכר להעיד. פסולו מ. התורה, שכר מאחד מבעלי הדי. בלבד
  . אבל מדרבנ. עדותו פסולה, שאז הוא אינו נוגע, צדדי� בשווהמשני ה

הוא . הוא פסול רק מדרבנ., ג� א� העד מקבל שכר רק מצד אחד, )ד"לד סק' סי(לדעת קצות החוש. , לעומת זאת
העד פסול מ. . אלא הנגיעה היא לעצ� היותו מעיד, כיוו. שאי. הנגיעה מתייחסת לתוכ. העדות, אינו נקרא נוגע

  .רה רק כאשר הנגיעה מתייחסת לתוכ. העדותהתו
  

  
  

  משפטי שאול
  ל בשבתו "ר מר. הגאו. הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די. עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
  )לח� לקניה(    ?80מחיר הספר  .� משא ומת. בנושאי� אלה ע� גדולי הדורבספר ג. בבית הדי. הגדול בירושלי�

  

  
  

  ?רוצי� לחתו� חוזה לפי ההלכה

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626�02:  פקס5382710�02: טלפו* "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  )ה"מתו# ח(

 Buenos Aires, Argentina                  ארגנטינה, בואנוס איירס
  ס"אייר תש

   לזוג שהאב יהודי והאשה איננה יהודיה,צדקה להצלת ב*

  :שאלה

לאחר האסו. ה� החלו .  מדובר בזוג של יהודי וגויה.איבדה את בתה בת השנה במהל# ניתוח לב, משפחה שחיה בעירנו
, כבר קירבנו אות� מאוד, לפני שידענו שהאשה היא גויה. ומגיעי� כמעט בכל שבת לבית הכנסת, להתקרב לקהילה

סובל ממו� בלב וצרי# , 4ב. , לפני זמ. לא רב התגלה שהילד שנשאר לה�. וה� התארחו ומתארחי� בבתי� בשבתות
המדובר הוא במבצע קהילתי כדי ? הא� יש להרת� לעזרה כספית במקרה הזה. צורה דחופה ביותרלעבור ניתוח ב

, וכל מבצע כזה עלול להפחית מתרומות אחרות, המצב הכלכלי בקהילה כא. אינו טוב. לאסו2 עשרות אלפי דולרי�
מכיו. שאי. לה כוונה , א�מצד ה, עד עתה אי. כיוו. רציני של גיור. לעזרה ליהודי� אחרי�, שהלואי שלא נצטר#

הדבר יביא בודאי ליחס לא פשוט ? הא� צרי# לפרס� שהילד אינו יהודי, א� צרי# להירת� למבצע. לשמור מצוות
  .מצד נותני התרומות

  
  :תשובה

  :בשאלת# יש לדו. בנושאי� מספר
  
  ;תערובת3לנישואי" מומר"הא� ישנו חיוב או היתר לתת צדקה ליהודי ש.    א
  ;ישנו חיוב או היתר לתת צדקה לילד מאב יהודי ונכריתהא� .    ב
  ;מה צריכה להיות הגישה לשאלה מבחינת השיקולי� הציבוריי� של העניי..     ג
  .הא� יש לידע את אנשי הקהילה שהילד איננו יהודי, בא� נכריע שיש לערו# את המגבית.    ד
  
מומר "א� ישנו חיוב לפדות , נחלקו פוסקי� בשאלהו, "מומר לתיאבו."הגדרתו ההלכית של יהודי זה היא   . א

לכ. מותר . 2"לפני� משורת הדי."מותר לפדותו , ג� לסוברי� שאי. חיוב לפדותו. 1וא� לתת לו צדקה" לתיאבו.
מבחינה הלכית אינו , א2 שאיננו קרוי בנו, צור# זה של רפואת בנו. לתת לו צדקה ויש בכ# משו� מידת חסידות

  . 3 שנותני. למי שרגיל בכ3#סוס לרכב עליו ועבד לרו4 לפניו גרוע מ. הצור# ב
  
ג� א� כתוצאה מכ# יתנו פחות לעניי , ואפילו כשבאי� לבד�, העול� ע� עניי ישראל3מפרנסי. עניי אומות.     ב

  .5שמצוה להחיותו" גר תושב"ויש הרואי� את הילד הנדו. כ. 4ישראל
  
חרות היה צרי# להרחיק יהודי זה ובנו מ. הקהילה ולא לנהוג כלפיה� שו� אמנ� יתכ. שבמקו� אחר ובנסיבות א.    ג

שהזוג , א# נראה שבמקומכ� ובמיוחד בסיטואציה המורכבת שתארת בשאלת#, 6"מגדר מילתא" משו� –קירוב 
התנכרות כלפיה� בשעה קשה זו תיתפס , הכנסת כל שבת3וילד� כבר התקרבו לקהילה ומבקרי� בבית

ומאיד# התנהגות של חסד כלפיה� עשויה לגרו� להתקרבות שלמה מצד� ואולי .  לחילול הש�כאכזריות ותגרו�
ולערו# מגבית בקהילה " דרכי נוע�"לכ. נראה שיש ללכת ב. 7א2 לגיור אמיתי של הא� או לפחות של הילד

ולפרנס � צוו חכמי� לבקר חוליה� ולקבור מתיה� ע� מתי ישראל "אפילו העכו"� "ל רמב"וז. להצלת הילד
דרכיה דרכי 'ונאמר ' לכל ורחמיו על כל מעשיו' טוב ה'הרי נאמר ,  מפני דרכי שלו�–ענייה� בכלל עניי ישראל 
  . 8"'נוע� וכל נתיבותיה שלו�

  
, כ.  מצוה לתרו�3פי3על3ולהסביר לה� שא2, אמנ� נראה שיש לידע את התורמי� שהא� והילד אינ� יהודי�.   ד

  :וזאת משתי סיבות
  

אפשר לכפות על הציבור לתת 3ולכ. ודאי שאי, א אי. חייבי� לתת צדקה למומר לתיאבו."סק רמלפי פ . 1
אפשר לכפות על אנשי� לתת צדקה 3ג� נראה שאי". מומר לתיאבו."באמצעות העלמת העובדה שהנצר# הוא 

  .פי שישנה הוראה לכל אחד לתת מפני דרכי שלו�,על3א2, יהודי�3לשאינ�
, ולבסו2 הדבר יוודע לה� ממקור אחר, רב עור# המגבית לא יידע את התורמי�שא� ה, נראה שיש לחשוש . 2

ועל הרב , ימנע עצמו הציבור מלתת, ויש לחוש שכאשר יערו# בפע� אחרת מגבית, תיפגע אמינותו של הרב
  .כיצד לידע את התורמי�, לשקול בחכמתו
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ל עול מלכות שמיי� ועול מצוות "זוג הננתפלל שבאמצעות היחלצות הקהילה לעזרת� בשעת דחק� יקבלו עליה� ה
  . 9"רופא#' אני ד"ויקוי� בנו , בשלמות

  
__________________________________________________________  

  
' ודעת התוס, )ב"רנא ס' ד סי"ע יו"שו(א "וכ. פסק רמ,  שאי. חיוב לפדותו3� "בדעת רמב" בית יוס2"קנו ו' סי" (יראי�"   דעת ה1

  .שכ. עיקר) א"רנא סק'  ש� סי(א "שמחויבי� לפדותו וכתב הגר) ה אני"ב ד"ז כו ע"ת עמסכ(
שמביא ) א"ש� סק" (פתחי תשובה"ועיי. ב, אמי רצה לפדות מומר לתיאבו.' שר) א"מז ע(פ הסוגיא בגיטי. "ע) ש�(א "וגר" יראי�   "2

  .ואפילו רוצח, שיש לפדות ג� גנב מפורס�, "חות יאיר"ת "בש� שו
  ).רנ סעי2 א' סי(ד "ע יו"ושו, )ב"ד2 סז ע(   כתובות 3
, וכ. פסקו הטור,  פ הירושלמי שהוא הדי. א� באי� עניי אומות העול� לבד�". ש� ע"א ור"ריטב, א"וכתבו רשב, )א"סא ע(   גיטי. 4

  .# ית. פחות לישראלשיש לתת אפילו א� כתוצאה מכ) ש� אות כא" (פרישה"וכתב ה, )קנא' ד סי"ע יו"שו(ז "# וט"ש, ח"ב
ה צוה כ. בתורה "שיש לראות את כל מי שמקיי� שבע מצוות בני נח מפני שהקב) 145' עמ(א רבינובי4 "לגרנ" מלומדי מלחמה"   עיי. 5

  .די.3ורק לעניי. להושיבו באר4 צרי# קבלת בית, כגר תושב לעניי. כל דיני גר תושב
  .בעניי. חומרת האיסור של הבועל ארמית והתוצאות הנגרמות מכ#)   ח3 ו' יב הל' איסורי ביאה פ' הל(� "   עיי. רמב6
  ).וחלק ג תשובה פו;  במהדורא הראשונה1מג , א תשובה עח"ח" (מראה הבזק"   עיי. ב7
כל פותח את יד# ומשביע ל"שבו מופיע הפסוק " אשרי"שלכ. נתק. לומר דוקא , ויש שדורשי�).   מלכי� פרק י הלכה יב' הל(� "  רמב8

  .ל"ואכמ, "טר2 נת. ליראיו"כי ש� נאמר רק , "בכל לבב' הללויה אודה ד"ולא נתק. לומר את , "חי רצו.
  .כו,   שמות טו9

 

  
  

  
  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש

  

  ה ארנריי#          הרב יוס2 כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  
  
  

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ. נחמיה גולדברג

  יעזר רבינובי4הרב נחו� אל
  הרב ישראל רוז.

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ' ו�'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

בעת הספרי� עוסקי� באר". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר# של 
        ".תורת חיי�"תו# ניסיו. לקחת בחשבו. ג� את החלק החמישי ההופ# את התורה ל" שלח. ערו#"חלקי ה

  )לח� לקניה(  -300  ?360 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


