
 

 

 
 

  

  
 
 
 
 
 

 

 

 ט"תשע ויגש 
 

 

 שרות בצבא ישראל ויוחסין )חלק א'(
 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

 

בגבורתו של יהודה בן מתתיהו גבורתו של יהודה בן יעקב מודגשת מאוד במדרשים על תחילת פרשת ויגש. בימים אלה עסקנו גם 
 החשמונאי. בין שניהם )מבחינת סדר הזמנים( נמצאים גיבוריו של דוד בן ישי.

 שאלת השרות בצבא ההגנה לישראל בימינו, עולה על הפרק בהזדמנויות תכופות, מהרבה בחינות. 
ישראלי זצ"ל, כי ל"ארץ חמדה" יתקבל אך ורק מי שקיים את חובתו לפי החוק וזכה  נזכיר כי כבר קבע זקן, מו"ר מרן הגר"ש

 להתגייס לצבא הגיבורים של מדינת ישראל. 
בדברינו ננסה לבחון שאלות הקשורות לנושא זה:  האם יש קשר בין שרות בצבא הישראלי לבין שאלת היוחסין? האם כל החיילים 

ים, או שהם יכולים להיות גם חלק משבעת היוחסין האחרים? האם יש מקום לשירותם של חייבים להיות כהנים לוים או ישראל
 מי שאינם בני ברית? נבדוק זאת על פי המופיע בנ"ך, בדברי חז"ל והראשונים וגם בדברי גדולי האחרונים.

הנביאים בספר שמואל ועזרא הסופר ברוח קדשו, בספר דברי הימים, הקדישו פסוקים רבים לתיאור גבורתם של חיילי דוד המלך, 
 ביניהם כאלה ששמם וכינויים אומר דרשני. עוד בזמן שדוד היה נרדף על ידי שאול מופיע הפסוק הבא: 

ִוד ַויֹּאֶמר ֶאל ֲאִחיֶמֶלְך ַהִחִתי וְ " אּול ֶאל ַהַמֲחֶנה ַויֹּאֶמר ֲאִביַש ַוַיַען דָּ ךְ ֶאל ֲאִביַשי ֶבן ְצרּויָּה ֲאִחי יֹוָאב ֵלאמֹּר ִמי ֵיֵרד ִאִתי ֶאל שָּ  "י ֲאִני ֵאֵרד ִעמָּ
  .ו( ו"שמואל א כ) 

ם שגיבור חתי הצטרף אל דוד כבר בתקופה זו, אלא אם כן נסביר, שהוא היה ישראלי שהיה גר בארץ חת ונקרא על ש ,משמע
מקומו. במקרה זה, דחוק מאוד להסביר שנקרא על שם מקומו, כי ארץ חת שוכנת במרחק רב מארץ יהודה, באזור אנטוליה 

מצינו בני חת שהתגוררו עוד בתקופת האבות בחברון. חז"ל לא התייחסו לשאלות אלה ביחס  ,בטורקיה של ימינו. אומנם
 לך לא התנדב למשימה המסוכנת.לאחימלך החתי. הם גם לא התייחסו לשאלה מדוע אחימ

כאחד מגיבורי  י"ב(,-)שמו"ב י"א. אוריה השתתף בקרבות כנגד העמונים אּוִריָּה ַהִחִתיחתי נוסף, שבוודאי שרת בצבאו של דוד, היה 
לה דוד המנויים גם בפרק כ"ג של ספר שמואל ב, והוא חותם את הרשימה שם בפסוק לט. אוריה מופיע כמובן גם ברשימה המקבי

ַעמֹוִניברשימות אלה מופיע גם  בדבהי"א פרק י"א מא.  . ֶצֶלק הָּ
 אותן שאלות ששאלנו על אחימלך החתי, רלוונטיות גם לגבי אוריה וצלק.

. גת הייתה עירו של אכיש המלך הפלישתי, פטרונו של דוד, בחלק מהתקופה בה ברח ונדד ִאַתי ַהִגִתימפקד נוסף בצבא דוד היה 
 יו של שאול המלך. אכיש היה מעריץ נלהב של דוד. ניתן להוכיח זאת מהפסוק הבא: בגלל רדיפות

ה ְבֵעיַני " ִוד יַָּדְעִתי ִכי טֹוב ַאתָּ ה ְכַמְלַאְך ֱאלִֹּהיםַוַיַען ָאִכיש ַויֹּאֶמר ֶאל דָּ מָּ נּו ַבִמְלחָּ ֵרי ְפִלְשִתים ָאְמרּו לֹּא ַיֲעֶלה ִעמָּ   .ט( ט"שמואל א  כ) "ַאְך שָּ
 גם אנשיו העריכו את דוד וכינו אותו מלך עוד בחיי שאול, נוכיח זאת מהפסוק הבא: 

ִוד " יו ֲהלֹוא ֶזה דָּ ָאֶרץַויֹּאְמרּו ַעְבֵדי ָאִכיש ֵאלָּ  .יב( א"שמואל א כ) "ֶמֶלְך הָּ
 . וז"ל הכתוב: ֶחֶסד ֶוֱאֶמתעמו בראש גדודו ועשה  ִאַתי ַהִגִתיבזמן מרד אבשלום, כשדוד נאלץ לברוח מירושלים, הצטרף אליו 

אּו ְבַרְגל" ל ַהִגִתים ֵשש ֵמאֹות ִאיש ֲאֶשר בָּ ל ַהְפֵלִתי ְוכָּ ל ַהְכֵרִתי ְוכָּ יו עְֹּבִרים ַעל יָּדֹו ְוכָּ דָּ ל ֲעבָּ ל ֹו ִמַגת עְֹּבִרים ַעל ְפֵני ַהֶמֶלְך: ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך אֶ ְוכָּ
ה ֵתֵלְך גַ  מָּ ה ִלְמקֹוֶמךָּ ִאַתי ַהִגִתי לָּ ה ְוַגם  גֶֹּלה ַאתָּ נּו שּוב ְוֵשב ִעם ַהֶמֶלְך ִכי נְָּכִרי ַאתָּ ה ִאתָּ   .(יט-יח ו"שמואל ב פרק ט) "ם ַאתָּ

אּו ְבַרְגלֹו ִמַגתקטע הפסוק  אּו הוא מאמר מוסגר שמשמעותו היא אשר באו בעבר מגת והצטרפו אל צבא דוד. מסתבר לפרש  ֲאֶשר בָּ בָּ
  )עיינו גם ברד"ק(.בגללו  – לֹוְבַרגְ 

אם כך, יש לנו עדות בכתוב כי שש מאות פלישתים בראשות מפקדם אתי הצטרפו אל דוד, כנראה בזמן שעלה למלוך בחברון, או 
  לאחר שמלך בירושלים.

 בשבוע הבא, בע"ה, נמשיך לברר את הנושא. 
 

 בימים אלה נתפלל לרפואת הפצועים שהותקפו בידי בני עוולה ונאחל לחיילי צה"ל הצלחה גדולה בכל משימותיהם החשובות. 
 
 

 

 לע"נ
 ז"ל אשר וסרטילהרב 

 נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ
 ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

  בת ר' משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 לע"נ
 ז"ל מאירר' 

 יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

 לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

 נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

 לע"נ
 ז"ל אליהו כרמלר' 

  נלב"ע
   ו"עתש באייר' ח

 
 

 לע"נ
 ז"ל שמואל שמשמר 

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

 

 

 לע"נ
 ה"ע אסתר שמש
 נלב"ע

 כ' באב תשע"ז

 

 לע"נ 
 ז"ל  דוד צבי טרשנסקי

 הי"ויצחק ונעמי  בנם של
 נלב"ע כ"ח באייר

 

 לע"נ
 זצ"ל  ראובן אברמן הרב

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

 

 לע"נ
 זצ"ל  שלמה מרזל הרב

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע י' באייר תשע"א

 

 דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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 אהרן פלדמןהרב מאת: 

 

 נתיחת גופות לצרכי פתלוגיה
 

 האם הדבר מותר לצרכי חקירה פלילית?    האם מותר לנתח מתים כדי ללמוד אנטומיה ופתולוגיה? 

  ומה הדין כאשר הניתוח נצרך לשם זיהוי המת, למשל כדי להתיר עגונה או לזהות חלל צה"ל?

עסקנו בשיעור המתקיים בכולל יום שישי בארץ  תלוגיהכבוד המת ונתיחת גופות לצרכי פבשאלות אלו ושאלות נוספות בעניין 
 חמדה.

  ובדפי המקורות כאן ניתן לצפות בהקלטת השיעור
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 הפרשה באנציקלופדיה התלמודית
 

 ישיבת ארץ ישראל

 מבוסס על הערך: ישיבת ארץ ישראל, שבאנציקלופדיה התלמודית כרך כה.

ִכי " ם:  ָאנֹּ יְמָך ש ָ ל ֲאש ִ דוֹּ י ג ָ י ְלגוֹּ יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה כ ִ ִכי ָהֵאל ֱאלֵֹּהי ָאִביָך ַאל ת ִ ָך ִמְצַרְיָמה ַוי ֹּאֶמר ָאנֹּ ֵאֵרד ִעמ ְ
ית ָידוֹּ ַעל ֵעיֶניךָ  ֵסף ָיש ִ ִכי ַאַעְלָך ַגם ָעלֹּה ְויוֹּ  ד(-)מו ג "ְוָאנֹּ

 הבטיחו להיות נקבר בארץ -ואנכי אעלך . לפי שהיה מיצר על שנזקק לצאת לחוצה לארץ -מצרימה  אל תירא מרדה: רש"י
 האם מותר לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לצורך טיול?

 הבא מחוץ לארץ לבקור בארץ, האם אסור לו לצאת ממנה?

קא פ; )ספרי דברים פיסבחשיבותה של ישיבת ארץ ישראל אמרו: שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה חשיבותה וזכותה: 
, וכעי"ז בשו"ת רמב"ן ויקרא יח כהופירשו ראשונים בטעם הדבר, כי עיקר כל המצוות הוא ליושבים בארץ ישראל ) .ה(פ" תא עבודה זרהתוספ

 (.כב-הרשב"א ח"א סי' קלד וכפתור ופרח פ"י, ועי' כוזרי מאמר ב סעיפים טז
 

(, שמות כ כא)' מזבח אדמה תעשה לי' :זבח, שנאמר במזבחאף בקבורה אמרו: כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור מתחת המ. הקבורה בארץ
בו מזבח כפרה  קבור (, שכל הקבור בה נתכפר לו, וכאילו המקום שהואכתובות קיא אב מג. דברים ל' )וכפר אדמתו עמו' :ונאמר בארץ ישראל

ואף על פי כן גדולי החכמים  .(; רמב"ם שםשםכתובות (. אבל אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה )רמב"ם מלכים פ"ה הי"אהוא )
 (.רמב"םהיו מוליכים את מתיהם לשם, צא ולמד מיעקב אבינו ויוסף הצדיק )

 

יש מן  , פרט לאופנים שהותר לצאת.(ב"ב צא אמלבד המצוה של ישיבת ארץ ישראל, נאמר אף איסור יציאה לחוץ לארץ )יציאה לחוץ לארץ: 
שאיסור היציאה הוא בכלל ויש שנראה מדבריו  .(ר"י קרקושאמפקיע עצמו מן המצוות  התלויות בארץ )פירש הטעם, לפי שש הראשנונים

וכן  .(לחם משנה) שהוא מפני קדושתה ראשוניםפירש בדעת יש ש(. ות לסהמ"צ להרמב"ם מ"ע דווספההרמב"ן ב) המצוה של ישיבת ארץ ישראל
אין חכמה ויראת חטא מצויים בה לישראל, לרוב הצרות ועול הגליות, אלא לשרידים כתב הטעם, מפני שסתם חוץ לארץ יש מן הראשונים ש

ויש מן הראשונים שנראה  (.קי ב כתובות מאירי) אשר ה' קורא, וסתם ארץ ישראל חכמה ויראת חטא מצויים בה וזוכים ליהנות מזיו השכינה
(. רש"י גיטין עו ב עי') ארץ ישראל על דעת לחזור, אינו בכלל איסור זהשאין האיסור אלא לבני ארץ ישראל, אבל בן חוץ לארץ שבא ל מדבריהם

אלא מפני שהיה  ?, וכי מי אמר לדוד כן'כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבד אלהים אחרים': (שמואל א כו יט)ואמרו על הכתוב 
כתובות קי ברייתא כל הדר בחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה ) לומר לך,  ,(רש"ילצאת מארץ ישראל אל מלך מואב ואל אכיש )וצריך לברוח 

 (.ב
 

 -( עי' רמב"ם מלכים פ"ה ה"טהיינו לשכון שם ) -יציאה לחוץ לארץ, יש שהותרה מפני הרעב, וכן אמרו: אין יוצאים מארץ ישראל לחוץ לארץ 
 (.רמב"םרעב עד שנעשה שוה דינר חיטים בשני דינר )(, היינו שחזק שם הצא אברייתא ב"ב אלא אם כן עמדו  חיטים  סאתיים בסלע )

 

שללמוד תורה  ויש מן הראשונים שנראה מדבריהם  (.רמב"םאו לישא אשה, אמרו שמותר לצאת לחוץ לארץ, ויחזור לארץ ) אף ללמוד תורה
כתב שמותר אף אם יש ש(. וכן לישא אשה מהר"ם מרוטנבורג סי' טועי' ) מותר לצאת אף אם אין דעתו לחזור, אם אינו מוצא בארץ מי שילמדנו

 (.מהרי"ט) אין דעתו לחזור, שאם דעתו לחזור מותר לדעתו אף לדבר הרשות
 

. ויש מן (מהר"ם סי' עט עי' תשו'ראשונים שנראה מדבריהם שאינו מותר לצאת אלא אם כן דעתו לחזור )מן הואם*, יש -אב-לקיום מצות כבוד
 .(חכמת אדם) תר אף אם אין דעתו לחזורשמואשונים בדעת רשכתב  האחרונים

 

יש (. ונחלקו אחרונים בדבר: ערוך השלחן העתיד(, על מנת לחזור )רמב"םאף לסחורה, כתבו ראשונים שמותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ )
שלצאת . ויש שכתבו (מהרי"ט) שלצאת לחוץ לארץ על מנת לחזור, מותר אפילו לדבר הרשות, כגון לסחורה או לעסק שיש לו שםשכתבו, 

 (.מגן אברהם) להרויח חשוב כדבר מצוה
 

(. ויש שכתבו שמותר לצאת לחוץ לארץ להשתטח על קברי מגן אברהם) שחשוב כדבר מצוה ו הפוסקיםאף לצאת לראות פני חברו, כתב
סי' ועי' משפט כהן  ,שו"ת פרי הארץ)צדיקים, שאף אם אין בזה סרך מצוה, מכל מקום מכיון שהוא מנהג ישראל, אינו פחות מסחורה שמותרת 

 (. שלא שייך לומר כן אלא ברבו שלמד ממנוקמז 
 
 

https://www.facebook.com/Talmudic-Encyclopedia-321651338014785/?ref=br_rs
http://www.eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=he&pageid=4&cat=7&newsletter=3740&article=7775
http://www.eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=he&pageid=4&cat=7&newsletter=3740&article=7775
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 )מתוך ח"ב(
 

  Genoa, Italy                           גנואה, איטליה
 סיון תשנ"ב

 

 נישואי כהן עם גיורת שנתגיירה פחותה מבת ג' שנים, ואביה ישראל
 

 שאלה
שנתגיירה כשהיתה פחותה מבת ג' שנים ואביה ישראל )האם התגיירה לפני כמה שנים(. הענין נמשך כבר חשקה נפשו בגיורת  - כהן

כמעט שנה והבחורה טוענת שמהתחלה אמרה שהיא גיורת, והכהן טוען שלא ידע שהיא אסורה עליו. עכשיו, אחרי התייעצות עם 
 ?להנצל מעוון, והבחורה צועקת מר. כיצד יש לנהוגרבנים בא"י, הוא מודה באיסור ואומר שרוצה לשמור על כהונתנו ו

בנוסף לכך אני שואל, האם כהן הנושא גיורת הוא אסור בנשיאת כפיים ובעליית ראשון לתורה כדין כהן הנושא גרושה המפורש בשו"ע 
וסתם רק "הנושא או"ח סי' קכ"ח ומפני מה מרן בשו"ע לא הביא דברי המשנה בבכורות דף מה ע"א "הנושא נשים בעברה פסול" 

 גרושה".
 

 תשובה
. לעובדה שאבי הנערה הוא יהודי, אין 1הדבר פשוט שאין להתיר לכהן לשאת אשה שלא נולדה כיהודיה, גם אם התגיירה לפני גיל שלוש

ורה . בהיוולדה היתה הבח2כל משמעות הלכתית בנושא זה, שהרי הוולד הולך אחר האם, "ובנך מן העובדת כוכבים אינו קרוי בנך"
איפוא גויה לכל דבר, ואסור לשאתה. אנו מציעים לקיים שיחה רצינית עם הבחורה ולהסביר לה שכבודה האמיתי של בת ישראל הוא 
לשמור על דיני חיתון כפי שמורה לנו התורה, ולעודד אותה בעובדה שיש עוד יהודים טובים, ובע"ה תמצא את זיווגה בקרוב. אדרבה, 

 .3היה עליו לגרשה - יו מתחתניםהם הע מבעוד מועד, שהרי לולא היה כך ועליה לשמוח שהאיסור נמנ
 .4ומצוות היחד עם זאת כדאי לבדוק את מוחזקות הכהונה של אותו הכהן, האם היא מבוססת על אנשים שומרי תור
, ובכלל זה חללה 5כהונתובוודאי שכהן הנושא אשה האסורה לו, נפסל לנשיאת כפיים ולעליית ראשון, שהרי הוא מחלל את קדושת 

. זה שמרן המחבר ציין בשו"ע רק גרושה, אינו אומר כלום, ואין לדייק דיוקים כאלה בלשונו, כי 6וזונה, ואף חלוצה האסורה לו מדרבנן
בר . ומכל מקום, מסת7ית של דבריו ב"בית יוסף" על הטורתהחיבור הענקי הזה נכתב בידי מרן רבי יוסף קארו כקיצור וכתמצית הלכ

 .שנקט דווקא גרושה, כי סוף סוף זו המציאות השכיחה ביותר
 .שו"ת במראה הבזק, ח"ב תשובה קג - ועיין עוד לעיל בתשובה הקודמת

_________________________________________________________ 
 
ע"ב(, יבמות )ס ע"ב(. ועיין רמב"ם )הל' איסורי -ע"א חכך נפסק להלכה כבר בתלמוד, שלא כדעת היחיד של רשב"י בעניין, קידושין )ע  1

 י, מאיזה טעם נאסרה.ביאה פי"ח ה"ג( ושו"ע )אבן העזר סי' ו, ח(. ועיין "חכמת שלמה" שם הדן בדעת רש"
 ג ע"א(, קידושין )סח ע"ב(, שו"ע )אבן העזר סי' ח, ה(.כיבמות )  2
 אבן העזר סי' ו, ו(, ושם )סי' קנד, כ(.)"ע וש 3
 .ז(ראה "אגרות משה" )יורה דעה ח"ג סי' ק 4
ועיין גם ב"אגרות משה" )אורח  שכבודו ציין,עיין "פרי מגדים" ב"משבצות זהב", )תחילת סי' קלה(, על סמך המשנה בבכורות )מה ע"ב(   5

 א(.נחיים ח"ב סי' לג וסי' 
 "משנה ברורה" )סי' קכח ס"ק קמז(.  6
יוסף", ואשר על כל פנים יודעים  ד מלאכי" כתב בפרק כללי השו"ע, שמרן כתב את חיבורו בעבור אלה שלמדו תחילה טור ו"ביתיבספר "  7

 מקורות הדין וסברותיו.
 

 המשיבים ובברכת התורה,ם צוות בש
 

 ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
 שי הכוללרא

 חברי הועדה המייעצת:
 הרב זלמן נחמיה גולדברג

 הרב נחום אליעזר רבינוביץ
 הרב ישראל רוזן

 

 

 
 

 לע"נ
  עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
 בן  חיים משה

 ז"לכהן  קוקה יהודית
 בתשרי תשע"הנלב"ע ז' 

 לע"נ
 ז"ל יעקברבי 

  וחנה ועיישה אברהםבן 
 סבג יעיש ושמחה בת

 

 לע"נ 
  ריגלר ע"המרים 
 הי"ו ריגלרמיכאל רעייתו של ד"ר 

 נלב"ע אייר תשע"ח

  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ                                                             

 

 :השלימה של םלרפואתמתפללים 
 

 אליעזר יוסף בן חנה ליבא רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה יוסף )יוסי( בן חנה
 מאיר בן דינה ציפורה יאיר מנחם בן יהודית חנה Rassaדוד חיים בן רסה 

 ליליאן בת פורטונה רפאל ישי בן צפורה פייגא מאיר בן חיה לאה
 נחמה צביה בת שושנה בריינא איילת חן בת שולמית מאירה בת אסתר

 יפה בת רחל יענטע רבקה רינה בת גרונה נתנה
 

 

  לבתוך שאר חולי עם ישרא 
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