
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ט"תשס כי תצא

  
  

  די�עוד על קול המו� כקול ש
 "אר� חמדה"ראש כולל , כרמל �יוסהרב 

  

  

  
  

 שהגיע יהתעוררות מלמטה שביטאה את הציווי האלוק. בשבוע שעבר עסקנו בתופעה הפלאית של התעוררות ע� ישראל לחזור לארצו
  .לשוב אל אר� חמדתנו, זמננו

. חודש התשובה, והסליחותחודש הרחמי� ,  ימי חודש אלול�א� מהיבט אחר הקשור ג� לימי� אלה , ג� השבוע נעסוק בסוגיא זו
  .תשובת� של ישראל אל אביה� שבשמי�

ל התנאי� "וז). צז עב ואיל�(השאלה הא� גאולת� של ישראל תלויה בתשובה א� לאו נדונה ארוכות בסוגיא במסכת סנהדרי  
  : והאמוראי� החולקי� ש�

רבי , כתנאי. דיו לאבל שיעמוד באבלו:  אמרושמואל. ואי  הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשי� טובי�, כלו כל הקיצי : אמר רב"
?  אי  נגאלי �א� אי  עושי  תשובה : אמר ליה רבי יהושע.  אי  נגאלי �וא� לאו ,  נגאלי �א� ישראל עושי  תשובה : אליעזר אומר

תיימת הסוגיא מס". וישראל עושי  תשובה ומחזיר  למוטב, הקדוש ברו� הוא מעמיד לה  מל� שגזרותיו קשות כהמ , אלא
  ). א"צח ע(בשתיקתו של רבי אליעזר 

אנחנו נביא השבוע את שיטתו של הרב יהודה אלקלעי שהיה כנראה האיש שהשפיע רבות , ראשוני� ואחרוני� דשו רבות בדברי� הללו
בשנת , הונגריתאז חלק מהקיסרות האוסטרו , היו� בוסניה, הרב אלקלעי נולד בסרייבו. (א� במישרי  וא� בעקיפי  על משנתו של הרצל

ש� כיה  כרב המקומי , לא רחוק מבלגרד, חזר חזרה לזמלי ". פלא יוע�" עלה ארצה והסמ� לרבנות על ידי בעל ה11בגיל ). 1798(ע "תק
לאחר ארבע שני� הל� לעולמו ונקבר בהר הזיתי� , חזר ועלה ארצה) 1874(ד "בשנת תרל. ועסק שני� מרובות בעידוד הע� לחזור לארצו

  ).י�בירושל
  

ה והשתדלות לקיי� מצוות מעשיות מבחינה חיובית כשמירת "כל העוסקי� בסוגיא זו תפסו את מושג התשובה כהתחזקות באמונה בקב
בסו� תהלי� הגאולה כל , אומנ�. הרב אלקלעי טע  טענה מהפכנית. שבת או המנעות ממעבר על איסורי� כשמירה על הלכות כשרות

אבל החלק הראשו  של הלי� התשובה כפי , ה"  ישמרו מצוות מתו� לימוד תורה ויהיו דבקי� בקבהפרטי� המרכיבי� את ע� ישראל
תשובה כללית זו היא חזרת הע� לאר� . תשובת הע� ללא קשר ישיר לדרגת� של הפרטי�, שהוא מתואר בתורה עוסק בתשובה הכללית

  :לפי שיטתו תתבאר פרשת התשובה בסו� ספר דברי� בדר� הבאה. ישראל
  : שלב א
ְוַ,ְב9ָ ַעד ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ְוָ,ַמְע9ָ ְבקֹל4 ְ<כֹל ֲאֶ,ר =נִֹכי ְמַצְ>ָ� ַה;�4 :9ָה  :ַוֲהֵ,בָֹת ֶאל ְלָבֶבָ� 7ְָכל ַה45ִי� ֲאֶ,ר ִה3ִיֲחָ� ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ָ,ָ+ה"

 �  ). ב�א' דברי� ל" (>ָבֶניָ� 7ְָכל ְלָבְבָ� >ְבָכל ַנְפֶ,ָ
זהו הפירוש . שמשמעותה רצו  לחזור לאר� ישראל, ע� ישראל שהנו מפזר ומפרד בי  העמי� בגלות יתעורר לחזרה בתשובה כללית

  ".ְוַ,ְב9ָ ַעד ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ְוָ,ַמְע9ָ ְבקֹל4"של הביטוי 
  : שלב ב
ִא� ִיְהֶיה ִנ3ֲַחָ� 7ְִקֵצה ַהָ@ָמִי� ִמָ@� : ְצָ� ִמָ<ל ָהַעִ+י� ֲאֶ,ר ֱהִפיְצָ� ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ָ,ָ+הְוָ,ב ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ֶאת ְ,ב>ְתָ� ְוִרֲחֶמָ� ְוָ,ב ְוִק7ֶ"

�  ). ה�ש� ג" (ְבָ� ְוִהְר7ְָ� ֵמֲאבֶֹתיָ�ֶוֱהִביֲאָ� ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ֶאל ָה=ֶר� ֲאֶ,ר ָיְר,> ֲאבֶֹתיָ� ִויִרְ,B9ָ ְוֵהיִט: ְיַק7ְֶצָ� ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� >ִמָ@� ִיAֶָחָ
ע� ישראל . ה ישיב אליו את הע� על ידי זה שתהיה סייעתא דשמיא לקיבו� בניה של אר� ישראל לתוכה בשמחה"הקב, לפירושו

  .יחזור לאר� ישראל מכל קצוות תבל
  : שלב ג
 ְו:9ָה ָת,>ב ְוָ,ַמְע9ָ 7ְק4ל ...:ה ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� 7ְָכל ְלָבְבָ� >ְבָכל ַנְפְ,ָ� ְלַמַע  ַחֶ;יָ�>ָמל ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ֶאת ְלָבְבָ� ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעָ� ְל:ֲהָב"

  ). ח�ש� ו" (ְיקָֹוק ְוָעCִיָת ֶאת ָ<ל ִמְצ4ָתיו ֲאֶ,ר =נִֹכי ְמַצְ>ָ� ַה;�4
   .ת הכוללת קיו� מלא של כל המצוותתתבצע ג� החזרה בתשובה הפרטי, לאחר מילת הלב, רק בשלב זה

  
. ה"ג� כא  אנו יכולי� לראות את העקרו  כי התעוררות לאומית של כלל הציבור על כל חלקיו מביאה לידי ביטוי מעשי את רצו  הקב

  : ל באורות התשובה"וז. ההופ� ג� את התחיה הלאומית לתחיה דתית" אורות"מכא  לא רחוקה הדר� לדרכו של רואה ה
  ".באמת אור של תשובה יש בה...ררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצההתעו"

  
  .בהתקיימות� של כל שלשת השלבי�, הבה נתפלל כי נזכה לחזות בקרוב בימנו

  
  ה" עמלכה טויבע 'גב ,ראש המכו  על מות אימו, יוס� כרמל  הרב'מששולחת תנחומי� ל'  אר� חמדה'  'מש
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  ח� ב בתראבבא , אלול'  ט�'ג

  
  היזק ראייה
  הרב עופר לבנת

  נ מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

  
הסוגיה הראשונה דנה בשני שכני� שיש לה� חצר משותפת . השבוע בד� היומי אנחנו מתחילי� ללמוד את מסכת בבא בתרא

כלומר שהיכולת של השכ  לראות לתו� חצרו של אד� , להלכה נפסק שהיזק ראייה שמיה היזק. רוצי� לחלק את החצרוה� 
אמנ� בהמש� המסכת נלמד שג� במקו� . ולכ  כל שות� יכול לכפות על השני לבנות כותל שיחצו� בי  חלקי החצר, נחשבת נזק

מדוע בסוגיה זו הגמרא לא , הראשוני� שאלו. בה להסיר את הנזקאי  עליו חו, א� הוא החזיק בנזק, שאד� מזיק את שכנו
ושוב לא יוכל שכ  אחד לחייב את חברו , אמרה שא� השכני� גרו בלא מחיצה זמ  מה שה� החזיקו בנזק זה של היזק ראייה

  .לבנות מחיצה
ולכ  אי  חזקה , למד מכא  שהיזק ראייה הוא נזק חמור שאד� אינו מוחל עליו) י מיגאש ב עמוד א"שובה הובא ברבת(� "הרי

א� יש לאד� חלו  ממנו הוא יכול לראות לתו� הרשות של שכנו אי  לו חזקה והשכ  לעול� , �"לדעת הרי, לכ . להיזק ראייה
  .יכול לכו� אותו לסתו� את החלו 

לדעתו יש להיזק ראייה חזקה ולכ  א� בעל החלו  החזיק בחלו  אי  השכ  יכול לכו� אותו . �"חולק על הרי) ש�(י מיגאש "הר
ההסבר הראשו  הוא שרק . הוא מציע שני הסברי� אחרי� לכ� שלשותפי� בחצר אי  חזקה להיזק ראייה. לסתו� את החלו 

א� . מוכח שהוא מחל על הנזק, מכ� שהצד שניזוק לא מחהכיוו  ש, כאשר יש צד אחד שמזיק וצד אחד שניזוק יש למזיק חזקה
ולכ  הוא יכול להסביר שמה שהוא לא מחה זה מכיוו  שהוא היה , שניה� מזיקי� אחד את השני, במקרה של שותפי� בחצר

ת ההסבר השני הוא שבכדי שאד� יחזיק בנזק עליו לעשו. בטוח שג� שכנו ירצה לעשות מחיצה כדי למנוע מעצמו את הנזק
  . הנזק בא מאליו מכ� שה� לא בנו מחיצה ביניה�, א� בחצר, כגו  לפתוח חלו , מעשה
ההסבר הראשו  הוא . � ומביא שני הסברי� למה בשותפי� בחצר אי  חזקה להיזק ראייה"ג� כ  חולק על הרי) ב, א(ש "הרא

כיוו  שאד� , חמור מהנזק שבא מחלו ההסבר השני הוא שהנזק בחצר הוא הרבה יותר . י מיגאש"כמו הסברו הראשו  של הר
א� לא על הנזק מחצר , לכ  אד� עשוי למחול על הנזק מחלו . אבל בחצר הוא משתמש תדיר, צופה מחלונו רק לעיתי� רחוקות

  . שפתוחה לחצרו
 � אי  ומה שבשותפי� בחצר. ש שבאופ  כללי יש חזקה להיזק ראייה"י מיגאש והרא"פסק כדעת הר) ח�ז, קנד(השולח  ערו

        .כיוו  שהנזק בא מאליו בלא עשיית מעשה, י מיגאש"הסביר השולח  ערו� כמו הסברו השני של הר, חזקה

  
  

  

 

  

  
  

  )ה"מתו� ח(
  

  Victoria, Australia                            אוסטרליה                   , ויקטוריה
  ס"שבט תש

  
  ומסירת טבעת מ� הכלה לחת�, "…שתהרי את מקוד"מענה מצד הכלה לאמירת החת� 

  
  שאלה

ביקשה הכלה את רשותי לענות , במסגרת פגישותיי ע� החת  והכלה. נתבקשתי לסדר חופה וקידושי  לזוג צעיר בקהילתי
אני מקבלת טבעת זו והרי אני מקודשת ל� בזה כדת משה " ,קדש אותה בטבעת ע� הנוסח המקובללחת  אחרי שי

  .הכלה ג� לומדת תורה וה� יראי שמי� בתכלית,  שהזוג שומרי מצוותברצוני להדגיש". וישראל
  .שרק החת  מקדש את הכלה, היתר כזה יית  לה את ההרגשה הטובה תו� הקפדה על ההלכה

  ?כמו כ  ברצוני לשאול א� מותר להוסי� את שמות האמהות של החת  והכלה בנוסח הכתובה
הא� נהגתי , סירבתי להתיר זאת, ולומר לו הרי אני מקודשת ל�במקרה אחר בקשה הכלה ג� היא לתת לחת  טבעת 

  ?כשורה
  

  תשובה

ויש להבדיל בי  , לפני התייחסות לפרטי� נדגיש שצרי� לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לשינוי במנהגי טקס החתונה
שמאפשרי� לחת  ולכלה לבטא עוד יש להבחי  בי  שינויי� . שינויי� שעלולי� לגרו� לבעיות הלכיות ולבי  שינויי� אחרי�



   

   
3333        

 

        פרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצא

        

 

, ושפתיחות בתחו� זה תקרב אות� לחיבת היהדות ואהבת תורה, ענייני� אישיי� שחשובי� לה� בגלל רקע� ואישיות�
  ".רוחות לא טובות"ו "שעלולי� לחזק ח,  בעייתייאידיאולוגולבי  שינויי� בעלי אופי 

, "מקבלת טבעת זו ומקודשת ל� בה כדת משה וישראלהרי אני "אישה שמאוד רוצה להשיב לחתנה לאחר קידושיה . א
�  . 1יכולה לעשות כ

שהרי שבח� של ישראל בכ� , פי כ  רצוי להימנע מזה�על� וא�, מצד ההלכה אי  מניעה להוסי� את ש� האמהות בכתובה. ב
  .2כדי להדגיש שבישראל ג� האב ידוע, "למשפחות� לבית אבות�"אלא ישראל נמני� , שלא רק ש� הא� ידוע

וכל שכ  שאי  להתיר אמירה , "הרי אני מקודשת ל�"אפילו תאמר , ואי  להתיר שתית  האישה טבעת לחת , נהגת כראוי. ג
  .3"הרי אתה מקודש לי"כמו 

  
  

_____________________________________________________  
  
" שיטה לא נודע למי"והביאו שהמאירי וה, שפסקו כ�)  ב'ג הל"אישות פ' � הל"על רמב" (יד דוד"ו) לג' סי" (שאילת משה"י " עפ1

הרב מסדר ). ק מ אות ג"כז ס' סי" (אוצר הפוסקי�"הובאו דבריה� ב, שאמירה זו אינה פוגעת בקידושי , כתבו) ב"קידושי  ה ע(
א� , שכ , שי הבעלאלא היא רק הבעת הסכמה לקידו, שאמירה זו היא פעולת קידושי , הקידושי  צרי� להסביר לכלה שלא תחשוב

�ל וכ  עפל"פי הפוסקי� הנ�על(יתכ  שהיא תבטל את הקידושי  , אמנ� לאמירה זו תהיה בעיניה משמעות של קידושי האישה לאיש
שהכלה רק מביעה , ג� חשוב שהרב מסדר הקידושי  יודיע לקהל). ש� אות א" אוצר הפוסקי�"פי עוד אחרוני� המובאי� ב

 .כדי למנוע טעויות, עלידי הב�הסכמתה לקידושה על
 .ג במאמרו של הרב יוס� כרמל"ח" חמדת האר�"וב). ד תשובה יא"ח" (במראה הבזק"ת " עיי  באריכות בנושא זה בשו2
שימני כחות� "ותאמר לו את הפסוק , נית  להציע שתת  לחת  טבעת לאחר סיו� ברור של טקס החופה,  א� הדבר חשוב מאוד לכלה3

כתב באגרות "בהצעה זו אי  מקו� לחששות ש. או משפטי� דומי� לזה שאי  לה� שו� משמעות קניינית, "ע�על ליב� כחות� על זרו
שאפילו , שיחשבו שג� האישה מקדשת, ג� אי  בזה חשש לטעות) ב(; מנהג נכרי� לא שיי� כא ) א). (א, יח' ג סי"ע ח"אה" (משה

, א� זה ייעשה לאחר החופה שלא סמו� לחופה, "אגרות משה "מתיר, היתה נותנת טבעת ואומרת את הנוסח שהזכרנו בתשובה
 .לא שיי� החשש שישכח די  תורה) ג(; מותרת, שאי  לה שו� משמעות, וודאי שאמירה כזו

  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנרייך          הרב יוסף כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  רגהרב זלמ  נחמיה גולדב
  הרב נחו� אליעזר רבינובי�

  הרב ישראל רוז 
  

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  

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

סקי� בארבעת חלקי הספרי� עו". 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�"ה

  )5371485�02' טל(   )לח� לקניה( , 360במקו� H  300 מחיר מבצע לששת הכרכי� 
  

  !!!חדש
  ! במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת "שו

   ,480במקו!  , 360מחיר מבצע לששת הכרכי! 
  


