נצבי

ויל תשס"ט

על גרי ועל נדחי
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
פרשתנו עוסקת רבות בעני התשובה ,עני המתאי מאוד לימי חודש אלול  ימי התשובה אל דודנו ,אבינו ,מלכנו.
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בדברינו לפרשת "כי תבא" הערנו כי יש קשר חזק בי התשובה אל הקב"ה ובי קבו נדחי ישראל והחזרה אל אר ישראל בפסוקי
אלה.
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הקב"ה יחזיר לאר ישראל את המופצי וג את הנדחי .מסביר בעל ה"כלי יקר" את ההבדל ביניה וז"ל" :הפיצ #ד' אלהי #שמה .כי
יש הבדל בי לשו הפיצ #ללשו הדיח ,כי הפיצ #יאמר על הגלות ,והדיח יאמר על המצוות".
הגלות מעצ טבעה מרחיקה את הע מאמונה ושמירת מצוות .א בגלל הגזרה של הנביא:
ֲב ְד ֶֶ +ָ .את ֱאל ִֹהי ֲא ֵח ִרי" )ירמיהו ט"ז יג(.
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ו/או בגלל ההרגשה שהקב"ה זנח את עמו ו/או בגלל נשואי תערובת הגוררי בהכרח התבוללות ועזיבת אורח חיי יהודי.
)נוסי במאמר מוסגר ,כי ג א ילדי יהודיה שילדה לגוי נחשבי יהודי על פי ההלכה ,הסיכוי שילדיה  בני הדור השלישי יהיו
קשורי בקשר כל שהוא לחיי יהודיי ,שוא סטטיסטית לאפס(.
פירושו של ה"כלי יקר" מקבל חיזוק מכ #שהשימוש בביטוי נדח ,משמעותו ג התרחקות רוחנית ועזיבת האמונה בקב"ה דווקא בהקשר
זה.
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לכ אי זה פלא כי העיר שבניה עזבו את האמונה בקב"ה תכונה "עיר הנדחת".
המסקנה העצובה מהדברי היא שכאשר הקב"ה יגאל את עמו ויתקיימו בנו מקראות שכתובי:
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יהיו בתוכ ג "נדחי" .חלק יהיו בני רק לאבות יהודיי שנשאו נכריות .חלק יהיו נשואי לנכריות בעצמ.
כל תפילה לקבו גלויות כוללת עמה בהכרח ג עליית ארצה של חייבי גיור שכאלה.
לית מא דפליג כי כל הלי #גיור על פי ההלכה כולל קבלת מצוות רצינית וכניסה להלי #אמיתי של קיומ .השאלה שאציב ברשותכ
השבוע היא הא אנו מוכני לקבל מהקב"ה את אחד הנסי הגדולי שארעו אי פע בהיסטוריה של ע ישראל ובתולדות האנושות,
רק בתנאי שהנס לא יכלול בתוכו את קבו הנדחי? ובהנחה שאכ אנחנו מוכני לקבל ג אות ,הא אנו מוכני להקדיש לה
מזמננו וממרצנו כנדרש?
נסיי בנוסח שקבעו חז"ל בתפילת "שמונה עשרה":
"תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקב גלויותנו וקבצנו יחד מארבע כנפות האר,
ברו #אתה ד' מקב נדחי עמו ישראל".
מש' 'אר חמדה' שולחת תנחומי למש' הרב יוס! כרמל ,ראש המכו
על מות אימו ,גב' מלכה טויבע ע"ה

לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

בצער רב אנו מודיעי על פטירתו של
חבר העמותה
פרופ' אמריק דויטש.
ההלוויה התקיימה בי"ז אלול.

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 4לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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יז' -כג' אלול ,בבא בתרא טז-כב
מניעת נזק )כ עמוד ב(

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

השבוע בדפי הד היומי מתחילי ללמוד את פרק שני במסכת בבא בתרא ,העוסק בחובה להימנע מלגרו נזק לשכני .ג א
אד פועל בתו #השטח הפרטי שלו ,עליו לשמור על מרחקי בטיחות כדי שלא יזיק לשכניו .לדוגמא,ג כאשר אד מדליק אש
בתנור הנמצא בביתו ,המשנה )כ ע"ב( קובעת מרחק בטיחות שעליו לשמור כדי שלא יגרו לכ #שתפרו שריפה ,אצל השכני.
מה קורה א אד שמר את מרחק הבטיחות ובכל זאת פרצה שריפה? לדעת חכמי במשנה )ש( אד חייב לשל על הנזקי
שנגרמו ולדעת רבי שמעו הוא פטור .ההלכה נפסקה כדעת חכמי )שולח ערו #חוש משפט קנה ,א( .כלומר ,ג לאחר שאד
הרחיק כנדרש ,עדיי מוטלת עליו חובת השמירה שלא תפרו שריפה.
הרי" )בבא קמא כה עמוד ב( מקשה מהמשנה בבבא קמא )סא עמוד ב( אשר נותנת שיעור הרחקה לאד שמדליק אש בתו#
רשותו וקובעת שא אד הרחיק כנדרש ובכל זאת פרצה שריפה שהוא פטור מלשל .מתר הרי" ,שבמשנה בבבא קמא
מדובר על הדלקה ארעית ושיעור ההרחקה שנתנו חכמי הוא רחב ביותר ,ולכ א בכל זאת פרצה שריפה הרי זה אונס .לעומת
זאת ,בבבא בתרא מדובר על הדלקת אש באופ קבוע בתנור ,ולכ אד צרי #לשמור תמיד ,שלא תפרו שריפה.
הנתיבות )קנה ,א( מסביר שכוונת הרי" היא לחלק בי שני סוגי שיעורי הרחקה .כאשר מדובר על הדלקת אש באופ ארעי,
חכמי נתנו את השיעור המקסימאלי להרחקה כדי למנוע כל אפשרות של שריפה .א בכל זאת פרצה שריפה הרי זה אונס.
לעומת זאת ,לגבי הדלקה קבועה בתנור ,כיוו שיש כא צור #בסיסי של מגורי ,חכמי לא רצו לתת שיעור מקסימאלי
להרחקה כיוו שזה היה מאוד מקשה על אנשי להשתמש בתנור .לכ חכמי נתנו שיעור מינימאלי שימנע שריפה ודאית
ויאפשר לאד לפקח על האש ובכ #למנוע שריפה .א אד לא פיקח על האש בתנור ונגרמה שריפה ,עליו לשל על הנזקי.

)מתו #ח"ד(

מונטוידיאו ,אורוגואי

Montevideo, Uruguay

מרחשוו ,ה'תשנ"ו

גיל מינימו בעדות קידושי 4וגיטי4
שאלה
הא יש סיבה להגביל בחור צעיר )ב  (15שהוא כמוב שומר מצוות שיהיה עד בקידושי או בגירושי?

תשובה
1

2

3

א" .קט פסול להעיד ,אפילו היה נבו וחכ ,עד שיביא שתי שערות אחר י"ג שני גמורות .וא נתמלא זקנו  ,אינו צרי#
בדיקה" )שו"ע חוש משפט סי' לה סעי א(.
מכא למדי ,כי למרות שאי מיגבלה בגדול מי"ג שני ,הרי שיש לוודא ע"י ב' עדי כשרי ,כי העד אכ הביא סימני
לאחר גיל שלשעשרה ,או שאנו רואי שנתמלא זקנו ,או חלילה הביא סימני סריס ,וכ לא סמכינ בדאורייתא על
חזקה דרבא.4
כשר אפוא לקחת כעד בקידושי כל נער בוגר מגיל י"ג ויו אחד אשר ללא ספק הביא סימני.5
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ב .היות ומדובר בעד צעיר וחסר נסיו ,יש לוודא שהוא אכ יודע את תפקידו בקידושי ,6ובמיוחד  שיראה את נתינת
הטבעת בפועל.
ג .בעניי גיטי מיותר לציי את דברי "סדר הגט" בהגה" :בימי חכמי התלמוד היו נוהגי למנות חכ בקי על הגיטי ,וכ
נמצא בדברי הקדמוני שהיו נוהגי שלא לית גט רק לפני גדולי הדור )ריב"ש סי' שפט( .ועל כ לא ישתדל אד
בנתינה ,רק הבקי בה .וכל מי שאינו בקי בטיב גיטי וקדושי ,לא יהא לו עסק עמה".
משו כ #לא ראינו צור #לדו בכ ,#אלא ביתהדי המסדר את הגט יפסוק בכל הפרטי כי רבי ה.
__________________________________________________
1

בעניי בדיקת גדלות הובא בהלכות מיאו )שו"ע אב העזר סי' קנה סעי טז( "שתי שערות צרי #שיהיה בעיקר גומות .ואפי' שתיה
בגומא אחת הרי אלו סימ .נמצאו שתי גומות זו בצד זו ואי בה שער ,הרי אלו סימ  חזקה אי גומא בלא שער ,ושערות היו בה
ונשרו" .ובסעי יז )ש( "שערות צריכות שיהיו במקו הערוה .ובית הערוה כולו מקו סימני ,בי למעלה בי למטה ,בי על איברי
הזרע עצמ .ויש מי שאומר ,שאפילו אחת בגבה ואחת בכריסה ,או אחת בקשרי אצבעותיה של יד ואחת בקשרי אצבעותיה של רגל,
חשובה גדולה למיאו ,אבל לא לחליצה" .ובסעי יח )ש( "שיעור אור #השתי שערות ,משיצמחו ויהיו ראויי להנטל בפי הזוג )פי'
מספריי( או לקרו בצפור ,חשובה גדולה למיאו .אבל אינה חשובה גדולה לחליצה עד שיהיה בה כדי לכו ראש לעיקר )וע"ל
בפי' סדר חליצה סי' כז("] .כמוב שאפשר ,שיהיה סימ תחתו )היינו ב' שערות( ולא יבוא סימ עליו )היינו נתמלא זקנו( ,ורק
באשר להיפ #אמרו בגמ' נידה ד מח ע"א שאינו אפשרי[.
מובא ש )הל' מיאו סעי יד( "אי שתי שערות סימ גדלות אא"כ באו מי"ב שנה )ובנער י"ג שנה( ואיל ,#אבל א באו קוד לכ,
אפילו תו #שנת י"ב )ובנער י"ג( ,חשיבי כשומא )סוג נגע שעולי בו שערות( ,ואינה נחשבת גדולה על יד אלא א כ הביאה אחרות
אחר י"ב שנה )ובנער י"ג( ...ומיהו כשמוצאי לה שערות אחר הזמ ,מחזיקי אותה כגדולה אפילו לחליצה )דאורייתא( ,ולא חיישינ
שמא באו קוד הזמ".
אמנ לשו הטור הוא "צמח זקנו" א #הגהות פרישה הבהיר )ש אות א( ,כי הוא חד שיעורא ,והכוונה  נתמלא זקנו .והרחיב בהל'
תפילי בעל "משנה ברורה" )סי' לט ס"ק ג( "א ספק לנו א הביא ב' שערות ,פסול לכתוב ,א לא שנתמלא זקנו ,דהיינו שיש ריבוי
שער בזקנו ,א שה קטני מאד )סמ"ע ,חו"מ סי' לה ס"ק ד( או שעברו רוב שנותיו או שנולדו בו סימני סריס ,וכדלקמ )סי' נה
סעי ה( .ויש לגעור בסופרי שמניחי לנערי לכתוב תפילי ואי מדקדקי ,א הביאו סימני גדלות או לא".
עיי בגמ' נידה )מו ע"א( ,בדבר חזקה דרבא ,היינו "קטנה שהגיעה לכלל שנותיה ,אינה צריכה בדיקה ,שחזקה שהביאה סימני )שתי
שערות(" .אול רואי ש בסוגיה ,כי חזקה זו מועילה רק לעניי פסילתה ממיאו ,שהוא דרבנ ,א #כדי לחלו )דבעינ גדולה מ
התורה( צריכה עדות שהיא גדולה .מכא הסיק ר' עקיבא איגר )שו"ת ,מהדורא קמא סי' ז( שלא לסמו #על חזקה דרבא בכתיבת
תפילי ,שהוא דאורייתא ,ונוטה להצרי #בדיקה מעליא ע"י שני עדי .וא אותו הנער כבר העיד בקידושי או שכתב תפילי ,יש
לבדקו כעת ,והיה א ימצאו עדי אצלו שתי שערות ,יישב למפרע לגדול משעה שהיה ב י"ג .אלא שבמקרה זה יהיה לדעת רעק"א
צור #בעדות גמורה של שני עדי כשרי באשר לגילו ,ולא תספיק עדות אביו.
ומובא ב"כנסת הגדולה" )הל' עדות סי' לב ,הגהות הטור ס"ק א( "דווקא כשהוא מוחזק קוד שהגיע לכלל שני שהוא ב דעת
ומבי בי דבר לדבר הדומה לו והול #בדר #טוב ,אבל מי שהוא ידוע קוד שהגיע לכלל י"ג שאינו מבחי בעדות ואינו מקפיד לאמר
על ה לאו ועל לאו ה ,אי מקבלי עדותו לכשיגדיל ,עד שידעו שהוא מבחי".
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אמנ מצאנו הבחנה בי גיל י"ג לגיל כ' שני במסכת בבא בתרא )קנה ע"א(  "איתמר ,קט מאימתי מוכר בנכסי אביו? רבא אמר
רב נחמ ,ב שמנה עשרה שנה ,ורב הונא בר חיננא אמר רב נחמ ,מב עשרי שנה" .ועוד נאמר )ש ע"ב( "אמר רב הונא בריה דרב
יהושע ,ולעדות  עדותו עדות .אמר מר זוטרא ,לא אמר אלא למטלטלי ,אבל למקרקעי לא .אמר ליה רב אשי למר זוטרא ,מאי שנא
מטלטלי? דזביניה זביני .אלא מעתה ,הא דתנ הפעוטות  מקח מקח וממכר ממכר במטלטלי ,הכי נמי דעדות עדות! אמר ליה,
הת בעינא )דברי יט( "ועמדו שני האנשי" ,וליכא" .וביאר רשב"  "ודוקא לעני למכור בנכסי אביו תרתי בעינ ,שמנה עשרה
שני ושערות ,אבל לעני עונשי ומצות  מב י"ג חשיב גדול א הביא שערות"" .א"ר )זירא( הונא ולעדות מעיד  אע"פ שאמרנו
בפחות מכ' שאינו יודע בטיב משא ומת ,אינו מוכר בנכסי אביו ,אבל לעדות נאמ הוא להעיד מה שראה ושמע ,מב י"ג ואיל#
שהביא שתי שערות הואיל ואינו שוטה".
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וכ נפסק בשו"ע חוש משפט )סי' לה סעי ג( "ב י"ג שנה ויו אחד שהביא שתי שערות ואינו יודע בטיב משא ומת ,אי עדותו
עדות בקרקעות ,אבל במטלטלי עדותו עדות" .ראינו אפוא שא כי אינו ראוי לצור #מכר קרקע עד שיהיה ב כ' הרי שמגיל י"ג
ואיל #הוא נאמ לעדות על מכירה זו ,א יודע בטיב משא ומת .וכ הביא הסמ"ע חוש משפט )סי' ז ס"ק ט( ,כי יש דעה המצריכה
גיל י"ח כדי להיות דיי ,דתליא בחכמה ,ומאותה הסיבה יש דעה שלפיה כשר לכ #ב י"ג ,והוא חרי ,אפילו לא הביא סימני ,הרי
בעדי בעינא )דברי יט( "ועמדו שני האנשי" ,והוי "איש" מגיל י"ג ואיל #רק א הביא סימני.
יש ללמד את העד ,על מה עליו לשי את ליבו בקידושי  כי הטבעת היא רכושו של החת )עפ"י דבריו( ,וכי היא שוה פרוטה ,שיראה
בפועל את הנתינה )ויש לוודא שהצל או האורחי אינ מסתירי לעדי את רגע הנתינה ,במיוחד שמדובר כא בעד צעיר
ומנומס( ,שיבי כי הקידושי נעשו מרצו שניה ,וכי הכלה קנתה את הטבעת משניתנה לה ,ובכ #קנה אותה בעלה לו לאישה והיא
נאסרה בכ #על כל העול כאשת איש.
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