האזינו תש"ע

תקע בשופר גדול
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
שירת האזינו כוללת בתוכה ג את נבואת סיפור תולדותיו של ע ישראל לדורותיו .במסגרת זו אנו מוצאי ג את הדברי
הבאי:
"ז ַלת יָד וְ ֶא ֶפס ָעצר וְ ָעזב" )דברי ל"ב לו(.
ֶח ִ$י יִ ְר ֶאה ִ$י ְ
ֲב ָדיו יִ ְתנ ָ
ָדי* יְ קֹוָק ַע'& וְ ַעל ע ָ
" ִ$י י ִ
פסוק זה העוסק בגאולת של ישראל ,הוא המשכ של פסוקי נוראי המתארי מצב של ירידה רוחנית לשפל המדרגה.
ירידה הגוררת אחריה עונשי כבדי ,חורב* וצרות נוראיות .וז"ל הכתוב:
יסה :יִ ְז ְ2ח ַל ִֵ 7די לֹא ֱאל ַֹ... 4
ַכ ִע /
ת&עבֹת י ְ
ָרי ְֵ 2
ַקנִ /אה ְ2ז ִ
ַ2ל צר יְ ָ 0/עת&:י ְ
ל&ָ 4ע ָ3ה וַיְ נ ֵ
"וַַ 0ְ ִ.מ* יְ 0/ר* וְַ ִ.ב ָעט  ...וֱַ 0ֹ6 ִ.א ַ
ירה ָפנַי ֵמ ֶה ֵ ...ה ִקנְ אנִ י ְבלֹא ֵאל
:ס ִָ 9
ֹאמר ְ
בנ ָֹתיוַ :וֶ .
ַרא יְ קֹוָק וַ ִ.נְ " ִמ ַַ $עס ָ2נָיו ְ
ַ$ַ 0ְ 9ח ֵאל ְמח ְֹל ֶל ַָ :8וְ .
צר יְ ָל ְד ָ0ִ 9ֶ 8י ו ִ
ֹאכל ֶא ֶר
יקד ַעד ְ0א&ל ְַ 9ח ִ9ית ַוַ 9
ַַ 9
;:י ו ִ
יס$ִ :י ֵאָ 0ק ְד ָחה ְב ִ
:כ ִע ֵ
ָבל ְ
יא ְ2לֹא ָע ְ2ג&י נ ָ
:קנִ ֵ
ַאנִ י ְ
יה ו ֲ
ִ$עֲסנִ י ְַ 2ה ְב ֵל ֶ
ירי וְ ֵֶ 2ְ *0המ&ת ֲא ַ<ַ 0ח ָ2
ל /ח ֵמי ֶר ֶ 0וְ ֶק ֶטב ְמ ִר ִ
:ס ֶ;ה ָע ֵלימ& ָרע&ת ִח ַ=י ֲא ַכ ֶ<ה ְָ :2מ ֵזי ָר ָעב ְ
מ&ס ֵדי ָה ִריְ :
ַַ 9ל ֵהט ְ
/ל 4ו ְ
וִ יב ָ
יתה
ָ 2ִ 0:
יה ְ
:פ ֵא ֶ
"מ ְר ִ9י ְ
יבהַ :
תלה י&נֵק ִע ִאיָ 3ֵ 0
ימה >ַ ָ2חר >ַ ְָ 2
מ ֲח ָד ִרי ֵא ָ
ֹח ֵלי ָע ָפרִ :מח ְ$ֶ 0ַ 9ל ֶח ֶרב ֵ
ִע ֲח ַמת ז ֲ
יכה יִ ְר?ֹ ֶא ָחד
יתֵ ...:א ָ
ָדינ ָר ָמה וְ לֹא יְ קֹוָק ָ; ַעל ָ$ל זֹאתָ :
ֹאמר י ֵ
ַ$ר ָצ ֵרימ& ֶ;* י ְ
ללי ַַ $עס א&יֵב "גר ֶ;* יְ נ ְ
ֵמ ֱאנ&ִ 0ז ְכ ָרֵ :
:כזָר".
0נַיִ  יָנִ יס ְר ָב ָבה ֲ ...ח ַמת ַ ִ@9ינִ  יֵינָ וְ רֹאָ ;ְ 0תנִ י ְ
ֶא ֶל ְ
מה א כ 8הביא את הגאולה? מסבירה הגמרא:
"אי* ב* דוד בא עד שיתייאשו מ* הגאולה" )סנהדרי* ד צז עמוד א(.
השירה מזהירה מצד אחד שללא הגנת הזכויות ,עלולות ח"ו להתרגש צרות נוראיות ומצד שני מבטיחה השירה ,שכליו* סופי
לא יהיה .בסופו של דבר כש ֶיראה ,שלכאורה ,כלו כל הקיצי* ,הגאולה בא תבא .אי* חשש שמישהו ירצה לסמו 8על כ 8אחרי
תיאורי כל כ 8קשי של עונש.
כנראה שמצב מעי* זה התרחש לאחר שלטונ של מלכי בית עמרי ,אחאב ,איזבל ובניה ,ששלטו במש 8כמה דורות והורידו
את הע ואת הממלכה לשפל המדרגה .ג התיקוני של יהוא לא הצילו את ממלכת ישראל ממצב של " ִ$י ִא ְָ 2ד ֶמ ֶל ְֲ 8א ָר
וַיְ ִֵ 3מ ֶָ $ע ָפר ָלד) "0/מלכי ב י"ג ז( .הכתוב בדברו על תקופה זו משתמש בלשו* של שירת האזינו:
" ִ$י ָר"ה יְ קֹוָק ֶאת עֳנִ י יִ ְָ 3ר ֵאל מ ֶֹרה ְמאֹד וְ ֶא ֶפס ָעצר וְ ֶא ֶפס ָעזב וְ ֵאי* עֹזֵר ְליִ ְָ 3ר ֵאל" )מלכי ב י"ד כו(.
המסקנה היא שגאולת של ישראל ויהודה ,שבאה בימי ירבע השני מל 8ישראל ועוזיה מל 8יהודה ,לא הייתה בזכות ,כי
א בחסד ההבטחה ,שכליו* סופי ח"ו לא יהיה .כ 8אפשר להבי* את סמיכות הפסוקי:
ָר ְב ָע וְ ָכל ֲא ֶ0ר ָע ָ3ה
ֶתר ִ? ְב ֵרי י ָ
ָר ְב ָע ֶ *2י&" :0וְ י ֶ
יע ְ2יַד י ָ
ֵַ 0&.
"וְ לֹא ִד ֶ2ר יְ קֹוָק ִל ְמח&ת ֶאת ֵ 0יִ ְָ 3ר ֵאל ִמ ַַ 9חת ַה ָָ 7מיִ  ו ִ
ָמי ְל ַמ ְל ֵכי
תבי ַעל ֵס ֶפר ִ? ְב ֵרי ַהִ .
יהדה ְ2יִ ְָ 3ר ֵאל ֲהלֹא ֵה ְִ $
ַא ֶ0ר ֵה ִ0יב ֶאת ַ? ֶ' ֶ3ק וְ ֶאת ֲח ָמת ִל ָ
ברת& ֲא ֶ0ר נִ ְל ָח ו ֲ
ג ָ
ְ
יִ ְָ 3ר ֵאל" )ש כזCכח(.
כאשר מתבונני בפסוקי אלה ,באספקלריה של הדורות האחרוני ,עלולה לאחוז בנו צמרמורת .שירת האזינו לכאורה
מתארת את השואה הנוראה שפקדה את יהדות אירופה לפני כשבעי שנה .הסתר פני ,נתינתנו בידי גוי נבל ,אכזר שאי*
יבה" ,שג המעטי ששרדו היו בבחינת " ְמזֵי
יתה ֵמ ֱאנ&ִ 0ז ְכ ָר" ,שפעל להשמיד מ"י&נֵק" ִעד " ִאיָ 3ֵ 0
ָ 2ִ 0:
כמותו ,שהחליט " ְ
ירי ".
ל /ח ֵמי ֶר ֶ 0וְ ֶק ֶטב ְמ ִר ִ
ָר ָעב ְ
אי אפשר לתאר את זוועות השואה בדר 8יותר בהירה.
ברו 8המקו ברו 8שמו ,שהכריז "לא יהיה פתרו* סופי"!
קצת יותר מעשרי שנה אחרי ימי נוראי אלה ,של שואת יהדות אירופה ,ע ישראל ומדינת ישראל מצאו את עצמ שוב
כבימיה הגדולי של עוזיה וירבע שמשלו מאזור דמשק ועד לקצה מדבר סיני.
האחריות המוטלת על כתפנו כבדה יותר ,א נזכור כי אי* לנו "תעודת ביטוח" לכ 8שהגאולה באה בזכות.
דווקא בימי אלה ,לאחר יו הדי* בו התפללנו על גילוי מלכות ד' בעול ולפני יו הכיפורי C
יו הסליחה והכפרה ,נעשה חשבו* נפש ונפעל להגברת זכויותינו.
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' לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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ב' " ח' תשרי ,בבא בתרא ל"לו

פסיקה

במציאות מסופקת )לה עמוד א(

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

השבוע בדפי הד היומי הגמרא )לדCלה( דנה בשאלה כיצד בית די* פוסק במקו שיש ספק למי שיי 8הממו* .הכלל הבסיסי בדיני
ממונות הוא המוציא מחבירו עליו הראיה .מה עושי במקרה שהממו* אינו נמצא בידי אחד הצדדי? העולה מ* הגמרא הוא שיש
שלושה סוגי פתרונות בה בית הדי* יכול לנקוט ,בהתא למקרה .הפתרונות ה:
א .יחלוקו Cחלוקת הממו* בשווה בי* הצדדי.
ב" .שודא דדייני" Cהכרעת הדיי* לפי ראות עיניו )לא נכנס כא* לחילוקי הדעות בי* הראשוני(.
ג .כל דאלי גבר Cבית הדי* לא מכריע אלא מאפשר לאחד לגבור על חבירו.
כאשר שני הצדדי אוחזי בממו* ,כמו במקרה ששניי אוחזי בטלית ,הפיתרו* הוא יחלוקו .כאשר הממו* אינו נמצא בידי א
אחד מהצדדי ,וג לא נית* לברר למי שיי 8הממו* ,כמו במקרה שישנ שני שטרי מכר על אותה שדה באותו תארי 8לשני אנשי
שוני ,הפיתרו* הוא "שודא דדייני" .כאשר הממו* אינו נמצא בידי א אחד מהצדדי ויתכ* שאחד הצדדי יוכל להביא ראייה
לטובתו ,בית הדי* מעדי לא להתערב ונוקט בשיטה של "כל דאלי גבר".
הרא"ש )ג ,כב( מסביר כי "כל דאלי גבר" אינו מבטא חוסר רצו* של בית הדי* להתערב .הוא בעצ הכרעה על פי הכללהפסיכולוגי
שמי שהממו* באמת שלו יתאמ יותר לגבור על חבירו .על פי זה ,מחדש הרא"ש ,כי לאחר שאחד גבר ,בית הדי* לא יאפשר לשני
לגבור בחזרה ,אלא יעמידו את הממו* בידי הראשו*" .דלא מיסתבר שיתקנו חכמי שיהיו כל ימיה במריבה ומחלוקת" .אמנ דעת
התוספות )בבא מציעא ו עמוד א ד"ה והא( שג לאחר שגבר אחד השני יכול לגבור בחזרה.
השולח* ערו) 8קלט ,א( פוסק כדעת הרא"ש ,שלאחר שגבר אחד אי* מניחי לשני לקחת בחזרה .אול הש") 8ש ס"ק ב( מביא את
דעת התוספות ועוד ראשוני שחולקי ופסק שא השני חזר ותפס מהראשו* שגברה ידו ,בית הדי* לא יוציאו ממנו )אול יתכ* שג
לשיטתו ראוי שלכתחילה בית הדי* ימנע את המש 8המאבק וצ"ע(.
סיכו :מספר אפשרויות פסיקה עומדות לרשות הדייני במקו שיש ממו* שיש מחלוקת מי הוא בעליו .יש כללי פסיקה המגדירי
מתי וכיצד יש להשתמש בה .אחת האפשרויות היא "כל דאלי גבר" .לדעת חלק מהראשוני ניתנת כא* הזדמנות חד פעמית לאחד
לגבור על חברו ,ולדעת ראשוני אחרי הצדדי יכולי להמשי 8לגבור אחד על השני עד שיתברר למי שיי 8הממו*.

)מתו 8ח"ג(

מילאנו ,איטליה

Milan, Italy

סיו* תשנ"ג

ציו' "גר" בנוסח הכתובה
שאלה
ראינו כתובה של שני גרי בה לא מופיע בשו מקו גיור ,אלא שמ "אליהו ב* אברה" ו"דניאלה בת אברה" וסכו
הכתובה "כס זוזי מאה" ולא כתוב "ב*  /בת אברה אבינו" ,ולא "גיורתא דא" .הא כתובה כזאת כשרה בדיעבד ,וא לא ,מה
תקנתה?

תשובה
בעניי* כתובת גרי הדי* הוא שלכתחילה יש לציי* בכתובה את עובדת היותו )ו/או היותה( גר )גיורת( ,1וכותבי* באופ* כזה:
"אמר החת* יעקב ב* אברה אבינו )או יעקב ב* אברה הגר( להדא גיורתא 2רחל בת אברה ]או :לגיורתא דא 3או :לרחל בת
אברה אבינו "[4וכו' ,כ 8שמלשו* הכתובה יוודע בבירור דבר הגיור .אמנ ,בדיעבד ,א הכתובה נכתבה בלא זה ,הכתובה
כשרה.5
_____________________________________________________________________

1

עיי* בשו"ת רדב"ז )ח"א סי' קפ( שהצרי 8לכתוב בכתובת גיורת שהאשה גיורת .וכ* פסק הר"ד עראמ"ה )הובאו דבריו ב"אוצר הפוסקי",
כר 8יח ,הלכות כתובות  Cנוסח הכתובה ,סעי קנ עמ'  (97שיש לכתוב בכתובתה כ* ,שמא ימות בעלה וישאנה כה* עלCפי כתובתה.
ועיי* ברמב" )הל' יבו וחליצה פ"ד הל' לד( שכתב ,שבגרושה אלמנה ושבויה צרי 8להזכיר בכתובה ,שהאשה הינה גרושה וכו' ,כדי שלא
יכשל בה כה* .ואלו בגיורת לא כתב הרמב" שיש להזכיר זאת בכתובתה .וכתב הר"ד עראמה שנראה שהרמב" סובר ,שאי* צרי 8לכתוב
כ* ,משו שלגיורת יש קול ,ועיי* עוד בשו"ת הרא"ש )כלל טו סי' ד( ,ובשו"ת מהרי"ל )סי' קז( ,ובמהר"י מינ )ב"סדר גיטי*" סי' קג( ,שבגט
יש לציי* את היות המגרש או המתגרשת גר )גיורת( ,וג ש הטע הוא משו יוחסי*( ,ועיי* לקמ* הערה .5
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שו"ת "נחלת צבי" )ח"א עמ' קיב ,עיי* ב"אוצר הפוסקי" הנ"ל(.
"אגרות משה" יו"ד ח"א סי' קנט.
בספר "בארות מי" כתב שימנעו מלכתוב "גיורתא" ,דעדיפא למכתב "בת אברה אבינו" ,וכ* כתב ב"מנח משיב" )ח"ב סי' כה עמ' ,129
עיי* ב"אוצר הפוסקי" הנ"ל(.
א .לכאורה כתיבת הש "יעקב ב* אברה" ללא הסיומת "הגר" או "אברה אבינו" איננה כתיבת הש באופ* מדויק .ובהלכות גיטי*
)שו"ע אה"ע סי' קכט סעי כ( נפסק "בגט גר כותב :פלוני ב* אברה אבינו" .וכתב ב"באר הגולה" )ס"ק נ( שמקורו מתשובה אשכנזית
)הובאה ב"בית יוס" ש( ,ש כתוב דא בדיעבד הגט פסול ,דמיחזי כשיקרא ,ומזוי מתוכו .וכ* כתב ב"בית שמואל" )ש ס"ק לט(
שא לא כתב "הגר" או "אברה אבינו" אלא כתב "ב* אברה" בלבד ,פסול א בדיעבד ,דנראה שהוא ב* איש ששמו אברה .אלא שכל
זה דווקא בגיטי* ,שבה מדקדקי מאוד בכתיבת השמות ,אול בכתובה שלא מצינו שמדקדקי כל כ 8כבגיטי* ,יש להכשיר בדיעבד.
וראיה לזה ,שהרי הרמב" הנ"ל )הערה  (1לא הצרי 8לכתוב לגיורת בכתובתה שהיא גיורת ,ומשמע דסגי שיכתבו "רחל בת אברה"
)דאי מיירי שכתבו "בת אברה אבינו" ,הוי כאלו כתבו "גיורתא"( ,ולא חשש רמב" לאיCדיוק בש האשה.
ועוד ,דהנה מצינו בהלכות קריאת התורה )שו"ע או"ח סי' קלט סעי ג בהג"ה( שמעלי* גר לתורה בש "יעקב ב* אברה" ,ולא דקדקו
לקוראו "ב* אברה אבינו" .משמע שבסתמא זהו שמו ,ורק בגיטי* דקדקו טפי.
ולעניי* החשש שעלCידי כ 8יימצאו אנשי ששמותיה שווי ,עיי* בשו"ת "אגרות משה" )אה"ע ח"א סי' קעח ובאו"ח ח"ד סי' מ סעי
כ( שלכתחילה כדאי לכתוב שמותCמשפחה ,ואול אי* לפסול כתובות שלא נכתב בה שCהמשפחה ,דחשש רחוק הוא שיהיה עוד זוג
ששמו כשמו ושמה כשמה ,וה בני גיל דומה ,ועד שלא הוחזק שיש כזה ,אי* לחשוש לכ.8
ולעניי* החשש שיבואו להכשיר ליוחסי* ,ותהא מכשלה לכהני ,עיי* להל*.
ב .הנה רמב" בהל' יבו וחליצה )פ"ד הל' לד( כתב שיש להזכיר בכתובה ,א האשה היא גרושה ,וטעמו שלא יכשל בה כה* .וכ* כתב
"תרומת הדש*" בפסקי )סי' צ( ,ופסק הרמ"א )סי' סו סעי יא( שבכתובת גרושה כותבי* "מתרכתא" ,לפרס אסורה לכה* .אמנ
התשב" )ח"ב סי' קפג( חולק וכתב שהנהיג שלא לכתוב כ* ,כדי שלא לגנותה על בעלה ,וכ* משו שמתו 8שכתובתה מנה בלבד ,ידעו
שהיא גרושה .אלא שה"חת סופר" )שו"ת אה"ע ח"א סי' קל( כתב ,שג התשב" יודה ,שמאחר שהמנהג היו לכתוב כ* ,א לא
יכתוב שהיא גרושה ,יבינו שאינה כזאת.
אמנ ,בספר "משכנות הרועי" )אות כ סי' ט( כתב ש"כיוו* שאינו אלא לגילוי מילתא לאפרושי מאיסורא ,ג הרמב" מודה שבדיעבד,
א לא כתבו בכתובה שהיא גרושה ,הכתובה כשרה" .והעיר ב"דברי שאול" )חלק לשבעה כב ע"א( שה"מגיד משנה" כתב על דברי
רמב" הנ"ל ,שהוא "תקו* נאה" ,משמע מדבריו שאינו אלא מנהג טוב ,ובדיעבד כשר.
וכ* הבי* ה"פתחי תשובה" )אה"ע סי' סו ס"ק ח( בדעת ה"חת סופר" הנ"ל ,דבדיעבד הכתובה כשרה .ועיי* עוד ב"אוצר הפוסקי"
)כר 8יח ,הלכות כתובות  Cנוסח הכתובה ,סעיפי קלז ,קמא ,קסז( שהביא דיעות רבות להכשיר בדיעבד .ואמנ הביא מספר "נחלת
שבעה" )סי' יב סעי כט( עדות על מעשה שפסלו כתובה כזו בדיעבד.
אלא שבנדו* דיד* ,בגיורת ,יש סני נוס להקל ,דג רמב" עצמו לא הצרי ,8ואפילו לכתחילה ,לכתוב "גיורת" בכתובת גיורת )עיי* הע'
 ,(1וכ* רמ"א בהג"ה לא כתב אלא לגבי גרושה .בדיעבד יש אפוא להכשיר הכתובה שלא נכתב בה "גיורא" ו/או "גיורתא".
ג .בעניי* תיקו* הכתובה שנכתבה ללא איזכור הגירות :כתב ב"חת סופר" הנ"ל )כ 8הבי* ה"פתחי תשובה" הנ"ל בדבריו( שא נתגלתה
הטעות לפני החופה ,יש לכתוב כתובה אחרת ,דהוי כלכתחילה ולא כדיעבד .א נתגלתה הטעות לאחר החופה )או לאחר זמ*( ,כתב בס'
"משכנות הרועי" )אות כ סעי ט( שדווקא בפרטי כגו* שמות ,זמ* ומקו יש לתק* ,א 8בנדו* דיד* שאינו אלא לאפרושי מאיסורא,
אי* צרי 8לתק* והכתובה כשרה .ועיי* בשו"ת "אגרות משה" )אה"ע ח"ג סי' כו( שד* בטעות שנפלה בכתובה )שכתבו שהאשה "בת לוי"
והתברר כטעות ,ונראה שהוא הדי* בטעות בנדו* דיד*( ונתגלתה הטעות לאחר זמ* ,וכתב שאCעלCפי שהכתובה כשרה ,כדאי לתק* את
הטעות ,וא יש רווח בסו הכתובה ,יציינו בו את התיקו* הדרוש ,ויוסיפו שכל שאר הכתובה נכתב כהוג* ,ולא באו להוסי אלא פרט
זה ,ויחתמו על זה אות העדי שחתמו בראשונה.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי8
ראשי הכולל
ג אני מאשר:
הרב שאול ישראלי

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי א'" ו'
תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו .התשובות
מתמודדות ע המציאות בעול מודרני מתפתח בדר 8של "דרכיה דרכי נע" .הספרי עוסקי בארבעת חלקי ה"שלח* ערו"8
תו 8ניסיו* לקחת בחשבו* ג את החלק החמישי ההופ 8את התורה ל"תורת חיי".
מחיר מבצע לששת הכרכי  P 300במקו ) - 360לח לקניה( )טל' (02C5371485

חדש!!!
שו"ת "במראה הבזק" במהדורה מהודרת!
מחיר מבצע לששת הכרכי  - 360במקו - 480
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