
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ע"תש סוכות

  
  

  ?למי האלפי� ולמי הרבבות
 "אר� חמדה" כולל שרא, מלכר יוס�הרב 

  

  

  

  

  . שתי שאלות הנהגה נדונו בחלקו השני של ספר בראשית

לוי , שמעו�, המועמדי� היו ראוב�? מי מבניו של יעקב יהיה המנהיג הבא של המשפחה וממילא של האומה לדורות: הראשונה

  . יהודה ויוס�

? יהיה המנהיג הבא וירש את כח ההנהגה לדורות, ולומי מבניו של יוס� השליט במצרי� ומכח כ� בעול� כ: השניה הייתה

ג� (לכאורה , אלא, לא רק המשפחה משתחווה לו. הוא המשביר וכל האחי� משתחוי� לו, החלומות של יוס� הפכו למציאות

  . כל העול� כולו בהנהגת המצרי�) השמש וג� הירח

הבטחה ג� להנהגה של יהודה אבל היא מסויגת בברכתו של יעקב לבניו אומנ� יש . המציאות בשטח לא השאירה ספקות

  . ג� כא� יש רמז ליוס�). ט י"בראשית מ" ( ִ,יל+ ְול+ ִיְ*ַהת ַעִ)י�)שילה(ַעד ִ&י ָיבֹא : "בדר� לא ברורה

  :השאלה בדבר יורשו של יוס� כמנהיג מוכרעת על ידי שכול ידיו של יעקב והכרזתו

� : 1א ִיְהֶיה 5ְָע� ְוַג� ה1א ִיְג3ָל ְוא1ָל� 4ִחיו ַהָ*טֹ� ִיְג3ַל ִמֶ)12 ְוַזְרע+ ִיְהֶיה ְמלֹא ַה.+ִי�ָיַדְעִ/י ְבִני ָיַדְעִ/י ַ.� ה"+67ַ �ַוְיָבֲרֵכ

�  ).כ=ח יט"ש� מ" ( ִלְפֵני ְמַנֶ>הְוִכְמַנֶ>ה ַו6ֶָ;� ֶאת ֶאְפַרִי� ַהה1א ֵלאמ+ר 7ְָ� ְיָבֵרְ� ִיְ;ָרֵאל ֵלאמֹר ְיִ;ְמָ� ֱאלִֹהי� ְ&ֶאְפַרִי

, רמזי� שוני�. נשאר חתו� וסתו� מבחינת המקראות, כמנהיג, מה שקרה בי� מות יוס� לבי� הופעתו של משה רבנו הלוי

�היו מאבקי הנהגה בי� צאצאיו . ל על מאורעות שארעו בהקשר לשתי השאלות"נתפרשו על ידי חז, בעיקר בספר דברי הימי

�להוציא את , שבט אפרי� ניסה לממש את מנהיגותו בנסיונות בוסר כושלי�.  מאבקי הנהגה בי� צאצאי יוס�של יהודה וכ

�  .הע� ממצרי

בני יוס� בראשות יהושע ב� . בשתי השאלות) בכח נבואתו(כיורשו ובכ� הכריע , נשיא שבט אפרי�, משה רבנו בחר את יהושע

�יהושע צאצאו של ). לצידו של יהושע כלב ב� יפונה מנהיגו של שבט יהודהאמנ� . (ה� שינהיגו את מהל� הכניסה לאר�, נו

  .אפרי� הוא המנהיג ולא צאצאו של מנשה הבכור

�  ברכתו של יהודה . מכריע משה רבנו בשאלות אלה, בפרשת וזאת הברכה ג

   )ג ז"דברי� ל" (ָדיו ָרב ל+ ְוֵעֶזר ִמָ<ָריו ִ/ְהֶיהְוזֹאת ִליה1ָדה ַו6ֹאַמר ְ,ַמע ְיקָֹוק ק+ל ְיה1ָדה ְוֶאל ַע)+ ְ/ִביֶא12 ָי"

�הוא המוציא את הע� , הוא הבכור" ְלָקְדקֹד ְנִזיר ֶאָחיו"לעומת זאת יוס� מוגדר בברכה . איננה כוללת סממני הנהגה ברורי

  :כמל� למלחמה

  ) יז=ש� טז(ח ַיְח3ָו ?ְפֵסי 4ֶר� 7ְכ+ר ,+ר+ ָהָדר ל+ ְוַקְרֵני ְרֵא� ַקְרָניו 7ֶָה� ַעִ)י� ְיַנַ."

 ִרְבב�תְוֵה� "ההכרעה השניה מופיעה בהמש� הפסוק . כ� מוכרעת השאלה הראשונה .והוא זה שמקבל את ברכת האבות

 �  .לאפרי� הרבבות ולמנשה הבכור המודח רק האלפי�). ש�" ( ְמַנֶ>ה�ְלֵפיֶאְפַרִי� ְוֵה

  :אחרי המאיסה בהנהגת יוס�,  חורב� שילהאחרי, כארבע מאות שנה מאוחר יותר

  ) סו=ח ס"תהילי� ע" ( ַו6ְִמ?ס 7ְאֶֹהל י+ֵס� 1ְבֵ,ֶבט ֶאְפַרִי� לֹא ָבָחר...ַו6ִ@ֹ, ִמְ,ַ&� ִ,ל+ "

 �  .ברה לשבט יהודהההנהגה ע. וניבאו על המהפ�)  זח"שמואל א י"  (ִרְבבָֹתיו ְוָדִוד 7ְֲַּאָלָפיוִהָ&ה ָ,א1ל  ב"הכריזו הנשי

  

הרחמ� : "אבל האורח האחרו� הוא דוד השביעי ואנו מתפללי�, לסוכה אנו מזמיני� את שלשת האבות וג� את יוס� כרביעי

 ".הוא יקי� לנו את סוכת דוד הנופלת
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  מג,לז בתראבבא , תשרי'  טו,' ט

  
  )מ עמוד ב(מודעא במכר ובמתנה 

  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

  

מסירת ". מסירת מודעא"דנה באפשרות לבטל מתנה או מכירה על ידי ) בבא בתרא ד� מ(השבוע בדפי הד� היומי הגמרא 

הגמרא אומרת . נס ומטרת המודעא לבטל�או=מודעא לפני מכירה פירושה הודעה על כ� שהמכר או המתנה נעשו מתו� הכרח

על העדי� הכותבי� את שטר המודעא לדעת שהמוכר באמת אנוס ולכתוב זאת בשטר , שכאשר אד� מוסר מודעא לפני מכירה

העדי� אינ� צריכי� לדעת , במתנה, לעומת זאת. המודעא פסולה והמכירה תקיפה, א� לא כתבו זאת בשטר מודעא. מודעא

 ?מה הטע� להבדל בי� מכירה למתנה, נשאלת השאלה. שהנות� באמת אנוס

ההבדל בי� מכר . הוא הכרחי כדי שהמודעא תהיה תקיפה" אונס"מסביר כי ג� במתנה ה) ה גלוי"ש� מ עמוד ב ד(� "הרשב

אי� לו סיבה לתת אלא א� כ� הוא באמת , שכ� א� הוא לא רוצה לתת, למתנה הוא שבמתנה אנחנו לא חוששי� שהוא משקר

אלא כעת הוא רוצה למכור כי הוא , יתכ� שהמוכר אינו אנוס, במכר, לעומת זאת. לכ� אנחנו מאמיני� לנות� שהוא אנוס. סאנו

�. הוא מוסר מודעא כדי שא� לאחר מכ� יתפנה לו כס� מזומ� הוא יוכל להוציא את המודעא ולבטל את המכר. צרי� כס� מזומ

  .וס ועל העדי� להעיד על כ�לכ� במכירה אנחנו חוששי� שהמוכר לא היה אנ

�"חולקי� על הרשב) ג, מכירה י(� "והרמב) לב, ג(ש "הרא .�. אפילו א� הנות� איננו אנוס המודעא תקיפה, במתנה, לדעת

אי� צור� שהנות� באמת יהיה . ש מסביר שהסיבה היא שלגבי מתנה מספיק שהנות� מגלה את דעתו שהוא לא רוצה לתת"הרא

אנחנו חוששי� שהאד� באמת התכוו� למכור כי הוא היה צרי� כס� ומסר מודעא כדי שא� יהיה , כירהבמ, לעומת זאת. אנוס

   . המכירה בטילה, לכ� רק א� אנחנו יודעי� בוודאות שהוא היה אנוס למכור. לו כס� הוא יוכל לבטל את המכירה

מתנה היא פעולה חד . ל בי� מכירה למתנהא� מדבריו משמע שיש הסבר נוס� להבד, ש"� כאמור ג� הוא סובר כמו הרא"הרמב

�. לכ� ברגע שהוא מודיע מראש שהוא לא באמת מתכוו� לתת המתנה בטילה. לכ� הכול תלוי בדעתו של הנות�. צדדית של הנות

רק . לכ� אי� באפשרות המוכר לבד לבטל את המכירה. המוכר והקונה, לעומת זאת מכירה היא עסקה ששני הצדדי� פעילי� בה

   .וא באמת מכר מתו� אונס הוא יכול לבטל את המכירה על ידי מסירת המודעאא� ה

 �, א� א� לא היה אנוס, ש שא� אד� מסר מודעא לפני נתינת מתנה"� והרא"פסק כדעת הרמב) א, מ רמב"חו(השולח� ערו

  . המתנה בטילה
          
  
  

 

  

  

  )ג"מתו� ח(
  

  London, England                          אנגליה, לונדו2
  ד"תשרי תשנ

  
  י המקו�נהמוש8 אליו מב" תרשמיני עצ"באל ריש,ר"מניי2 בני א

  
  השאל

�נמסר לי מפי שליחי� דתיי� באזור שנהוג מימי� ימימה לערו� תפילות . הנני מכה� כשליח תנועת הנוער עזרא בלונדו

תופעה זו יש הד רב ונמשכי� אליה ל. כולל הקפות וסיו� קריאת התורה, ל"שמחת תורה ביו� שהוא שמיני עצרת בחו

י הנמצא בלב השכונה היהודית גולדרס "התפילה נערכת במרכז פא. התפילה נערכת בפרהסיה". יורדי� "משו� מה הרבה

�  .גרי

שראיתי מדובר רק על תפילות חול  אול� בכל הספרי�. לכאורה נראה לי שיש בזה משו� זלזול ביו� טוב שני של גלויות

  .מיני עצרתשלעומת זאת כא� יש רק תוספת של שמחת תורה על , מהט שני וכדו"ביו
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  שובהת

  .2 ובהקפות1בקריאת פרשת וזאת הברכה, עצרת מניי� לעצמ�=ל יערכו בשמיני"ישראל הנמצאי� בחו= בני אר�

=ל שמיניהתורה ש= וכי ה� עלולי� להפסיד קריאת" יורדי�"אבל יש להודיע ולפרס� שהמניי� אינו מיועד לבני המקו� או ל

  .תורה והקפותיה= ולבוא לידי זלזול של שמחת, עצרת
  

__________________________________________________________  
  
ה� מצד בעית " ט"זלזול ביו "ל דנו הפוסקי� ה� מצד"ישראל בחו=התורה שנוהגי� בני אר�=בנוגע לשינוי בתפילה ובקריאת   1

" ט שני כהלכתו"יו ";חע' ב סי"ח ח"או" הר צבי"ת "עיי� שו(ט שני "ול ביוחכת רק לגבי תפילת ט שיי"בעית זלזול ביו". מחלוקת"ה

בבעית . ולכ� בנדו� דיד� לא שייכת בעיה זו, ט ראשו� עצמו"התורה של יו=ולא בשינויי� בתפילה ובקריאת, )אפרק ג הערה ל

המועד או יו� חול =פי שכא� הוי חול=על=א�, ט שני"שראל ביוי=ל באר�"להתיר מניי� של בני חו' כבר נהגו למעשה וכו" מחלוקת"ה

כלל " שערי יצחק"ועיי� ב, שבתפילה אי� חשש של מחלוקת, כו שכתב' סי" אבקת רוכל"ת "עיי� שו" (מחלוקת"ולא אסרו מצד , רגיל

). ערה ו אריכות דברי� בכל זהק ב סעי� ב ובהרבפ" ט שני כהלכתו"יו"ועיי� בספר . שבמניי� נפרד אי� בעיה של מחלוקת, י שכתב

  .התורה=ולכ� ג� בנדו� דיד� לא תהיה בעיה של מחלוקת בשינויי התפילה וקריאת
אבל עיי� ש� ).  לא ש�הפרק ג ובהער" ט שני כהלכתו"יו"עיי� ספר (מצאנו אוסרי� , יחס להקפות בה� יש פרהסיא גדולה יותרב   2

ל שעורכי� הקפות ביו� ראשו� "א� יש ג� אנשי חו, ז אויערב� שאפשר להתיר"בסו� הספר בהוספות לפרק ג הערה לא בש� הגרש

הואיל ומפורס� הדבר שיש , שיש להתיר אפילו כאשר אי� מניי� כזה בעיר, והוסי� שאפשר, ד ואחרי�"כגו� חסידי חב, במקו� הזה

  .אלירש יש"הגרוכ� הורה מר� . ולא יבואו לידי זלזול ומחלוקת, ל"ל אנשי חושמנייני� כאלה אפילו 
  
  

  
  

� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש,  
  

  ה ארנריי�          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
�  :אני מאשר ג
   שאול ישראליהרב

  
  

  

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  

  

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

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

 �  )5371485=02' טל(   )לח" לקניה( 9 360במקו� G  300 מחיר מבצע לששת הכרכי
  !!!חדש

  ! במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת "שו
   4809במקו�  9 360מחיר מבצע לששת הכרכי� 

  


