
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ע"תש נח

  
  

  ?ברכה, מהפכה טכנולוגית
 "אר� חמדה" כולל שרא, כרמל יוס�הרב 

  

  

  
  : ל הכתוב"וז!  שמי�יראבפרשתנו אי� פירוט והשאלה חייבת להטריד כל ? מה הביא את דור המבול לשפל המדרגה מבחינה רוחנית

:  ָ+ל 0ָָ/ר ֶאת ַ.ְר+- ַעל ָה ֶר�ִהְ�ִחיתי  ִ+ ִנְ�ָחָתהַוַ*ְרא ֱאלִֹהי� ֶאת ָה ֶר� ְוִהֵ(ה:  ָה ֶר� ִלְפֵני ָהֱאלִֹהי� ַוִ$ָ"ֵלא ָה ֶר� ָחָמסַוִ�ָ�ֵחת"
  ). יג5יא 'בראשית ו" ( ֶאת ָה ֶר�ַמְ�ִחיָת�ַו*ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ְלנַֹח ֵק� ָ+ל 0ָָ/ר 0ָא ְלָפַני ִ+י ָמְל ה ָה ֶר� ָחָמס ִמ1ְֵניֶה� ְוִהְנִני 

  :ל קבעו"כי חזלכ� אי� זה פלא . ההשחתה מודגשת ארבע פעמי� והחמס פעמיי�
" שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נחת� עליה� גזר דינ� עד שפשטו ידיה� בגזל, בא וראה כמה גדול כחה של חמס: אמר רבי יוחנ�"
   )א"סנהדרי� ד� קח ע(

  ". לא נחת� גזר דינ� אלא על הגזל: "י בעקבותיה�"ורש
  .אי� בקביעה זו הסבר לשאלה מה גר� להשחתה

  

  .  החידה בעזרת הדר8 בה הלכנו בשבועות האחרוני�ננסה לפתור את
  . 'האזינו'הוא בשירת ,  של הציבור" ההשחתה"המקו� הנוס� בתורה בו אנו מוצאי�  דגש בעני� 

   :בסו� פרשת ויל8 נאמר
ְתֶכ� ְוָקָראת ֶאְתֶכ� ָהָרָעה 0ְ;ֲחִרית ַהָ*ִמי� ִ+י ַתֲע/> ֶאת  ְוַסְרֶ$� ִמ� ַהֶ.ֶר8ְ ֲאֶ=ר ִצִ>יִתי ֶאַהְ�ֵחת ַ�ְ�ִחת��ִ+י ָיַדְעִ$י ;ֲחֵרי מ-ִתי ִ+י "

ָ"�: ָהַרע 0ְֵעיֵני ְיקָֹוק ְלַהְכִעיס- 0ְַמֲעֵ/ה ְיֵדיֶכ�   ) ל5 כטא"דברי� ל" (ַוְיַד0ֵר מֶֹ=ה 0ְ ְזֵני ָ+ל ְקַהל ִיְ/ָרֵאל ֶאת ִ.ְבֵרי ַהִ@יָרה ַה?ֹאת ַעד $<
  :  עצמה' האזינו'כ בשירת "ואח

  ). ו5 הב"דברי�  ל(   " ְולֹא ָחָכ�ָנָבלֲהַלְיקָֹוק ִ$ְגְמל> זֹאת ַע� :  ל- לֹא 0ָָניו מ>ָמ� .-ר ִעAֵ= >ְפַתְל$ֹלִ�ֵחת"
  : ל הכתוב"וז. מפורש מה גר� להשחתה' האזינו'בשירת 
ֶחְמ;ת 0ָָקר ַוֲחֵלב צֹא� ִע� ֵחֶלב ָ+ִרי� ְוֵאיִלי� 0ְֵני ָבָ=� ְוַע$>ִדי� ִע� ֵחֶלב : ֶ=ֶמ� ֵמַחְלִמי= צ>רַו*ֹאַכל ְ$נ>בֹת ָ/ָדי ַוֵ*ִנֵקה> ְדַב= ִמBֶַלע ְו"

ר>� ַוִ*ְבָעט ָ=ַמְנָ$ ָעִביָת ָ+ִ/יָת ַוִ*Cֹ= ֱאל-Dַ ָעָ/ה> : ִ+ְלי-ת ִחCָה ְוַד� ֵעָנב ִ$ְ=ֶ$ה ָחֶמר ָעת-ַוְיַנֵ לַוִ*ְ=ַמ� ְי=<   ). טו5ש� יג" ( צ>ר ְי=<
אנו יכולי� להניח כי זו הייתה הבעיה ג� בדורו , אחרי ההקבלה בביטויי�. השפע הגשמי וחיי המותרות ה� הגורמי�  להשחתה הנוראה

  .של נח
  

  : ל הגמרא"ל וז"כמה טוב למצא את הרעיו� מפורש ג� בדברי חז, אחרי שהוכחנו זאת מ� הכתובי�
  ". דור המבול לא נתגאו אלא בשביל טובה שהשפיע לה� הקדוש ברו8 הוא: רבנ�תנו "

והיו . ..והנה מה שגר� לדור המבול להיות רבה רעת האד� באר� היה מרוב טובת עול� הזה שהיה לה� : "ג� רבי צדוק הכה� מסביר כ8
  ).שת נחפרי צדיק פר" (ורוב השלוה הביא� שימרדו ויחטאו. רק אוכלי� ושותי� ופוחזי�

  : ל הכתוב"וז. התשובה נמצאת בסו� פרשת בראשית? מה איפשר לה� את חיי המותרות הללו
  ֲאֶ=רָדָמהָהֲא ָיֵדינ> ִמ�  �ֵמִעְ"ב!�ַוִ*ְקָרא ֶאת ְ=מ- נַֹח ֵלאמֹר ֶזה ְיַנֲחֵמנ> ִמַ"ֲעֵ/נ>: ַוְיִחי ֶלֶמ8ְ ְ=ַ$ִי� >ְ=מִֹני� ָ=ָנה >ְמ;ת ָ=ָנה ַו*-ֶלד �0ֵ"

  ). כט5כח' בראשית ה" (: ְיקָֹוקֵאְרָר&
  :נח היה זה ששחרר את האנושות מהעונש של

"  $ֹאַכל ֶלֶח�0ְֵזַעת ;1ֶי8ָ: ְוק-� ְוַדְרַ.ר ַ$ְצִמיַח ָל8ְ ְו ַכְלָ$ ֶאת ֵעֶ/ב ַהEֶָדה:  $ֹאֲכֶלָ(ה +ֹל ְיֵמי ַחֶ*י8ְִָּעָ"ב!� 0ֲַעב>ֶר8ָ בָהֲאָדָמה ֲאר�ָרה"
    ).יט5יז' ש� ג(

היא זו שאפשרה לאנושות להוציא יבולי� גידולי� , המצאת המחרשה על ידי נח. נח היה אבי  המהפכה הטכנולוגית הראשונה  בעול�
 התקי� נולד נח. ולא עוד אלא עד שלא נולד נח עושי� מלאכה בידיה� לכ8 כתיב ומעצבו� ידינו: "כמבואר במדרש. רבי� בפחות מאמ�

עד שלא בא נח : "י בעקבותיו"וכ8 ג� ברש )מדרש תנחומא פרשת בראשית סימ� יא" (לה� מחרשות ומגלות וקרדומות וכל כלי מלאכה
  ".לא היה לה� כלי מחרישה והוא הכי� לה�

  

הא� ? מ� זה מנוצלהשאלה הגדולה היא למה ז. י� ומעניקות לו שפע זמ� פנויחונמהפכות טכנולוגיות הופכות את חיי האד� ליותר 
  !הסיכוי טומ� בחובו סיכו� גדול? פהחנ בעיני אלקי� ואד� או להח�למציאת 

  

  דווקא בימינו ודווקא כא� במדינת ישראל
  שהוא מעניק לנו, ג� החומרי, ה על השפע הגדול"אנו חייבי� להודות להקב

 .ו קלקלתנו"להיזהר מאוד שתקנתנו לא תהא ח, ומאידך גיסא

 

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

  

  נ "לע
   יעקברבי 

  ב� אברה� ועיישה סבג
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        נחנחנחנח

        

  

  
  סד4נח בתראבבא , חשו�'  ו4תשרי ' ל    

  
  )ס עמוד א(הרחבת בית 
  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

החצר הייתה משותפת בי� בעלי הבתי� השוני� והייתה . לפני� היה מקובל לגור במבנה שכלל כמה בתי� פתוחי� לחצר אחת
התעוררה השאלה הא� אד� רשאי להרחיב את ביתו באופ� שיוכלו לגור בו אנשי� , עקב כ8. משמשת אות� לצרכי� רבי�

  ? או שמא ה� יכולי� לטעו� שאינ� רוצי� שיתרבו המשתמשי� בחצר, נוספי� ללא הסכמת שכניו
הוא אינו , הכי א� אחד מהשותפי� בחצר קנה בית הפתוח לחצר סמוכ) נט עמוד ב(בדפי הד� היומי של השבוע למדנו במשנה 

 5"מרבה עליה� את הדר8"שהטע� הוא כיו� שהשכני� טועני� שהוא מסבירה ) ס עמוד א(הגמרא . רשאי לפתוח בית זה לחצר
הגמרא מקשה על כ8 מהמש8 המשנה בה מבואר שאד� רשאי להוסי� . הוא מגדיל את כמות הנכנסי� והיוצאי�  דר8 החצר

,  הראשוני�בהבנת תירו� הגמרא לשאלה זו נחלקו. והרי א� כא� לכאורה הוא מגדיל את כמות הדיירי�, חדר או עלייה לביתו
  .נציי� את השיטות העיקריות

אול� א� אד� לא מוסי� במבנה . כל תוספת בניי� אסורה כיוו� שהיא מביאה להוספת דיירי�) ה ומאי"ד,ש�(� "לדעת הרשב
פ שג� בכ8 מתווספי� "אע, הוא רשאי, כגו� שהוא מחלק חדר לשניי�, אלא רק משנה  את החלוקה הפנימית בתו8 ביתו

  .רק על תוספת בניי� יכולי� השכני� לעכב. � שבתו8 מסגרת הבית הקיימת הוא רשאי להוסי� דיירי� כרצונוכיוו, דיירי�
מותר להוסי� בבניי� ואפילו לחבר בית מחצר אחרת לביתו כל שאי� לתוספת פתח עצמאי ) 'ה מתני"נט עמוד ב ד(� "לדעת הרמב

סביר להניח שהוא ישכיר בניי� זה לאחרי� ויגדיל את , חצרהסיבה לכ8 היא שא� יש לבניי� הנוס� פתח עצמאי ל. לחצר
א8 א� התוספת היא  פתוחה רק לתו8 ביתו לא סביר שהוא ישכיר אותה לאחרי� וממילא לא יתווספו . המשתמשי� בחצר

  . דיירי�
ידי הוספת חדר נית� להרחיב את הבית על . �"� לרמב"ש כדר8 ביניי� בי� הרשב"מפרש את דעת הרא) מ סימ� קנד"חו(הטור 

כנראה שהסברא היא שא� יש לאד� בית בחצר ההנחה היא . א8 לחבר בית מחצר אחרת לביתו אסור, �"או עלייה כדברי הרמב
  . אי� לו רשות, א8 להוסי� בית מחצר אחרת לחצר זו, שיש לו רשות להגדיל את ביתו

ג� כא� ) ט, שכני� ה(� "לדעת הרמב.  תוספת בניי�עוד נחלקו הראשוני� מה הדי� א� אד� רוצה להוסי� דיירי� בביתו ללא
חולקי� וסוברי� ) � שהובא לעיל ועוד"הרשב(ועוד הרבה ראשוני� ) בהשגות ש�(ד "אול� הראב. השכני� יכולי� לעכב עליו

א� , �"מסביר שא� לדעת הרמב" מגיד משנה"ה. יש לו הזכות להוסי� דיירי� בתו8 ביתו, שכל שאי� אד� מוסי� בבניי�
  . ה� נחשבי� חלק ממשפחתו ואי אפשר למנוע ממנו להכניס אות� לתו8 ביתו, הדיירי� הנוספי� סמוכי� על שולחנו

  

  :סיכו� ופסיקה
� שאד� רשאי להרחיב את ביתו ואפילו לחבר לביתו בית מחצר אחרת כל שאי� "פסק כדעת הרמב) א, מ קנד"חו(השולח� ערו8 

) ב, ש�(עוד פסק השולח� ערו8 . ש שאסור לחבר בית מחצר אחרת"את דעת הראא הביא "הרמ. לתוספת פתח עצמאי לחצר
א פסק כדעת הרבה ראשוני� שכל שאי� אד� מוסי� "א8 הרמ, � שג� על הוספת דיירי� יכולי� השכני� לעכב"כדעת הרמב

    .בבניי� הוא רשאי להוסי� דיירי�
  
  
  

 

  

  

  )ד"מתו8 ח(
  

  Costa Rica, Costa Rica                     קוסטה ריקה   , וסטה ריקהק
  ו"תשנ'ה, נח� אבמ
 

  כנסת ע� בעיות אקוסטיקה4שינוי מקו� החז� בבית
  
  אלהש

בקושי שומעי� את . אי� מיזוג אויר והגשמי� פה ה� נוראיי� בתקופה זו. ית הכנסת שלנו סובל מאקוסטיקה גרועה מאדב
  .ג� מי שקרוב אליו, החז�

  ).אשמח לשמוע 5אלא א� כ� יש שינויי� שאני לא יודע (פו� והורדתי את זה מהפרק שאלתי על אפשרות של מיקרונ
ופניו יהיו אל , מקו� גבוה 5שהחז� לא יתפלל על הבמה אלא ליד ארו� הקודש היכ� שהרב נות� שיחה  5פשרות שניה היא א

  . נשי� למעלה ישמעו אותו וג� הקול יתפזר יותר טובתהקהל על מנת שבעזר
  .ע מה דעת ההלכה ודעתכ� ע� מראי מקומות על מנת להיות מוכ� לכל טענה שיעלו האנשי�שמח לשמוא
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        נחנחנחנח

        

 

  שובהת

יש פוסקי� ) לנוהגי� כ8(� כשמתפלל אצל העמוד בכותל מזרח "כשיש קושי גדול לשמוע את הש, בתי כנסת גדולי�ב
טפחי� אי� זה מעכב ' גבוהה מגפ שהבימה "אע. �1 על הבימה באמצע בית הכנסת"הג� שיעמוד השנשהתירו לשנות ממ

 נזכר שצרי8 לעמוד במקו� נמו8 3'זאת א� שבגמ; 2שהרי כבר מצינו שהתירו לחז� לעמוד במקו� גבוה כדי להשמיע לציבור
� יעמוד ופניו אל הקהל לא ראינו ולא שמענו מי שנהג כ8 ומי שהתיר זאת "אמנ� שהש". 'ממעמקי� קראתי8 ה"שנאמר 

ונראה שיש בזה היפו8 כוונת . 4דלי� במשנה זהירות מלשנות המנהג א� בדברי� שאי� בה� איסורובפרט בהלכות אלו משת
פתרו� אפשרי הוא להזיז את הבמה . ואל יראה כפונה אל הציבור חס וחלילה, שכל עניינה פנייה לשוכ� במרומי�, התפילה

ת עתיקי� ואז יישמע קולו של החז� בצורה של קריאת התורה לחלק האחורי של בית הכנסת כמו שהיה נהוג בכמה בתי כנס
  .5טובה יותר

קולו מתפשט בחלל בית הכנסת בצורה יותר , תרו� נוס� יתכ� בעזרת שימוש במס8 אקסוטי שא� מציבי� אותו לפני החז�פ
  .טובה

  
_____________________________________________  

   ).שט' עמ' ח חלק ג"או" (אגרות משה"ת "שו   1
 
 ).א' צ סע' סי(ח "ע או"שו  2

 
  ).ב"י ע(ברכות   3

 
ת "ואוסרי� לשנות המנהגי� ועיי� ש� עוד בש� שו, �שהביא סיעה של פוסקי� בעני) כב' סי' חלק י" (צי� אליעזר"ת "בשו' ע  4

צי� כלפי הרו" ערוגות הבש�"ת "ועוד באזהרת בעל שו" סודות סדרי בית הכנסת"האוסר מצד ) ס"בנו של החת" (מכתב סופר"
  .ש"ע, לשנות

   .הרב עובדיה יוס�, הצעתו של הרב נחו� אליעזר רבינובי� וכ� הסכי� הלכה למעשה הראשו� לציו�   5
  

  
  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי8          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  נובי�הרב נחו� אליעזר רבי
  הרב ישראל רוז�

  
  
  

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 
  
  
  

  

  ' ו4'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה
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