
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ע"תש חיי שרה

  
  

  ?למה אי	 בשר בהמלכה
 "אר� חמדה" כולל שרא, כרמל יוסהרב 

  

  

  
  

כיו	 .  א� שלמה ונת	 הנביא לסכל את הקשר�הפטרת פרשת חיי שרה עוסקת בנסיונו של אדניהו למלו� והצלחת� של בת שבע 
בעיה שהטרידה את ע� ישראל לאור� . שקצרה היריעה לא נוכל לעסוק בכל פרטי הארוע ונקדיש את דיוננו לנקודה אחת עקרונית

  ).תו� השקעה ממונית גבוהה, שפתר אותה בכח הזרוע בפתרו	 הלכתי מתאי�(ראשו	 עד לימי יאשיהו כל ימי הבית ה
  : הכתוב מתאר את המלכתו של אדניהו בדר� זו

ַוִ�ְזַ�ח ֲאדִֹנָ�ה� צֹא� �ָבָקר �ְמִריא  ..:ַוֲאדִֹנ0ָה ֶב	 ַח4ִית ִמְתַנ3ֵא ֵלאמֹר ֲאִני ֶאְמלְֹ� ַו0ַַע/ ל. ֶרֶכב ,ָפָרִ)י� ַוֲחִמִ(י� ִאי) ָרִצי� ְלָפָניו"
   ).ט,ה' מלכי� א א" (ִע� ֶאֶב	 ַה9ֶֹחֶלת ֲאֶ)ר ֵאֶצל ֵעי	 רֵֹגל ַו0ְִקָרא ֶאת 8ָל ֶאָחיו 7ְֵני ַה5ֶֶלְ� ,ְלָכל 6ְנֵ)י ְיה,ָדה ַעְבֵדי ַה5ֶֶלְ�

  : ג� נת	 בבואו לפני דוד המל� מדגיש את הדברי� כ�
 ַו0ְִקָרא ְלָכל 7ְֵני ַה5ֶֶלְ� ,ְלָ/ֵרי ַהָ>ָבא ,ְלֶאְבָיָתר ַה8ֵֹה	 ְוִהָ;� אְֹכִלי� ְו)ִֹתי� ְלָפָניו ַוִ�ְזַ�ח ��ר �ְמִריא ְוצֹא� ָלרֹבָיַרד ַה0.� 8ִי "

  ).ש� כה, ש�". (ַו0ֹאְמר, ְיִחי ַה5ֶֶלְ� ֲאדִֹנ0ָה,
  :  ל"וז. נת	 וצדוק הכה	 למשח את שלמה, ולח את בניהו ב	 יהוידעש, שמקיי� את הבטחתו לבת שבע, דוד

,ָמַ)ח : ַו0ֹאֶמר ַה5ֶֶלְ� ָלֶה� ְקח, ִע5ֶָכ� ֶאת ַעְבֵדי ֲאדֵֹניֶכ� ְוִהְר8ְַבֶ=� ֶאת ְ)לֹמֹה ְבִני ַעל ַהִ?ְרָ<ה ֲאֶ)ר ִלי ְוה.ַרְדֶ=� אֹת. ֶאל 4ִח.	"
  ). לד�ש� לג, ש�" ( ְוָנָת	 ַהָ;ִביא ְלֶמֶלְ� ַעל ִיְ/ָרֵאל ,ְתַקְעֶ=� 7ַ(.ָפר ַוֲאַמְרֶ=� ְיִחי ַה5ֶֶלְ� ְ)לֹמֹהאֹת. ָ)� ָצד.ק ַה8ֵֹה	

  : ג� בתאור הביצוע אי	 לכ� זכר. אי	 כל אזכור לזביחה בטקס זה
ַו0ֲַעל, ָכל ָהָע� : ת ְ)לֹמֹה ַו0ְִתְקע, 7ַ(.ָפר ַו0ֹאְמר, 8ָל ָהָע� ְיִחי ַה5ֶֶלְ� ְ)לֹמֹהַו0ִַ@ח ָצד.ק ַה8ֵֹה	 ֶאת ֶקֶר	 ַהֶ(ֶמ	 ִמ	 ָהאֶֹהל ַו0ְִמַ)ח ֶא"

  ).ל�ש� כט, ש�" (6ֲחָריו ְוָהָע� ְמַחBְִלי� 7ֲַחִלִלי� ,ְ/ֵמִחי� ִ/ְמָחה ְגד.ָלה ַוִ=7ַָקע ָהAֶר� 7ְק.ָל�
במבט ראשו	 נית	 להסביר את הזביחה כפעולת שחיטה המתרת את הבשר .  הבדל זההמפרשי� ראשוני� ואחרוני� לא ביארו

הסבר זה קשה מאוד כיוו	 שזביחה במקרא משמשת . בשרית הייתה חלק מטקס ההמלכה של אדניהו" סעודת מצווה. "באכילה
ב זאת ולציי	 זאת פעמיי� וכי לש� מה לכתו, עוד קשה. לתאור הקרבת קרבנות ולא לשחיטת חולי	) למעט יוצא דופ	 אחד(תמיד 

  ?נחשדו תומכי אדניהו שלא שמרו על הלכות כשרות
הכריז ג� שמבחינה הלכתית ע� בניית המקדש , דוד בהכריזו על ירושלי� כמקו� המקדש. לכ	 נראה להסביר את ההסבר הבא

דוד הפסיק את ההקרבה , לא על פי שהתוק ההלכתי לאיסור זה תלוי בבני	 המקדש בפוע. תאסר עבודת הבמות עולמית
  : זו פשר ההכרזה. הציבורית בבמות ע� קניית גור	 ארונה היבוסי והקמת המזבח על ההר

  ). אב  "דברי הימי� א כ" (ַו0ֹאֶמר ָ<ִויד ֶזה ה,א 7ֵית ְיקָֹוק ָהֱאלִֹהי� ְוֶזה 5ְִז7ֵַח ְלעָֹלה ְלִיְ/ָרֵאל"
הע� לא היה מוכ	 לותר על . נוצלה בידי אבשלו� כדי להמריד את הע� כנגד דודהכרזה זו עוררה מורת רוח ותרעומת גדולה ש

לא נשמרה , אכ	 במציאות". קרבת אלקי� לי טוב"ה בכל מקו� ולחוש ליד ביתו של כל אחד ואחד "לעבוד את הקב" זכות"ה
ג� בימי מלכי בית דוד . י�הכתוב חוזר על כ� כמה פעמ. ההלכה של איסור הקרבה בבמות לאחר בני	 בית המקדש בירושלי�

  :הצדיקי�
  ).  מד ועודב"מלכי� א כ" (6ְ� ַה7ָמ.ת לֹא ָסר, ע.ד ָהָע� ְמַז7ְִחי� ,ְמַקDְִרי� 7ָ7ַמ.ת"

לכ	 בטקס המלכתו . של התמיכה בהקרבה בבמות" הגל"ג� על " לרכב"ניסה , אדניהו שחיפש תמיכה עממית רחבה וג� זכה לה
, כמוב	 שדוד". אפשר יהיה להמשי� בהקרבה בכל מקו�, אצלי"א במקו� המקדש כדי לשדר את המסר מקריבי� קרבנות של

  .איננו כולל בטקס המלכת שלמה כל פעולה של זביחת זבחי�, שהתנגד לכ�
לניסיו	 להפסיק את ההקרבה בבמות ולכ	 א הוא השתלב  המעניי	 הוא שג� שלמה לאחר המלכתו חשש כנראה מתגובת הע�

  : ל הכתוב"וז. ה זו כנגד ההלכה שקבע אביובמגמ
  ).ג' ג, ש�" (ַו0ֱֶאַהב ְ)לֹמֹה ֶאת ְיקָֹוק ָלֶלֶכת 7ְחE@.ת ָ<ִוד Aִביו ַרק 7ָ7ַמ.ת ה,א ְמַז7ֵַח ,ַמְקִטיר"

  

  .בדרכו של דוד בדר� הצדקה והמשפט, הבה נתפלל כי נזכה לחידוש מלכות בית דוד
  

  :  להרחבה ולעיו	 נוס
  ח"חמדת ימי� ויגש תשס, ז"חמדת ימי� חיי שרה תשס, ז"חמדת ימי� ראה תשס, ה"ת ימי� ראה תשסחמד,  ג"חמדת ימי� ראה תשס

 

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

  

  נ "לע
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   סבגב	 אברה� ועיישה
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  פה/עט ראבתבבא , חשו�'  כז/' כא      

  
  )פג עמוד ב(ביטול מקח 
  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

  
דנה בשאלה מתי נית	 לבטל מקח בטענה שהסחורה שסופקה איננה הסחורה ) פג עמוד ב(השבוע בדפי הד היומי המשנה 

כ� א� באיכות אחרת ממה שנאמר המשנה מחלקת בי	 מצב בו הסחורה שסופקה הינה הסחורה עליה סו. שעליה סוכ�

הצד המפסיד רשאי לבטל את , במקרה שיש רק הבדל באיכות. לבי	 מצב בו הסחורה היא לגמרי שונה ממה שסוכ�, בסיכו�

במקרה שסופקה סחורה ממי	 , לעומת זאת. אי	 השני יכול לבטל את המקח, א� א� הוא מעוניי	 לקיי� את המקח, המקח

  .בטל את המקחשני הצדדי� רשאי� ל, אחר

א� . רשאי הקונה לבטל את המקח, ונמצא שהחיטי� ה� רעות, א� סיכ� הקונה ע� המוכר שימכור לו חיטי� יפות, לדוגמא

ונמצא שהיי	 , א� ה� סיכמו על מכירת יי	, לעומת זאת. המוכר אינו יכול לבטל את המקח, א� הקונה מעוניי	 בחיטי� הרעות

 .   ואפילו א� הקונה מעוניי	 בחומ� רשאי המוכר לבטל את המקח, אי� לבטל את המקחשניה� רש, לא היה יי	 אלא חומ�

א� המחיר , א� מה קורה כאשר הסחורה היא כפי הסיכו�. עד כא	 עסקנו במצב בו הסחורה התבררה כשונה ממה שסוכ�

 המחיר שסוכ� לבי	 המחיר שכאשר ישנו הפרש של יותר משישית בי	) נ עמוד ב(למדנו במסכת בבא מציעא ? איננו מתאי�

ורק הצד המפסיד , הא� מקרה זה דומה לחיטי� יפות ורעות, נשאלת השאלה. שנית	 לבטל את המקח, האמיתי של הסחורה

  ?או שמא זה דומה ליי	 וחומ� ושני הצדדי� רשאי� לבטל את המקח, יכול לבטל את המקח

הדעה הראשונה סוברת שהפרש כה גדול במחיר של .  בשאלה זוהביאו שתי דעות) ה ואילו"בבא מציעא נ עמוד ב ד(התוספות 

רק א� , �"לדעת הריב, לעומת זאת. ולכ	 שני הצדדי� רשאי� לבטל את המקח, שתות נחשב כמו לתת חומ� במקו� יי	יותר מ

הצד השני אינו , א� א� הצד המפסיד מרוצה בעסקה, הצד המפסיד תובע את ההפרש במחיר רשאי הצד השני לבטל את המקח

  . חיטי� יפות לרעותהפרש במחיר דומה להפרש בי	 , לשיטתו. יכול לבטל את המקח

כל עוד הצד המפסיד רשאי לחזור בו ולבטל את , לדעתו. שיטת ביניי� בשאלה זו) ה ותנא"ב פד עמוד א ד"ב(לרבינו יונה 

או , א� א� הצד המפסיד כבר גילה דעתו שהוא מעוניי� לקיי� את העסקה כפי שהיא. ג� הצד השני רשאי לעשות כ	, המקח

אז ג� הצד השני אינו יכול יותר לבטל את ,  רשאי לתבוע לבטל את המקח בגלל ההפרש במחירשכבר עבר הזמ	 שבו הוא היה

  .המקח

  

  :סיכו+ ופסיקה

� שבמקו� שישנו הפרש של יותר משתות בי	 המחיר שנקבע לבי	 שוויה "פסק כדעת הריב) ד, חוש	 משפט רכז(השולח	 ערו� 

הצד השני אינו יכול , א� הא� הצד המפסיד מעוניי	 בקיו� המקח. הצד המפסיד רשאי לבטל את המקח, האמיתי של הסחורה

אול� א� הצד המפסיד , א הביא את דעת רבינו יונה שעקרונית שני הצדדי� רשאי� לבטל את המקח"הרמ. לבטל את המקח

רות אי	 אפש, או שכבר עבר הזמ	 בו הצד מפסיד היה רשאי לתבוע את ביטול העסקה, כבר הודיע שהוא מרוצה מהעסקה

    .לבטל את המקח
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  )ב"מתו� ח(
  

            Rome, Italy                       איטליה, ומאר
  ב"סיו	 תשנ

  
מעמדו ומעמד הבני+   , תוק8 הנישואי�.כה� שנשא גיורת שהתגיירה לפני הגיעה לגיל שלוש

  ני+כהכ
  

  שאלה
א נת	 קידושי	 ומסר כתובה בפני שני עדי� "ז(משה וישראל כדת , כה	 שנשא גיורת פחותה מבת שלוש שני� ויו� אחד

  ):כשרי� ולפני רב מוסמ�
  ? הא� מותר להעלות אותו ראשו	 לתורה.א
  ?הא� חייבי� למנוע את עלייתו לדוכ	 לנשיאת כפיי� .ב
  ? את הבכורהיר אותו שלא יפדהזההא� צריכי� ל. ג
  ?זכויותיה� וחיוביה�  	 ומה ה	 ההשלכות כלפיהא� ה� חללי� מדאורייתא או מדרבנ: מה די	 הבני� .ד
  ?מה די	 בני הבני� .ה

  .לידיעת המשיבי� הריני מוסי כמה הערות רקע למקרה
ג� בעבר כשהכיר בחורות אחרות בדק . הכה	 הכיר את הבחורה בתו� הקהילה בתנועת נוער והיה סבור שהיא יהודיה .1

  .ודיה מצב� היהמ
מתו� הנחה שהיות שגיירו , בדק א� היא יהודיה מלידה והיא ענתה לו שהיא יהודיה מלידה, כשהכיר את הבחורה הזאת .2

  .יש להניח שהיא דברה בתו� לב ולא שקרה, היא נחשבת כיהודיה, אותה מיד ע� לידתה
יא יהודיה מפני שהוא ראה שהיא משתתפת בתדירות בחיי הקהילה החשב בתמימותו ש, הכשהבחור הכיר את א� הכל. 3

  . הולכת לבית הכנסתוג�
פנה אל כמה רבני� באיטליה כדי שימצאו לו היתר לשאת אותה כדת משה , אחרי שנודע לבחור מצבה של הבחורה .4

בכתובה . היות שלא מצא א רב באיטליה פנה לצרפת וש� מצא רב שגיוריו מקובלי� שסדר לו חופה וקידושי	. וישראל
  .בינו מופיעה כגיורת בת אברה� אהבחורהכמוב	 

  .מבתי הכנסת ברומא הכה	 נקרא לאחרונה לתורה כראשו	 ונשא את כפיו בקהילתה של כלתו וג� באחד .5
  .בשמירת מצוות יש לציי	 שאחרי הנישואי	 הזוג מקפיד. לפני שהתחת	 הבחור היה רק מסורתי. 6
  

  תשובה
ע� כל עגמת הנפש , 1עליו לגרשה� הוא� עבר ונשא, אסור לכה	 לישא גיורת א א� התגיירה פחותה מבת שלוש שני�

  .2שבדבר
כגו	 , א� אמנ� כ� הוא הדבר. 3א� המוחזקות ההלכית של משפחת הבחור לכהונה היא ברורה, ואול� ראשית יש לבדוק

, אבל א� אי	 הדבר ברור.  הרי שהוא צרי� לגרשה� שמסורת הכהונה שלה� מתבססת על יהודי� שומרי תורה ומצוות
והרינו מכא	 ואיל� ישראל גמור לכל , ומאיד� הוא חייב להפסיק לנהוג ככה	, אי	 הוא חייב לגרש, ואפילו הדבר בספק

  .דבר
) אמנ� בדר� חכמה ובנוע�(אי	 להתיר לו לישא את כפיו , הרי כל עוד שאינו מגרש את אשתו, א� חזקת כהונתו ברורה

, ונה לתורה או בשאר דברי� שנהוג לכבד בה� כהני�אי	 לכבדו ככה	 בעלייה הראש: קרי, "וקדשתו"ואי	 לקיי� בו די	 
  .4אלא הרי הוא כשאר אחיו הישראלי�

, אלא יש לחפש כה	 אחר שאינו עובר עבירת כהונה, 5מלכבדו בפדיו	 הב	 הבכור, מאותה הסיבה ראוי להימנע מלכתחילה
  .הוא שכ	 כה	,  הפדיו	 מועיל� א� כבר פדה, ומכל מקו�

יש  לכ	. ובכלל זה גיורת שהתגיירה לפני שהגיעה לגיל שלוש, ת אסורה משו� זונה הכתובה בתורה הגיור6ע"� ושו"לפי רמב
  .8ופדיו	 הבכורות" כה	"עליית ,  לעניי	 עלייה לדוכ	7להתייחס אל הבני� כחללי� שיצאו לגמרי מכלל כהונה

צאצאי הבני� ממשיכי� : לגבי הנכדי�. ובזה דינ	 חמור מדי	 ישראליות,  אסורות ה	 לכהני�� תובהיות	 חלל: א הבנות
א� אכ	 נישאו (ואלו צאצאי הבנות , 9משו� שאי	 בנות ישראל מקוה טהרה לחללי�, ל"להיחשב חללי� באופ	 הנ

   .9שכ	 בני ישראל מקוה טהרה לחללות, נחשבי� לישראלי� לכל דבר) לישראלי�
  

_____________________________________________________________  
  
אי	 , י מותר לכה	 לשאת גיורת שהתגיירה לפני גיל שלוש"א על פי שלדעת רשב, )ב"ע�א" עחע(קידושי	 ) ב"ס ע(יבמות  1

וראה . לאור מסקנת הגמרא, )ח, ו' אב	 העזר סי(ע "שו, )ג" הל'ח' אסורי ביאה פ' הל(� "ראה רמב, הלכה כדעת יחיד זו
  . ש� המוכיח שאיסור זונה בגיורת קיי� ג� א� לא נבעלה"מת שלמהחכ"

�כ� רב נחמ	 בר�וכששמע על, י"מתו� מחשבה שהלכה כרשב, על כה	 שנשא גיורת כזאת) ש�(מסופר במסכת יבמות  2
  . ישמתהו� שא� לא יעשה כ�, הורה לו לגרשה, יצחק

� לבדוק חזקת כהונה לפני שמחייבי� אד� לגרש את אשתו שיש מקו, שפסק) קז' ג סי"יורה דעה ח" (אגרות משה"ראה  3
  .די	 קשה מאד עבור המשפחה�משו� שמדובר על גזר, ובוודאי שבנידוננו יש חשיבות לבדיקה כזאת. הגיורת
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ע יוס "הגר ומדברי). לג' אורח חיי� ב סי" (אגרות משה", )קלה' אורח חיי� ריש סי" (משבצות זהב"ב" פרי מגדי�" 4
  ".אחרו	"אלא להוסי עליית , עולה שיש להעלותו שלא ממניי	 שבעת הקרואי�) טז' ב סי"ח" (עתיחוה ד"ב

   ".וקדשתו"שג� זה בכלל ,  מסברה5
  .ע אב	 העזר ש�"שו, איסורי ביאה ש�' הל  6
שהאיסור ) 'ה אי	 זונה וכו"א ד"א עסיבמות (דעת התוספות . גדר האיסור של גיורת לכהונה שנוי במחלוקת בי	 ראשוני� 7

. מפורשת שהאיסור הוא מדאורייתא) ב"יבמות ס ע(א "וא דעת רשב, )ש�(� "וכ	 קובע רמב, משו� זונה ומדאורייתא
, מהווה גילוי לדי	 תורה" כי א� בתולות מזרע בית ישראל"והלימוד מ	 הפסוק ביחזקאל , אלא שאי	 זה לאו שלוקי	 עליו

  .�"ד המשיג ש� על רמב" דעת ראבומסתבר שזו ג�. א יחזקאל ואסמכה אקראתוא
וההסבר לכ� הוא , � שאסורה משו� זונה"סוברי� התוספות ורמב, שני� ויו� אחד' ג� גיורת שהתגיירה פחותה מג

ערו� "ומה שכתב . � ש�"לרמב" מגיד משנה"ועיי	 , וזאת נולדה לה� בגיות� שלא בקדושה, שהגויי� שטופי� בזימה
י כדעת "ודעת רש, אי	 לזה כל יסוד, י שגיורת כזאת אסורה לכה	 רק מדרבנ	" בדעת רש)כב, ו' אב	 העזר סי" (השולח	

  .י"ואי	 הלכה כרשב, התוספות שאסורה מדי	 זונה
  .לאור זה ברור שאי	 מקו� לקולא ביחס לחללות אצל הבני�

  ).טז' ד סי"אב	 העזר ח" (אגרות משה" 8
  ).טז, ז' ע זאב	 העזר סי"שו, )יד' יט הל' איסורי ביאה פ' הל(� " רמב,)א"עז ע(קידושי	  9
  

  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי�          הרב יוס כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  
  
  

  

  

  

  עולמית ההסתדרות הציונית ה-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  

  ' ו/'חלקי+ א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . שראל בכל קצוות תבל בימינו אנוהשאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות י. 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
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