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 תעודת לידה או תעודת זהות של עם ישראל
ם  י י ת ס מ ת  י ש א ר ב ר  פ ס
 . ו נ י אב ב  ק יע ל  ו ש ת ר טי בפ
מטבע הדברים כל דבריו לפני 
הסתלקותו מן העולם חשובים 
מאוד לדורות. הפעם נתמקד 
לאחר צוואתו הרוחנית לכל 
בניו, כדי שנעמוד על שתי נקו' 
חשובות, כיון שאין מסופר כאן 
בסתם על משפחת יעקב, אלא 

ן   ן לאומי   -דבר ראשו בגרעי
ת  ו ר ט מ ו  ל ש  י ש ה  ו ו ה ת מ
לאומיות, ארציות, ולכן יש חשיבות לראות עם פטירתו של 
יעקב כיצד שמים דגש מאוד גדול על ההיבט הלאומי, גיבוש 

השבטים להיותם גרעין, ייחודיות ואחדות לאומית. והדבר  21
השני, ביסוס הזכות שלנו על ארץ כנען, ביננו ובין עצמנו 
וביננו לבין יושבי האזור. כלומר, כבר אז נותן יעקב אבינו את 
דעתו למשמעות שעתידה להיות ביחס לזכותנו על ארץ 

 ישראל.
 

 עשר-שבטי ישראל שנים
"כל אלה שבטי ישראל שנים עשר", כאן לראשונה נתכנו 
בכינוי, שבטי ישראל. מכיון שיש הבדל בין בני ישראל, בניו 
של יעקב, ובין שבטי ישראל, כי אז אני מתייחס לכל בן כאל 
שבט, פוטנציאל לאומי, זהו המרכיב של העם היהודי, שנים 
, והולך  עשר שבטי ישראל. ברור שבראשיתו הוא קטן
ומתפתח וגדל, וכשיהושע בן נון יכנס לארץ הוא יחלק אותה 

 לשבטים.
 

"וזאת אשר דיבר אליהם אביהם ויברך אותם איש אשר 
כברכתו ברך אותם", יעקב אבינו בברכתו לבניו נתן לכל 
שבט ברכה ייחודית. כיון שמדברים על עם אין מדברים על 
כור היתוך, יש ייחודיות שבטית, כי כל אחד עשיר בדבר אחר. 
וטוב לשמור על הפסיפס התרבותי, הרב גוני. אבל יחד עם 
זאת, יש דברים כוללים, "אני נאסף אל עמי קברו אותי אל 
אבותי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי", אני רוצה 
שיקברו אותי במערת המכפלה, בקשה סמנטית לכאורה. 
אבל הוא אומר: "במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני 
ממרא בארץ כנען", תיאורים גאוגרפיים רבים, מערת 
המכפלה לא נתפסת בעיניו כמערה משפחתית שיש 
תחושה טובה להיקבר שם, אלא ארץ כנען, קניין כסף, זוהי 

 ראשית אחוזתנו בארץ כנען.
 

 צוואתו של יעקב אבינו
צוואה זו להיקבר שם אינה רק עניין רגשי, אלא בעלת 
משמעות לאומית ובעלת משמעות מדינית. "שמה קברו את 

אברהם ואת שרה אשתו, שמה קברו את יצחק ואת רבקה 
אשתו ושמה קברתי את לאה", ולכן שם אני רוצה להיקבר. 
את רחל קברו על דרך אפרת, בבית לחם, כי קבורה זו איננה 
קבורה מקרית אלא בעלת משמעות לאומית ומדינית. אם 
מערת המכפלה מסמלת את אחיזתנו כעם על ארץ כנען, 
הרי קבורתה של רחל מסמלת את אחיזתנו על ירושלים עיר 
הקודש. ויעקב אומר ליוסף, אני יודע שאולי בלבך אתה חש 
עצוב שלא קברתי את רחל אמך בקבורה המשפחתית 
במערת המכפלה, דע לך שהיא בקרבת ירושלים על פי 

 הדיבור, על פי רוח הקודש כי יש לזה משמעות.
 

 קניין לדורות –מערת המכפלה 
והוא חוזר ומפרט "מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני 
חת", מדגיש מאוד את הזכות הקניינית. אברהם אבינו לא 
הסתפק בקניין בינו לבין עפרון באופן פרטי, אלא אסף את 
כל בני חת ועשה את הקניין פומבי, שהקניין של אחוזת קבר 
לא יהיה עניין אישי לחלוטין אלא יש לו משמעות לדורות 
ומהווה את זכותנו על ארץ הקודש ולכן עשה זאת לעיני 
כולם, ויעקב אבינו כעת לפני שמסתלק, אומר לבניו את 

 אותם משמעויות גדולות ומבקש שישמרו על זה.
 

 אסיפתו של יעקב אבינו
"ויכל יעקב לצוות את בניו ויאסוף רגליו אל המיטה ויגווע 
ויאסף אל עמיו", ידע בדיוק מה צריך להיות, עלה אל המיטה, 
והסתלקה נשמתו ממנו. "ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו 
וישק לו", תופעה טבעית של בנים שנופלים על פני אביהם 
ואמם. ולמרות שיוסף הוא משנה למלך, הקשר האישי מאוד 
חזק. אבל, "ויצו יוסף את עבדיו את הרופאים לחנוט את 
אביו", כי במצרים לא היו קוברים את הנפטרים החשובים, 
אלא חונטים אותם ושמים אותם בפירמידות. תורת ישראל 
היא בעד קבורה. אך כיון שהוא נמצא במצרים, ורוצה לשמר 
את הגוויה שלא תסריח עד שיגיעו למערת המכפלה, "ויחנטו 
הרופאים את ישראל, וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי 
החנוטים ויבכו אותו מצרים שבעים יום", זוהי תרבות של אז, 
ארבעים יום החניטה הזו ושבעים יום מצרים מתאבלים, אבל 

 ַמְמַלכתי, שהמצרים הוקירו בערכו של יעקב.
 

 קבורתו של יעקב אבינו
"ויעברו ימי בכיתו, וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר", יוסף 
הוא משנה למלך, על פיו ישק כל דבר, והוא לא פונה ישירות 
אל המלך בדבר קבורת יעקב, אלא עושה זאת באמצעות 
שליחים, "דברו נא באזני פרעה לאמר, אבי השביעני לאמר 
הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה 
תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה", מלך כל 

 יכול כיוסף, לא יכול להיכנס אל המלך ולומר לו ישירות?

התשובה, עם כל הכבוד לכך שאומות העולם יכולים 
להחמיא לנו, אתם ידידים שלנו ובני ברית, הכל יפה, עד ארץ 
כנען. בארץ כנען יש אינטרסים לאומיים, יעקב בא למצרים, 
הוא לא נקבר שם, והולכים וקוברים אותו במערת המכפלה, 
באישורו של פרעה, ז"א שפרעה מכיר בזכות של העם 
היהודי על ארץ כנען, זו משמעות מדינית גלובלית, זה לא 
פשוט. לכן יוסף עושה זאת בגישושים על מנת לראות אם 

 אכן יש אפשרות לקבל את הדברים הללו.
 

ראו זה פלא, במקום שפרעה יתנגד, "ויאמר פרעה: עלה 
וקבר את אביך כאשר השביעך, ויעל יוסף לקבר את אביו", 
לכאורה פרעה יכל לשמור על מינון נמוך, לתת לו לקבור, אך 
, אין לו  , משפחתי לשדר לעולם שזה סה"כ עניין אישי
משמעות מדינית ולאומית. אך "ויעלו איתו כל עבדי פרעה" 
קבורה ולוויה ממלכתית, מטעם עבדי פרעה, "וכל זקני ארץ 
מצרים", כל האנשים החשובים של מצרים הלכו ללוות את 
יעקב. "וכל בית יוסף... ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי 
המחנה כבד מאוד" לוויה פומבית ע"י ליווי מצרים. במילים 
אחרות, יש כאן חותמת של המעצמה הראשונה דאז, על 

 זכותנו על ארץ ישראל להיות בארץ.
 

כמוה לימים הצהרת בלפור, שאנשים חשובים מאומות 
העולם מכירים בזכות שלנו על ארץ ישראל. וזה קרה עוד 
הרבה לפני, כורש מלך פרס, נתן מנדט לעם היהודי, וסייע 
בידיהם לבנות את המקדש השני. לפעמים, בקרב אומות 
העולם נמצאים חסידי אומות העולם המכירים בזכותנו 
הלאומית על ארץ ישראל. לכן כל מילה כאן בפסוקים הללו 

 של לווית יעקב אבינו חשובה.
 

 מספד גורן האטד
"ויבואו עד גורן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד 
גדול וכבד מאוד ויעש לאביו אבל שבעת ימים", אחרי 
הקבורה, "וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגורן האטד 
ויאמרו אבל כבד זה למצרים", ידעו שיש גיבוי של המעצמה 
הגדולה מצרים, ללוייה זו, "על כן קרה שמה אבל מצרים 
אשר בעבר הירדן", כלומר יוסף השכיל לקבל את הגיבוי 
הבינלאומי הגדול והחשוב ביותר לקבורתו של יעקב אבינו 
בארץ כנען במערת המכפלה כשיושבי המקום ידעו שכל 
התנגדות למהלך הזה זו התנגדות למצרים. עד כאן פרק 
חשוב מאוד בדבר התגבשותנו הלאומית, אחוזתנו בארץ 

 הקודש עם הכרה מדינית מבוססת ורחבה באותה תקופה.
 
 

 המשך בעמוד הבא...
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ארבעה ימים של לימוד והתרוממות רוח, התקיימו 
 -גולדן טאוור  החודש בירחי כלה חנוכה במלון  

 אשקלון.
 

הליכות ימי החנוכה הם ימים מיוחדים וחביבים, ו" 
" כמסורת שלושים שנה מארגנת ימי עם ישראל 

לימוד בבתי מלון, עם כלל החברים מכל רחבי 
הארץ, שנפגשים ללמוד בדיבוק חברים נושא 

רצון ערוסי מיוחד לימים אלו, מפי מו"ר הגאון הרב  
שליט"א, בימים אלו מתקיימים השיעורים בטעם 
של פעם וכמנהגינו משעה חמש לפנות בוקר, ועד 
שעות הערב. בד בבד ניתנו הרצאות מרתקות מפי 
רבנים ומרצים ברוח הליכות עם ישראל. השנה 

יצחק ברדא למשל שמחנו לארח את הרה"ג   
' אשקלון שהפליא ירנן  יצחקשליט"א ראש מוסדות '

רו את המשתתפים, באהדתו ואהבתו  עו בשי
למנהגינו לילך על פי פסקי הנשר הגדול רבינו 
הרמב"ם, והרעיף דברים בעוז, בחשיבות הדבר 

יוסף וגדלותו. כמו כן מסרו רבנים נוספים, הרב  
שליט"א, רב העדה באשקלון, שהגיע אף הוא סאמין 

 לפאר את ירחי הכלה בדברי טעם וחכמה.
 

השנה הושם דגש רב גם לתוכניות מיוחדות לנשים, 
העומדות כל השנה מאחורי הקלעים ונותנות את 
הכוח לבעלים, בתוכניות ייעודיות על בריאות הגוף 
וייחודיות לנשות החיל. הרצאות מפי  והנפש, 

 שתחי', ועוד. שערהרבנית 
 

מופע מיוחד ומהנה התקיים לכל המשפחה  עם ר' 
, קוסם מיוחד ופראפסיכולוג, בעל הספר ניב הדר 

מומלץ בנושא, שהציג בכישרונו את ה"ניסים 
והנפלאות" והתעלולים שעושים הקוסמים לכל 

 סוגיהם, ומה ביניהם לבין ניסים ונפלאות אמיתיים.
 

למוזיאון כמו כן התקיים סיור מיוחד ביום שישי  
החדש ברחובות, מוזיאון מושקע   למורשת תימן 

ומפואר, אשר הביקור בו חיזק למשתתפים את 
הרוח האיתנה של חשיבות ערכי הליכות הנצח של 

 עמינו מאז ועד היום.
 

מאשקלון, חיים דרדיק שתי הרצאות מרתקות ממר 
איש משמר הגבול, בכיר במיל', ומרצה רב תחומי,  
שנתן גם סקירה רחבה על ניסי ה' מאז ועד ימים 

 אלו בעוטף עזה והאיזור.
 

אהוד בשארי בשבת התקיים 'עונג שבת' עם הרב  
מצפת ומרצים נוספים, ג'עלה כמיטב טעמי פיצוחי 

 וב"ב הי"ו. ישעיה ידעי ידעי באדיבות ידיד העמותה, 
 

עם ההתחדשות השיפור וההתייעלות, הוספנו צוות 
למארגני ירחי כלה, וב"ה התוצאות היו ניכרות 
והמשתתפים יצאו בשבחים ופרגון לתוכנית 
החדשה, וברצ"ה נעשה ונצליח להמשיך בשיפור 
להרבות כבוד התורה והליכותיה בירחי כלה 
ושבתות עיון נוספים, כמיטב המסורת של הליכות 

 עם ישראל.
 

יש לציין לשבח את השתתפות הציבור הרחב בירחי 
כלה ואף אורחים מאשקלון שהגיעו בחפץ לב על 
אף הפרסום הקצר לפני חנוכה, דבר המוכיח 
לאהבת התורה וחביבות מו"ר הרב שמנחיל בטוב 

 טעם וחן את מסורתנו הנפלאה.
 

אוירה זו של ירחי כלה נותנת את ההזדמנות להיות 
מנותקים מכל ההמולה מסביב ולשאוף את רוח 
הליכות עם ישראל המיוחדת עם מו"ר. שעות של 
מילוי מצברים ברוח וחוויה רוחנית התקיימו לצד 

 ארוחות עשירות ומטעמים כראוי, לחיזוק גוף ונפש.

דניאל מינס תודה וברכה למארגנים ובראשם מר  
, ושאר חברי הנהלת נועם עוזרי ,  אבי חמדי הי"ו,  

במסירות אלי צובירי  העמותה, והמשגיח המיוחד ר'  
ואחריות מעל ומעבר מהחל ועד כלה, ולכל צוות 
המלון שעשו מעל ומעבר להצלחת ירחי כלה 

 חנוכה תשע"ח.
 

וב"ב על הוצאת משה חמדי תודה וברכה למשפחת 
החוברת המיוחדת ללימוד ועיון בירחי כלה אלו. 
נזכה להתראות במחזור ירחי כלה הבא עלינו 

 לטובה.  

 הרס שנאת החינם
ולעולמנו שלנו. מה שיכול להרוס את זכותנו על ארץ 
ישראל זה שנאת חינם. אם אין אנו יודעים להתווכח בינינו 
ובין עצמנו בצורה נכונה, זה המרשם להתפוררות שלנו. 
"וישב יוסף מצרימה הוא וכל אחיו... ויראו אחי יוסף כי מת 
אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל 
הרעה אשר גמלנו אותו", אולי עכשיו הוא יתחשבן איתם, 
חשש לגיטימי. "ויצוו אל יוסף לאמר: אביך ציווה לפני מותו 
ך  לאמר. כה תאמרו ליוסף: אנא שא נא פשע אחי

לוהי -וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי א 
אביך. ויבך יוסף בדברם אליו", הם מסתתרים מאחורי 
האבא, וטוענים שהוא ציווה אל תנקום בהם, ואנחנו 

 בעצמנו באמת מתחרטים על הכל.
 

אינני יודע אם אמר או לא, הרי ברכתו מדברת בפני עצמה 
שהוא רוצה שיהיה גיבוש לאומי, אבל מה תגובתו של 
יוסף? "ויבך יוסף", רחוק הוא מכל המחשבות האלה, אם 
יוסף היה רוצה לנקום בהם היה עושה זאת כבר מזמן. 

לוהי, הם נמצאים כעת במצרים -הוא יודע שהכל מהלך א
ן הבתרים, עתידים לצאת  כחלק מנבואת ברית בי
ממצרים, לכן שמרו על הגיבוש, על האחדות, אינני נוקם, 
להיפך, אני דואג לכם. איך? הרי גם הוא עומד להיפטר 
מהעולם, ולא מצווה אותם לקבור אותו בארץ במיידי, זו 
בעיה, ספק אם פרעה יסכים, ולמה להכניס אותם 
למילכוד. אבל יש יותר מכך, הוא אומר להם שיידעו, אתם 
פה במצרים ויש ברית בין הבתרים, הקב"ה פקד יפקוד 

לוהית שתצאו ממצרים, ולכן אינני -אתכם, יש הבטחה א 
מצווה אתכם כעת לקבור אותי, אלא אני נשאר אתכם 
בגוויתי, כדי להיות שותף אתכם בגלות ושהקב"ה יגאל 
אתכם, כל מה שאני מבקש זה שתשאו את עצמותיי, וקחו 
אותם לארץ ישראל. איזו גדלות, איזו מנהיגות, איזו 

 אמונה. מאמין בברית, בגאולה, מוכן להישאר במצרים.
 

 אסיפתו של יוסף
"ועתה אל תיראו ואנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם 
אותם וידבר על לבם. וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו 

ויחי יוסף מאה ועשר שנים", למה לא חי הרבה? כי הוא 
היה בפוליטיקה ובשררה וזה לא מאריך חיי אדם. מכל 
האחים הוא חי הכי קצת. "ויאמר יוסף אל אחיו: אנכי מת 

לוהים פקד יפקוד אתכם והעלה אתכם מן הארץ -וא 
הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב", כי 

לוהית של הקב"ה לאברהם יצחק -מדובר בשבועה א 
ויעקב שזו הארץ שלנו לדורות. "וישבע יוסף את בני 
ישראל... והעליתם את עצמותי מזה, וימת יוסף בן מאה 

 ועשר שנים ויחנטו אותו ויישם בארון במצרים".
 

ובספר שמות נראה את משה, המנהיג העצום והדגול, 
"ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני 

להים אתכם" זהו סוד קיומו -ישראל לאמר פקד יפקוד א 
של העם היהודי. באין אמונה תתפורר האומה, "באין חזון 
יפרע עם" )משלי כט,יח(. לעם היהודי יש חזון לדורות. 
התנ"ך לא רק חותמת על ארץ ישראל, אלא תעודת 
הלידה והזהות, תעודה תכנית של העם היהודי, ייחודו, 
אחדותו וזכותו לדורי דורות. שהקב"ה יסייענו שאכן 
 באמת נשכיל שהתנ"ך יהיה הבסיס לעצם קיומנו עדי עד.  

 ח “ירחי כלה חנוכה תשע -התחדשות חוויה עם הוויה 

 המשך: תעודת זהות או תעודת לידה של עם ישראל א“שליטרצון ערוסי ג “ר הרה“מו



 

 ו“יצחננאל סרי ר “הרב דאור המורה 
האם היה מקום לחששו של יהודה מתמר 

 כלתו?

רגילים אנו לקרוא את סיפור יהודה ותמר 
כשכבר ידוע לנו סופו של המעשה, והפסוקים 
עצמם מבארים ששני בניו הראשונים של 
יהודה מתו בחטאם לפני ה', ובדרך כלל הולכת 
לאיבוד נקודת המבט שהייתה ליהודה על 

 המתרחש.  

יהודה השיא את בנו הגדול לתמר ולפתע בנו 
מת, מבלי שידוע למישהו מדוע לא זכה 

)כפי שקורה לנו היום ללא נקודת המבט להאריך ימים 

. לאחר של נביא היודע מה מתרחש מאחורי הפרגוד( 
שיהודה דאג לאלמנה הצעירה ולהקמת שם 
בנו הראשון בהשיאו אותה לבנו השני, הוא 
מאבד גם אותו וגם בפעם זו מבלי לדעת 
מדוע. כמו כל אדם הוא בוודאי ניסה להבין מה 
קרה לבניו והאם ישנו מכנה משותף שגרם 

 למות שני בניו.  

הדבר הבולט ביותר לעין שמשותף לשני בניו 
הוא נשיאתה של תמר, ולכן כמעט מאליו עולה 
החשש שאולי היא הגורמת למותם, רק חדי עין 
ם  ו בגורם משותף אחר שהוא אמ נ יבחי
לי השפיעה עליהם משהו  הכנענית שאו

ג “ י ‘,  )לפי פירוש רש"י בפרק נ מתרבות כנען האיומה 

ואכן בנה השלישי שלא ‘  ח, ב “ ושלא כפירושו בפרק ל 

. החשש הבולט "זכה" להתחנך על ברכיה האריך ימים(
הביא את יהודה לנהוג בזהירות והוא עיכב את 

 היבום הבא של תמר עם בנו האחרון.  

מבררת האם ‘(  ד, ב “ )ס הגמרא במסכת יבמות  
צריך לחשוש מנשיאתה של אשה במצבה של 

כבר לאחר שני בעלים שמתו, )קטלנית(  תמר  
או שרק לאחר שלוש פעמים היא מוגדרת 
כ"סיכון", אבל ניכר שברור לגמרא שעצם 
החשש מאשה כזו הוא התנהגות סבירה 
וכך אנו מוצאים שהרמב"ם פסק  יה  וראו
שאשה כזו כבר לאחר שני בעלים שמתו לה 

, אלא א( “ א, ל “ )הל' איסורי ביאה כ לא תינשא שוב  
שהרמב"ם הוסיף ואמר שאם היא נישאה 

אין צורך שתתגרש —ואפילו רק התקדשה 
 ומאפשרים להם להינשא.  

הרחיב הרמב"ם יותר וביאר  )טו; ריח(בתשובותיו 
ך  ן צרי י די ו  , י להקל בדברים כאלו שראו
להשתדל להעלים עיניו ולאפשר לבני הזוג 
להינשא, מכיוון שמדובר בחשש קל שהקפדה 
עליו עשויה להוביל לדברים חמורים בהרבה. 
יסוד  תשובתו של הרמב"ם הפכה לאבן 
בפסיקה שאחריו והסתמכו עליה רבות כדי 
להקל לנשים, שלא די להן שעברו טרגדיות 
אישיות קשות, לפתע אסונותיהן גם יצרו להן 
ה  ר ו א כ ל ן  ה מ ע  נ ו מ ש י  ת כ ל ה ד  מ ע מ

 מלהשתקם.  

בתשובה אחרת, מורחבת יותר של הרמב"ם 

הוא מפרט יותר את ההסבר לפסיקתו ואף 
מעיד שאין מדובר בחידוש פרטי שלו אלא 
שכך מקובל היה בבתי הדין של גדולי הדורות 
שלפניו, כדי שלא יצאו בנות ישראל לתרבות 

 רעה באין להן מוצא של היתר.  

הנקודה המרשימה ביותר בתשובתו היא אולי 
הפתיחה שלה, בה הוא גער בשואלים שאינם 
מבחינים בין איסור תורה ואיסור חכמים, 
להרחקה שאין בה שום איסור וכולה בנויה על 
חשש רחוק שנשען על תחושה חסרת הסבר 
הגיוני, שהרי אין מדובר בגורם גלוי לעין כמו 
במקרה של תינוקות שמתו מחמת מילה, וברור 
לכל שפעולת המילה היא שגרמה את סיבת 
המוות, אלא כאן ישנה השערה ותחושה בלבד 
שהאשה היא שגרמה למיתת הבעל, ובהחלט 

 עשויה להיות לכך סיבה אחרת לגמרי.  

הרמב"ם לימד בתשובתו עקרון יסודי גדול, 
ומחודש שלא כל מה שנאמר בגמרא מקורו 
בשיקולים הלכתיים מחייבים, אלא בהחלט 
יתכן שמשוקעים בסוגיות לעיתים גם מנהגים 
וחששות מצויים, כשחלקם אולי אף אינם 
מבוססים דיים, ואולי אף מתבססים על יסודות 
דמיוניים רחוקים שלא ראוי לחשוש להם. 
נמצא שדברי הגמרא נבעו מכך שיתכן וצירוף 
המקרים של מות בעלים קודמים יכול ללמדנו 
שאשה זו מסוכנת, ואולי אף מבלי שתדע זאת 
נגיף שפוגע במי  ן שהיא נשאית של  כגו

ו ׁשיׂשאנה מבלי שהיא עצמה נפגעת   )כמ

, אך באותה התופעה המפורסמת של נגיף האיידס( 
מידה יתכן שיש סיבות אחרות שכלל אינן 
קשורות לאשה זו והן שהביאו למות בעליה 

 בצירוף מקרים נדיר.  

הגמרא מספרת באותה סוגיה, כיצד אביי נשא 
אשה שמתו שני בעליה, ומת גם הוא, ורבא 
ביכה את מותו של תלמיד חכמים זה ותמה 
כיצד סיכן את עצמו באשה כזו, שכן כנראה יש 
מקרים שהחשש כבד דיו וראוי להיזהר בו. אך 
בת מותם של  ם שסי מקרים אחרי ישנם 
הבעלים ידועה וגלויה ולכן אין צריך לחשוש 

, או שעברו שנים רבות )רמ"א אה"ע ט,א( ממנה  
בין מיתת הבעל הראשון למיתת השני ולכן לא 

)פד"ר ו עמ' נראה קשר ממשי בין שני המקרים  

08)  . 

בפרשת יהודה ותמר, היה אם כן בסיס לחששו 
היה   —של יהודה וגם אם הוא התנצל בהמשך  

הדבר בשל העובדה שללא ידיעה וודאית 
שתמר היא שגרמה למיתת בניו, יהודה התכוון 
להשאירה עגונה מבלי שהייתה לה יכולת 
להשתקם עם אחרים. יש מקום להתחקות 
אחר תופעות החוזרות על עצמן אך נדרשת 
גם זהירות גדולה במסקנות שאנו מגיעים 
י  , ובמיוחד אם יש אדם אחר שעשו אליהן

 להיפגע מהן.

מדי חודש נערך סניף "הליכות עם 
ישראל" בנתניה לקיים את ישיבת 
ראש החודש המסורתית אשר 
מוקדשת ללימוד מעשיר בעבודת 

ה' דרך שיעורים והרצאות מאלפים. 
בחודש כסליו מהווה המפגש החודשי 

מכוחו יום עיון ייחודי תחת הכותרת " 
עודד " לזכרו של הבחור  של עודד 

זלה"ה. סניף "הליכות" בשיתוף   חמדי 
המרכז הקהילתי "מקור חיים" יזמו 

להנחיל לציבור   )כסלו ה'תשע"ח( השנה  
מידת הזריזות הרחב את חשיבות  

כנושא המרכזי של היום במלוא שש 
שנים להסתלקותו של עודד. מלבד 
מידותיו הנעלות והרבות כפי שיעידו 
עליהן כל סובביו ומכריו, התייחד עודד 
במעלת הזריזות ובלט תמיד כבחור 
נמרץ שאץ לעבר כל משימה הנקרית 

עודד ודחף את   –בדרכו וכשמו כן הוא  
 כולם לפעול ולהשפיע אך טוב וחסד.

ן בנושא  ו ום העי י התמקדותו של 
ה  ב ת  ו ז י ר ז ה ת  ד י מ ל  ש ב  ו ש ח ה
התאפיין עודד ז"ל שימשה בוודאי 
דרבון להתחזקות הנוכחים סביב עניין 
זה ויישומו בחיי היומיום למען נרוץ 
בדרך ה' יתברך. אכן מכוחו של עודד 
ו ר'  ומיוזמתם המבורכת של הורי

ואהובה חמדי   זוכה אברהם  ו  יצ"
ם  י ר ב ד ה ך  ר ד ם  עצ ת ה ר ל ו ב י הצ
שנישאים ביום עיון מעשיר זה. בפתח 

-אדיר דחוח הדברים ניצב הרב ד"ר  
הי"ו אשר הנחה באופן מדוקדק   הלוי 

את מהלך המעמד, ושילב קטעים 
קצרים בין השיעורים בבחינת החוט 

 המקשר עד חתימתו של הערב.

המשך המעמד נישא בדבריו של הרב 
שליט"א, ראש ישיבת שבתי סבתו  

)בה למד "נתיבות יוסף" במצפה יריחו  
, אשר עסק עודד ובה גם עלה השמימה( 

. טרם הצגת נושא בזכות הזריזות 
יחס הרב אל המושג  ר התי השיעו
"מכוחו של עודד" דרך הבהרת המושג 
'נשמה', והסביר כי הכוח אינו דבר 
המנותק מן המנוח ונשאר אחריו, אלא 
הוא הנשמה הנצחית דהיינו הכוח 
ל  כ ת  ו ע צ מ א ב ף  ח ו ד ה ו ל  ע ו פ ה
הסובבים לקיים את דרכו של המנוח 
ן  כא . מ ופו ג ת  קו סתל ר ה גם לאח
ת  ד מי ן  י י בענ ר  דב רב ל ך ה המשי
ד  ד ו ע ת  א ה  נ י פי ר א ת אש ו ז רי ז ה
כאמור, ובאה לידי ביטוי אף בעבודת 
הבורא. בסדר המידות קודמת מידת 
ת  ר מט ר  כאש ת  ו ז רי ז ל ת  ו ר הי ז ה
הזהירות לוודא את השגת הזריזות 
ולהימנע מהגעה אל הפזיזות. הזריזות 
ת  א ת  נ י י פ א מ א  ר ו ב ה ת  ד ו ב ע ב
הכוהנים, והתבלטותה אצל אהרון 
הכהן הוכיחה את בחירתו לקדוש ה'. 
א  ת הי זו רי ז ת ה משמעו  , ה למעש
היענות באופן מיידי לכל קריאה. זכות 
זו כבר מופיעה אצל אברהם אבינו 
ומתבטאת בהענקה קרי בהכנסת 

)"וירץ לקראתם", "וימהר אברהם",  האורחים 
 ) " מהר  י ו  . . . יתן ו " , "רץ אברהם"  , " . "מהרי

המוכנות של אברהם בעבודת ה' 
ן הייתה מתוך זריזות   ו )כקריאתו בניסי

. כך היה עודד בכל מקום העקידה, "הנני"(
לימוד התורה, התפילה,   –ובכל תחום  

ות לכל  כנ ו ת. המ ו רי האח ד,  החס
קריאה בכל עת מהוות עדות לקודש, 
 . ו בי ב ו ס כל  ל ת  א ז ש  רי ו ה ד  ד ו ע ו
הזריזות נבחנת בעוצמה הרוחנית 
האדירה שדוחפת את האדם לפעול. 
הרב סיפר כי עודד היה מסוג האנשים 
שהזריזות טבועה בהם, ופעילותו לא 
רק נותרה טבועה בו אלא הוא הדביק 

בה את כולם. אכן מידת הזריזות היא 
אבן יסוד אצל קדוש ה', ובה זכה וזיכה 

 עודד.

ר            " ו מ ו  נ כ י ז ן  ו י ע ה ם  ו י ם  ו י ס ב
שליט"א, רבה של רצון ערוסי  הרה"ג  

נו וחבר מועצת הרבנות  קריית או
הראשית לישראל, עם שיעור בו עמד 

לעקידה. זריזותו של אברהם אבינו על 
מו"ר הדגיש כי מידת הזריזות חשובה 
מאוד במעלתה של עבודת שמיים. 
ל  א ז  ר ד ז ה ל ה  ט ו נ ם  ד א ש ם  ש כ

, כך   יש לנצל את )להבדיל(  תאוותיו
הזריזות לקיום המצוות. הגדר של 
א  ל  " ת ו ו צ מ ל ם  י מ י ד ק מ ם  י ז י ר ז "
ף  א א  ל א ת  ו ר י ה מ ב ק  ר א  ט ב ת מ
בבחינת חפץ ורצון שמאפשרים לאדם 
התקדמות תמידית. קיום המצוות 
מתוך תובנה כזו מוביל את האדם אל 
אהבת ה'. אמנם ההתבוננות בחכמה 

( )כגון בריאת העולם לוהית ולימודה  -הא 
מאפשרים להשיג את אהבת ה' יחסית 
ן  מי מא ם  ד ד א צ כי ם  ול א  . ת ו בקל
האוהב את בורא עולם יעמוד בניסיון 
ת  ו ב י ס נ  ? ו ד י ח י ו  נ ב ת  ב ר ק ה של 
כדוגמת זו הן מבחן הזריזות במצוות 
עשה של אהבה שמיים המשקפת 
מעלה מאוד גבוהה של חיבור אל 
הקב"ה. כאשר ה' מצווה את אברהם 
באופן נבואי להקריב את בנו, הוא 
נענה מיד ובזריזות אע"פ שיכול היה 
לטעון להסבר כלפי הקב"ה בנבואתו 
הקודמת בה הובטח לו "כי ביצחק 
ייקרא לך זרע". לכאורה יש סתירה בין 
הציווי להבטחה. הנה אברהם אבינו 
"התפלמס" עם ה' על אנשי סדום, 
ס  תפ . כש ה ה פ ן לא פצ כא ו  ל ואי
אברהם כי זו נבואת אמת על אף שלא 
הבין את הציווי עדיין, הוא לא היסס 
והזדרז לקיימו מתוך אהבה עמוקה 
כי החכם  ן  י צי לבורא עולם. הרב 
האמתי ואוהב ה' נבחן בכך שלמרות 

לוהיים -הצורך להבין את הסודות הא 
ן זה תנאי  ן אי י , עדי וחקר חוכמתו
לעשיית דבר ה' ולא סיבה לבקר את 
ה'. כך אברהם אבינו נעתר בזריזות 
א  ' לל ה ר  דב ת  א ו  מ בעצ ת  ו לעש
הרהורים על אף העדר הבנתו. יתרה 
מזו, אברהם שלל מיצחק )הבוגר( את 
ך  ל ה מ ב ת  ו ד ר מ ת ה ה ת  ו ר ש פ א
העקידה באמצעות הדבקתו בתובנות 
העמוקות של אהבת שמיים. למעשה, 
ההידבקות בבורא באה לידי ביטוי 

 זו העולה! –מתוך ההתעלות במידות 

מו"ר ציין את דרכו של עודד ז"ל אשר 
ת  ב ה א  , ם י מי ת ש הב של א ָתם  ו ח
הבריות והעשייה הוטבעו בו, ובנפש 
חפצה הזדרז לכל דבר שבקדושה, 
לחסד וצדקה, ואף במותו הסתער 

 להציל אחרים קודם עצמו. 

סוף דבר הכול נשמע, ואנו תקווה כי 
יום העיון תרם רבות לאלו אשר נטלו 
בו חלק. ללא ספק עודד ז"ל השפיע 
ומשפיע ברוחו ובנפשו על הקרובים 
והרחוקים דרך מידותיו האצילות. כמו 
ם  רי ם מעתי רי ו כני השיע ד ת תמי
אמונה ודעת ומתוך כך יה"ר שנתעלה 

 במעשינו ובמחשבותינו.
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 בס"ד
ד  ו ב כ ל
ן  ו א ג ה

הרב יוסף קאפח 
 שליט"א

 
י  ת ע מ ש ו ת  ו י ה
פסקים מכת"ר 
ר  ש א ל י  ת י צ ר

 זאת עם כת"ר בודאות.
 

אדם ששכח בערב שבת לכבות א(  
את הנורה במקרר, האם יוכל בשבת 
לפתוח את המקרר אם כת"ר פוסק 
שהאיסור חשמל זה מדרבנן, ופ"ר 
 , ותר ה מ כפת לי בדרבנן דלא א
והסגירה נעשית מאליה. רק שהנורה 
וזה  ויש שם חוט שניתק  נדלקת 

 דאוריתא מה דעת כת"ר.
 

האם אדם שתחיל בטעות ברוך ב(  

אתה ה' אלוקנו מלך העולם, האם 
 -יכול להמשיך בדרך הודאה כמו  

"ששמת חלקי מיושבי בית המדרש"? 
אך לעומת זאת, זה דרך ברכה ואין 

 ברכה זאת ועדיין זה לבטלה.
 

אם אדם יכול לכבות בשבת שעון ]ג[ 
 בטריה שמצלצל, ומדוע מותר?

 בכבוד רב
 חברון לוי.

 
 ]תשובה[

 כב' ר' חברון לוי נ"י
  ) ר א מ ו ל ך  כ ו ח י  נ א ש ן  ו כ נ

שהדלקת חשמל וכבויו אין בו 
אסור דאוריתא, אך מעולם לא 
הוריתי שמותר לפתוח מקרר על 
בסיס זה וכפי שהזכרת לעיל, 

ודעתי למעשה שאסור לכתחילה 
 אם שכח. 

 
כיון שכבר אמר בא"י אמ"ה ב(  

אי אפשר להמשיך פסוק. אך אם 
אמר בא"י יכול להמשיך אלקי 
ישראל אבינו, וכו', ולשאלה יש 
יפאר  ג כפי שכתב רבנו  לנהו

 וישבח לה' וכו'.  
 

להפסיק את הצלצול נראה ג(  
שמותר שאין כאן לא כבוי ולא 
הבערה, כי עצם הבטריות הם 
ככחם אז כן כחם עתה והוא רק 
מפסיק את המגע ביניהם, וזה 

 כנראה מספיק ארוך.
 

 בכ"ר
 יוסף קאפח

 ְלכּו ֶאל יֹוסף, ֲאֶשר יֹאַמר ָלֶכם ַתֲעׂשּו

 אור ההלכה

 א“שליטרצון ערוסי ג “ר הרה“ת מו“שו
 www.net-sah.org נצח ישראל"  "ואתר    www.moreshet.co.il  "מורשת"מתוך אתר 

  . ר ש ו ס א ה  כ ל ה ה י  פ ל
להכניס ספרי קודש לבית 
הכסא. מה עם אפליקציות 
שיש לנו על גבי הטלפונים 
 , ת ו י נ ש מ  , ם י ר ו ד י ס של 

ם ועוד. האם מותר “ הרמב 
לנו להיכנס עם הטלפונים 

 למקום זה?
מותר. כי דינם כבית ת.  

 הסתרים.
  . ה ש נ י טל ס פל ה ע  ו ד כי

וש  כג ות  ל ת בחבי כר נמ
בצורה מלבנית, ולאחר מכן 
ה  ז י ר א ה ת  א ם  י ע ר ו ק
ומפרקים את הפלסטלינה 
ם  ני לחלקים בגדלים שו
ומחברים אותם בחזרה 
בצורות שונות. האם אסור 
לשחק בה בשבת? אם כן, 
ו  א ה  כ א ל מ ב  א ה  ז י א ב

 תולדה מדובר? 
אסור מדרבנן כבונה ת.  

 או ככותב.
האם מותר לומר ישו ( 2ש. 

או ישוע שהרי הרמב"ם 
בהל' ע"ז פ"ה ה"י כותב: 
"אפילו להזכיר שם עבודת 
כוכבים שלא דרך שבועה 
אסור שנאמר לא תזכירו". 
א"כ איך הרמב"ם בהל' 
ע  ישו "אף  כותב  מלכים 
ה  י ה י ש ה  מ י ד ש י  ר צ ו נ ה
 , " ן ונהרג בבית די משיח 
ם  ר ש ר להזכי והרי אסו
עבודה זרה ואת ישוע עשו 
אלהים, או שמא יש חילוק 
ן אם אני אומר ישו או  בי

 ישוע?  

האם מותר לומר חגים (  1
של גויים כגון חג המולד, 
כריסמס, פסחא, ליל כל 
י  ר ה ש  , ' ו ד כ ו ם  שי ו ד ק ה
בשו"ע יו"ד סי' קמז כתב: 
ם  הֵׁ שֶׁ ם  ָלהֶׁ שֶׁ ם  י ַחגִּ ם  שֵׁ "
ין ֲחָשש  י ָאָדם, אֵׁ ְשמֹות ְבנֵׁ כִּ
ֹּלא  שֶׁ ּוא  ְוה  . ָרם י ְזכִּ ַלהִּ
ם  י רִּ י ַמְזכִּ שֶׁ ֹו  ְכמ ם  ְקְראֵׁ יִּ
 , ם י כֹוָכבִּ י  ֹוְבדֵׁ ָהע ֹוָתם  א

יבּות".    ְבָלשֹון ֲחשִּ
ת  נ ו ו כ י  ה מ ו ר  ת ו מ י  ת מ
השו"ע לזמנינו? ומה הדין 
בשמות חגים של מוסלמים 

 האם מותר להזכיר?
אין איסור לומר .  1ת.  

את השם ישו או ישוע. 
א  ו ה ר  ו מ ח ר  ו ס י א
להתקרב לדתם, כי יש 
שנשבים בקסם שלה, 
ובלבביות שבה, וכך הם 
 נפלטים מגדר אמונתנו.  

חג הנוצרים, יש לומר . 2
י  ג ח  . ם ד י א ם  ו י
ן  ת י נ ם  י מ ל ס ו מ ה

 להזכירם בשמם.
מעשה שארע למישהו ש.  

ו   -מבני משפחתי   הלכנ
ש  י ע  ו ד י כ ו ק  ר ב י  נ ב ב
עמודים כאלו של "קופת 
העיר" ליד מעברי החציה 
ן  מ ת  ח א ב  . ת ו כ ר ד מ ב

י  נ ב מ ד  ח א ם  י ד ו מ ע ה
ר  ן בשט משפחתי הבחי

ש"ח מונח   211מקופל של  
לו על סף הכניסה. השטר 
ת  קצ מ ו ב ל ה אפי הי לא 
בחריץ של הקופה עצמה 

נח על המפתן    -אלא מו
)מעין משטח ישר שקיים לפני 

הוא לקח את   פתח החריץ( 
 השטר לעצמו. 

מה הדין? האם   -השאלה  
ת  א ה  ת נ ק ר  י ע ה ת  פ ו ק

 השטר או לא?  
היות והשטר היה מקופל 
זה נראה שמי שהניחו שם 
התכוון לתרום אך כנראה 

 לא השחיל לחריץ.  
נית ת.   עקרו נה  מבחי

ה  כ ז א  צ ו מ ה ש ה  א ר נ
כ  ' זה, אלא א' בשטר 
ד  ח ו י מ א  ו ה ל  ו פ י ק ה
ל  פו קי אז ה ש  , ו נ י במ
וסכום השטר מהווים 
סימן.  מבחינה מעשית, 
ל  פ נ ש ח  י נ ה ל ש  י
 , ה פ צ ר ל ם  ר ו ת ה מ
במקום לקופה, וניתן 
להניח ששטר נוסף אחר 
נפל לתורם, או למישהו 
אחר, שטר שלא היה 
אמור להיתרם. ולכן מן 
הראוי שהמוצא יתרום 

 שטר זה לקופת העיר.

  . , ש ח פ א ק ב  ר ה י  פ ל
בהבנתו ברמב"ם, האם 
ההלכות המובאות בהלכות 
דעות שהם הלכות אכילת 
ם  נ ה  , ם י א רי ב ם  י ל כ מא
חובה מוחלטת או בגדר 

 הנהגה הראויה לת"ח? 
אוסיף שיש דעה שהאוכל 
מאכלים לא בריאים הינו 
אשם בהתאבדות מסוימת 
וייענש על כך בשמיים על 
, ועל כך  ו שקיצר את חיי
שיכל היה לשמור תורה 
ומצוות בזמן הזה, אשר 

 קיצר את חייו. 
ברור שאסור לאדם ת.  

ם  י ל כ א מ ל  ו כ א ל
ם  י ע ג ו פ ו ם  י ק י ז מ ש
בבריאותו. ולכן, לא זו 
בלבד שאסור לו לאכול 
או לשתות מאכלות או 
משקאות שהם מזיקים 
לבריאות לכולי עלמא, 
אלא אפילו יש מאכלות 
ומשקאות שהם טובים 
לכלל, ולו באופן אישי 
הם מזיקים, אסור לו 

 לאכלם או לשתותם.  
אשר להלכות דעות, אכן 
יש הנחיות של רבינו, 
, אך  בריאות י  נ י י בענ
, כדאי  אלו ים  נ יי בענ
ם  י נ כ ד ו ע מ ת  ו י ה ל
לממצאים בימינו, ולכן 
רכוש את ספר הרפואה 
של פרופ' חיים גמליאל, 
שמתאם את דברי רבינו 

 עם הממצאים בימינו.

אסור לאדם לאכול מאכלים 
 שמזיקים ופוגעים בבריאותו. 
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