
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  א"שע תויקהל

  
  

  ?בוטלו ההמראות כל
 "ארץ חמדה" כולל שאר, כרמל יוסףהרב 

  

  

  

  

 פרשיות מארבע אחת כשאיננה(' א מלכים בספר' ז מפרק, בהפטרה, ויקהל פרשת בשבת לקרוא נוהגות, ישראל קהילות
  ). פקודי לפרשת מחוברת איננה וכשהיא
 את להבין הניסיון על דגש שימת תוך, המשכן בחצר שלמה של התוספות את הסברנו, ה"תשס ויקהל לפרשת בדברינו

  . 'ובועז יכין': העמודים משמעות
  : הכתוב ל"וז. המכונות פשר את במקצת להבין ננסה הפעם

 ַהְּמכֹוָנה ַמֲעֵׂשה ְוֶזה: קֹוָמָתּה ָּבַאָּמה ְוָׁשלֹׁש ָרְחָּבּה ָּבַאָּמה ְוַאְרָּבע ָהֶאָחת ַהְּמכֹוָנה אֶֹרְך הָּבַאָּמ ַאְרַּבע ְנחֶֹׁשת ֶעֶׂשר ַהְּמכֹנֹות ֶאת ַוַּיַעׂש"
 ַלֲאָריֹות ּוִמַּתַחת ִמָּמַעל ֵּכן ִּביםַהְׁשַל ְוַעל ּוְכרּוִבים ָּבָקר ֲאָריֹות ַהְׁשַלִּבים ֵּבין ֲאֶׁשר ַהִּמְסְּגרֹות ְוַעל: ַהְׁשַלִּבים ֵּבין ּוִמְסְּגרֹת ָלֶהם ִמְסְּגרֹת
 ַהְּכֵתפֹת ַלִּכּיֹר ִמַּתַחת ָלֶהם ְּכֵתפֹת ַפֲעמָֹתיו ְוַאְרָּבָעה ְנחֶֹׁשת ְוַסְרֵני ָהַאַחת ַלְּמכֹוָנה ְנחֶֹׁשת אֹוַפֵּני ְוַאְרָּבָעה: מֹוָרד ַמֲעֵׂשה לֹיֹות ְוַלָּבָקר
 ִמְקָלעֹות ִּפיָה ַעל ְוַגם ָהַאָּמה ַוֲחִצי ַאָּמה ֵכן ַמֲעֵׂשה ָעגֹל ּוִפיָה ָּבַאָּמה ָוַמְעָלה ַלּכֶֹתֶרת ִמֵּבית ּוִפיהּו: לֹיֹות ִאיׁש ֵמֵעֶבר ְיֻצקֹות

 ַוֲחִצי ַאָּמה ָהֶאָחד ָהאֹוַפן ַמתְוקֹו ַּבְּמכֹוָנה ָהאֹוַפִּנים ִוידֹות ַלִּמְסְּגרֹות ְלִמַּתַחת ָהאֹוַפִּניםָהאֹוַפִּניםָהאֹוַפִּניםָהאֹוַפִּנים    ְוַאְרַּבַעתְוַאְרַּבַעתְוַאְרַּבַעתְוַאְרַּבַעת: ֲעֻגּלֹות לֹא ְמֻרָּבעֹות ּוִמְסְּגרֵֹתיֶהם
 ִּפּנֹות ַאְרַּבע ֶאל ְּכֵתפֹות ְוַאְרַּבע: מּוָצק ַהּכֹל ְוִחֻּׁשֵריֶהם ְוִחֻּׁשֵקיֶהם ְוַגֵּביֶהם ְידֹוָתם ַהֶּמְרָּכָבה אֹוַפן ְּכַמֲעֵׂשה ָהאֹוַפִּנים ּוַמֲעֵׂשה: ַָאָּמה

 ַוְיַפַּתח: ִמֶּמָּנה ּוִמְסְּגרֶֹתיָה ְידֶֹתיָה ַהְּמכָֹנה רֹאׁש ְוַעל ָסִביב ָעגֹל קֹוָמה ָהַאָּמה ֲחִצי ַהְּמכֹוָנה ּוְברֹאׁש :ְּכֵתֶפיָה ַהְּמכָֹנה ִמן ָהֶאָחת ַהְּמכָֹנה
 מּוָצק ַהְּמכֹנֹות ֶעֶׂשר ֵאת הָעָׂש ָּכזֹאת: ָסִביב ְולֹיֹות ִאיׁשִאיׁשִאיׁשִאיׁש ְּכַמַער ְוִתמֹרֹת ֲאָריֹותֲאָריֹותֲאָריֹותֲאָריֹות    ְּכרּוִביםְּכרּוִביםְּכרּוִביםְּכרּוִבים ִמְסְּגרֶֹתיָה ומסגרתיה ְוַעל ְידֶֹתיָה ַהֻּלחֹת ַעל

  )לז – כז ("ְלֻכָּלְהָנה ֶאָחד ֶקֶצב ַאַחת ִמָּדה ֶאָחד
  

. המקדש לבית בכניסה הטהרה מאלמנט כחלק, מים מלאים כיורות לעשרה כבסיס שימשו) מכון מלשון (מכונות עשר
 מאידך. המכונות מבנה את באריכות מתארים הפסוקים, מצד אחד. בחצר התוספות שאר כמו נחושת עשיות היו המכונות

  . והאופנים השלבים המסגרות משמעות מה וכלל כלל ברור לא, גיסא
 ההקבלה הוא ןהעניי להבנת והמפתח יתכן. ּוְכרּוִביםּוְכרּוִביםּוְכרּוִביםּוְכרּוִבים    ָּבָקרָּבָקרָּבָקרָּבָקר    ֲאָריֹותֲאָריֹותֲאָריֹותֲאָריֹות, , , , ִאיׁשִאיׁשִאיׁשִאיׁש המכונה את המרכיבות הדמויות פשר מה גם עיון צריך

  :הכתוב ל"וז. הכהן בוזי בן אליחזק שראה השני המרכבה מעשה לבין אלה פסוקים בין
 ֶאֶבן ְּכֵעין ָהאֹוַפִּנים ּוַמְרֵאה ֶאָחד ַהְּכרּוב ֵאֶצל ֶאָחד ְואֹוַפן ֶאָחד ַהְּכרּוב ֵאֶצל ֶאָחד אֹוַפן ַהְּכרּוִביםַהְּכרּוִביםַהְּכרּוִביםַהְּכרּוִבים ֵאֶצל אֹוַפִּניםאֹוַפִּניםאֹוַפִּניםאֹוַפִּנים    ַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעהַאְרָּבָעה ְוִהֵּנה ָוֶאְרֶאה"

 ָפִנים ְוַאְרָּבָעה: ְּבָאְזָני ַהַּגְלַּגל קֹוָרא ָלֶהם ָלאֹוַפִּנים:... ָהאֹוָפן ְּבתֹוְך ָהאֹוַפן ִיְהֶיה ֲאֶׁשרַּכ ְלַאְרַּבְעָּתם ֶאָחד ְּדמּות ּוַמְרֵאיֶהם: ַּתְרִׁשיׁש
  )). יד-יג, י-ט' י פרק ("ָנֶׁשר ְּפֵני ְוָהְרִביִעי ַאְרֵיהַאְרֵיהַאְרֵיהַאְרֵיה ְּפֵני ְוַהְּׁשִליִׁשי ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם ְּפֵני ַהֵּׁשִני ּוְפֵני ַהְּכרּובַהְּכרּובַהְּכרּובַהְּכרּוב ְּפֵני ָהֶאָחד ְּפֵני ְלֶאָחד

  .ברור הדימיון, לקצר צריך בו במקום להאריך בלי
  

. הראשון המקדש מבית, ומסתלקת מתרוממת השכינה את יחזקאל ראה ירושלים אנשי של חטאיהם בעקבות, לצערנו
  : ל"חז לנו מסבירים

. מקראי) י"רש-כשחטאו עטמ מעט ישראל מעל להסתלק (שכינה נסעה מסעות עשר: יוחנן רבי אמר אידי בר יהודה רב אמר"
 ומהר... , לגג וממזבח, למזבח ומחצר, לחצר וממפתן, למפתן ומכרוב לכרוב ומכרוב, לכרוב מכפרת... סנהדרין גלתה וכנגדן

  ). א"ע לא דף השנה ראש..." (סנהדרין גלתה וכנגדן ... במקומה וישבה עלתה וממדבר, למדבר
 ידע בהיכלו ולבקר' ד לבית שיבוא מי שכל רצה שלמה. המלך שלמה של שיולמע הסבר להציע לנסות יכולים אנחנו, כך אם

 באור שנצצו קלל מנחושת התוספות. הנבחר במקום ,לעד ותשכון מרומים מגבהי ירדה שהשכינה ,במקום שורה שהשכינה
 מקומהמ" תמריא "לא לעולם השכינה ,שלמה של הבנתו לפי .המקדש בחצר שנחתו אש כמרכבות מרחוק נדמו, השמש
 כמו כי בחשבון קחו, אבל, החורבן בזמן גם עומד בקדושתו הבית שהר נכון ישראל לעם ומודיע הנביא יחזקאל בא. הקבוע

  . להמריא היא עלולה כך ,"נחתה "שהשכינה
  

  למקומה השכינה בשוב לחזות זכאים נהיה כי נתפלל הבה
  .כחולמים היינו, לארצו ישראל עם של ציון בשיבת לחזות זוכים שאנו כשם
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        ויקהלויקהלויקהלויקהל
        

  

  
  

  3שומרים על ההובלה 
  גזית-ד ארץ חמדה"אב, הרב משה ארנרייך

  

  המקרה
סוכם ,  היה בכמות גדולה של חפציםכיוון שמדובר".  מוביל הכל"מ, הזמינה הובלת דירה מטבריה לחיפה, משפחת בורנשטיין

  . משאית ונגרר בעלי נפח דומה על העברת המטלטלין על ידי
הרישוי של הנגרר  .ממשרד התחבורה לשימוש במרכב של נגרר זה  מזו המותרת על פי הרישויההנגרר הועמס ציוד בכמות גבוה

  .  טון2.5-3- הועמס עליו כרמי להערכת.  טון2-הוא ל
רוב מוחלט . הכיבוי לא צלחו תוניסיונוזה התפתח במהרה לשרפה ההעשן . עלה עשן מעומק הנגרר, של נסיעהלאחר כחצי שעה 
   .נשרף או ניזוק באופן המוציא אותו משימוש של תכולת הנגרר

  .מבוטחת על ידי התובעים או הנתבע תכולת המכולה לא הייתה
  .  שנשרפופיצוי על החפצים, "מוביל הכל"דורשת מ, משפחת בורנשטיין

  
אין , כמו כן. העובדה שלא ביטח את המטען אינה עילה לחיוב. שדינו של המוביל כדין שומר שכר,  העלינובגיליונות הקודמים

מהווה בסיס , העמסת היתר, עם זאת. לבין אירוע השריפה, לקשור באופן ישיר בין העובדה שהעמיס את הנגרר בהעמסת יתר
 :  ובסוגיה זו נדון בגיליון הנוכחי1"ופו באונסתחילתו בפשיעה וס"לחיוב מדין 

  
 פשיעה נמצאהאך , ביחס לאפשרות השריפה  פשיעהנמצאהאומנם לא , כפי שהבהיר בית הדין: תחילתו בפשיעה וסופו באונס

 תחילתו"מצב זה נחשב . פשיעה שיכולה היתה לגרום לנזק אחר של תאונה וזו, בכך שהנגרר הועמס בעומס יתר) התרשלות(=
 -אבל התממש סיכון אחר , אך סיכון זה לא התממש, פשע ביחס לאפשרות תאונה" מוביל הכל" שכן –" בפשיעה וסופו באונס

 . שריפה
 :2בשולחן ערוךכך נפסק ו

  .לשלם חשיב פושע וחייב, אף על פי שלבסוף נאבד באונס בענין אחר, ולא שמרו כראוי לענין אחד אם פשע בו
  :גמא מן התלמודוממשיך המחבר ומביא דו

ואמרו , בעובי המחיצה ונגנבו משם והיו טמונות, מעשה באחד שהפקיד מעות אצל חבירו והניחם במחיצה של קנים
ומאחר שלא טמנו בקרקע או בכותל , שמירה כראוי לענין האש אינה, חכמים אף על פי שזו שמירה מעולה לענין גניבה

  .וכן כל כיוצא בזה; אונס חייבבפשיעה וסופו ב וכל שתחלתו, פושע הוא, בנין
 

  הדיןיסוד –תחילתו בפשיעה 
 ". תחילתו בפשיעה וסופו באונס" מה יסוד דין  דנו3האחרונים
 במקרה שהובא בגמרא, לדוגמא. פושע בדברהוא כל עוד , על השומרשמיד משעת הפשיעה חל חיוב ממוני  , היאאחתאפשרות 

  מעתהבתשלומיו כבר  באופן עקרוניחייבהשומר , שמר עומד כעת בסיכון של שריפהכיוון שהחפץ הנ, ע אותו הבאנו לעיל"ובשו
 .  הוא חייב לשלם עליו–כשנגנב החפץ , על כן .רק השבה של החפץ פוטרת מחיוב זה, לאחר מכן. ")חזקת חיוב("

כן חייב גם  ועל,  כלליהוא נחשב כפושע בשמירתו באופן, שבשל העובדה שאדם פשע בשמירתו בתחום אחד ,אפשרות שניה היא
 כיוון –לעניין נזיקין , ובדומה. לשומר שהוא פושע אך לא ביחס, פטור אונס קיים רק ביחס לשומר כראוי, דהיינו. על נזקי אונס
  .שלםי –ומשלא נזהר ,  אם כן נזהר כראויאנפטר אלהוא  אין) ו או ממונהשומר(ק ישסוף סוף הז

לדעת . בדיוק בחקירה דלעיל, "בפשיעה וסופו באונס תחילתו"לקו אביי ורבא ביסוד דין נח, בחידושיו לדעת רבי עקיבא איגר
, ולדעת רבא, )עקיף/גם לא קשר נסיבתי(בו אין כל קשר בין הפשיעה לבין התוצאה  גם במצב, אביי חייב בתחילתו בפשיעה

  . רק כאשר יש קשר נסיבתי ,חייב
 

  ?מוגבל להיקף הפשיעה, האם היקף החיוב
במקרה , בכל הסכום שניזוק,  אך פשע בעניין אחרניתן לחייב את השומר שנאנס הנפקא מינא מחקירה זו היא האם, רהלכאו

היקף , מסתבר שגם אילו ארעה תאונהשכן , נדון דידןשאלה זו רלוונטית ל.  בפועליזקפחות מאשר נ הפשיעה סיכנה סכוםש
בדרך , ואילו בתאונה,  בשריפה יצאו מכלל שימוש כל החפצים שבנגרר.היה פחות מהיקף הנזק שנגרם מחמת השריפה הנזק

 . לא היו ניזוקים, הספרים וחפצים דומים להם, כלל הבגדים
השומר , לפי הדרך השניה, מאידך .רק על אותו סכום שסיכן" חזקת חיוב"שכן נוצרה  ,אין מקום לחייבו, לפי הדרך הראשונה

 .שסיכן ועל כן יש מקום לחייבו גם ביותר מן הסכום,  באונסנידון כפושע גם ביחס לאירוע שאירע
ניתן לומר שמעמד זה , שמעשה האונס נידון כאילו נעשה בפשיעה ונאמר לעיל ביסוד החיוב בחקירה' גם אם נקבל צד ב, למעשה

 שסיכנה  דהיינו רק עד הסכום–הפשיעה הסתעפות מבשל הכין השומר את עצמו להתחייב סכום ש תקף רק ביחס לאותו
  .הפשיעה

 
אין , מסויםאם הפשיעה היתה לגבי נזק של חפץ לה שעובמסכת בבא קמא  4פותמדברי התוס .לא ניתן לחייב יותר מן הפשיעה

אין , היה מוגבלהצפוי אם היקף הנזק , גם באותם חפצים עצמם, ובנוסף. בחפצים אחרים להטיל על הפושע נזקים שקרו באונס
  . 5שאירע לאותם חפצים  בנזק גדול יותרעה מדין תחילתו בפשילחייב

. שרט קלותיהמכונית עלולה לה מכונית אותה שכר למקום שבו היתהנוסע באדם : ונביא לדבר דוגמא, כך גם נותנת הסברא
שמסתבר  אלא ?מסתבר לחייב את השוכר בכל דמי הנזק האם, וגרם לפגיעה חמורה, באופן מפתיע נפל סלע על המכונית



   

   
3333        

 

        ויקהלויקהלויקהלויקהל
        

 

,  תאונה–בפשיעה , במקרה שלנו בגדים וספרים .רק ביחס לשווי שפשע השומר בו, ת מעמד של פושע על כל פעולהיוצרפשיעה ש
 . כולם נשרפו,  באונס–חלקם לא היה נזוק ובשרפה 

 
אף שבאופן . גם אם הנזק אירע בתחום אחר, יש לחייב שומר שפשע בתחום אחד" תחילתו בפשיעה"על פי העיקרון של , לסיכום

, שאין לחייב ביותר מאשר היה מתחייב אם ארעה הפשיעה, התוספות נאמר במפורש בדברי, יש מקום להתלבטות בדבר, ניעיו
 . וכך גם נותנת הסברא

  
בפסק הדין דן , כמו כן. 6והוא חיוב שומר להישבע שלא פשע, הצטרף שיקול נוסף" מוביל הכל"לחיוב חלקי של , בהכרעת הדין

  . ומת הנזקבית הדין בשאלת אופן ש
  

  החלטה
בעיקר לאור היקף , חוייב בתשלום חלקי" מוביל הכל", לאור העובדה שהעמסת יתר היא פשיעה המעלה את החשש לתאונה

  . הסיכון המצופה מתאונה
  

___________________________________________  
  
 א"בבא מציעא דף מב ע   1
 חושן משפט סימן רצא סעיף ו    2
 . לדעתו בחקירה זו נחלקו אביי ורבא ; ט"ק כ"ו בס"מסכת בבא מציעא דף לרבי עקיבא ראו חידושי    3
  "הא נפלו"ה "ד: ק כא"עולה גם מדברי התוספות בהעקרון הראשון  ; ה סתם דלתות"בבבא בבא קמא דף כג עמוד א ד    4
שמבינים בחקירה בדין תחילתו ' חים מדברי התוסק שם שמוכ"ב, יק'ד סולוביצ"שיעורי הגרי; סב' ק עמ"ב, ישנם אחרונים בית זבול   5

  . יש להכריע כצד ב, שכיוון שהלכה כרבא, א ניתן היה להסיק"מרע, מאידך. כפי האפשרות הראשונה לעיל, בפשיעה וסופו באונס
ב '  סען רצדהשולחן ערוך חושן משפט סימראו ; חייב השומר שבועה שלא פשע בה , האם כאשר ידוע שהחפץ אבד, בפוסקים דיון   6

 . ל"ואכמ,  כ"ובנו
  
  

 
  

  

  )ז"מתוך ח(
  

 Singapore, Singapore                            סינגפור, סינגפור
  ח"שבט תשס

  

  אינם יהודיםוכל העובדים  כשרוב המשתתפים ,ארגון כנס מקצועי בשבת
 

  שאלה
בשבת יהיו .  מיום חמישי עד יום ראשון הכנס יהיה.חברה ציבורית ישראלית מארגנת כנס לרופאים וחוקרים בסינגפור

 שאף אחד ,י עובדי המלוןיד- ל יתבצעו עםוהאדמיניסטרטיביים יכל הטיפולים הלוגיסטי. י גוייםיד-לנתנו רק עיהרצאות שי
האם יש . )ב"מיעוט משתתפים בא מהארץ ומארה( מהודו ורומניה גוייםב רובם של משתתפי הכנס הנם ור. מהם אינו יהודי

  ? חברה הישראלית תארגן את הכנסבעיה שה
  

  תשובה
 כדי לבסס את חוסנן ,יםינלאומיאופיין של חברות גדולות בימינו מחייב אותן בקשרים בהנחת היסוד של תשובה זו היא כי 

  :נדון בה בשלושה היבטים. הכלכלי

  .הלכות שבת  .א

  .הלכות כשרות ומסחר במאכלות אסורות  .ב

  ".לפני עיוור"דיני   .ג

  :שבת  .א
 :תוך שמירת העקרונות הבאים, את הכנס לפני השבתמותר לארגן 

ברקו , מחשב, כגון להדליק אור( החברה לעשות מלאכה אסורה עובדייש להקפיד שלא לבקש מהמרצים ומשאר  .1
 להעביר אתלהקל עליהם כדי הם יעשו דברים אסורים אם  .החברה תבקש מהמרצים להרצות בלבד. )'למצגת וכו

בפני מהמרצים שלא לעשות מלאכות והחברה תבקש , אם הדבר אפשרי. 2 הדין מעיקר1 הדבר מותר– ההרצאה
 . יהיה זה בבחינת הידור– 3 רק להרצותאלא, הציבור

תפקידו יוגדר . והוא יהיה אחראי לפתרון תקלות במשך השבת, יש למנות מראש גוי שיהיה איש קשר מול המלון .2
 .4משתתפים ולנוחיותםלרווחת ה, באופן כללי כממונה על הפעילות במשך השבת

 :כשרות  .ב
 .אם אפשר ללא צורך בהזמנה מראש, יש לסדר אפשרות של אוכל כשר עבור היהודים המשתתפים בכינוס .1
 .5אין איסור סחורה בדברים האסוריםבהזמנת אוכל שאינו כשר עבור הגויים המשתתפים  .2
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 :6"לפני עיוור"  .ג
מי שיבחר לצערנו שלא , )ללא צורך בהזמנה מראש(ודים כיוון שהחברה תאפשר קבלת אוכל כשר עבור המשתתפים היה

  ."אין הקולר תלוי בצוואר החברה"ו ,להשתמש באפשרות זו עושה זאת על אחריותו
  

__________________________________________________  
  
1
 לעשות דבר – ואפילו בשבת – לבקש מגוי אולם מותר. יהודי להעסיק בערב שבת פועל גוי לעשות עבורו מלאכות בשבת לעההלכה אוסרת    

ף  א, בשבתם כגון לבקש מגוי לשטוף כלי, שידוע לנו שהגוי יעשה מלאכה לנוחותויפ-לע-ף א,שכשלעצמו אינו כרוך בהכרח בעשיית מלאכה
כך מבואר  .והוא יכול לשטוף את הכלים במים קרים,  בדרך זומלאכה את האין הכרח לעשות ש משום ,יחמם מיםלצורך העניין ש
 .)רעו' סי( "משנה ברורה"ב

2
היהודים הנמצאים בכנס יחשדו אותו שביקש ש – הדבר אסור מפני החשד שהיהודי אינו מבקש מהגוי לעשות מלאכהף אשאין לומר    

 שאין דרך המרחץ להיות נשכר ) רמג'ח סי"ע או"שו(כמבואר , במרחץ במקוםשהרי חשש זה קיים רק  ;מהמרצים לעשות מלאכות
שישנה הוא הדין כ). שם( אבל בשדה שהדרך להשכירו באריסות מותר , יש מקום לחשדאם כך ו,י פועליםיד-לרק להיות מופעל ע, באריסות

וכל הרואה את הגוי והוא בקי בהלכה ,  שהיהודי אינו מבקש מהגויים לעשות מלאכות אסורות,כמוסבר לעיל והיא ,דרך ידועה של היתר
  . ש בדרך היתרהיהודי ביקאולי  שסובר

אולם גם . רק של המלון, ידוע לכל שהפועלים של המלון אינם פועלים שלוש משום , אין כאן מקום כלל לחשד,יחס לעובדי המלון עצמוב
 . רק לעשות דברים מותרים, מהם אסור לבקש שיעשו עבורו מלאכה

3
מלאכות יטעו ויחשבו שמותר לבקש מגויים לעשות חשש שהיהודים שיראו את המרצים עושים יש , על אף הנזכר בהערה הקודמת   

, אין צורך מעיקר הדין לבקש מהמרצים שלא לדבר במיקרופון.  לכן נכון במידת האפשר לבקש מהמרצים שלא לעשות מלאכות.מלאכות
ובכהאי גוונא יש , השאין בזה מלאכה גמור) יט' ח סי"א או ("יביע אומר"ת "ובשו) כו' ד סי ("ציץ אליעזר"ת "כבר מבואר בשושמאחר 

 .להקל
4

מובן שיהודי הבקי בהלכות שבת . כדי שלא תהיה אמירה מפורשת לגוי לעבוד דווקא בשבת, אין להגדיר את תפקידו כמתקן תקלות   
  .ובעיקר בהלכות אמירה לגוי יכול גם הוא לשמש בתפקיד זה

5
רק אלא , קונה את האוכל ולאחר מכן מוכרת אותואינה חברה  שהכיוון).  א' קיז סע'ד סי"יו(ע "שופ שאסור לקנותו כמבואר ב"אע   

כיוון שאיסורי ,  כותב שאין בסרסור איסור סחורה)א" עפסחים כג(ם חלוואה "מהרה. מזמינה את האוכל במלון עבור המשתתפים בכנס
האלף לך "ת "שו, )כח' עשם ס" (שולחןהך ערו" ,)ג ק"קיז ס' ד סי"יו(ז "וכן פסקו הט, אלא הוא רק קונה מן הגוי, המאכל אינם שלו כלל

 כתב שאין להתיר אם לא במקום )קה- קד' ד סי"יו(" ם סופרחת"האבל ). יד' ד סי"יו ("מכתם לדוד"ת "שוו, )קפח' ד סי"יו ("שלמה
ת " עוד בשווראה. יודה" ם סופרחת"גם ה, אוכלב שאין בעל החברה מתעסק בעצמו , בנדון דידןןכם  א.אינו עוסק כלל בסחורההודי שהי

  . )רעט' ט סי( "שבט הלוי"ת " וכן בשו,)יח' ד סי"יו( "חלקת יואב"
6

ופעמים שאיסור זה הוא ,  פעמים שאיסור זה הוא איסור תורה.אסור להושיט ליהודי מאכל אסור כאשר ידוע שהלה מתכוון לאכלו   
 .ל"ואכמ, ןדרבנמ

 
  ,ם צוות המשיבים ובברכת התורהבש
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  . תשובות לשאלות מרבני הגולה
  . והשאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנ

  ". דרכיה דרכי נעם"התשובות מתמודדות עם המציאות בעולם מודרני מתפתח בדרך של 
  תוך ניסיון לקחת בחשבון גם את " שלחן ערוך"הספרים עוסקים בארבעת חלקי ה

  ".תורת חיים"החלק החמישי ההופך את התורה ל
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