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 "אר$ חמדה "ראש כולל, הרב יוס" כרמל

  

  

  

  

ת מזבח קבוע לבי� המקו� שממנו תצא תורה בשבוע שעבר הסברנו שמקו� המקדש צרי� לחבר בי� המקו� הראוי לבניי
  .הבטחנו להסביר ג� כיצד אחדות הע� קשורה לשניה�". הר המור"לבי� " הר המוריה"בי� . והוראה לישראל

  
כ� מסביר . התרשל הע� בקיו� מצוות בני� בית הבחירה, לאחר העליה לירושלי� והכרזתה כבירת ע� ישראל המאוחד

  : ל המדרש"וז. ' המתוארת בסו� ספר שמואל בהמדרש את פשר המגפה הנוראה
 כ� כל אות� האוכלוסי� שנפלו לא נפלו אלא על ידי שלא תבעו בבני� בית ...וישלח ידו המלא� אל ירושל� לשחתה"

  ). דמדרש שמואל פרשה לא " (המקדש
  :   ה את גד הנביא אל דוד ע� הציווי הבא"כדי לעצור את המשחית שולח הקב

  ) יחד"שמואל ב כ" (יקָֹוק ִמְזֵ,ַח ְ,גֶֹר� ֲאַרְוָנה ַהְיב)ִסיֲעֵלה ָהֵק� ַל"
  

את ) א כה"י א כ"ש� כד ודבה ()כ"חמישי� שקלי� לכל שבט ושש מאות שקלי� בסה(קונה  ,כנציג של כל ע� ישראל, דוד
  :התוצאה מתוארת בספר שמואל בדר� זו.  היבוסי ובונה ש� מזבחֲאַרְוָנהגור� 
  ) ש� כה" ( 5ְ6ָלִמי� ַוֵ.ָעֵתר ְיקָֹוק ָל4ֶר3 ַו2ֵָעַצר ַה0ֵ1ַָפה ֵמַעל ִיְ/ָרֵאלַוַ.ַעל עֹל-ת"

  
  :ל הכתוב"וז, עיו� בספר דברי הימי� מגלה לנו פרטי� נוספי�

ַוִ.ֶב� 5ָ� ...  5ְל6ָפה ְ,ָיד- ְנט6ָיה ַעל ְיר5ָ6ָלִ� ַוִ.9ָא ָדִויד ֶאת ֵעיָניו ַוַ.ְרא ֶאת ַמְל8ְ� ְיקָֹוק עֵֹמד ֵ,י� ָה4ֶר3 6ֵבי� ַה7ַָמִי� ְוַחְר,-"
ַו.ֹאֶמר ְיקָֹוק ַל1ְַל4ְ�  : ָ:ִויד ִמְזֵ,ַח ַליקָֹוק ַוַ.ַעל עֹל-ת 5ְ6ָלִמי� ַוִ.ְקָרא ֶאל ְיקָֹוק ַוַ.ֲעֵנה6 ָבֵא5 ִמ� ַה7ַָמִי� ַעל ִמְזַ,ח ָהעָֹלה

6ִמ5ְַ>� ְיקָֹוק ֲא5ֶר ָעָ/ה מ5ֶֹה   :ָ,ֵעת ַהִהיא ִ,ְרא-ת ָ:ִויד ִ>י ָעָנה6 ְיקָֹוק ְ,גֶֹר� 4ְרָנ� ַהְיב6ִסי ַוִ.ְזַ,ח 5ָ� :ָדָנ;ַוָ.5ֶב ַחְר,- ֶאל ְנ
 ִלְדר5ֹ ֱאלִֹהי� ִ>י ִנְבַעת ִמְ=ֵני ֶחֶרב ַמְל8ְ� ְולֹא ָיכֹל ָ:ִויד ָלֶלֶכת ְלָפָניו  :ַב1ְִדָ,ר 6ִמְזַ,ח ָהע-ָלה ָ,ֵעת ַהִהיא ַ,ָ,ָמה ְ,ִגְבע-�

  ). אב"כ, ל?כו,  טזא " כא"דבהי" (י� ְוֶזה 1ְִזֵ,ַח ְלעָֹלה ְלִיְ/ָרֵאלקַו.ֹאֶמר ָ:ִויד ֶזה ה6א ֵ,ית ְיקָֹוק ָהֱאלֹ: ְיקָֹוק
  

האש ). ל מעלה וירושלי� של מטהירושלי� ש(נלמד מכא� כי דוד ראה את המלא� בנקודת החיבור של השמי� והאר3 
מונע מדוד את  המלא� האוחז בחרב. ה קיבל את קרבנו והשרה ש� את שכינתו"היורדת מ� השמי� מוכיחה כי הקב

זהו המשכ� ? מהו אותו מקו� אליו דוד רצה ללכת ולא היה יכול מפני להט החרב. ההקרבה ודרישת האלקי� במקו� אחר
באותו רגע הבי� דוד כי מצא את המקו� . המשכ� שעמד באותה שעה בגבעו�, אר3שבנה משה במדבר ונכנס ע� הע� ל

היא , ירושלי� המאוחדת. מרגע זה ואיל� נקבעה הלכה לדורות).  הב"דברי� י" (ֲא5ֶר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכ� ִמָ>ל 5ְִבֵטיֶכ�"
  .היא הר המור והיא הר המוריה, היא מקו� ההוראה, מקו� המקדש

  
 וע� היבוסי ע� המזבח שבנה האד� הראשו� בג� עד� ֲאַרְוָנה� קושר בי� המזבח שבנה דוד בגור� "הרמב.  קצת יותרנסביר

  : ל"וז. המזבח שבנה אברה� בהר המוריה
ובמקדש נעקד יצחק , שנאמר זה מזבח לעולה לישראל, ואי� משני� אותו ממקומו לעול�, המזבח מקומו מכוו� ביותר"

בירושלי� בהר המוריה אשר ' ל� אל אר3 המוריה ונאמר בדברי הימי� ויחל שלמה לבנות את בית ייאבינו שנאמר ול� 
 ובו הקריב אד� ...ומסורת ביד הכל שהמקו� שבנה בו  .נראה לדויד אביהו אשר הכי� במקו� דויד בגר� ארנ� היבוסי

  ). ב?א'  ה הבחירה פרק ב בית" (אמרו חכמי� אד� ממקו� כפרתו נברא, הראשו� קרב� כשנברא ומש� נברא
ֵע3 "שמנע מאד� הראשו� לחזור אל ) כד' בראשית  ג" (ַלַהט ַהֶחֶרב ַה1ְִתַהֶ=ֶכת ִל5ְמֹר ֶאת ֶ:ֶרְ� ֵע3 ַהַחִ.י�"אותו , א� כ�
  . הוא שמנע עכשיו מדוד מלצאת מאותו מקו�" ַהַחִ.י�
7ָרֵע: "שלמה בנו מגלה לנו? "ֵע3 ַהַחִ.י�"בימי דוד  מי הוא התורה ). יח' משלי ג" (3 ַחִ.י� ִהיא ַל1ֲַחִזיִקי� ָ,; ְותְֹמֶכיָה ְמא)
   . יושבי� בלשכת הגזית ה� המלמדי� אותנו את דר� ע3 החיי�השמורי

  :כ� מצא דוד את המקו� הכולל במהותו את שלשת המרכיבי� ההכרחיי�
  מקו� שממנו תצא תורה. נחלת שכינה  ג. אחדות הע� ב. א

  
  .יבואו לידי ביטוי מעשי שלשת סגולותיו, אנו מתפללי� כי שוב בקרוב! בית בירושלי� הוא הוא לב האומההר ה
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .נבנה נדב� נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחבבכ�  .הדי� על פי די�

  
  

  חקירת העדי�
  הרב יואב שטרנברג

, מטרת החקירה היא לוודא שהעדי� אינ� משקרי�. העדי� נחקרי�, שכחלק מתהלי� קבלת עדות, במשפט הכללי מקובל
במשנה . ו חיוב לחקור את העדי�ג� בדי� התורה באופ� עקרוני ישנ. ושמה שה� מעידי� הוא אכ� מה שה� זוכרי�

, בכמה בחדש, באיזו חודש, באיזו שנה, באיזו שבוע: בשבע חקירות) את העדי�(=היו בודקי� אות�  ":נאמר.) מ(בסנהדרי� 
  "?ובמה עבד,  את מי עבד–העובד עבודה זרה ? התרת� בו? מכירי� את� אותו. באיזה מקו�, באיזה שעה, באיזה יו�

הזמ� שבו התרחש המעשה שהעדי� מעידי� עליו והמקו� שבו : ויות במשנה עוסקות בשני תחומי�החקירות המנ, למעשה
מתוארות במשנה שאלות נוספות , מלבד החקירות. וכ� פרטי� מהותיי� באופ� התרחשות המעשה, התרחש המעשה

?  מה בי� חקירות לבדיקות.מעשה ובדק ב� זכאי בעוקצי תאני�. כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח": 'בדיקות'הנקראות 
 עדות� –ואפילו שני� אומרי� אי� אנו יודעי� , אחד אומר איני יודע, בדיקות.  עדות� בטילה–אחד אומר איני יודע , חקירות
  ". עדות� בטילה–שמכחישי� זה את זה בזמ� , אחד חקירות ואחד בדיקות. קיימת

אבל אינ� נוגעי� באופ� ישיר לסיפור המעשה , בשעת המעשההבדיקות קשורות לפרטי� נוספי� שהיו , בניגוד לחקירות
  . שעליה עמד וכדומהאילו גידולי� גדלו בשדה , כמו למשל אילו בגדי� לבש ההורג, עצמו

  :בשלוש דרכי� שונותלחקור את העדי� נית� להבי� את החיוב , באופ� עקרוני
כמבואר בגמרא בסנהדרי� (ת  אינה עדו"ימהכל עדות שאי אתה יכול להז"שהרי , אפשרות להזי� את העדי�מת�   .א

  . אי אפשר להזי� את עדות�, וללא הידיעה היכ� היו העדי� בשעה שראו את העדות לטענת�, .)מא
עד אחד שיי� ב שג� , היינו. נועד לברר את דבריו של העד בסיפור המקרהדרישה וחקירהחיוב  –בירור העדות   .ב

 .עה או נכשל בחוסר דיוקטוינו  ואק בעדותומדייכדי לדעת שהעד , דרישה וחקירהחיוב 

  .על ידי שחוקרי� את העדי� נית� למצוא סתירות בדבריה�, דהיינו. בירור שאי� הכחשה בי� שני העדי�  .ג
  . ננסה לעמוד על הבסיס לכל אחת מהאפשרויות בקצרה

א� ענה באופ� ,  לעומת זאת.עדותו בטלה, "איני יודע"' חקירות'א� אחד העדי� ענה לשאלה המוגדרת כ, כאמור במשנה
איני " שהסיבה לכ� היא שכאשר אחד אומר מסבירה:) סנהדרי� מא( ראהגמ. עדותו קיימת', בדיקות'דומה על שאלה של 

  .עדיי� נית� להזי� את העדותפרט מסוי� א� אינו יודע א�  – ואילו בבדיקות, עדותו אינה ניתנת להזמהבחקירות  "יודע
 :.)סנהדרי� מ(י "כ� נראה ג� מדברי רש. הוא כדי שתהיה עדות שאתה יכול להזימההחקירה יוב שחנית� להסיק  זו ראמגמ

וזו אינה מ� החקירות של הזמה אלא כל שאר בדיקות אינו אלא , שמא נכרי הוא,  את ההרוג–מכירי� את� אותו "
ות של הזמה אי אתה מוצא יותר  אבל מ� החקיר, והוא וה� פטורי�, שמא לא יאמר כדברי חבירו ותבטל עדות�,להכחיש

  ".כדאמרינ� בגמרא, עהמשב
ולכ� א� העד , כדי שתהיה עדות שנית� להזימהי הבי� שהטע� לחקירות הוא " שרש,גלה מ"חקירות של הזמה"הביטוי 

הבדיקות אינ� קשורות , לעומת זאת. והיא בטלה, אינו יודע את התשובה לאחת החקירות הרי זו עדות שאי אפשר להזימה
ולכ� העדות אינה בטלה כאשר העד אינו יודע , אלא נועדו רק לברר שאי� הכחשה בי� העדי�, לאפשרות להזי� את העדות

  .בה לאחת הבדיקותאת התשו
מצות עשה לדרוש את  ":י" בדר� שונה מזו של רשמגדיר את הצור� בדרישה וחקירה) דלכה א הרק פסנהדרי� (� "הרמב

 או יחזרו בה� א�  ומדקדקי� עליה� ומסיעי� אות� מעני� לעני� בעת השאלה כדי שישתקו,העדי� ולחקר� ולהרבות בשאלת�
  ".יש בעדות� דופי

� לא נזכר כלל "בדברי הרמב, מאיד� גיסא. המטרה של דרישת וחקירה היא לברר שהעד מדייק בעדותוש, �"מבואר ברמב
הוא , � את חיובי הדרישות וחקירות"הרמבמבאר שבה� , וג� בהמש� פרק א ופרק ב, הצור� לאפשר את הזמת העדי�

  ."עדות שאי אתה יכול להזימה"ו "הזמה"אינו מזכיר את המושגי� 
מאפשרת ,  לדי� של עדות שאי אתה יכול להזימהדרישה וחקירה אינו מקשר את הדי� של ,כפי הנראה, �"העובדה שהרמב

� מגדיר את השאלות שאינ� נוגעות לזמ� ולמקו� אלא לאופ� התרחשות המעשה "הרמב. להבי� הלכה נוספת בדבריו
  : בטלהו עדות"דעאיני יו"שא� אמר בדרישות , )ש� פרק ב הלכה א (�"והנה כתב הרמב. 'דרישות'כ

 ... עדות� בטלה"איני יודע" א� כיו� האחד את עדותו והשני אומר , בחקירות ודרישות?מה בי� חקירות ודרישות לבדיקות
ברביעי , בכ� וכ� בחדש, בחדש פלוני, בשנה פלונית,  בשבוע פלוני: ואמר האחד כשנחקר, העידו שהרג זה את זה?כיצד

וכ� העד השני כיו� עדותו בכל חו3 ,  הרגו בסיי�:וכ� כשדרשו במה הרגו אמר, וני הרגובמקו� פל, בשש שעות ביו�, בשבת
 איני יודע במה הרגו ולא הבנתי בכלי :או שכיו� את השעות ואמר,  איני יודע בכמה שעות היה ביו�: שאמר,מ� השעות
  .הרי עדות� בטלה –שהיה בידו 

 –  עדותו קיימת"איני יודע"ובבדיקות א� אמר ,  לכאורה כבדיקות המעשה מוגדרבירורשהרי , )ש�(ד "ותמה עליו הראב
לפיה החקירות קשורות א� ורק לאפשרות , י"קושיה זו מתאימה לדרכו של רש. שהרי עדיי� זו עדות שאפשר להזימה

ל ולכ� בכ, משו� שה� מבארות את עיקר העדות,  מבדיקות חמורות יותרדרישות� סובר ש"הרמבהיות ש, אול�. ההזמה
  . בטלהוולכ� עדות,  כאילו לא העיד"איני יודע"הדרישות א� אמר 

בסתירת ,  עב'ע סי"הבק א"מהדו" (דע ביהודהנו"האת הכיוו� השלישי בהבנת מהות� של החקירות נית� להסיק מתו� דברי 
חיוב חקירה העוסקי� במבאר שמ� הפסוקי� " נודע ביהודה"ה. )ש"הראדברי ה עוד נראה לי בכוונת "ההיתר הראשו� ד

איני " לא היינו פוסלי� את העדות א� אמר מ� הלימוד הזהאבל , היינו יודעי� רק על הצור� בדרישה וחקירה לכתחילה
אי� קשר בי� הצור� , "נודע ביהודה"טוע� ה,  לכ�. נפסלת העדותהצור� בעדות שאתה יכול להזימהורק מחמת , "יודע

  . "ה יכול להזימהעדות שאי את"בדרישה וחקירה ובי� הדי� של 
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, שכ�. �"כדעת הרמב, אי אפשר לומר שהחיוב בחקירות נועד לברר שהעד מדייק בדבריו, "נודע ביהודה"על פי דבריו של ה
" נודע ביהודה"לכ� נראה שה. מצד החיוב בדרישה וחקירה עדותו קיימת, ג� כשהעד אומר בפירוש שאינו יודע פרט מסוי�

  .  העדי�בדברי סתירות לנסות ולבדוק א� יש מבי� שכל מטרתה של החקירה היא
  

  הדי7 למעשה
. דבר המיקל על התובעי�, חכמי� ביטלו את הצור� בחקירת העדי� בדיני ממונות, א� שמדי� תורה יש לחקור את העדי�

 והמקו� עד המגיע לבית הדי� אינו נדרש לזכור בוודאות את הזמ�, לכ�. 'שלא תנעל דלת בפני לווי�'הטע� להקלה זו הוא 
  . שבו התרחש המקרה שהוא מעיד עליו

רשאי בית הדי� לחקור את העד בכל , או שישנו חוסר בהירות גדול בדבריו, כאשר נראה לבית הדי� שהעד משקר, ע� זאת
  .  הדרישות והחקירות

  
  :לקריאה נוספת

  .234 ? 224' עמ, ז"תשסירושלי� , אר3 חמדה, חמדת האר3 ה, הגדרת החיוב בדרישה וחקירה, הרב יואב שטרנברג
  

  
  

  משפטי שאול
  ל "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
  )לח$ לקניה(    80Jמחיר הספר  .� אלה ע� גדולי הדורבספר ג� משא ומת� בנושאי. בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�

  

  

  ?רוצי� לחתו� חוזה לפי ההלכה
  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626002:  פקס5382710002: טלפו7 "משפט והלכה בישראל": פנו  אל

  

  

  

  

  

  )ג"מתו� ח(

   Quito, Ecuador                             אקוודור, קיטו
 ג"טבת תשנ

 " כספי�רמעש"כללי 

 השאל

עכשיו , )בגלל מיעוט הכנסות(לא היה באפשרותו להפריש מעשר כספי לצדקה , שתקופה מסוימת מחייו, ב� אד�
 .ו אפשרות להפרישהמציאות השתנתה ויש ל

 ?ל לעשות כ�כהא� הוא צרי� להפריש על כל השני� שקדמו בזמ� שלא י )א

 ?חייבי� במעשר', הא� מתנות שמקבלי� לחתונה וכדו) ב

 ?בי� בחפצי� בי� בכס�, במתנות ולא יודע לשער את הסכו� שהוא קיבל, א שלא הפריש"מה יעשה ב, א� חייב )ג

 חודשי� ולתת האו אפשר לחכות כמ  ההפרשה הוא כל חודש אחרי קבלת המשכורת הא� חיוב?בעני� כספי מעשר  )ד
 ?הכל בבת אחת

ויש חשש גדול שלא יחזירו , את הכס� ואחרי הרבה זמ� עוד לא החזירו לו, מי שנת� הלואה לב� אד� שהיה במצוקה )ה
  ?מעשר הא� אפשר להחשיב את הסכו� כנתינת, לו

 

 התשוב

 .1אינו אלא מנהג" מעשר כספי�"ש, טי�יש להקדי� שלהלכה נוק )א

אינו צרי� לחשב רווחיו בשני� , 2"מעשר כספי�"והוא רוצה להתחיל לנהוג לתת ', ד אד� שגבה ליבו בדרכי ?לפיכ� 
: הדר� המובחרת ביותר היא" מעשר כספי�"בתחילת התנהגותו ב, אמנ�. � עליה� מעשר עתהתהקודמות כדי לי

 אל ימנע עצמו משו� כ�, וא� דבר זה קשה לו, 3יפריש מעשר מכל נכסיו, לעתידש טר� יתחיל להפריש מרווחיו
 .מלהפריש על רווחיו שלעתיד בלבד

שאודותיה� הוזכר המנהג להפריש ,  מקובל להבחי� בי� מתנות ממו�?ממתנות שקיבל " מעשר כספי�"בנדו� הפרשת ) ב
 .4לבי� מתנות חפצי� שלגביה� לא הוזכרנו, כבר בדברי ראשוני�

ומכא� , 5מה היו רווחיו בקירוב, פי אומדנא שלו?נות� מעשר על, כמה ריווח יש בו, אפשר לברר?מי שיש לו עסק שאי )ג
 ?ואינו יודע לברר ער� נכסיו בצורה מדויקת , הרוצה לעשר בדר� המובחר ולפתוח בעישור כל נכסיו: נלמד לנדו� דיד�

 .6פ אומדנא"יפריש ע
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ויכול לכלול בחשבו� זה מה (לעשות חשבו� לצור� הפרשת מעשר כספי� כל חצי שנה או שנה מעיקר הדי� יכול אד�  )ד
שראוי להפריש המעשר לכיס נפרד מיד כשיבוא הרווח , א� יש שכתבו, 7)שרגילי� לתת בביתו לעניי� במש� השנה

  .8לידו
  : ממעשר כספי� בתנאי� הבאי�רשאי לגבות חובו, נת� הלוואה לאיש במצוקה וירא שההוא לא יחזיר לו את הכס� )ה

  ;שיהא הלווה עני שרשאי לקבל צדקה .1
א� , או שהיתנה מראש בעת מת� ההלוואה לגבות אותה ממעות מעשר, 9שהמלוה לא התחייב במעשר כספי� בנדר .2

  .10הלווה לא ישל�
  

_____________________________________________________________  
  
  .ועוד) רמט' ד סי"יו" (ערו� השלח�", )פה' ב סי"ח" (בשבות יעק"ת "וש   1
ועיי� בהקשר זה סעי� (שמנהגו זה הוא בלי נדר ובלי קבלה , תנה מראשַיש: הוראה חשובה למי שמתחיל לנהוג מעשר כספי�   2

  .)2תנאי ) ה
". חומש שהרויח בכל שנהמכא� ואיל� , שנה ראשונה מהקר�, וחומש זה שאמרו): "רמט סעי� א' סי(ד "ע יו"לשו� השו   3

  ...".ה במעשר לבינוני"ונראה דה: " כתב)בק "ס(� ש� "והש
  ).מד' ב סי"ח" יד הלוי"ת "בש� שו" (מעשר כספי�"ספר    4
  ).ט אות ג' סי, י"מכת, חלק ששי" (דברי מלכיאל"ת "ש� משו   5
ודאי , תינת מעשר אינו צרי� לעשר מה�א� הנוהג זה מכבר בנ, מאחר שביררנו בסעי� ה שחפצי� שנתקבלו במתנה: הערה   6

כגו� דירה שקיבל (אינו צרי� לכלול בהערכתו חפצי� , "שנה ראשונה"קר� בדי� הא� הבא להערי� ער� נכסיו לעשר מ� 
  .ומראש לא נתחייב במעשר, שניתנו במתנה) במתנת נישואי�

  .)בח סעי� "פי" (אהבת חסד"הביא מספר " �מעשר כספי"ספר    7
  .ועוד, ה"השלש� בש�    8
  .נגק' א סי"ד ח"יו" אגרות משה"   9

  .בק י"� ש� ס"ז סעי� ה וכביאור השנר' ד סי"א יו"מר   10
 

  
  
  

  
  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש

  

  ה ארנריי�          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ' ו0'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

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

  )לח$ לקניה(  >360J  300 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


