
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ח"תשספנחס

  
  

  מנהיגות משה ומנהיגות יהושע
 "אר� חמדה " כוללראש, י�הרב ארנרי

  

  

  

  . י"יהושע הוא המנהיג שיוביל את הע� לא. משה מסיי� את תפקידו ולא יכנס לאר�, בפרשתנו מתחולל המהפ	 המנהיגותי
  :ל הכתוב"וז

ַע ִ#) נ$) ִאי% ֲאֶ%ר ר$ַח #" ְוָסַמְכָ  ֶאת ָיְדָ	 ָע"   ). ז יח"במדבר כ( "ָליוַו+ֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ%ה ַקח ְלָ	 ֶאת ְיה"%(
  :בספרו פרשת דרכי� מביא מדרש) יהודה רוזאניס' ר" (משנה למל	"ה

  " י לא היה נחרב בית המקדש ולא היתה אומה ולשו) שולטת בישראל"אלמלא היה משה רבנו נכנס לא"
  ) צח' דר	 הקודש דרוש שמיני עמ(

י "ה לא"כיצד כניסתו של משה רבינו ע, בעיקר עבודה זרה, מורותהעבירות הח' ק חרב בגלל ג"הרי ביהמ, הוא מקשה על מדרש זה
  ? היתה מונעת את החורב)

  : פ הפסוקי�"מחדש ע" משנה למל	"ה
ֶכ� ֶ;) ִ 9ְ%ְח$ ֶאת ְ#ִרית ִהָ:ְמר$ ָל: 9ִי 4נִֹכי ֵמת 4#ֶָר� ַה2ֹאת ֵאיֶנ8ִי עֵֹבר ֶאת ַהַ+ְר7ֵ) ְו5ֶ � עְֹבִרי� ִויִרְ%ֶ � ֶאת ָה4ֶר� ַה3"ָבה ַה2ֹאת"

   )כג?כב' דברי� ד( "יָ	קיֶכ� ֲאֶ%ר 9ַָרת ִעָ<ֶכ� ַוֲעִ=יֶת� ָלֶכ� ֶ;ֶסל ְ מ$ַנת 9ֹל ֲאֶ%ר ִצְ$ָ	 ְיקָֹוק ֱאלֹקְיקָֹוק ֱאלֹ
אר� "י אזי בזכות "אלו נכנסתי לא"הוא מתר� שמשה אמר לע� ישראל ? זו סיבה לאזהרה על עשיית פסל" אנכי מת"קשה אי	 
י היתה  "לכ) ביאתו של משה לא. ז"וממילא לא היה צור	 באזהרה שלא לעבוד ע"  "יצרא דעבודה זרה"הייתי מבטל את " ישראל

  . מונעת חורב) בית המקדש
משה היתה ל כיצד הנהגת "מוסיC מימד נוסC בהבנת חז)  במאמר התורה והאר�310'  עמ'הרבנות והמדינה'(ל "ש ישראלי זצ"מר) הגר

סימנה מעבר חד , הוא מסביר כי הכניסה לאר� אחרי ארבעי� שנות נדודי� במדבר? היכ) טמו) כשלונו של יהושע? מונעת החורב)
עמוד האש , ) מ) השמי� שהיה בו גילוי שכינה יו� יומימ. לאורח חיי� שנראה טבעי במבט חיצוני, מצורת חיי� שכולה תלויה בנס

ש� באר� ישראל המשימה תהיה  להכיר . להוריש ולהתנחל בה, ת חיי� באר� ישראל כשיש צור	 להלח�לעומ, ועמוד הענ) במדבר
  .כחיי� טבעיי� כדר	 כל האומות, שהכל מ) השמי� ג� בתו	 תנאי החיי� שנראי� במבט חיצוני

שבעה . ו היה בדר	 נסהכיבוש של יריח, כדי להשריש בע� ישראל את ההבנה שג� באורח החיי� החדש הכל תחת השגחה אלוקית
כדי . ביו� השביעי נפלה העיר לקול תקיעות שופר ללא כל מלחמה. ימי� סובבו את העיר כשהארו) ובו שני לוחות הברית הול	 לפניה�

  .הכריז יהושע חר� על השלל ואסור בניה מחדש של העיר, להטמיע בקרב הע� השקפה זו
  ::י"ציווי שאמור ללוות אותו ואותנו בדר	 החיי� המיוחדת בא, דרכוה את יהושע בתחילת "לכ) ציוה הקב, זה לא הספיק

  "לֹא ָימ$% ֵסֶפר ַה "ָרה ַה2ֶה ִמִ;יָ	 ְוָהִגיָת #" י"ָמ� ָוַלְיָלה ְלַמַע) ִ ְ%מֹר ַלֲע="ת 9ְָכל ַה9ָת$ב #" 9ִי 4ז ַ ְצִליַח ֶאת 7ְָרֶכָ	 ְו4ז ַ ְ=9ִיל"
  ) ח' יהושע א(      

עיינו ( על דברי תורה ?) יא' ש� ה" (' ַעָ ה ָבאִתי'ע� חרב שלופה והכריז ' שר צבא ד"לכ) התגלה . ציווי זה לא קוי� במלוא עוצמתו
  . הרי הלילה צרי	 להיות קודש להתעמקות בלמוד תורה, ג� כשהיו� מוקדש לכבוש האר�). א"ע' מגילה ג

  ):ש�(ש ישראלי "כותב מר) הגר
ת העסוק בתורה במרכז החיי� ע� ראשית הכבוש היא שגרמה כנראה לכ	 שהע� לא יחזיק מעמד בנסיונות שיעמדו אי העמד"

, ושפיכות דמי�, גילוי עריות, עבודה זרה: לפניו בתנאי� החדשי� והביאתו בסופו של דבר להכשל ג� בשלשת עברות היסוד
  ".ראלק ולשליטת הגויי� ביש"שהובילו בסופו של דבר לחורב) ביהמ

כי ", אנחנו מוצאי� אצל משה רבנו בהסבריו לחותנו יתרו את התופעה שהע� עומד עליו מבוקר עד ערב, לעומת הביקורת על יהושע
  ).ו"ח ט"שמות י" (יבוא אלי הע� לדרוש אלוקי�

פסקי הדי) אינ� רק . זוהי מסגרת מעשית שעל ידה לומדי� את חוקי האלוקי� ותורותיו, בית הדי) אינו רק מקו� לפתרו) סכסוכי�
  .  הצדק האלוקי?כלי להשכנת שלו� אלא שעל יד� אנחנו מגיעי� לעומק החכמה האלוקית 

  :כותב) ה"לקוטי אמרי� פ(בעל התניא 
ה שא� יטעו) זה כ	 וזה כ	 יהיה הפסק כ	 הרי כשאד� יודע ומשיג בשכלו פסק זה "מאחר שכ	 עלה ברצונו וחכמתו של הקב"

  ". ' ה דלית מחשבה תדירא ביה וכו" או גמרא או פוסקי� הרי משיג ומקיC בשכלו רצונו וחכמתו של הקבכהלכה הערוכה במשנה
כיצד באמצעות הברור המשפטי מגיעי� להכרה , אנו זוכי� מדי פע� לראות ולו במעט, "משפט והלכה בישראל"ג� בבית הדי) 

  .בחכמתה האלוקית של התורה
  

  על כל " עסק התורה"י הוא היה ממשי	 להאהיב את "נכנס לאאילו היינו זוכי� ומשה רבנו היה 
 . בית המקדש?" בית חיינו"ישראל ולא היינו נכשלי� בחטאי� שהחריבו את 

  

  רבי יעקב ב) אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 

  

  ר"אר� חמדה ע
  91360 ירושלי� 36236. ד. ת5ג "המ' רח

  02#5379626:   פקס02#5371485' טל
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5  Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236   Jerusalem 91360 

Tel:  972-2-5371485  Fax: 972-2-5379626  
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי)"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

בור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לצי"  שער לדי)"המדור 
  .בכ	 נבנה נדב	 נוסC בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב. הדי) על פי די)

  
  

 �  מבוא לדיני הקנייני
  הרב יואב שטרנברג

לבעלי� החדש הקונה הופ	 , שלאחר שנעשה, קניי) הוא מעשה. נתחיל לעסוק בדיני הקנייני�, כפי שכתבנו בגליו) הקוד�
  . קניי) נחו� בי) א� אד� קונה דבר מחברו ובי) א� הוא קונה אותו מ) ההפקר. של החפ� הנקנה
, אומרת שמטלטלי� נקני� במשיכה.) כו(המשנה בקידושי) . דברי� שוני� נקני� באמצעות קניני� שוני�, על פי ההלכה

עוד קנייני� הנזכרי� בגמרא ובפוסקי� ה� קניי) . ) חזקהבשטר או בקניי, ואילו קרקעות נקנות בכסC, בהגבהה או במסירה
מתו	 מטרה לעמוד בעיקר , אלא רק את מקצ�, אנו לא נסקור את דיניה� של כל הקנייני� השוני�. סודר וקניי) סיטומתא

  .על ההיבטי� עקרוניי� בדיני הקנייני�
  

  מהותו של מעשה הקניי(

ק "ת טוב טע� ודעת מהד"שו(שיטה אחת היא שיטת הרב שלמה קלוגר . )מדוע נדרש מעשה קניי, האחרוני� נחלקו בשאלה
אבל א� ידעינ) דגמר . וכל מעשה הקני) אינו רק לברר מה שגומר בדעתו... דעיקר הקני) הוי הגמר בלב להקנות): "קסא' סי

  ". לא בעינ) מעשה–ומקני בלב של� 
, דהיינו', גמירות הדעת'שחלק משמעותי מהקניי) הוא ,  ברור,כיוו) שלאחר הקניי) הקונה והמקנה אינ� יכולי� לחזור בה�

כל מעשי הקניי) השוני� רק מביעי� את גמירות הדעת , לדעת הרב קלוגר. החלטה סופית ומוחלטת לבצע את מעשה הקניי)
דר	 יש , הסיבה שבמושאי קניי) שוני� עושי� מעשי קניי) שוני� היא שלגבי כל סוג של דברי� הנקני�. של הצדדי�

ה והא "ד: קידושי) יד(ט " מהרי–בדרכו של הרב קלוגר הולכי� אחרוני� רבי� . מקובלת להביע את גמירות הדעת לקנות�
  . ועוד:) בית האוצר חלק ב דC יט(יוסC אנגל ' ר, )דכתבו התוספות
 מעשי קניי) שהתורה שאי) לומר על, ומשו� שהוא סבור, מתנגד לשיטה זו) לב' בבא בתרא סי, מנחת אשר(הרב אשר וייס 
שבדיני , כראיה לדבר הוא מציי). ואינ� עושי� את פעולת ההקנאה, שה� רק סימ) בעלמא על כוונת המקנה, מגדירה אות�

יש בזה הבדל , ולא סביר שאד� שעשה קניי) הגבהה והגביה רק טפח במקו� שלושה טפחי�, הקנייני� יש פרטי� רבי�
, ל קובעי� שישנה אומדנא ברורה שאד� מתכוו) להקנות"שבמקומות מסוימי� חז, יסלכ) סבור הרב וי. משמעותי בכוונתו

אי) ידיעה ברורה על כוונת , בדר	 כלל, אול�. שאי) צור	 במעשה קניי) נוסC, ובמקומות אלו גמירות הדעת ברורה כל כ	
  .מעשה הקניי) נחו� כדי לבצע את עצ� פעולת הקניי), ולכ) במקומות אלו, המקנה להקנות

  
  קניי( מופשט 

אד� אינו יכול להקנות את הזכות . ההלכה מגבילה את היכולת לבצע קניי) לקניי) של חפצי� מוחשיי�, באופ) עקרוני
אד� אינו יכול לקנות את יבול , מסיבה זו. וכ) אינו יכול להקנות חפ� שאינו בבעלותו בזמ) עשיית הקניי), לאכול או ללכת

  . בהלכה' קני) רוחני'הא� יש מושג של , השלכה נוספת של חסרו) זה קשורה לשאלה. משלל, החיטה העתידי בשדה מסוי�
שאותו הקונה יכול להחזיק , שבניגוד לחפ� מוחשי, נית) לומר. מדוע אי אפשר להקנות חפצי� מופשטי�, ישנ) מספר שיטות

לשיטה . חסרה גמירות דעת, חפ� מופשטהרי שבקניית , וממילא גמירות הדעת שלו בקנייתו גבוהה, בידו ולהכניס לרשותו
, והיא, ישנה אפשרות שנייה, אול�. יהיה לקניי) זה תוקC על פי ההלכה, במקו� שבו מקובל לקנות חפצי� מופשטי�, זו

  . וממילא אי אפשר להקנות חפ� שכזה, שאי) בהלכה אפשורת לייחס בעלות לחפ� שאינו מוחשי
הכותב שג� במקו� שנהגו להקנות דבר שלא בא , )תעג' שבת סי(רי המרדכי הביא את דב) א"רא סק' סי(בקצות החוש) 

דהיינו מעשה שנהוג שהוא משמש , כותב שקניי) סיטומתא) לז?לו' סי(ל "המהרש, לעומת זאת. אי) הקניי) מועיל, לעול�
ירוC העובדה שלמעשה בצ, שה� בגדר דבר שלא בא לעול�, מועיל להקנות זיכיו) לגבות מס או לייצר מוצר מסוי�, קניי)

  . כזה יש תוקC על פי חוק המדינה באותו מקו�
הסבור , ביסודו של דבר צודק קצות החוש), לדעתו).  ואיל	278' ר כר	 י עמ"פד(שיטה נוספת מציג הרב שלמה דיכובסקי 
לדבר שלא בא אלא שיש להבי) את הדעות הסוברות שקניי) סיטומתא מועיל , שאי) בהלכה בעלות על חפ� שאינו מוחשי

דהיינו . אלא היא הכרה במנהג הסוחרי� כבעל תוקC הלכתי, שעל פיה) סיטומתא אינה רק דר	 לבטא גמירות דעת, לעול�
    .'מנהג מבטל הלכה'שהיסוד של סיטומתא הוא 

  
  קניית זכויות

  גוC לפירותיו בי) במכר בי)מקנה אד� ה. אהלכה : "'גוC לפירות'מציג את קני) ) ב?הלכות מכירה פרק כג הלכות א(� "הרמב
  הא למה זה דומה לשוכר, ואי) זה מקנה דבר שלא בא לעול� שהרי הגוC מצוי ומקנה לפירות, במתנה בי) במתנת שכיב מרע

Cאלא הנאת הגו Cכגו) שמכר או שנת) שדה לפירותיה בי) לזמ) קצוב,כיצד .בהלכה  .בית או שדה לחבירו שלא הקנה לו הגו   
  

   לפטירתה30 –א תמוז "י, ה בת דוד וצילה"קה אייזנב	 עלעילוי נשמת רב
  התורה והאר�, אוהבת הע�, אהובה על כל רואיה, אשת חיל
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או בהמה ושפחה , או רחל לגיזתה,  והוא הדי) למוכר ולנות) איל) לפירותיו.בי) כל ימי חייו של מוכר או של לוקח
  ".יו קיימי)ממכרו או מתנות –בכל , או עבד למעשה ידיו, לולדותיה�

. אלא היא בעלות חלקית על החפ�, אלא שזכות זו אינה זכות אישית, בעצ� מקבל זכות להשתמש בחפ�' גוC לפירות'הקונה 
כדוגמא . אול� הוא אינו רשאי למכור את גוC החפ� או לשנותו, הקונה רשאי לנצל את החפ� כדי להפיק ממנו רווחי�

אול� הוא אינו , הקונה רשאי לעבוד בשדה על מנת להוציא פירות ולמכור אות� –לקניי) זה נשתמש בקניי) שדה לפירות 
  .השדה' גוC'משו� שכ	 הוא פוגע ב, רשאי לבנות בשדה

  
    .בגליונות הבאי� נעמוד על כמה מ) הפרטי� בהלכות קנייני�

  
  

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

  

  

  ?רוצי� לחתו� חוזה לפי ההלכה
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  )ה"מתו	 ח(

  Cali, Colombia                       קולומביה, קאלי

  ס"ו) תשמר חשו

  המש� נסיעה ברכב בהגיע זמ( כניסת שבת

  שאלה

  צ ועומדות בפניו שתי האפשרויות "אד� שנתקע ברכבו ביו� שישי אחה
  .ללא אוכל כשר וללא כל סידור לשבת, לעצור ע� כניסת שבת ולחנות במלו). א
 .להמשי	 לנסוע ולהגיע הביתה חצי שעה לאחר כניסת שבת. ב

  ?   פתרו) הלכתי שלישיהא� יש ג�? מה עליו לעשות
  

  תשובה

, כאשר הנהג הוא גוי. 3)עיי) בהרחבה בהערה, השמשות?ולגבי נסיעה בשעת בי) (2 לאחר שקיעת החמה1אי) להמשי	 ולנסוע
וא� משו� . 5א� משו� שמדובר ברכב גבוה, וכאשר אי) איסור תחומי). 4השמשות?נית) להמשי	 לנסוע ג� בזמ) בי)

א� הוא נוסע , 8השמשות של רבנו ת�?יהודי עד זמ) בי)? הלא7מותר  להמשי	 לנסוע ע� הנהג, 6רשמדובר בנסיעה בתו	 העי
  .  לנסוע אC לאחר כניסת השבת9אפשר להמשי	, וא� ישנ� נוסעי� רבי� ורוב� גויי�. יחיד ברכב

  
_______________________________________  

  
  .ועוד, שיש בכל לחיצה על דוושת הדלק" מבעיר"ר נהיגה ברכב אסורה מ) התורה בעיקר משו� איסו   1
בנדוננו . שכ) השבת עצמה אינה נכנסת אלא ע� השקיעה, "תוספת שבת"יש להעיר שזמ) כניסת שבת המוזכר בלוחות כולל פרק זמ)    2

וג� יש דיו) , השכ) ישנו דיו) בפוסקי� באור	 שיעור, "כלשהו"הוא " תוספת שבת"נית) להקל כסוברי� שזמ) , הדחק?שהוא שעת
?ועל כ) יש מקו� להקל בזה בשעת. א� התוספת היא חובה או רשות, ובכלל, א� התוספת היא מדאורייתא או מדרבנ), בשאלה
  ).טז' ב סי"ח" (יביע אומר"ת "ועיי) עוד שו. הדחק

  : השמשות יש לדו)?לגבי נסיעה בזמ) בי)   3
?א� הוא כדי הילו	 שני, השמשות?יהודה באשר לשיעור זמ) בי)' ת רמביאה מחלוקת אמוראי� בדע) ב"לד ע(שבת ' במס' הגמ  

שהנה מבואר ) ה תרי"ד(' והקשו התוס]. עיי) לקמ) הרחבה בעניי) אור	 שיעור זמ) זה[רבעי מיל ?שלישי מיל או כדי הילו	 שלושת
ותירצו בש� רבנו ת� , ארבעה מילי)הכוכבי� ישנו זמ) הילו	 ?שבי) השקיעה לצאת, יהודה עצמו סובר' שר) ב"צד ע(פסחי� ' במס

, א� כ). שבת מדובר בסוC השקיעה' ובמס) מרגע שגלגל החמה התכסה מעינינו, היינו(פסחי� מדובר על תחילת השקיעה ' שבמס
ת "וכשיטת ר. וקוד� לכ) הוא יו� גמור, מילי) ורבע לאחר שקיעת החמה מתחת לאופק' ת מתחיל ג"השמשות לפי ר?נמצא שזמ) בי)

לשיטת� זמ) . ת"אמנ� שיטת הגאוני� חלוקה על דברי ר). רסא' סי" אורח חיי�("ע "ו ראשוני� רבי� וכ) נפסק להלכה בשופסק
וכ) הוא , )הכוכבי�?רבעי מיל לאחר מכ) הוא צאת' ג?ו(היינו כשהחמה מתכסית מעינינו , השמשות מתחיל מיד אחר השקיעה?בי)

מחזיק ("א "כפי שכתבו הרב חיד, לא אזלינ) בזה בתר מר), כיוו) שהוא מנהג קדו�, ע"פ שהוא נגד פסק מר) השו"ואע[מנהג העול� 
ה "ד, ש�" (באור הלכה"והארי	 ה) ה שהוא"רסא ד' סי" אורח חיי�"ע "שו(א "וכ) כתב הגר]. ועוד אחרוני�) רסא' סי" ברכה

ועל כ) כתב שחלילה מלהקל לעשות מלאכה , לצדד בשיטת הגאוני� והזכיר פוסקי� רבי� הנוקטי� שיטה זו) מתחילת השקיעה
היה מקו� להקל לעשות מלאכה , שאילו היו בקיאי�, משמע קצת(השמשות ?ובפרט שאנשי� אינ� בקיאי� בזמ) בי), אחר השקיעה

חר ישנו מקו� להקל ג� לא, שבת?במקו� מצוות עונג, הדחק כעי) זו?בשעת, שבנדו) דיד), א	 יתכ)). ועיי) לקמ), אC לאחר השקיעה
וא� תרצה לומר , ואז הוא עדיי) יו� גמור, ת ודעמיה" ספק הלכה כר?ספיקא ?מטע� ספק, השמשות?כל זמ) שהוא בי), השקיעה

, )ש�(שבת ' יוסי במס' יהודה ור' ובפרט שג� ישנה מחלוקת ר[השמשות עצמו הוא ספק יו� ספק לילה ?הרי בי), שהלכה כגאוני�
העי) נחלקו בו הפוסקי� א� הוא ?ואותו הרC, )יוסי' ר(עי) ?או שהוא כהרC) יהודה' ר(מה ?השמשות הוא רמת מש	 זמ)?)א� בי
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שמספיקא יש להחמיר כדברי ' ונפסקה הלכה בגמ, )וקוד� לכ) הוא יו� גמור(יהודה או מעט לאחר מכ) ' השמשות של ר?בסוC בי)
ורק משו� חומרא דשבת מחמירי� , יוסי' שהעיקר כשיטת ר, שכתב אC יותר מזה) נאכלה "תטו ד' סי" (ביאור הלכה"ועיי) . שניה�

)]. ש בגמרא"פירוש זה אינו מוכרח כל כ	 עיי, לכאורה, אמנ�" (יהודה לעניי) שבת' הלכה כר"ש' וכ	 ביאר את כוונת הגמ, יהודה' כר
הא� עתה הוא יו� או ,  היינו שסוC סוC זהו ספק אחד,"ש� אחד"ספיקא מ?שכ) לכאורה הוא ספק, ספיקא זה?אמנ� יש לדו) בספק

באופ) שודאי נבעלה " פתח פתוח"ולפיכ	 בעל שמצא [דלא הוי ספק ספיקא ) ה ואי"א ד"כתובות ט ע(' ובכעי) זה כתבו התוס, לילה
שמא היתה קטנה , ואC א� היה ברצו) האשה, ספק באונס ספק ברצו), ספיקא?ולא אמרינ) דהוי ספק, נאמ) לאוסרה עליו, תחתיו

שלא ' סי" (משנה ברורה"וכ) כתב ). אות יא, בקונטרס ספק ספיקא(	 להלכה "והביאו הש"]. דש� אונס חד הוא", ופיתוי קטנה הוא
שאC א� ספק , )ומילתו נדחית למחר, אינו נימול בשבת, שבת?השמשות של מוצאי?לגבי הדי) שמי שנולד בי)(ז "בש� הרדב) ק יד"ס

. נדחה למחר, )ספיקא לומר שנולד בשבת?שאז לכאורה הוא ספק(השמשות ?או בתו	 בי)) בשבת(השמשות ?לפני בי)א� נולד , הוא
א	 מלבד . וכנראה יסביר כ) ג� לגבי נדו) דיד), "דש� ספק חד הוא"שהוא משו� ) ש"ה ביה"ד" (ביאור הלכה"ובטע� הדבר כתב ב

וא� כ) מה לי , ספיקא הוא מכוח רוב?א שטע� ההיתר בספק"לפי שיטת רשבובפרט [שנוי במחלוקת ' העובדה שעיקרו) זה של התוס
ג "איסורי ביאה פ' הל(� "וכפי שמשמע מדברי הרב המגיד בהבנת הרמב, ]או שלא מש� אחד סוC סוC רובא איכא, ספק מש� אחד

כתבו אחרוני� , ואC המחמירי� בזה, ועוד) יג' סי(מ פדואה "ת מהרי"וכ) כתבו שו, �"אחרוני� בדעת הרמב' וכ) כתבו ג� מס, )ב"ה
הובאו דבריו , "תרומת הדש)"ומלבד זאת יש לדו) עוד על פי דברי . ספיקא?ומדאורייתא שפיר הוי ספק, רבי� שהוא רק מדרבנ)

וי ה, ת"שא� הלכה כר, וא� כ) הוא הדי) כא), ספיקא?שפיר הוי ספק, שכאשר ספק אחד מתיר יותר מ) השני, )יב, יא' ש� סי(	 "בש
וכ) נראה לדייק מדברי ). השמשות?שיעור זמ) בי)(רבעי מיל ' ובספק השני לא הוי יו� אלא למש	 ג, מילי) ורבע' יו� למש	 עוד ג

דברי " ביאור הלכה"וכנראה שלא היו לפני ה" (ביאור הלכה"ולא הזכיר את הטע� שכתב ה, ז עצמו שכתב שני טעמי� לדבריו"הרדב
חזקת "שישנה (ז "שנת) טע� אחר בדברי הרדב, ]עצמו הזכירו" ביאור הלכה"שה" [פרי מגדי�"דברי הוכ) נראה לדייק מ). ז"הרדב

שכיוו) שספק אחד , )סב' סי" אורח חיי�"ד "מ ח"אג(מ פיינשטיי) "וכ) כתב להדיא הגר. ולא משו� שהוא מש� אחד, ")מעוברת
השמשות הוא ספיקא ?וחלות זמ) בי), הוא ספק במציאותוג� משו� שבי) השמשות , ספיקא?שפיר הוי ספק, מתיר יותר מחבירו

ועל ). כג' סי" יורה דעה"ו "ח" (יביע אומר"ת "וכ) כתב בשו, ספיקא מש� אחד?א� נאמר שהוא ספק' ולפיכ	 שפיר הוי אפי, דדינא
אולי יש להחמיר בזה מ פיינשטיי) כתב במסקנתו ש"אמנ� הגר(שבת ?השמשות של מוצאי?פי זה התירו למול בשבת תינוק שנולד בי)

עוד יש להעיר שלכאורה לא . ש"עי, א	 המקל בזה אי) למחות בידו, ז סוברי� כגאוני�"א והגר"מכיו) שהגר, משו� חומרא בשבת
	 לומר שג� א� יישכ) לא ש(ש הוא יו� או לילה "שכ) לא נית) להתחיל בספק א� ביה, "מתהפ	"מכיו) שאינו , ספיקא?הוי ספק

וכ	 כתבו . ספיקא?שבכהאי גוונא לא הוי ספק) יד, אות יג(	 בקונטרס ספק ספיקא "וכתב הש, )ת"ספק הלכה כר, נאמר שהוא לילה
ספיקא ?קי כללי ספק' סי" (חדש?פרי"כ ה"וכ) מט' סי" (כנסת הגדולה"כמבואר ב, א	 אחרוני� רבי� חולקי� על זה. עוד אחרוני�

  ).שפ' עמ" (טהרת הבית"ועיי) עוד בזה בספר , ועוד) אות יג
  :השמשות?בעני) שיעור אור	 זמ) בי)  
ששיעור " תרומת הדש)"דעת . א	 נחלקו באור	 שיעור זה, ")הרC עי)"ובנוסC לזה כ(רבעי מיל ' כבר נאמר לעיל שהוא כדי הילו	 ג  

יורה "רסא וב' סי" �אורח חיי("ע "ובעקבותיו פסק להלכה מר) המחבר בשו, ) דקות וחצי13רבעי מיל ה� ' ג?'ו(ח דקות "מיל הוא י
, שכתב" לקט יושר"בספר " תרומת הדש)"אמנ� יש להעיר מפי תלמידו של ). [ש�(	 "א וש"וראה ג� ברמ) ו"סט ס' סי" דעה

, ב דקות וחצי"משמע ששיעור מיל הוא כ) ש�(בפסחי� ' ואילו מ) הגמ]. ע" וצ?היא לפרק זמ) ארו	 יותר " תרומת הדש)"שכוונת 
. שמהל	 מיל הוא קצת יותר משליש שעה, שכתב) הלכות עסק המצות(ל "וכ) משמע ממהרי, )ק י"תנט ס' סי" (חוק יעקב"וכ) כתב ה

 24(ששיעור מיל הוא כשני חומשי שעה ) ש�(עובדיה מברטנורא ' ור) ב"ג מ"בפירוש המשניות פסחי� פ(� "ולעומת� דעת רמב
שיעורי� אלה לא נכוני� אלא בזמ) תחילת תקופת תשרי  ותחילת , בר�). תנט' סי" אורח חיי�" ("תניא"וכ) היא דעת בעל ה, )דקות

השמשות בחשכת הרקיע ?התולה את זמ) בי)' א	 ה� משתני� במהל	 השנה וכפי שמשמע בגמ, )שאז היו� הממוצע(, תקופת ניס)
ילי) משתני) בכל מקו� ובכל זמ) מ' הני ד:  "ל"וז, )'ט' קונטרס דבי שימשא ד" (פרי חדש"כ ה"וכ).  שהוא דבר התלוי במקו� וזמ)(

) ט, רסא' סי" (פרי מגדי�"אמנ� משמע קצת מ[,  ) קבלת שבת?בסידורו (ובעל התניא ) ש�(א "וכ) כתבו הגר". לקולא' אפי
 ומכיוו),  כוכבי� בינוניי�3א� כבר יצאו , פ די) היה לנו לבדוק"כ ע"וא]. ששיעור זה הוא קבוע) ק ג"רלה ס' סי" (מחצית השקל"ומ

. של המקו�) אמי)(כוכבי� בינוניי� או עלינו להיעזר בלוח ' יש להמתי) עד שיצא הספק מלבנו שאכ) יצאו ג, שאיננו בקיאי� בדבר
  ).בקונטרס על בי) השמשות" (זמני� כהלכה"ובספר ) מא' ז סי"ח" (יביע אומר"ת "ועיי) עוד בעניי) זה בשו

ומכיוו) שכתבו , )ב"שבת לה ע(' וכמבואר בגמ, הכוכבי�?הוא צאת, )בינוניי�(כוכבי� ' שכשיצאו ג, ת מודה"יש לציי) שג� ר  
ת אינה מתאימה אלא במקומות מסויימי� ובזמני� מסויימי� "ששיטת ר, )מאמר ב פרק ה" (המנחת כה)"בינה�  , אחרוני� מספר

ש� (בי תחילת זמ) בי) השמשות כתב ולג. מילי) מהשקיעה' הכוכבי� הינו הרבה קוד� שיעור ד?ובמקומות רבי� זמ) צאת, בלבד
א	 מעיקר הדי) כתב שיש ג� לצמצ� את . כ	 כתב לעני) מעשה(רבעי מיל קוד� לצאת הכוכבי� ' שהוא מתחיל באופ) קבוע ג )ד"פ

מנחת "פ ה"ע) ה קוד�"רסא ד' סי( "ביאור הלכה"וכ) כתב ה). ש"עי. זמ) בי) השמשות באופ) יחסי לצמצו� זמ) הארבעה מילי)
מ "וכ) כתב להלכה הגר. ת"הכוכבי� אC לר?הרי זה צאת, וא� נראי� הכוכבי�, מקו� והזמ)המשתנה לפי " ת"זמ) ר"ל ש"הנ" כה)

מיל באופ) יחסי ' ת כתב שיש לחשב ג"השמשות של ר?ולגבי תחילת זמ) בי), משתנה לפי המקו� והזמ)" ת"זמ) ר"ש) ש�(פינשטיי) 
  ).     ושלושת החלקי� האחרוני� הינ� בי) השמשות,  רבעי מיל?16היינו לחלק הזמ) של ארבעה מילי) ל(
ובפרט שהוא במקו� חומרא , אי) להמשי	 לנסוע לאחר השקיעה, ולעניי) הלכה נראה שמכיו) שמנהג העול� הוא כדעת הגאוני�  

  .דשבת
ע "וכמבואר בשו" ד ונחפז עליהשהוא טרו"השמשות במלאכה ?בי)" שבות"ולא גזרו על , "שבות"שכ) אמירה לגוי אסורה משו�    4

נית) לסמו	 , ואC שישנו ג� איסור תחומי). השמשות להדליק לו נר?שמשו� כ	 מותר לומר לגוי בשעת בי), )שמב' סי" אורח חיי�("
) ה נאכל"תטו ד' סי" (ביאור הלכה"ועיי) . השמשות?וא� כ) לא גזרו על כ	 בי), על הסוברי� שאיסור תחומי) אינו אלא מדרבנ)

  .כיוו) שאינו איסור חמור כל כ	, "ערובי תחומי)"לעניי) ) עיי) לעיל(יוסי ' השמשות של ר?שהקל לפסוק כבי)
שכ) בדבר שיש בו מחלוקת , מותרת לגוי, ת"השמשות של ר?עד זמ) בי), השמשות?ולכאורה היה מקו� לומר שאC לאחר בי)  

שיד לגבי שבירת מנעול של תיבה ' סי" אורח חיי�"טור " (בית יוסC"בוכפי שמשמע , הפוסקי� יש מקו� להתיר לעשותו על ידי גוי
  .י גוי"ובזה לא יועיל שיעשה ע" תחומי)"אלא שישנו איסור , וכ) משמע מפוסקי� נוספי�, )ש"עי, בשבת

: וכדלהל), )י גוי"ע(יתכ) שנית) להקל להמשי	 לנסוע , אמנ� כאשר מדובר ברכב גבוה שהנוסעי� בו נמצאי� למעלה מעשרה טפחי�  
ב מיל "היינו בפחות מי, כשמדובר באיסור דרבנ), וא� כ), א� יש תחומי) למעלה מעשרה טפחי�', מסתפקת הגמ) א"מג ע(בעירובי) 

. הוי ספיקא לקולא, )תד' ח סי"או" בית יוסC"ע ו"עיי) טוש(ב מיל לדעת הסוברי� שעיקר תחומי) הוא מדרבנ)  "או אC יותר מי
אC שהוא גבוה , )שאז ניחא תשמישתיה(טפחי� ' טפחי� על ד' שא� ישנו עמוד שרחב ד, את דבריה'   הגמאמנ� בהמש	 מסייגת

שא� נוסע בקרו) אC שגבוה ) ב"מג ע(א "ועל פי זה כתב ריטב, )ג הקרקע דמי"וכעומד ע" (ארעא סמיכתא"נחשב ל, עשרה טפחי�
וכ) משמע , להלכה כדבר פשוט) רסו' סי(י "והביאו הב, " סמיכתאארעא"הוי כ, טפחי�' טפחי� על ד' כיוו) שרחב ד, עשרה טפחי�

  . לאסור ללא חולק) ק ה"ס, תד" (כC החיי�"וכ) כתב ב, )תד' ריש סי" (ביאור הלכה"וב) ק ז"רמח ס' סי" (מג) אברה�"ב
עת במי� למטה משמע שהנוסע בספינה שתחתיתה משוק: ) קמז" (יראי�"בספר ה: א	 למרות האמור אפשר שנית) להקל בדבר  

פני הספינה שגבוהי� מקרקעית הי� ?א	 א� הוא עומד על, הריהו עובר על איסור תחומי), א� הוא עומד בתחתיתה, מעשרה טפחי�
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מדוע לא , הביא שני טעמי�) צח, צז' ו בליקוטי� סי"ח(בתשובה " חת� סופר"וה[דאי) תחומי) למעלה מעשרה ,  שרי?עשרה טפחי�
  ): כדי) עמוד" (יכתאארעא סמ"אמרינ) דהוי 

  . לא שיי	 לדבר על ארעא סמיכתא, מכיוו) שהספינה מתנועעת. א  
ולא נאמר בזה איסור , "לא יצא איש ממקומו"אי) זה בכלל , היא זו שנעה תחתיו" קרקע"וה, מכיוו) שהוא עצמו עומד במקומו .ב

מכיוו) שהקרו) מתנועע והנוסע , קרו) ואC עדיפא מיניהוכתב שהוא הדי) ב, )'ש� בגמ' הובא בתוס, �"וכעי) זה כתב רשב(תחומי) 
" יראי�"שיש ראשוני� החולקי� על ה" חת� סופר"מ כתב ה"ומ. וא� כ) לא ניחא תשמישתיה, שמא יפול, אינו יכול לעמוד בו

  ].שמצדד להחמיר בדבר) ש�(ומשמע מדבריו , "ארעא סמיכתא"דהוי , ושאC בכהאי גוונא אמרינ), בזה
)) ב(רמח קונטרס אחרו) ' סי(הרב " שולח) ערו	"וכתב ב, וחלק עליה�" יראי�"הביא דברי ה) ז"רמח סק' סי" (ה�מג) אבר"ה  

דסבירא ליה שרוכב על גבי בהמה הרי הוא כמהל	 על גבי , )ק ז"רסו ס' סי(הוא משו� דאזיל לטעמיה " מג) אברה�"שטע� ה
). למטה מעשרה טפחי�( שהרי הוא כמהל	 בגובה תחתית הספינה משו�, ומשו� כ	 לא מועיל שנמצא למעלה בספינה, הקרקע

חלוקי� על " העוזר?אב)"ו" בית יוסC"שכ) ה, נית) במקו� צור	 שלא לפסוק כמותו, "מג) אברה�"וכתב שמכיוו) שזהו טעמו של ה
ע "בשו(ע הרב "דברי שוכ) ק יד"רמח ס' סי" (משנה ברורה"וכ) פסק ה. דלא אמרינ) שרכוב כמהל	, וסבירא להו" מג) אברה�"ה

, ועיי) לעיל שיש מקו� לומר, לא הזכיר זאת" משנה ברורה"א	 ה, הרב הזכיר שנית) להקל במקו� צור	 בדבר שהוא מדברי סופרי�
  ).שעיקר תחומי) הוא מדברי סופרי� בלבד

שכ) הפנה " ( סמיכתאארעא"שהטע� שאוסר הוא משו� שנחשב , היא" מג) אברה�"אמנ� יש להעיר שלכאורה פשטות דברי ה[  
  ]. ע"וצ, חלוק עליו" בית יוסC"אי) ה, כאמור, ובזה) תד' לסי

ע הרב ש� "א	 יעוי) בשו. שבדבר שאינו נח לא שיי	 ארעא סמיכתא, משמע) ה בקפיצה"ב ד"ערובי) מג ע(י "עוד יש לציי) שברש  
  . ש"עיי, ג הקרקע לבי) ספינה"שאפשר שיש לחלק בי) דבר הנמצא ע

לא (לומר שאC שעומד בגובה הקרו) דינו כעומד בתחתית הקרו) ,  האמור יתכ) שכוונת האוסרי� מצד ארעא סמיכתא היאומלבד כל  
ומשמע שא� ג� , שאסר דווקא כשהתחתית משוקעת מתחת לעשרה) ש�" (מג) אברה�"וכ) משמע ב, )ג הקרקע"שנחשב כעומד ע

, )ש"עיי, שבספינה לא שיי	 ארעא סמיכתא' וכפי שמשמע בגמ(תא לא נאסר מצד ארעא סמיכ, התחתית מעל עשרה מקרקעית הי�
ג� ה� יודו , וא� כ) ברכבי� שיש בי) הקרקע לתחתית הרכב חלל של עשרה טפחי�). ש�" (משנה ברורה"וכ) משמע להדיא ב. ק"ודו

  ).אמנ� דבר זה אינו מצוי כל כ	(להקל 
שמודה כשהקרקעית גבוהה עשרה טפחי� ושאי) מקו� לדברי , "אברה�?מג)"שג� הבי) ב) ז"רמח סק' סי" (מחצית השקל"ועיי) ב[  
ומשמע , להחמיר" אברה�?מג)"דעת ה) אC א� קרקעית הספינה גבוהה עשרה(שהבינו שבכל גוונא " תוספת שבת"וה" רבא?אליה"ה

  ].סובר שכל שיש שטח של ארבעה על ארבעה נחשב שעומד על גבי הקרקע" אברה�?מג)"שהבינו שה
מכיוו) שיש , שאי) לנסוע על גבי עגלה אC שהיא גבוהה עשרה טפחי�, שכתב) א"תד סק' סי" (ברכי יוסC" להעיר מדברי העוד יש  

שלמה קלוגר ' וכ) יש לציי) שר". ארעא סמיכתא"ולא הזכיר שהעגלה נחשבת ל, שיש תחומי) למעלה מעשרה, לחשוש לסוברי�
ואינו (שגובה עשרה טפחי� בעגלה מועיל לעניי) תחומי) , מזכיר)  אחר לחלוטי)בתשובה העוסקת בנושא, קצב' סי" טוב טע� ודעת("

  ). מזכיר דבר מדי) ארעא סמיכתא
א "עירובי) מג ע() "שבכהאי גוונא דעת הרמב) א"עיי) ערובי) מו ע, "מינד ניידי("ישנו סמ	 נוסC להקל באופ) שנוסע מבלי לעצור   
ונשאר ) ה ממקו� שפגע"נד ד' סי" (באור הלכה"הובאו דבריה� ב, )ש�(א "מע מהרשבשאינו קונה שביתה וכ) מש) ל"ה ועוד נ"ד
וכ) משמע מהמאירי , קונה שביתה, ")מינד ניידי"פ שבפועל "אע(שכל שראוי לעמוד במקומו ) ש�() "א	 דעת הר.  ע למעשה"בצ
  .שכל שהוא למטה מעשרה טפחי� קונה שביתה אC שאינו עומד במקומו) ש�(
נית) לסמו	 על שיטת בעל " צור	 גדול"שבמקו� ) ב"רעו ס' ח סי"ע או"שו(א "ר הוא בכדי שלא להזדקק לדברי הרמוכל האמו  

ורבי� , שכ) הלכה זו אינה מוסכמת, מותרת אC באיסורי תורה)  עונג שבת–בנדו) דיד) (העיטור שסובר שאמירה לגוי במקו� מצוה 
י גוי אC בשבת בצור	 גדול "א	 המיקל לנסוע ע, ")ערו	 השולח)"וב, "ע הרב"וש"ב, "משנה ברורה"כמבואר ש� ב(החולקי� עליה 

ועיי) ). יח?ג אות יז ו"ג סכ"ח ח"או" (יביע אומר"ת "ועיי) עוד בזה בשו). ל"וכנ, כשאי) איסור תחומי)(כעי) זה אי) מוחי) בידו 
  . בעני) היציאה מ) המכונית7בהערה 

  .ומי) עיי) בהערה הקודמתלעני) תח" רכב גבוה"בעני) הגדרת    5
  ).שצח' סי" אורח חיי�("ע "לעני) זה עיי) שו" עיר"בעני) הגדרת    6
ובכל מקרה של נסיעה לאחר השקיעה יש להזהר ביציאה מ) המכונית שהנהג יפתח את דלתו של הנוסע .  באריכות4כמבואר בהערה    7

  .או שבדלת, כדי שהיהודי לא ידליק את האור שבמכונית, היהודי
  .3עיי) הערה    8
 ).ב"תשלו� וכיו(וישתדל לכתחילה להיכנס לרכב לפני כניסת השבת כדי שלא להיתקל באיסורי שבת הכרוכי� בכניסה לרכב    9

  
  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי	          הרב יוסC כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ) נחמיה גולדברג
  רב נחו� אליעזר רבינובי�ה

  הרב ישראל רוז)
  
  
  

  

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

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

  )לח� לקניה(  -360I  300 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


