
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ח"תשס דברי�

  
  

  ? מי היוז�
  ?לתור או לחפור

 "אר� חמדה " כוללראש, ארנריי�משה הרב 

  

  

  

  

    :בפסוקי אלה, מה הביא אותו לשלוח את המרגלי, משה מתאר בפרשתנו
ְ)ֶכ ַו&אְמר� ִנְ�ְלָחה ֲאָנִ�י ְלָפֵנינ� ְוַיְחְ$ר� ָלנ� ֶאת ָה#ֶר" ְוָיִ�ב� אָֹתנ� ָ�ָבר ֶאת ַהֶ�ֶרְ� ֲאֶ�ר ַנֲעֶלה"  ַוִ&ְקְרב�+ ֵאַלי *(

' א דברי " (ַו4ִיַטב ְ-ֵעיַני ַהָ�ָבר ָוֶא3ַח ִמֶ* ְ�ֵני ָע2ָר ֲאָנִ�י ִאי� ֶאָחד ַל0ֶָבט. ָ-, ְוֵאת ֶהָעִרי ֲאֶ�ר ָנבֹא ֲאֵליֶה+
  ).כג7כב

  

  : לעומת זאת בספר במדבר אנו מוצאי תאור אחר
ר� ֶאת ֶאֶר" ְ*ַנַע+ ֲאֶ�ר ֲאִני נֵֹת+ ִלְבֵני ִי2ְָרֵאל ִאי� ֶאָחד ִאי� ֶאָחד ְ�ַלח ְלָ� ֲאָנ: ַוְיַדֵ-ר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ֵ)אמֹר" ִ�י ְוָית(

 ֲאָנִ�י ָראֵ�י ְבֵני ִי2ְָרֵאל : ְלַמֵ;ה ֲאבָֹתיו ִ&ְ�ָלח� *ֹל ָנ2ִיא ָבֶה(ָ ַו4ְִ�ַלח אָֹת מֶֹ�ה ִמִ>ְדַ-ר ָ$אָר+ ַעל ִ$י ְיקָֹוק *(
  ). ג7ג א"במדבר י" (הֵהָ>

  

  :+ בפירושו לספר במדבר מבאר"הרמב? ה"מי יז את צאת המרגלי הע או הקב, צרי� עיו+
"�ואחר כ� בא הדבור אל משה כשאר , ששאלו ישראל השליחות וייטב הדבר בעיני משה, אבל היה העני+ כ

 אבל במשנה תורה הזכיר , י כ+ היהוהנה נאמר כא+ העני+ בסת כ..." שלח ל� אנשי"הדברות ואמר לו סת
  ". להגיד לה פשע כי חטאו במה שבקשו ושאלו ה עצמ, לה משה כל הדברי מתחילת+

  

י בפירושו לספר דברי טוע+ שהתיאור בספר דברי הוא התיאור המדויק ובספר במדבר לא הוצר� "ג המלב
  :לכתוב זאת

"� היה אבל עתה שמתו דור המדבר והדור החדש הלא יטעו כי פרשת שלח נכתבה בעת המעשה וידעו כול אי
  ". הוצר� להגיד אי� היה' שהיה שלוח המרגלי מצוה מד

  ).א שיובאו לקמ+"אומנ עיינו בפירושו ש שמחלק אחרת מדברי המהרש(
  

ָחה ִנְ�ְל"מטרת השליחות לפי פרשתנו היא . א נשווה ביתר דקדוק בי+ שתי הפרשיות נמצא הבדל מהותי נוס<
  ". ָלת�ר ֶאת ֶאֶר" ְ*ָנַע+"לעומת זאת בספר במדבר המטרה היא " ֲאָנִ�י ְלָפֵנינ� ְוַיְחְ$ר� ָלנ� ֶאת ָה#ֶר"

  

  :רמז לביקורת" ְוַיְחְ$ר�"רואה בביטוי ) ב"לד ע(בסוטה ' הגמ
" ו לנו את האר"ויחפר"חייא בר אבא מרגלי לא נתכוונו אלא לבושתה של אר" ישראל כתיב הכא ' אמר ר"

 " שלוח המרגלי, אותה שאילה ששאלו תחילה: "י"מסביר רש". וחפרה הלבנה ובושה החמה"וכתיב הת
ה "ונראה לפרש דרצונו לומר דלא היה בזה דעת הקב) "ה שלח ל�"ש חידושי אגדות ד(א "ומבאר המהרש

� משל באד וכי בורר לו חלק רע מדר, שהיא טובה והיה לה להאמינו בכ�) על אר" ישראל(שהעיד כבר עליה 
ותוכ+ הדברי כי ... אלהי� דורש אותה' אר" אשר ד"לעצמו וכל שכ+ הבורא שבירר לו אר" ישראל כמו שנאמר 

ה בשליחות יהושע שני "ולזה הסכי הקב... הלכו לפי הטבע קצת ' ג במלחמות אלו שהיה לה תשועת ד
ולא שלחו אות+ רק שידעו מהיכ+ .  ולא יוציאו דיבה על האר"שהוחזקו כבר לצדיקי, אנשי וה כלב ופנחס

רוב מיעוט "ה ע משה לשלוח שני אנשי כאילו כמו שכתוב שלח ל� אנשי ד"נוחה ליכבש וג כא+ הסכי הקב
אבל ישראל לא היה כוונת בכ� אלא לידע הא טובה א רעה ומשה לא ידע את כוונת זה הרעה ועל , "שני

יראה ' כי ד, שלא ידעת כוונת הרעה ולא לדעתי, לדעת�" שלח"ה "ואמר לו הקב" ב בעיני משהוייט"כ+ אמר 
  " .ללבב שכל כוונת לבושת אר" ישראל

  
  , למד מכא+ כי ג כשהולכי לבדוק כיצד נית+ בדר� הטבע להתנחל באר" ישראל והא כדאי על פי השכל להתנחלנ

  .ה עבור עמו"י הקבצרי� לזכור שאנו דני באר" שנבחרה על יד
  
 

  רבי יעקב ב+ אברה ועיישה סבג נ"לעמוקדש 

  
  

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

  02%5379626:   פקס02%5371485' טל

  ERETZ HEMDAH 

5  Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236   Jerusalem 91360 
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי+"בחודשי הקרובי יתפוס מדור 
  

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

  
  

  קניי+ סודר וקניי+ אודיתא
  הרב יואב שטרנברג

  
  .נעסוק בשני קנייני שאינ ייחודיי למטלטלי+ או לקרקעות, כחתימה לעיסוקנו בדיני הקנייני

  קניי+ סודר
י " החפ" של חברו עמהותו של קניי+ חליפי+ היא שכאשר צד אחד קונה את. קניי+ סודר הוא ביסודו של דבר קניי+ חליפי+

כא+ שני החפצי המוחלפי , בניגוד לקניי+ כס<. נקני חליפיו לצד השני ללא צור� במעשה קניי+ נוס<, הקנייני הרגילי
  .חפ" אחד אינו תמורתו הכספית של השניכיוו+ ש –אינ צריכי להיות בעלי שווי דומה 

המקנה קונה , בקניי+ סודר. קנות חפ" שאינו נמצא תחת יד המקנההוא בעצ שימוש בקניי+ חליפי+ על מנת לה, קניי+ סודר
יכול המקנה להחזיר לקונה את , לאחר מכ+. ובתמורה נקנה החפ" שאותו באמת רוצי להקנות, חפ" כלשהו מ+ הקונה

, חתהחפ" שאותו קונה המקנה מהקונה הוא חפ" פעוט כדוגמת עט או מטפ, בדר� כלל. החפ" שבו השתמש לביצוע הקניי+
כיוו+ ', חליפי+'ל והראשוני "מכונה קניי+ זה אצל חז, לעתי. ומכא+ מגיע שמו של הקניי+, השתמשו בסודר, ל"ובימי חז

  .זהו אכ+ קניי+ חליפי+, שביסודו של דבר
דו שהחפ" שעל י, מבואר) חוש+ משפט סימ+ קצה סעי< ב(בשולח+ ערו� . שקיימות כמה הגבלות ביחס לקניי+ סודר, יש לציי+

  .י קניי+ סודר"אי+ אפשרות להקנות מטבע ע, כמו כ+. ואינו יכול להיות פירות או מטבע, נעשה הקניי+ צרי� להיות כלי דווקא
  

�ל "כאשר חז, מסיבה זו. הוא שימש כקניי+ הרגיל בכל מקו שהיה צרי� לעשות מעשה קניי+, כיוו+ שקניי+ סודר נוח כל כ
כפי שביארנו באחד הגליונות , היות שהקניי+ מבטא גמירות דעת. כוונת לקניי+ סודר, והראשוני מתייחסי לקניי+ סת

ואי+ הקניי+ , ג במקו שאי+ צור� בקניי+, והיו משתמשי בו, המבטא גמירות דעת' טקס'הפ� קניי+ סודר ל, הקודמי
ינ+ צריכי+ קני+ ואי+ לקני+ בה יש דברי הרבה שא :הלכה יא "):הלכות מכירה פרק ה( "וכ+ כותב הרמב. מועיל כלו

או המוחל לחבירו חוב , או המבטל מודעה, או המוסר מודעה, או עושה שליח, והמגרש אשתו, כגו+ המשחרר את עבדו, טע
, נהגו רוב המקומות להקנות למקצת אלו הדברי או כיוצא באלו :הלכה יב. וכל כיוצא בדברי אלו, או פקדו+ שיש לו בידו

או שבטל המודעה שמסר על גט זה וכיוצא , או שמחל לפלוני חוב שיש לו אצלו, ינו מפלוני שעשה פלוני שליחואומרי וקנ
אלא להודיע שאינו אומר דברי , קני+ זה שנהגו להקנות באלו הדברי אינו מועיל כלו :הלכה יג. פ שאינו צרי�"אע, באלו

 אמר בלב של אני אמרתי וגמרתי לעלפיכ� א, אלו כמשחק ומהתל אלא שגמר בלבו ואחר כ� אמר �שות דבר זה אי+ צרי
  ".דבר אחר כלל

הקניי+ , אול כאמור. עושי קניי+ סודר כאשר ממני שליח למכירת החמ" או כשממני את העדי לקידושי+, ג כיו
  . אלא רק מסמל את גמירות הדעת של הממנה, הזה אינו מקנה שו דבר

  
  קניי+ אודיתא

אי+ התייחסות בגמרא לשאלה מהו קניי+ . 'אודיתא'שנית+ להקנות ג בקניי+ , אומרת.) קמט( בבא בתרא הגמרא במסכת
מעשה , שכאשר אד מודה בהודאה גמורה שחפ" מסוי שיי� לפלוני, כותבי) ה שכיב מרע"ש ד(התוספות . אודיתא

  . הודאה זה כשלעצמו מקנה את החפ"
קצות "בעל לדעת . או שצרי� שהודאה זו תיעשה בפני עדי, גמורה של המקנההא מספיקה הודאה , נחלקו האחרוני

א< א , הרי היא יכולה לשמש כראיה בבית די+, שכל שהיתה הודאה גמורה, בניגוד להודאה סת, )א"סימ+ מ סק ("החוש+
א המודה לא ידע שהוא ולכ+ , הרי שקניי+ אודיתא נובע מכ� שההודאה נעשתה בפני עדי, המודה לא ידע שהיו ש עדי

שמאחר שהודה בפני עדי יכול , כי גמירות הדעת של המקנה נוצרת מידיעתו, סברתו היא. אי+ זה קניי+, מודה בפני עדי
שגמירות , כותב) א"ש סק ("נתיבות המשפט"בעל , לעומת זאת. הזוכה להשתמש בהודאה זו כדי להוציא ממו+ בבית די+

  . א< א המודה לא ידע שיש ש עדי, מורההדעת נוצרת מעצ ההודאה הג
 שאפשר )ש(הרי ביחס לקניי+ אודיתא מבואר בגמרא בבבא בתרא , שבו אי אפשר להקנות כס<, בניגוד לקניי+ סודר

ובכל פע שצרי� לעשות מעשה , קניי+ זה נוח יותר מקניי+ סודר ובימינו מרבי להשתמש בו, למעשה. להקנות בו כס<
  . שאכ+ נעשה מעשה קניי+, הצדדי להסתפק בכתיבת הודאה בהסכ שביניהיכולי , קניי+

  
  

  משפטי שאול
  ל בשבתו "ר מר+ הגאו+ הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די+ עקרוניי של מו הוצאה מחודשת של הספר

  )לח� לקניה(    80Cמחיר הספר  .בספר ג משא ומת+ בנושאי אלה ע גדולי הדור. י+ הגדול בירושליבבית הד
  

  
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626%02:  פקס2710538%02: טלפו+ "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  הרב מרדכי הוכמ+
  
  

  ַר2ִי ְלֵבית 0ְָעִרי�הלוויה הפלאית של 

  ַר2ִיהמסורות הסותרות ביחס למיקו� קברו של 
, ֵבית ְ�ָעִרינמצא ב") ַרִ-י"שידוע בכינויו (ה הנשיא מסופר שקברו של רבי יהוד) ב"הט "פ(מסכת כלאי  בירושלמיב

  :וזו לשו+ הירושלמי בתרגו חופשי; ִצ$Dִריושהלווייתו נערכה במסע פלאי שהחל ב
 אנו 7 מת ַרִ-ימי שיאמר לנו ש'אנשי ִצ$Dִרי אמרו  ... ואל תספדוני בעיירות... דברי בשעת פטירתושלשהַרִ-י ציוה "

 תפוסי+ יצוקי ואראלי'הוציא בר קפרא את ראשו מהחלו+ כאשר הוא עטו< ובגדיו קרועי ואמר לה . 'הורגי אותו
וקרעו את . '!!את אמרת'אמר לה ', !!ַרִ-ימת 'אמרו לו . 'בלוחות הברית וגברה יד+ של אראלי וחטפו את הלוחות

  .מילי+ שלשהבגדיה והגיע קול קריעת בגדיה למרחק 
והניחוהו , ונתכנסו כל העיירות להספידו, ערב שבת היתה.  נעשו באותו היו'מעשה ניסי�' – רבי מנא רבי נחמ+ בש

עד שהיה כל אחד ואחד מגיע לביתו  7ותלה לה היו . לֵבית 0ְָעִרי�והורידוהו ; )להספידו(בשמונה עשרה בתי כנסיות 
התרנגול קרא והאיר ( קרא הגבר 7יוו+ ששקעה החמה כ. ומדליק לו את הנר )1וצולה לו דג(וממלא לו חבית של מי� 

 יצתה בת קול ואמרה לה+ כל מי ,התחיל מצפונ להציק לה ולומר שמא חיללנו את השבת במסע הלוויה הזה). היו
  ...".יהא מבושר מחיי העול הבא שלא נתעצל בהספידו של ַרִ-י

  
  !!הספור שבירושלמי טעו+ ברור

  ? מתַרִ-ימדוע ה רצו להרוג את מי שיודיע לה ש? "לֹא ִ&ְרָצח"חששו לעבור על הצווי מדוע אנשי ִצ$Dִרי לא 
עשרה בתי 7מדוע העיזו מארגני הלוויה לעבור על ציוויו ולהספיד אותו בשמונה, וא כ�; "אל תספדוני בעיירות"ַרִ-י ציווה 

�  !?הכנסיות שבעיירות שבדר
ומארגני הלוויה העיזו להספיד את רבי בשמונה עשרה העיירות . ה נעשה בערב שבתמפני שמסע הלווי, התמיהה גדולה ביותר

 �מדוע , וא כ� צרי� להבי+. 2אפילו בבית המקדש" מעשה ניסי"ידוע שאי+ סומכי על .  ולגרו ספק חילול שבת7שבדר
  !?עיירות הללו כדי להספיד אותו ב7 ולעצור את השמש 7" מעשה ניסי"העיזו מארגני הלוויה לסמו� על 

  
ושחולקת על , י"מסורת קדמונית שמרומזת ברש) ד< קג ב, כתובות" (שיטה מקובצת"הרב בצלאל אשכנזי מביא בחיבורו 

  :וזו לשונו. והוא כותב שהוא עצמו זכה להיות על קברו. קברו של ַרִ-י נמצא בִצ$Dִרי, ולפיה; הירושלמי הזה
 ,ואפשר דא< על גב דמקו קברו קנוי לו בֵבית ְ�ָעִרי. ואני זכיתי והייתי על קברו. שקברו בִצ67ִריוקבלה בידו ... י"רש"

  !!" לא נקבר אלא בִצ$Dִרי7, כדאמרינ+ בירושלמי וכדכתיבנא לעיל 7 לפי שנפטר בִצ$Dִרי והיה ערב שבת
מדוע הירושלמי מספר על לוויה , י+אלא שא כ� צרי� להב. מעיד שקברו של ַרִ-י נמצא בִצ$Dִרי" שיטה מקובצת"מחבר ה

  !?מדוע הירושלמי מספר מעשה שלא ארע! ?פלאית שבסיומה ַרִ-י נקבר בֵבית ְ�ָעִרי
  

  הסמלי� הבסיסיי� שבאגדות הירושלמי
  בירמספר ש, )ג, כלאי ט(ירושלמי ה. בסתירה למסורת הדורותלכאורה אי+ זו הפע היחידה שדברי הירושלמי עומדי

המכוער וספר "במאמר . מאיר טמו+ בטבריה'  שר מעידהמסורת הדורותואילו  , בשפת ימה של אסיאותו שיטמנו אמאיר ביקש

שתדל לבאר ובמאמר הנוכחי נ; התבארה המשמעות הסמלית של דברי הירושלמי ביחס למיקומו של קבר רבי מאיר" הגאולה
  .את המשמעות הסמלית של דברי הירושלמי ביחס למיקומו של קבר ַרִ-י

  
שלשה "קול קריעה של בגדי אינו יכול להגיע למרחק של . רווי בסמלי פלאיי, של ַרִ-י" מותו ובהלווייתו"המעשה ב

התבאר שקיימת מחלוקת כיצד יש במאמרי הקודמי . בלא נס" שמונה עשרה עיירות"ואי אפשר להספיד ב, בלא נס" מילי+
ואילו לשיטת משיח . צרי� להביא את הגאולה באמצעות התחברות לעול המעשה, לשיטת משיח ב+ יוס<. לקרב את הגאולה

  .ב+ דויד צרי� להביא את הגאולה באמצעות התחברות לתורה
  

וה סבורי שצרי� , התבאר שבית שמאי מייצגי את שיטתו של משיח ב+ יוס<" מלחמת בית הילל ובית שמאי"במאמר 
ואילו בית הילל מייצגי את שיטתו של משיח ב+ דויד וה  סבורי . להביא את הגאולה באמצעות התחברות לעול המעשה

" שמונה עשרה"התבאר שהמספר עוד . והתנתקות מעול המעשהות לתורה שצרי� להביא את הגאולה באמצעות התחבר
מספר על מלחמה בי+ בית ) ד"ה, א"שבת פ(ירושלמי ה. הפעילות באמצעות התורה והתפילהל את "� ובאגדות חז"מייצג בתנ

לא והירושלמי מרמז שבית שמאי היו מתייחסי אל בית הילל ש". שמונה עשרה"שמאי לבית הילל שבמרכזה עומד המספר 
  "הרוגי" כאל 7רצו להתחבר לעול המעשה 

� ובאגדות חז"מייצג בתנ" שלש"התבאר שהמספר " של בבא בן בוטא' מהפך'ה"במאמר " ל את הפעילות באמצעות עול
ובית ,  שבמהלכה בית שמאי ניסו לכפות את דעת על בית הילל שהירושלמי מתאר מחלוקת קיצוניתהוכחנו ג . המעשה

הירושלמי ". שלוש"במרכז המעשה עומד הסמל של המספר ; שהיה לה אצל בית שמאי" + סמויסוכ"הילל ניצלו בזכות 
  .מייצג אותה" שלוש"שהמספר ; כדי לרמז שמדובר במחלוקת ביחס להתחברות לעול המעשה, שתמש בסמל הזהה
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הסמלי הבסיסיי . מלי הללו מקילה עלינו את הכניסה הראשונית לתו� נבכי המעשה במסע הלוויה של ַרִ-יהכרת הס
אול היו מי שלא הסכימו .  שדגלה בחיבור לעול המעשה7שאנשי ִצ$Dִרי הבינו שַרִ-י הכריע כהשקפת עולמ , האלו מגלי

שמי שמפרש את , אנשי ִצ$Dִרי טענו לעומת, ומאיד�. של ַרִ-י" מיתה" כ7וה פרשו הכרעה כזו של ַרִ-י , ע ההכרעה הזו
  .ה"מפני שהוא מתנגד לרצונו של הקב; "הרוג" הוא עצמו 7" מיתה"הכרעתו של ַרִ-י כ

  
 האנשי –" שמונה עשרה"המעשה במסע הלווייתו של ַרִ-י מייצג את השיטה שסבורה שהאמת מצויה בשיטת אנשי ה

שהכרעתו של ַרִ-י , והמעשה מרמז. ולא בשיטת אנשי ִצ$Dִרי שמתחברי לעול המעשה; התורה והתפילהשמתחברי לעמל 
  .וצרי� להספיד על כ�, שלו" מיתה" שקולה כ7כאנשי ִצ$Dִרי 

  

  המסע מִצ67ִרי לֵבית 0ְָעִרי�
צרי� לעיי+ בכמה , המשמעות הסמלית הזוכדי להבי+ את . המעשה משתמש בסמל נוס< והוא המסע מִצ$Dִרי לֵבית ְ�ָעִרי

 בספיחי מוצאי השביעית"שמבארי את שורשי פסיקתו המיוחדת של הרמב, מקורות הלכתיי ;� קבלו התנצלות ,ולפיכ
לאחר שנעסוק בהבנת המשמעות הסמלית הזו נחזור לעסוק בענייני האגדה .  יתכ+ שהמאמר יהיה מסוב� במקצת,מראש

  .במאמרי הבאי" אר" אגדה"קריאת המאמר מוזמ+ לחזור ולהצטר< לסדרת מי שיתקשה ב. הרגילי
  

  . הלכה מתו� חוקי העבודה שבי+ בעלי הבתי לבי+ הפועלי7הירושלמי מצטט במעשה 
והוא חייב לשחרר , נאמר שבעל הבית צרי� להפחית משעות העבודה של הפועלי בערב שבת, )ד, פרשה עב(בראשית רבה ב

עד שיהא כל אחד ואחד ממלא לו חבית של מי וצולה לו דג מבעוד יו משו כבוד  "7 פני כניסת השבת אות זמ+ קצר ל
אול כאשר הוא מגיע לדי+ הזה הוא מצטט ; הירושלמי מספר את סיפור מסע ההלוויה של ַרִ-י בארמית". שבת ומדליק נר

 שבי+ בעלי הבתי "חוקי העבודה"ת להלכה מתו� שהוא עובר להתייחס כע,  כדי להפנות את תשומת לבנו–אותו בעברית 
  .לבי+ הפועלי

  
בתוספתא מסופר על מסע של . הירושלמי משתמש באמצעי הזה כדי לרמז לנו שהוא מתייחס למסע אחר שמסופר בתוספתא

רש על ידי והמסע הזה מתפ". הירק7היתר"של " הלוויה"כשבמרכז המעשה ההוא עומדת , פועלי מִצ$Dִרי לֵבית ְ�ָעִרי
  .של ַרִ-י" הלווייתו"הירושלמי באופ+ סמלי כמסע 

   

  מסע הֶיֶרק מִצ67ִרי לֵבית 0ְָעִרי�
  :דנה בהיתר ספיחי הירק שיצאו לשנה השמינית) יד7 יג, שביעית ד(תוספתא ה

מעשה שזרעו יוסה '  רר אמ.מותרי+ וא לאו אסורי+ ]א עשו כיוצא בה+[ שיצאו משביעית למוצאי שביעית ...בצלי�"
 בתו� ֶיֶרק והיו פועלי+ יורדי+ ומנכשי+ בתוכו ומביאי+ .9ְע6ִרי+ למוצאי שביעית זרעוהו ,בִצ67ִרי בצלי כר� גדול

מ+ האפיל  ָ:ָרקאוכלי+ על ַה.   א עשו כיוצא בה+ מותרי+ וא לאו אסור:ריוחנ+ ב+ נורי ואמ'  ובא מעשה לפני ר,קופותיה+
  " ...על הבכיר

 רק 7וה יהיו מותרי , תא מביאה בתחילה די+ כללי שבצלי שגדלו בשנה השביעית אסורי ג במוצאי השביעיתהתוספ
ורק אז יותרו הבצלי , )ימהר ויבשיל( יבכיר 7 צרי� להמתי+ שהבצל שיזרע במוצאי השמיטה , כלומר". א עשו כיוצא בה+"

  .שנזרעו בשנת השמיטה
  

ובמוצאי השביעית ,  בצלי בשנת השמיטהזרעושבעלי הבתי בִצ$Dִרי , רבי יוסי מספר. לאחר מכ+ התוספתא מביאה מעשה
 . ומסופר שהפועלי היו מביאי ֶיֶרק בתו� קופותיה אל בתיה. לנכשה הזמינו פועלי כדי , לאחר מכ+. 9ְע6ִרי� זרעוה

): יח, יא(תוספתא בבא קמא ארת מתו� העיו+ בא� המציאות שרבי יוסי מתאר מתב, ֶיֶרקרבי יוסי אינו מספר מהו אותו 
  ".  אי+ בעל הבית מקפיד עליה+ מותרי+ משו גזל, בזמ+ שבעל הבית מקפיד עליה+ אסורי+ משו גזלמנכשי זרעי�"

ואז מדללי אות ועוקרי את ; פעמי שנובטי זרעי רבי וה מכחישי זה את זה, כאשר זורעי ירקות ותבואה
והוא אינו מתכונ+ , כאשר בעל הבית מזמי+ פועלי כדי שיעקרו את הנבטי הקטני. הנבטי הקטני מבי+ הנבטי הגדולי

התוספתא במסכת שביעית מספרת שאנשי ִצ$Dִרי לא . יהת מותר לפועלי לקחת אות לב7; להשתמש בנבטי הללו
 7והפועלי נטלו את צמחי הבצל הצעירי ואת צמחי ה2ְעDִרי הצעירי ; הקפידו על הצמחי הקטני שנעקרו מהקרקע

  . לבתיה7 3שכלולי יחדיו בש ֶיֶרק
   

 מתייחסת לפעולה הזו כאל פעולה שאסורה אול התוספתא אינה; מהתוספתא משמע שהבצלי נזרעו בשנת השמיטה עצמה
 שמבאר את שיטת של )'בסו< פרק ט(הובא הירושלמי במסכת שביעית "  והיתר המכירה7החברי "במאמר . באופ+ החלטי

במצב זה שמירת לשיטת  .רב+ היא מתקנת רב+ גמליאל וחבריור החולפיה שמירת השמיטה לאח,  על השמיטההחשודי
 כאל איסור –חלק מ+ החשודי התייחסו לאיסור השביעית ביתר חומרה התבאר שעוד . היא מידת חסידות בלבדהשמיטה 

ר שכירי  בתושנמכרוכדי שיוכלו לעבוד בשדות , וה היו מוכרי את שדותיה לגויי למש� שנת השמיטה; מדברי חכמי
  .של הגויי

שאנשי ִצ$Dִרי , יתכ+ ג. מפני אחת מהסיבות הללו; השמיטהאנשי ִצ$Dִרי היו סבורי שמותר לה לזרוע את הבצלי בשנת 
וה היו סבורי שבאופ+ כזה אי+ ג צור� למכור את , החשיבו את עצמ כחוכרי את הקרקעות שלה מ+ השלטו+ הרומי

  .יר לעבוד בה בשמיטההקרקע לנוכרי כדי להת
  

 וה היו מקפידי על .  לא הסכימו ע שיטת של אנשי ִצ$Dִרי– 4 עירו של רבי יוחנ+ ב+ נורי–הפועלי שהיו מֵבית ְ�ָעִרי
אול למרות זאת ה היו . וה היו מתייחסי אל הבצל שאנשי ִצ$Dִרי זרעו בשביעית כאל ספיחי שביעית; שמירת השמיטה

א עשו " שהבצלי מותרי רק 7ה שמעו מרב שהכלל . טי הבצל הצעירי מותרי מייד במוצאי השביעיתסבורי שנב
א� כשהמעשה הגיע לפני רב . ולא ביחס לבצלי הקטני שקרואי בש ֶיֶרק; נאמר רק ביחס לבצלי גדולי" כיוצא בה+
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א עשו כיוצא בה+ מותרי+ וא לאו  "7 ה כלולי בדי+ ואמר שג, הוא אסר ג את הבצלי הקטני הללו, יוחנ+ ב+ נורי' ר
  ".אסור

  
, א� רבי יוסי מוסי< לספור הזה פרטי נוספי. הסיפור המרכזי של רבי יוסי הוא על מסע של הֶיֶרק מִצ$Dִרי לֵבית ְ�ָעִרי

  .שלכאורה ה מיותרי
  

  הפרטי� הנוספי� בספור מסע הֶיֶרק
  .וג נבטי ה2ְעDִרי הצעירי היו כלולי בֶיֶרק שהפועלי היו נוטלי; עית זרעו ש 2ְעDִרירבי יוסי מספר שבמוצאי השבי

 כדי , גדולרבי יוסי היה צרי� להארי� ולבאר שמדובר בכר . גדולרבי יוסי מספר שנטעו את הבצלי ואת ה2ְעDִרי בכר
ֲהֵרי ֶזה , ַ-ֶ*ֶר אD ְמַק4ֵ ֶיֶרקַהDLֵטַע "מבואר ש) ה, כלאי ה(משנה ב. הכר7  מדי+ כלאינאסרלהסביר מדוע הֶיֶרק הזה לא 

��וכפי שמבואר . שמותר לזרוע בו,  יש אפשרות שימצא בתוכו שטח גדול ריק מגפני חיותגדולאול בכר )". אוסר (ְמַקֵ
אכ+ בחלק ". נDְתִני+ ָל, ֲעבDָדָת, ְוזDֵרַע ֶאת ַה>Dָתר, ֵרה Mָ>הָהי� ָ� ֵ�� ֶע2ְ, ...ֶ*ֶר ֶ�ָחַרב ֵמֶאְמָצעD "7) א,  ד,כלאי(משנה ב

זו מסבירה שהֶיֶרק נזרע בחלק הכר גירסה . 5יבשהוא כר ש" גרידכר ". "גרידכר� שזרעו "מהגרסות בתוספתא נאמר 
  . ולכ+ הוא לא נאסר באיסור כלאי הכר–שיבש 

  
לעול ישנה אד לתלמידו דר� ) "ב, פסחי ד< ג(ל לימדונו "חז. מעורר תמיהההאופ+ שרבי יוסי מספר בו את המעשה 

 מדוע רבי יוסי צרי� להזכיר את .כאשר הרב מלמד את תלמידו הוא צרי� להימנע מלספר לה פרטי טפלי, כלומר". קצרה
  ?הכר במעשה הזה

או  (גדולהוא הוסי< לספר שמדובר בכר , לפיכ� .ועקב כ� הוא יוצר קושי הלכתי, כר�רבי יוסי מספר שנטעו את הבצלי ב
, הוא היה יכול לספר לנו שזרעו בצלי בשביעית. אול רבי יוסי לא היה חייב להארי� בפרטי הצדדיי הללו). יבש = גריד

 נזרעו מדוע רבי יוסי מספר שהבצלי. ושהפועלי הביאו צמחי בצל צעירי לֵבית ְ�ָעִרי ורבי יוחנ+ ב+ נורי אסר אות
  !?בכר�

נבטי ה2ְעDִרי הללו מותרי שהרי ה אינ ספיחי ? ומדוע הוא צרי� לספר שזרעו ש ג 2ְעDִרי במוצאי השביעית
  !?מדוע רבי יוסי צרי� לספר שזרעו ש ג 2ְעDִרי; שביעית

  

  הפועלי� שהתחל; לה� בי+ ֶיֶרק לֶיֶרק
י להסביר מדוע הפועלי טעו והיו סבורי שנטעי הבצל הצעירי היו מותרי כד, רבי יוסי מספר את הפרטי הנוספי הללו

  .מיד במוצאי השביעית
ה שמעו את הדי+ לאיסור שמובא . די+ אחד לאיסור ודי+ אחד להיתר, הפועלי שמעו מרב רבי יוחנ+ ב+ נורי שני דיני

". מותר מייד – הירק"וה שמעו די+ להיתר ; "סורי+וא� לאו אא עשו כיוצא בה+ מותרי+  7  ... בצלי�"בתחילת התוספתא 
והוא מסביר מדוע ה טעו והביאו ,  מוזכר במפורש בתוספתא אול הוא משתמע מתו� מעשיה של הפועליאיננוהדי+ הזה 

  .את הֶיֶרק לבתיה
  

  .ל"� ובדברי חז"אינה קבועה בתנ" ירק"הפועלי טעו מפני שהגדרת ה
  ִ*ְלחְֹ� : "...)ד, במדבר כב(כמו , 6והוא מתייחס למיני הצמחי שאינ אילנות, יר מי+ מסויבא להגד" ירק"פעמי שהש

  ". ַהQֶָדהֶיֶרקַהD0ר ֵאת 
  ,ָיָרק והוא מאופיי+ באמצעות הניקוד 7מתייחס דווקא למיני צמחי שרגילי לגדל בערוגות הגינה" ירק"ופעמי שהש

  ...".ָיָרקר Mְח#ב ֶאל ָנבDת ֵלאמֹר ְ&ָנה ִ)י ֶאת ַ*ְרְמָ� ִויִהי ִלי ְלַג+ ַוְיַדֵ-: ")ב, מלכי א כא(כמו 
   ". לֹא ָהָיהֶיֶרקָ*ָלה ֶדֶ�א : ")ו, ישעיהו טו(כמו ,  מיני הצמחיכל בגידול של הראשונימתייחס לשלב " ירק"פעמי שהש

  ָ-ֵע" �ְבֵע2ֶב ַהQֶָדה ְ-ָכל ֶאֶר" ֶיֶרקְולֹא נDַתר ָ*ל  "... :)טו, שמות י(כמו , מתייחס לעלי הירוקי" ירק"ופעמי שהש
  ".ִמְצָרִי

  
ורבי .  מיני הצמחיכל בגידול של הראשוניהתכוו+ לשלב ,  מייד7הפועלי טעו וסברו שרבי יוחנ+ ב+ נורי שהתיר את הֶיֶרק 

ושה , 9ְע6ִרי�ורכב מנבטי צעירי של בצלי ושל שהֶיֶרק של הפועלי היה מ, יוסי מוסי< למעשה את הפרטי הנוספי
הפועלי היו סבורי שנבטי הבצל הצעירי שמוגדרי כֶיֶרק בהלכות . כדי להסביר מדוע הפועלי טעו; הכר�נזרעו בקרחת 

  .מוגדרי כֶיֶרק ג בהיתר של רבי יוחנ+ ב+ נורי, 8כלאי הכר
  

.  והוא אמר שיש להתייחס אליה כאל ספיחי שביעית–הוא אסר את נבטי הבצל אול כשהפועלי באו אל רבי יוחנ+ ב+ נורי 
  .הוא התכוו+ רק לצמחי שגודל מלכתחילה לֶיֶרק,  מייד7ורבי יוחנ+ ב+ נורי הודיע לפועלי שכאשר הוא התיר את הֶיֶרק 

ובירקות ; "זרע" גודל להצמח; כגו+ הזרע, א גידלו את הצמח לש חשיבות של אחד מהחלקי שמתפתחי בו, כלומר
 וא גידלו את ; "פירות"הצמחי גודל+ ל" פירות"הגינה שאי+ אוכלי בה+ את הזרע אלא חלקי חשובי אחרי שנקראי

 מותרי מייד במוצאי –רק הצמחי שנזרעו לֶיֶרק . 9דל לֶיֶרק הצמח ג7כדי לאכול את העלי שלו הצמח מלכתחילה 
  .ורואפילו שנזרעו באיס, השביעית

  
שא בעלי הבתי שבִצ$Dִרי היו זורעי את הבצלי הללו מלכתחילה כדי לאכול את , רבי יוחנ+ ב+ נורי הסביר לפועלי

  מאחר שבִצ$Dִרי זרעו את הבצלי הללו מלכתחילה אול. ו מותרי מייד במוצאי השביעיתה הי, )לֶיֶרק(העלי שלה
התפתחו ) פקעות הבצל(למרות שנבטי הבצל נעקרו לפני שהפירות שלה , לפיכ�; )פקעות הבצלי( שלה 10"פירות"לצור� ה

7  .11 ה אסורי
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  טעות לעול� חוזרת
טעות לעול  "7פי שיטתו כאשר הירושלמי מספר על מסע לוויה פלאי של ַרִ-י מִצ$Dִרי לבית ְ�ָעִרי הוא רוצה לרמז לנו של

  .נכו+7 וג הוא התיר את הירק הלאַרִ-י חזר על טעות של הפועלי". חוזרת
 מבואר שהוא התיר לאנשי ִצ$Dִרי ג )ד"ו ה"פ(בירושלמי במסכת שביעית ו, מייד במוצאי השמיטה" ירק"ג ַרִ-י התיר את ה

זר הוא ח, שלמרות שַרִ-י חי כמה דורות לאחר דורו של רבי יוחנ+ ב+ נורי, המעשה במסע הלוויה של ַרִ-י מרמז. את הבצלי
  .ג הוא התיר בטעות את הבצלי של אנשי ִצ$Dִרי; "ירק"ל" ירק"ג הוא החלי< בי+ , טעה בטעות של הפועליו

של רבי יוחנ+ " היתר הירק. "אינה טעות הלכתית רגילה" היתר הירק"שהטעות ביחס ל, המעשה במסע הלוויה של ַרִ-י מרמז
מי , לפי השקפת העול של ֵבית ְ�ָעִרי. י ִצ$Dִרי מייצגי השקפות עול שונותשל אנש" היתר הירק"ו, ב+ נורי מֵבית ְ�ָעִרי

שמי , ומאיד� אנשי ִצ$Dִרי סבורי". מת"ולפיכ� ַרִ-י נחשב ל, "מת"של אנשי ִצ$Dִרי הוא שקול כ" היתר הירק"שמצדד ב
  ".מת=הרוג" הוא זה ששקול כ7 שלה " היתר הירק"שחולק על 

בי+ זו שעומדת מאחורי היתר הירק של , ת בביאור המחלוקת שבי+ שתי השקפות העול האלו"י� בעזהשיבמאמר הבא נאר
  .אנשי ִצ$Dִרי ובי+ זו שעומדת מאחורי היתר הירק של אנשי ֵבית ְ�ָעִרי

  
  

_______________________________________________________________  
  
  )י, פרשה ט; יא, פרשה ז(קהלת רבה המעשה בנוס< בתיאור  "וצולה לו דג"   1
2  " )ג"ה, ו"פירושלמי שקלי " (אי+ מזכירי+ מעשה ניסי
; ב, בבא קמא ד< קיטכמבואר בסוגיה ב" (חזיז"הצעירי הללו יש ג ש פרטי מיוחד שנקרא ) ה2ְעDִרי(לצמחי התבואה    3

חי הבצל הצעירי וצמחי ה2ְעDִרי הצעירי כלולי יחדיו בש אול במעשה שרבי יוסי מספר צמ). עירובי+ ד< כחובסוגיה ב
  ".ירק"

 )ב, תוספתא סוכה ב( "יוחנ+ ב+ נורי לבית שערי�' ר אצל "...   4
 )יד, י בראשית ח"רש" ( נעשה גריד כהלכתה7יבשה "   5
; "מוציא עליו מעיקרו הרי זה איל+ וכל שאי+ ירקזה הכלל כל המוציא עליו מעיקרו הרי זה "נאמר ) טו, כלאי ג(בתוספתא    6

 ".וכוונת התוספתא להגדיר בש ירק את כל הצמחי שאינ נחשבי לאילנות
" ירקותשני מיני "שהוא פותח ב, )ב7א, ה(וכפי שמתבאר בהמש� דבריו בהלכות כלאי ; )ט, א(כלאי בהלכות  "רמבכמבואר ב   7

  ".ירקני מיני ש"ועובר לדבר על 
, ה(כלאי במסכת משנה ב.  מופיעה במשניות בהלכות כלאי הכר– מיני הצמחי כל בגידול של הראשוני כשלב "ירק"הגדרת ה   8

 הזורע ירק או תבואה): "א, כלאי והלכות ( מביא די+ זה הוא כותב "אול כאשר הרמב".  בכרהנוטע ירק: "נאמר) ה
; שהוזכר במשנה הזו כולל בתוכו ג את התבואה" ירק"ה שהוהוא מגל,  מבאר עבורנו את פשטות לשו+ המשנה"הרמב". בכר

): ח, א( מקדי בתחילת הלכות כלאיי "וכפי שהרמב. הוא ג ש כולל לכל הגידולי בשלב הראשוני שלה" ירק"מפני שה
  ".ירקונקרא  7כשיזרעו כל מיני זרעוני אלו ויצמחו נקרא הצמח כולו כל זמ+ שלא ניכר הזרע דשא "... 

ְסָ-ר Vְ�ֶָרָע, ְלֶזַרע) "ה,  ד,מעשרות(משנה כמבואר ב   9  "וביאר ש הרמב" .ִמְתַעQֶֶרת ֶזַרע ְוָיָרק 7 ְלָיָרקְזָרָע, . ְיָרָק, ָ$ט�ר 7 *(
  .הוא העלי של הצמח" ירק"שה, בפירוש המשנה

 בהלכות "כמבואר ברמב 10 , וה+ שאר זרעוני+ שאינ+ ראויי+ למאכל אד, י גינהוהשלישי מה+ הוא הנקרא זרעונ): "... ח, א(כלאי
  ..." וכיוצא בה+לפת וזרע הקצח והחציר וזרע והשומי+ הבצלי�כגו+ זרע , מאכל אד� של אותו הזרע והפרי

 מתייחס בדבריו לצמח בש פול המצרי"הרמב. "רמבנפסקה ב" היתר הירק"שיטתו המיוחדת של רבי יוחנ+ ב+ נורי ב 11 , אול
כמבואר (קיימת במיני צמחי נוספי ,  שלוֶיֶרקאו שהוא נזרע לצור� ה, יאות של צמח שנזרע לצור� הזרע או הפרי שלוהמצ

... פול המצרי ): "טו7יד, שמיטה ויובל דהלכות ( "וזו לשו+ הרמב). ד"מ, ד"מעשרות פובירושלמי ; ב"ה, ג"כלאי פבירושלמי 
 % ֶיֶרק וא זרעו ל;בי+ זרעו בי+ ירקו אסור במוצאי שביעית כשאר הספיחי % ֶזַרערעו ל א ז, ויצא לשמיניתעבר וזרעו בשביעית

"רמב..." (מותרהואיל ונלקט בשמינית בי+ ירקו בי+ זרעו   
. ומותר לקנותו מעובר עבירה אחר,  מבאר שיתכ+ מצב שאסור לקנות פול המצרי שנזרע בשמיטה מעובר עבירה מסוי"הרמב

אול ". עד שיעשה כיוצא בו "7 שלו הוא אסור כשאר הספיחי  ֶזַרע זרע את הפול המצרי בשמיטה לצור� הא עובר העבירה
 ג 7מותר לאכול במוצאי השביעית אל כל חלקי הפול המצרי , )לֶיֶרק(א הוא זרע את הפול המצרי בשמיטה כדי לאכול את עליו 

  .הואיל ונלקט בשמינית 7את עליו וג את זרעו 
  
  
  
  

  ה"בנימי+ בוני� ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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  )ו"מתו� ח(

    Mumbai, India                         הודו, מומבי
               ג"אדר תשס

 
  תפילותמכירת בתי כנסת שבה� אי+ מתקיימות 

  
  שאלה

משי כספריות חלק מבתי הכנסת נתרמו לשלטונות ומש. עקב עזיבה של רוב הקהילה, בעירנו בתי כנסת רבי שנסגרו
אנשי הקהילה רוצי למכור בתי כנסת אלה ולהשתמש . וחלק עדיי+ עומדי ריקי, או לצרכי חברתיי אחרי

באלו תנאי מותר . א� יש כאלה שמתנגדי למכירה עקב קדושת בתי הכנסת, בכס< לצדקה בתו� הקהילה היהודית
  ?למכור את בתי הכנסת

  
  תשובה

 1נית+ למכור את בתי הכנסת, מתפלליבכנסת עומדי סגורי מחמת מחסור שבתי ה, במקרה שתואר בשאלה
  : סדר העדיפויות הבאיפ7ל וע,בתנאי דלהל+

נתינת , החזקת לומדי תורה, 3רכישת ספרי תורה, 2השתמש בכס< שנתקבל לצור� בניית בתי כנסת במקו אחר. א
 או רכישת מצרכי מזו+ לעניי אשר עלולי ,5נתחתואת  או לעניי שאי+ יד משגת לממ+ 4צרכי חתונה ליתומי

  .6לגווע ברעב
  .8א� אי+ צור� בשניה,  או במעמד אנשי העיר7 טובי העיר'י זיד7לבמקרה זה צרי� למכור את בתי הכנסת ע  

, 9נית+ להשתמש במקצת הכס< לצור� הצרכי המתוארי בסעי< א,  ישנה בעיה בנתינה דווקא לצרכי הללוא. ב
  .10 כגו+ צדקה רגילה,הכס< לצרכי ציבור אחריובשאר 

  .11נית+ להוציא את כל הכס< לצרכי אחרי, אשר ג דבר זה איננו אפשריכ.  ג
 או 12 במעמד אנשי העיר, טובי העיר'י זיד7לג צריכה להיות המכירה ע7 ב ובמקרי המתוארי בסעיפי. ד

  .14 13בפרסו
כגו+ שלא יבנו בתוכו בית  (15לא ישתמשו שימוש בזוי באול בית הכנסתכל מכירה שהיא יותנה ע הקוני שב. ה

  .16 אחררהזבודה יה או לבית עי וכ+ שלא יסבוהו לכנס,)סאיכ
כאשר ,  כאשר נית+ למכור בית כנסת נית+ ג לתת אותו במתנה,מצד שני. ל איסור להשאיל או להשכיר בית כנסתח. ו

  .17מעמד אנשי העירבו טובי העיר 'י זיד7להנתינה נעשית ע
  

__________________________________________________  

  
1   )  ז' קנג סע'ע סי" ושוא" עמגילה כו( שאסור למכר ,לא ברור מהשאלה א יש לבתי הכנסת בהודו די+ בתי כנסת של כרכי

בה משאר העול ועל דעת כ+ שבאי להתפלל : הגדרת בית כנסת של כרכי . שמותר למוכר,או בתי כנסת של כפרי
ראה ,  או שג אנשי משאר העול השתתפו בבניינו)ש(ע "והשו) תפילה פרק יא הלכה טז( " כ� ביארו הרמב,נעשה

  ).ה אבל" דב" עש ד< ז(+ "ר,  ובהגהות אשירי)א' ד סירק ש פ(ש "רא, )ה כיו+ דמעלמא"ש ד(תוספות 
וא< , ט שמותר למוכרו"בש המבי) ק יב"ש ס ("מג+ אברה" סגור כתב נסתת הכבמקרה שבי, ג בבתי כנסת של כרכי

, )נ' ח א סי"או" (אגרות משה", )ק לג"ש ס ("נה ברורהמש"כבר הכריעו לקולא , פקפק בזה) לא' ח סי"או ("חת סופר"ש
הסכי להקל ) קיט7קיח' א סי ("מנחת יצחק"ו. מסיבות אחרות) ל' ח סי ("שבט הלוי"וכ+ כתב ) כד' ח סי"ז או" (יביע אומר"

  .י הממשלהיד7ללקחו עיבזה רק במקרה שיש חשש שבתי הכנסיות י
, )ע ש"שו (טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' פי ז7להמעות לחולי+ עאת  שכאשר נית+ למכור בית כנסת נית+ להוציא פי7על7<א   2

ולכ+ אנשי , שכל סיבת ההיתר היא שאי+ משתמשי בו,  של כרכי אסורסתכנת א� בבי,  של כפריסתכנת יתכ+ שזה רק בביי
 ,)כב' ד סי ("משנה הלכות" כ� משמע מ.א� ה אינ מוכני שיוציאו את המעות לחולי+,  מקפידי שימכרוהוינהעול א

  כתוב שמה טוב ומה נעי לקנות בכס< בית כנסת) ש" (יביע אומר"וב,  שיש לעלות במעותפסק) ש" (מנחת יצחק"וג
  .טובי העיר כדינא'  זמ+ הזה הסובר שאי+ לנו בז,)ל' ח סי"ו או( " כמו כ+ ראוי לחשוש כשנית+ לדעת מהרש.אר" ישראלב

  .והוא הדי+ לקניית ארו+ קודש, )ש(משנה במגילה    3
מבואר שאי+  )ש( "אור הלכהיב"בו, "מוכרי בית הכנסת להספקת תלמידי או להשיא יתומי בדמיו": ) ו'ש סע(ע "שו   4

  .טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' צור� בז
  . שדינ שווה ליתומי,)מט' א סי( "מהרש   5
 , שדבר כזה נחשב כפדיו+ שבויי,)ב ק"רנב ס' ד סי"יו" (פתחי תשובה" יפ7ל והוא ע,)ק מה"קנג ס' סי( "לקט הקמח החדש"   6

  ).ק ס"ש ס( "משנה ברורה"עיי+ ב. שמותר מ+ הדי+
א (א "ת רשב" ומקורו בשו)ק כט"ש ס( "משנה ברורה"כ� מכריע  .כיוו+ שלא מונו במפורש למכירה' י להיות דווקא זוצריכ   7

  ).ש( "אור הלכהיב"כמו שמביא  ,א� מספיקה הכרעת רוב, )תריז' סי
  ). ז' ש סעח"או (ע" שוכפי שפסק, המעות לחולי+את ו+ שלא מוציאי וכי   8
טובי העיר ' א< בז, שבכל מקרה נית+ להוציא לחולי+ דווקא את מותר המעות, )יח' ש הל( "רמבעל מנת לחשוש לדעת    9

  .ובמעמד אנשי העיר
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ודעת , טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' י זיד7לנית+ להוציאו לחולי+ ע) א< של כרכי( שחרב ת הכנסתשבי, )ש( "שבט הלוי" 10
, וג קדושת המעות, שכשאי+ צור� כלל בבית הכנסת קדושתו פוקעת ממילא) כח' ח ג סי"נא ואו7 נ'ח א סי"או" (אגרות משה"

  . כזאת לצר<ההעלה סבר) ש" (שבט הלוי"וא< 
  . שנית+ להוציא את כל המעות לחולי+,"פסק שלא כרמב) ש(ע "ושו,  ראה הערה קודמת11
  .דרש שהמכירה תיעשה כדי+" ישבט הלו"ב, עולה שאי+ צור� בכ�) ש" (אגרות משה" וא< שמ,)ש(ע " שו12
  . שזה נחשב כמעמד אנשי העיר,)ש(א " רמ13
לתת לה את המעות ולקבל , יני לבנות בית כנסת או לקנות ספר תורהירצוי למצוא איש או קהילה המעונ,  במקרה שנית+14

במראה "ת "עיי+ בשוו .)שהובלבד שכס< זה לא נאס< כבר קוד לצור� קדו( ובו להשתמש לצרכי החולי+ , כס< אחר+במקומ
  .)ה כזתשובג ( "הבזק

  .ד" ש כתב לחשוש למעשה לראב"אור הלכהיב",  נית+עירהנשי אעמד במו עירהובי ט' י זיד7לפסק שע) ש(ע " א< ששו15
  ).ש" (מנחת יצחק "16
ובי ט' י זיד7ל צרי� שיהיה ע מובאת מחלוקת א)ק סו"ש ס( "משנה ברורה" וב). יא'ש סע(ע " ונפסק בשו,)א" עכז( מגילה 17

  .עירהנשי אעמד במו עירה
  
 

  
  
  

  ,בש צוות המשיבי ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי�          הרב יוס< כרמל
  ראשי הכולל

  
  
  

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ+ נחמיה גולדברג

  הרב נחו אליעזר רבינובי"
  הרב ישראל רוז+

  
  
  
  
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-ים לקהילות בשיתוף המרכז לשירותים רוחני

  
  
  
  
  
  

  

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

קי בארבעת הספרי עוס". 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(  >360C  300 במקו מחיר מבצע לששת הכרכי


