
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ח"תשס ראה

  
  

  תרגו� ירושלמי מול תרגו� אונקלוס 
  עקיבא' � איש גמזו מול רנחו

  

 "אר� חמדה " כוללראש, ארנריי�משה הרב 

  

  

  
  

  

  :פרשתנו פותחת בפסוק
  ). ו"א כ"דברי� י("  ְקָלָלה ְ�ָרָכה ַה��� ִלְפֵניֶכ� נֵֹת� �נִֹכי ְרֵאה"

יש ". וחילופא" גמי�מתרואילו יונת� ב� עוזיאל ותרגו� ירושלמי . )קללה ("ברכ� ולוטי�" מתרג� את סו% הפסוק "אונקלוס"
,  שהקללה היא חילופא של הברכההויותר יש להבי� את תרגו� ירושלמי מה הכוונ,  טע� השוני בי� התרגומי�להבי� מה

  ".כ תחלי% זהו משהו דומה ועומד במקו� ולא דבר והיפוכו"בד
והתנ� על בשורות טובות . הדנה בדברי המשנה חייב אד� לבר- על הרעה כש� שמבר- על הטוב:) ד% ס(ברכות ' במס' הגמ

י מוסי% "רש,  לא נצרכא אלא לקבליינהו בשמחהאמר רבא, אומר הטוב והמטיב על בשורות רעות אומר ברו- דיי� האמת
  .לבר- על מידת פורענות בלבב של�

   
' ור כיצד רמביאה סיפ' והגמ. 'כל דעביד רחמנא לטב עביד'בש� רבי עקיבא לעול� יהא אד� רגיל לומר ' בהמש- מובא בגמ

חתול אכל את התרנגול , והרוח כבתה את הנר. כשהוא ל� בשדה היו עמו תרנגול חמור ונר. עקיבא ייש� את דבריו בפועל
 שבה את כל הסביבה ואז �יס חייליגבלילה . 'כל דעביד רחמנא לטב'ע היתה "בכל זאת תגובת ר. ואריה טר% את החמור

יס היה רואה אותו ונעירת החמור וקריאת גלטובה כי אילו היה נר דלוק העקיבא אי- שהתברר למפרע שהכל ' הוכיח ר
  . יסגהתרנגול היתה מסגירה אותו בידי ה

  

לא מביאה כדוגמא למבר- על הרעה כמו שמבר- על הטובה את הסיפור של נחו� איש ' א באגדות מקשה מדוע הגמ"המהרש
וכששהה בערב במלו� קמו אנשי , ות לקיסר כדי לבטל גזירהשנשלח ע� ארגז מלא אבני� יקר.] תענית ד% כא' מס[ג� זו 

כשראה המל- את העפר . 'ג� זו לטובה'נחו� היתה ' תגובת ר. המלו� ורוקנו את הארגז ובמקו� האבני� היקרות הניחו עפר
משריו בסופו של דבר אליהו התחזה לאחד ". ג� זו לטובה"חשב שצוחקי� עליו ורצה להרוג אותו וג� אז התגובה היתה 

ואמר שכנראה זה עפר של אברה� אבינו שנלח� בו במלכי� שהעפר היה הופ- לחיצי� ובכוחו של העפר הצליח המל- לכבוש 
 הרי היה נית� להביא ,א"כ שואל המהרש" א.ולכ� נת� לו במקו� העפר אבני� יקרות וכבוד גדול, מדינה שעד כה לא הצליח

כל דעביד 'ה "ע ששלב בדבריו ג� את הקב"העדיפה את דברי ר'  שהגמשיבמוזאת כדוגמא שצרי- לקבל הרעה כמו הטובה 
  . 'ג� זו לטובה'נחו� שאמר משפט סתמי ' מדברי ר' רחמנא

  

' שמעתי מפי הגאו� ר. נחו� נאמרו בלשו� הקודש' ע משתמש בלשו� ארמית ואילו דברי ר"הערה נוספת שיש להעיר מדוע ר
האחוריי� של " ,מסמלת גלות ונקראת בספרי ח�הרגה גבוהה יותר מלשו� ארמית א שלשו� הקודש היא ד"מיכל זילבר שליט

 מקבלי� אותו ,ע רואי� עכשיו מצב של קללה"במקרה של ר. נחו� נמצא בדרגה גבוהה יותר' באמת רו "לשו� הקודש
ג� זו רואה עכשיו ואילו נחו� איש . שזה יתגלה כטובה ורק בדיעבד מגלי� באמת את הטובה שבקללה' ד בוטחי� ב,בשמחה

הדוגמא של נחו� איש ג�  ש שזו הסיבהיתכ�.  אמור להציל את ישראל מהגזרההואאי- ו הוא עצמו הטובה ,העפרשלכתחילה 
  .כיו� שאי� עדיי� תביעה מאיתנו להגיע לדרגה הנעלית ביותראיננה מובאת זו 

  

רי� נתפסי� כפי שה� נראי� בפשטות עני� של היסו, מקו� שההעל� וההסתר הוא בתוק%, תרגו� אונקלוס הוא תרגו� בבל
לדעת הערו- זהו אותו [אול� תרגו� יונת� ותרגו� ירושלמי . 'כל דעביד רחמנא לטב עביד'ורק בעתיד יתגלה שבעצ� . קללה
היסורי� ה� עצמ� . ההסתכלות היא כבר בדרגה גבוהה יותר וחודרת יותר לפנימיות הדברי�, תרגו� של אר1 ישראל] תרגו�

  .'ג� זו לטובה, 'ה� גילויי� של גאולה, פ� של המשכת הברכהאו
  

לעומת ' אנכי'ראיית החסדי� בתו- היסורי� היא גילוי כפול של , "אנכי אנכי הוא מנחמכ�"וזוהי כוונת הנביא בנחמתו 
  .במעמד הר סיני שהיה בניסי� גלויי�' אנכי'הגילוי של 

  
  

  רבי יעקב ב� אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 
  

  

  ר"אר� חמדה ע
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  02$5379626:   פקס02$5371485' טל
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –שפט והלכה את מקומו של המדור מ" שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

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

  
  

  מהותה של עסקת שכירות
  רגהרב יואב שטרנב

  הצגת החקירה היסודית
שכירות יש לו : בעי רבי זירא: "הא� יש די� אונאה בשכירות, דנה בשאלה:) נז(הגמרא במסכת בבא מציעא 

מי כתיב ממכר : אמר ליה אביי? או דלמא לא שנא, ממכר אמר רחמנא אבל לא שכירות? אונאה או אי� לו אונאה
  ". היאוהאי נמי ביומיה מכירה, ממכר סתמא כתיב? לעול�

שמכר לזמ� הרי , תשובת הגמרא היא. כי ייתכ� להבי� ששכירות איננה עסקת מכר, משמעות שאלת הגמרא היא
  . ושכירות נחשבת כמכר לזמ�, הוא מכר ג� כ�

או ששכירות אינה מכר , הא� שכירות היא מכר לתקופת זמ� מוגבלת, שני הצדדי� שמציגה הגמרא בשאלה ה�
ששכירות היא , ייתכ� שהכוונה היא. ר בגמרא מה האפשרות השניה להבנת שכירותלא ברו. כלל אלא דבר אחר

זכותו של השוכר איננה נובעת מבעלות , א� ברשות עסקינ�. מת� הרשאה לשוכר להשתמש בנכס עד לזמ� מסיי�
בוד כנגד שע. לאפשר לו את השימוש בנכס, אלא משעבוד על גופו של המשכיר, כזו או אחרת בגו% הנכס המושכר

  . לשל� כל זמ� שהוא משתמש בנכס, זה ישנו שעבוד של השוכר
� "הרמבשיטת . שה� ככל הנראה מחלוקת ראשוני�, יש באופ� עקרוני שתי הבנות, בביאור מסקנת הגמרא

, השוכר את הכלי� או את הבהמה יש לה� אונייה: "היא ששכירות היא אכ� עסקת מכר) יז, מכירה יג(
בי� שנתאנה שוכר בי� שנתאנה משכיר הרי , וא� יש בה הונייה שתות או יותר, ה היאשהשכירות מכירה בת יומ

  ".הזה מחזיר הונייה ואפילו לאחר זמ� מרוב
ורק לעניי� אונאה נחשבת שכירות , ששכירות איננה עסקת מכר, כותבי�) ה והאי"ד(התוספות , לעומת זאת

 מישראל ששכר פרה מכה� ,ז מוכח דשכירות לא קני" קמא דערק תימה דבפ–והאי ביומיה מכירה הוא : "כמכר
  ".ל דהכא גבי אונאה כתיב ממכר מיותר לרבות שכירות" וי,ומלא לבית דירה אמרו

כפי שנראה . משו� שהיא מגדירה את מהות פעולת השכירות, חקירה זו יסודית ביותר בנוגע לדיני שכירות
  . לא כל סוגי השכירות שווי� בעניי� זה, בהמש-

היא א� החפ1 המושכר נחשב , א מינה שאותה מציגי� התוספות לשאלה א� שכירות היא כמכר או לאהנפק
א� , לגבי כה� ששכר פרה מישראל, לשאלה זו יש חשיבות למשל.  שכירות קניא או לא קניא–קניינו של השוכר 

  . הוא רשאי להאכיל אותה תרומה או לא
ה "ד. מובא על ד% נט, קונטרס אחרו�(בכתובות * "הרמבת דברי הביא א) שביעית סימ� א(בקהילות יעקב , אמנ�

וממילא ג� למשכיר וג� לשוכר , אבל זה רק קניי� גו% לפירות, שאמנ� לשוכר יש קניי� בנכס, המסביר) ושמעינ�
הא� הקניי� החלקי שיש לשוכר מספיק כדי להחיל על הבהמה ש� בהמת , והדיו� א� שכירות קניא הוא, יש חלק

  . למשל) שוכר כה�ב(כה� 
  

  שוכר שנאנס ואינו יכול להשתמש בנכס המושכר
אי� הוא צרי- , שא� מחמת אונס בעל הבית אינו יכול לספק עבודה לפועל, בדיני שכירות פועלי� ההלכה היא

נית� לומר שהשוכר שוכר את ביתו של , כש� שבעל הבית שוכר פועל. לשל� לפועל עד סו% היו� כפועל בטל
הרי זה כבעל הבית שאינו יכול להעסיק , א� השוכר אינו יכול להמשי- להשתמש בנכס המושכר, י זהלפ. המשכיר

דבר זה שנוי . והיה הדי� צרי- להיות שהשוכר פטור מלהמשי- ולשל� את דמי השכירות, את הפועל מחמת אונס
  :במחלוקת ראשוני�

שאלמנה ששכרה בית ומתה בתו- זמ� , �"בש� מהר) שמה' בבא מציעא סי(מרדכי מביא ) א, שלד(הדרכי משה 
, כותב) אל% כח, ת א"שו(א "הרשבאבל . אי� יורשיה צריכי� לשל� דמי שכירות עד תו� זמ� השכירות, השכירות

הרי הוא כמכר דכיו� ששכר שמעו� הבית : "והטע� לכ- הוא, שיורשיו של השוכר צריכי� לשל� עד סו% הזמ�
מכל מקו� אי� . וא% על גב דקיימא ל� ישנה לשכירות מתחלה ועד סו%.  ונתחייב בדמי� בי* ידור בי* לא ידורגמור

  ".אלא מחוייב הוא שלא להניח ביתו לפני זה עד זמנו.  מש� בכל יו� ויו� ולחשוב עמו לשעותתהשוכר רשאי לצא
שכיוו� ששכירות , א מסביר"הרשב. � והתוספות"א והמרדכי תלויה במחלוקת הרמב"מחלוקת הרשב, בפשטות

א% א� אחר כ- נאנס ואינו יכול להשתמש בחפ1 אי� ,  כש� שכשקנה אד� חפ1–א� כ� , הרי היא ממכר ליומא
א� שכירות איננה כמכר אלא , אול�. כ- ג� בנוגע לשכירות, הוא רשאי לדרוש את השבת כספו מהמוכר

פועלי� למדנו שאי� צור- לקיי� התחייבות כזו במקרה של הרי מהלכות , התחייבות הדדית של המשכיר והשוכר
  . אונס

אלא , ששכירות פועלי� איננה קניי�, א והמרדכי"מסכימי� הרשב, שלגבי פועלי�, ממחלוקת זו אנו למדי�
  .אי� בעל הבית צרי- לשל� לפועל, שבמקרה של אונס, שהרי בפועלי� מבואר בגמרא, התחייבות הדדית

השוכר את הפועל לעשות עמו בי� : "כותב) טו, מכירה יג(� "הרמב. �"נ� בדברי הרמביש להתבו, לאור זאת
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  ".ועבדי� אי� בה� הונייה, מפני שהוא כקונה אותו לזמ�, בקרקע בי� במטלטלי� אי� לו הונייה
 פוסק את) ו, שכירות ט(� "הרמב, וע� זאת, שג� שכירות פועלי� הרי היא קניי� לזמ�, �"מבואר בפירוש ברמב

  .שבמקו� אונס בעל הבית פטור מלהמשי- לשל� לפועלי�, הדי� שהבאנו לעיל
הרי שא� לא היה יכול להשתמש , כי היות שברור שבשכירות השוכר משל� עבור השתמשות לזמ�, ייתכ� לומר

יש מקו� לומר , ואפילו א� במכר אי� מקח טעות במו� שלא היה בשעת המקח. יש כא� מקח טעות, לזמ�
מוגדר , אז כל דבר שמבטל את יכולת ההשתמשות,  כיוו� שהיא מראש מוגדרת כהשתמשות לזמ�,שבשכירות

  .כביטול מקח
  

  שכירות ששולמה מראש
נאמר שמרבי� על .) בבא מציעא סה(במשנה . עוסק ג� כ� בחקירה שלנו) בבא מציעא סימ� לז( הקהילות יעקב

,  זוז1,200אסור לשל� בסו% השנה ,  זוז1,000רו שא� מוכר שדה שמחי, דהיינו. השכר ואי� מרבי� על המכר
.  זוז1,000מותר לשל� עכשיו ,  זוז1,200ובאופ� עקרוני דמי השכירות ה� , א� משכיר שדה, אול�. משו� ריבית

, ולכ� השכר האמיתי הוא השכר בסו% הזמ�, ששכירות אינה משתלמת אלא לבסו%, מבואר בגמרא הטע�
, שג� בשכירות שדה, מדוע לא נאמר, על כ- שואל הקהילות יעקב. אי� בזה ריביתו, והתשלו� המוקד� הוא הנחה

, נמצא שהשוכר שמשל� מראש בעצ� מלוה את הכס% למשכיר, היות שהתשלו� אמור להתבצע רק בסו%
  ? זוז1,200ומקבל שכירות ששווה ,  זוז1,000שהרי שיל� רק , הוא מקבל חודש שכירות חינ�, ובתמורה להלוואה

מדברי . אלא קניית הנכס לפירותיו, אי� זו הלוואה, שכאשר משלמי� מראש על השכירות, לות יעקב עונההקהי
שייכת , דהיינו כאשר השכירות משתלמת לבסו%, שרק לגבי די� שכירות האמור בגמרא, הקהילות יעקב עולה

א שהוא אמור להתבצע א� התשלו� הוא בעבור השתמשות או שהתשלו� הוא בעבור קניי� אל, החקירה שהעלינו
  . לכולי עלמא השכירות היא קניית גו% הנכס לפירותיו, כאשר משלמי� מראש, אבל. רק בסו% השכירות

הרי שבדר- כלל יש להתייחס לשכירות כאל קניית נכס , היות שבימינו מרבית השכירות משולמת מראש
  . ולא כאל תשלו� בעבור ההשתמשות, לפירותיו

  
  
  

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

  )לח� לקניה(    809מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי� הגדול בירושלי�
  
  

  ? ובמסגרת החוקפי ההלכה לע לפתור בעיותרוצי� 
 5379626$02:  פקס5382710$02: טלפו* "משפט והלכה בישראל": פנו אל

ORG.MDAHERETZHE@BEITDIN  

  
  
  

 

  

  

  )ו"מתו- ח(

     Nova Scotia, Canada                     קנדה, נובה סקוטיה
                             ג"אב תשס:מנח�

   במוצאי שבת קיציתהאמירה לגוי לעניי* חימו� מי המקוו

  שאלה

ידי :על(אי� את המקווה  צריכה לטבול אנו ממלהברגע שאיש. בקהילה שלי ישנו מקווה ללא מערכת חימו� למי�
  .כ- שהמי� במצב ח� עד פושר בערב, הצהרי�:אחר) הגוי שעובד כשרת בקהילה

  :סידור זה הוא בעייתי במוצאי שבת בגלל שתי סיבות
  .במוצאי שבת המי� יהיו קרי�, א� נמלא את המקווה בערב שבת. א
ושבת יוצאת פה בקי1 די מאוחר , קווהנצטר- לחכות כמעט שעתיי� עד למילוי המ, א� נמלא רק במוצאי שבת. ב

 ).22:00 עד 21:00:מ(

ונית� לסמו- שיש דר- היתר , הא� נית� לומר לגוי בערב שבת שידאג שהמקווה יהיה מלא וח� עד מוצאי שבת
 שהעובד אינו נמצא בשעות �כיוו, לא מעשי(ורק יוסי% מעט מי� חמי� במוצאי שבת , בכ- שימלא ביו� שישי



   

   
3333        

 

        שת ראהשת ראהשת ראהשת ראהפרפרפרפר

        

 

ידי ציווי :ולא על, "עביד לנפשיה" שישנו דר- היתר נית� לומר במקו� טבילה דאורייתא �וא- כיו –) הערב
  ?במפורש

מה ג� שזו , )אי� שבות דשבות(סביר שזה איסור דאורייתא ולא דרבנ� , ידי בוילר: שהמי� החמי� באי� על�כיוו
  .הכנה מקודש לחול

  
  תשובה

  .בשבת לצור- מילוי המקווה 2דוד החשמלי שיוציא מי� חמי� מה1שבת מותר לרמוז לגוי בערב
  . בשבת3מותרת א% אמירה מפורשת, צור- אחרבמקרה במקרה ששכחו או 

  
___________________________________________________  

  
ה ומשמע שא� אי� הנאה שאי אפשר להסתדר בלעדיה אי� איסור הנאה ממעש, )ד' רעו סע'  סי;ב' שז סע' סיח "או(ע "שו  1

  .שחולק) טו' ב סי" (מנחת שלמה"בועיי� . ופה אפשר לטבול במי� קרי�, שבת
סובר שאסור ) לה' ח סי"ד או( "יביע אומר"בע יוס% "הגר :הוצאת מי� חמי� מדוד חשמלי בשבת נחלקו הפוסקי�ב  2

מצד פסיק , ור דאורייתא איסוסוברי� שזה) יח' ב סי" (צי1 אליעזר" ו)לג' ד ב סי"יו" (אגרות משה" .מדרבנ� מצד גרמא
והוא פסיק רישא של בישול , שהמי� החמי� יוצאי� ואוטומטית נכנסי� מי� קרי� ומתבשלי� במי� החמי�, רישא

  .בתולדת האור והוי איסור דאורייתא
  :כא� יש כמה קולות  3

 כרי בפסיק רישאוומותרת אמירה לנ, הרי זו פסיק רישא, % לסוברי� שהוצאת מי� חמי� מהדוד אסורה מהתורהא. א
 ומתיר רק ,א שחולק" בהגהות הגר�ש�  ועיי).סו' סי( "תרומת הדש�" פי:על, )ה' רנג סע' ח סי"אוע "שו(א "רמלדעת 

  .א"פסק כרמ) ק צט"סש� " (משנה ברורה"א- , בפסיק רישא דלא ניחא ליה
  . הוכרי באיסור תורה מפני צור- מצוו שיש מתירי� אמירה לנ)א"רמבב ' רעו סע' ח סי"או(ע "ועיי� שו, והוור- מצצ. ב

  . בגלל השעה המאוחרתוטבלי נשי� שלא יהיוש, לילהח, יתכ�י) 1( :וכא� יש שני ענייני�
לא נענש יהושע אלא שביטל את ישראל לילה אחד ", )ב" עסג עירובי�( רא הגמיפ:ל וע, מאוחר מאוד לבית�יעוגינשי� ש) 2(

  ".מפריה ורביה
  .מקו�ברב הולפי ראות עיניו של ,  תלויי� במציאותאלההחששות הני שמוב� ש

  
  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי-          הרב יוס% כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ� נחמיה גולדברג
  הרב נחו� אליעזר רבינובי1

  הרב ישראל רוז�
  
  
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-ת בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילו

  
  
  
  

  

  ' ו$'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 ". 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(  -300  3609 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


