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  ג� למנהיג ע� תמיכה אלוקית לא קל
 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

השמור רק לו ולמל� (ה את משה ציווי ייחודי " הקבהש� מצוו, אחד מרגעי השיא במנהיגותו של משה מצוי בתחילת פרשת בהעלות�
  : ל הכתוב"וז). המשיח
ְוָתְקע$ 2ֵָה1 ְונ-ֲעד$ ֵאֶליָ� ָ,ל ָהֵעָדה ֶאל : א ָהֵעָדה $ְלַמ0ַע ֶאת ַהַ/ֲחנ-תֲעֵ'ה ְלָ� ְ+ֵ*י ֲחצ-ְצרֹת ֶ,ֶס� ִמְקָ+ה ַ*ֲעֶ'ה אָֹת� ְוָהי$ ְלָ� ְלִמְקָר"

" ָמה$ְתַקְעֶ*� ְ*ר$ָעה ְוָנְסע$ ַהַ/ֲחנ-ת ַהחִֹני� ֵקְד: ְוִא� 42ְַחת ִיְתָקע$ ְונ-ֲעד$ ֵאֶליָ� ַה5ְִ'יִאי� ָראֵ+י 4ְלֵפי ִיְ'ָרֵאל: 3ֶַתח אֶֹהל מ-ֵעד
  ). ה7ב' במדבר י(

במה שמכונה , בחוקי מדינת ישראל ובחוקי מדינות רבות אחרות מצוי היו� הד לכ�. החצוצרות והתרועה ה� סממני מלכות מובהקי�
מעמד זה מעניק למשה רבנו את . את הנשיאי� ומפקח על המסעות, באמצעות החצוצרות משה מנהיג את העדה". תרועת הנשיא"

  :הרשות להכריז
" $ְבנ8חֹה יֹאַמר +$ָבה ְיקָֹוק ִרְבב-ת 4ְלֵפי ִיְ'ָרֵאל: ַוְיִהי 2ְִנסַֹע ָה:ר1ֹ ַו9ֹאֶמר מֶֹ+ה ק$ָמה ְיקָֹוק ְוָיפ8צ$ אְֹיֶביָ� ְוָינ8ס$ ְמַ'ְנֶאיָ� ִמ3ֶָניָ� "
  ).לו7ש� לה(

  . שבו כל מנהיג שוא� להיותיבמצב זה משה רבנו נמצא במקו� האידיאל
  : באה סדרת נפילות איומה, מיד אחר כ�, תע� זא
  ). א א"י, ש�..." (ַוְיִהי ָהָע� ְ,ִמְתאְֹנִני� ַרע 2ְ:ְזֵני ְיקָֹוק ַו9ְִ+ַמע ְיקָֹוק"
ב$ ַו9ְִב,$ ַ;� 2ְֵני ִיְ'ָרֵאל ַו9ֹאְמר$ ִמי ַיֲאִכֵלנ" � ֲאֶ+ר 2ְִקְר2- ִהְת$$4 ַ*ֲאָוה ַו8+9ָ   ). ש� ד" ($ 2ָָ'רְוָהאַסְפס8
  ). ש� י..." (ַו9ְִ+ַמע מֶֹ+ה ֶאת ָהָע� 2ֶֹכה ְלִמְ+3ְחָֹתיו"
  ). ב א"י, ש�..." (ַוְ*ַד2ֵר ִמְרָי� ְו4ֲהר1ֹ 2ְמֶֹ+ה"

  .רומזי� למשבר מנהיגותי אצל משה, ג� הצור� באיסו� שבעי� זקני� חדשי� ונבואת אלדד ומידד
  

  : באמצעות סקירת הפרשנות המגוונת שניתנה לבעיה הראשונה ,ור השברנית1 ללמוד עד כמה היה חמ
  ...". ַוְיִהי ָהָע� ְ,ִמְתאְֹנִני� ַרע 2ְ:ְזֵני ְיקָֹוק ַו9ְִ+ַמע ְיקָֹוק"

 אבל המדרש, )ד י"שמות כ" ( עייפותיבעניינהתלונה הייתה רק , אומנ� לשיטתו " שכבת הקציני� העליונה"כבר כא1 נפגעה : י"לרש
  : ל"וז. הרבה יותר, מחמיר בעני1

  ).  ספרי במדבר פיסקא פה" (אי1 מתאונני� אלא מתרעמי� מבקשי� עלילה היא� לפרוש מאחרי המקו�, כמתאונני�"
  :ועוד ש�
  ...". 'להכעיסו' כי תעשו את הרע בעיני ה'רבי אומר כמתאונני� רע אי1 רע אלא עבודה זרה שנאמר  "

   : ל"רא וזהאברבנאל ג� הוא מפרש לחומ
 ה1 לא נפרדו , למודי� ותוכחות אלהיית, שע� היות שבני ישראל עמדו בסיני שנה אחת וקבלו ש� תורה ומצוות,ספר הכתוב"

כ מהמדות המגונות והשטיפה במאכל " ולא נזהרו ג, בתו� המצריי� הפושעי�,מאמונות� הרעות והכוזבות שהיו לה� במצרי�
 הנה ה� לא ,� שהתורה האלהית באה להיישיר� באמונות האמתיות ובמדות המשובחות כי במקו.ובמשתה שהיה לה� במצרי�

ומפני זה בנסע� מהר . בהפסד דעותיה� ובזוללות ובפתיחות מנהגיה� הרעי� אשר קנו שמה� קבלו מוסר ותמיד היו משוקעי
  ". בדעות וא� במדותעליה� הנה ה� חזרו לחסרונ� א� ' ד ע� היות שהיה ארו1 הברית נוסע לפניה� וענ1 ,הש�

  : ל"וז. בעקבות המאורעות המתוארי� בפרשתנו, שג� הוא מעמיד את הע� במצב רוחני חמור, נסיי� בפרשנות של בעל הכלי יקר
, א� מאחר שמצינו שתי תלונות מפורשי� במקרא. לא מצינו מפורש במקרא מהו אנינות זה ולא בא הכתוב לסתו� אלא לפרש"

 ודאי כל הפרשה מדברת מעני1 אחד והכל ,א� כ1',  וכו'בוכה למשפחותיו על עסקי עריות'השניה ', וכו 'זכרנו את הדגה'האחת 
 הכל מדבר 'וישמע משה את הע� בוכה' עד 'וישובו ויבכו ג� בני ישראל'ובלי ספק שכל פסוקי� אלו מ1 . ...היתה תלונה אחת 

וחד אמר עריות ולישנא מעליא נקט ...)עה א(ה כי במסכת יומא ל לפרש התלונה בדר� רחוק" השתדלו חז,ומטע� זה. בבכיה אחת
 לישנא 'מי יאכילנו בשר'ולדעתו פשוט לומר שג� . 'אכלה ומחתה פיה') משלי ל כ(כמה דאת אמר ) ובלשו1 נקיה השתמש הכתוב(

  ". מעליא נקט
  

, ולמרות מעמד הר סיני ונסי יציאת מצרי�למרות מנהיגותו של משה שקיבל תמיכה אלוקית ומינוי מ1 השמיי� , ל"לכל השיטות הנ
  .  רבה עוד הדר� עד לתיקו1.  של טיפול בע� ובבעיותיו7 הסזיפית 7בעית המנהיגות לא נפתרה ולא פטרה את משה מהעבודה הקשה 

  

  !שלנו לדורות הוא דווקא למנהיגי�הלקח 
.  במעמד הר סיניהשהיית להתעלות הרוחנית ולקרב�ה  לשאו� להעלות את קהילתו כמה שיותר גבו,  חייב מצד אחד,כל מנהיג בדורו

  .השגת מטרות אלה, בטווח רחוק, לאמ� את מידת הסבלנות שרק היא תאפשר, מצד שני
    

  

   ל" זאשר וסרטיל  הרבנ"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב1 אברה� ועיישה סבג

  

   יונה ב� יעקב מרדכי נ"לע  
  ז סיו1"ע ט"נלב, דונייר

  

  ה" ערבקה אייזנב� נ"לע  
   בת דוד וצילה
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  מב$לו מציעאבא ב, אייר'  יד$' ח

  שניי  שהפקידו אצל אחד
  הרב עופר לבנת

א� הוא מסופק למי הוא , אד� ודאי חייב כס�, דנה במספר מקרי� אשר בה�) לז עמוד א(הגמרא , השבוע בדפי הד� היומי
 ,לאחר זמ1. אחד הפקיד מאה והשני הפקיד מאתיי�. שני אנשי� נתנו כס� לאד� אחד לשמור: אחד המקרי� הוא. חייב

השומר אינו זוכר מי הפקיד מאה ומי . �כל אחד מה� טע1 שהוא הפקיד את המאתיי, כאשר ה� באו לבקש את כספ� בחזרה
שא� , )א, חוש1 משפט ש(והשולח1 ערו� ) ד, שאלה ופקדו1 ה(� "לפי פסק הרמב, מסקנת הסוגיה היא. הפקיד מאתיי�

שהרי הוא היה צרי� . של� לשניה� מאתיי� כיוו1 שהוא פשעאז השומר צרי� ל, השניי� נתנו את כספ� בחפיסות נפרדות
כל אחד מה� צרי� להישבע שהוא , כיוו1 שאחד מה� משקר, אמנ�. לרשו� את השמות על החפיסות כדי למנוע את התקלה

אז השומר נות1 לכל אחד מאה והמאה הנוס� ישאר מונח , א� ה� מסרו את הכס� בחפיסה אחת, אבל. הפקיד את המאתיי�
ג� השומר לא היה חייב להקפיד , הסיבה לכ� היא שמכיוו1 שה� לא הקפידו לעשות הפרדה ביניה�. ד שיתברר מי הבעלי�ע

  . מי בעל המאה ומי בעל המאתיי�, לברר ולוודא
כל אחד . שהרי לכאורה יש כא1 מקרה של מודה במקצת, הראשוני� הקשו על המקרה השני בו השומר פטור מלשל�

במקרה . ומאה נוס� הוא אינו יודע א� הוא חייב לו, והשומר מודה שהוא חייב מאה,  מהשומר מאתיי�מהמפקידי� תובע
א� . הוא חייב להישבע שהוא לא חייב את יתרת הסכו�, כיוו1 שהנתבע מודה שהוא חייב את מקצת הסכו�, בדר� כלל, כזה

בבא " (מתו� שאינו יכול לישבע משל�"פי הכלל על , זאת. הוא חייב לשל�, הוא לא יכול להישבע כי הוא בעצמו מסופק
הוא אינו יכול להישבע לא� אחד . ג� כא1 השומר מודה במקצת לכל אחד מהמפקידי�, על פי כלל זה). מציעא צח עמוד א

  !אפילו א� המפקידי� הפקידו בחפיסה אחת, כיוו1 שכ� היינו צריכי� לחייב אותו לשל�. מה� כיוו1 שהוא בעצמו מסופק
והוא מוכ1 לתת שלוש , עונה שכיוו1 שברור שלא הפקידו אצל השומר יותר משלוש מאות) בבא מציעא לז עמוד א(1 "הרמב
לכ1 השומר אינו מוגדר כמודה במקצת שחייב . וכל הויכוח הוא בעצ� בי1 המפקידי�, אי1 כא1 תביעה כלפי השומר, מאות
ה שהכלל שאד� שאינו יכול להישבע צרי� לשל� הוא רק הוא עונ. 1"א אינו מקבל את תירוצו של הרמב"הרשב. שבועה

במקרה , לכ1. אי1 מחייבי� אותו לשל�, א� א� אנו לא מצפי� שהוא יידע. במקרה שאנחנו מצפי� שהוא יידע ויוכל להישבע
ות הוא פטור למר, כיוו1 שאנו לא מצפי� שהוא יידע מי בעל המאה ומי בעל המאתיי�, שהפקידו אצל השומר בחפיסה אחת

  . שהוא מודה במקצת שאינו יכול להישבע
א� הוא מודה , בכל זאת, ג� א� אי1 ציפייה מהנתבע שהוא יידע, �"לדעת הרמב. א שנוי במחלוקת"תירו� זה של הרשב

שא� אד� , )ו, ש� ה(� "לכ1 פוסק הרמב. צרי� לשל�, כי הוא איננו יודע, במקצת ונתחייב שבועה והוא לא יכול להישבע
הוא חייב לשל� , והשומר פשע ואיבד את הארנק א� הוא לא יודע כמה כס� היה בארנק,  שומר ארנק ע� כס�הפקיד אצל

כיוו1 שהוא יודע שהיה , זאת כיוו1 שהוא מודה על מקצת טענת המפקיד. את מלוא סכו� הכס� שהמפקיד טוע1 שהיה בארנק
, א"כטענת הרשב, חולק וטוע1) ש�(ד "הראב. של�לכ1 הוא לא יכול להישבע ומ, והוא לא יודע כמה היה, בארנק כס�

  . שהוא לא יכול להישבע, אי1 לחייב אותו על כ�, שמכיוו1 שאי1 צפייה מהשומר לדעת כמה כס� היה בארנק
א� הוא לא יכול , � שג� במקו� שאיננו מצפי� שהנתבע יידע"מכריע כדעת הרמב) ק נא"חוש1 משפט סימ1 עב ס(� "הש

ראוי שכל אד� , לכ1. אלא א� כ1 מדובר במקרה שברור שהוא לא יודע וג� לא הייתה לו דר� לדעת, ל�להישבע הוא חייב לש
א� הוא יצטר� , כ�. א� הוא מקבל סכו� כס� יקפיד לספור אותו. יקפיד לברר בדיוק מהו מקבל, שמקבל משהו לשמור

  .  הוא יידע בדיוק כמה הוא חייב, לשל�
  

 יכול להישבע כי א� הוא לא.  התובע משל� את מה שהודה ונפטר בשבועה על היתרהאד� המודה במקצת מטענת: סיכו 
נחלקו הראשוני� , ולכ1 הוא לא יכול להישבע, א� מדובר במקרה בו הנתבע איננו אמור לדעת. הוא חייב לשל�, הוא מסופק

    .אלא א� כ1 ברור שהוא לא יודע וג� לא היה יכול לדעת, � פסק שהוא חייב לשל�"הש. א� בכל זאת הוא חייב לשל�

  

  

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי1" מדור בחודשי� הקרובי� יתפוס
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי1"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי1 על פי די1

  

  "המבטל כיסו של חבירו"
  אוריאל אליהוהרב 

הל� .  אלא שאי1 לו ממו1 זמי1 אלא אותו הפקדו1–אד� הפקיד אצל חבירו כס� והנה הזדמנה למפקיד עיסקא שרווח רב בצידה 
  .פ שהיו המעות מזומני� בידו"א� זה האחרו1 סירב לתת את הפיקדו1 אע. המפקיד וביקש פיקדונו מ1 הנפקד

  ?מה דינו. ד ותבע את הנפקד על ההפסדי� שהוא גר� לו"המפקיד הגיע לבי
   –" המבטל כיסו של חבירו פטור"נאמר ) 'ג' ט הל"מ פ"ב(בירושלמי 

"  אי1 לו עליו אלא תרעומת–הנות1 מעות לחבירו לוקח בה1 חיטי1 ולא לקח ) "'בבא מציעא פרק ד(וש� למדו די1 זה מהתוספתא 
  . אי אפשר לחייב את המקבל–בגלל פשיעתו של המקבל פ שהנות1 הפסיד את העסקא "כלומר אע
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  .אבל לא עיכב בזדו1 את ממו1 חבירו אצלו,  שהרי השליח רק נמנע מלעשות שליחותו–אלא שלכאורה מקרה זה שונה מהנדו1 דיד1 
  ". פטור–המבטל כיסו של חבירו " וקבעו כלל –למדו בירושלמי מדי1 התוספתא שבכל עני1 פטור , פ כ1"אע

  . אי1 כא1 מזיק אלא גרמא בעלמא–נו שמי שמחזיק אצלו ממו1 חבירו ומעכבו ממנו א� על פי שנגרמו לבעל הכיס הפסדי� דהיי
אלא שמחזירו בזמ1 שכבר הפסיד המפקיד את אותו הרווח שיכל ,  הדבר שהרי לא נחסר הכס� והוא מחזירו לו בשלמותווטע�

  . וזה אינו מזיק בידיי� אלא גור� בלבד–להרוויח 
והוא מוסכ� בפוסקי� ) 'ל' סי' ק פרק ט"י� של שלמה ב(ל "ומהרש) �"בדפי הרי: מ ד� סא"ב(כירושלמי זה פסקו הנמוקי יוס� 

  .כול�
 בי1 שהיתה לו רשות –הביא בש� המרדכי שפסק שמי שקיבל כס� מחבירו והרוויח בה1 ) 'ב סעי� ז"רצ' מ סי"חו(א "אמנ� הרמ

  .  אי1 צרי� לשל� הריווח לבעלי�–שות להשתמש בה1 בי1 שלא היתה לו ר
  . כל הריווח למפקיד7אבל א� בא המפקיד ותבע כספו ואמר ת1 לי ואני ארוויח בה1 ולא נת1 לו  

  .א שא� הנפקד לא הרוויח מהכס� הינו פטור כירושלמי"וכתב לתר� דברי המרדכי והרמ, מהירושלמי) ש�(ל "הקשה המהרש
  .י� למפקיד שהרי אלו רווחי כספו של המפקידאבל א� הרוויח חייב להביא הרווח

  . וגזל1 אינו משל� אלא כשעת הגזילה– שהרי מששלח ידו בממו1 חבירו נחשב גזל1 –א "ל עצמו חלק על הרמ"אבל המהרש
  . פטור מדי1 מזיק לכולי עלמא–נמצינו למדי� שהמבטל כיסו של חבירו , לסיכו�

  . פטור–ל "למהרש,  חייב–א " לרמ–וא� בזמ1 גזילתו הרוויח הוא בכס� 
  .ל"פסק כמהרש) ו"ק ט"ב ס"רצ' מ סי"חו(� "ובש

דהיינו שמי שקיבל שדה על מנת לעבדה והתרשל .  של חבירו חייבשדהו שהרי ש� בירושלמי נאמר שהמבטל –די1 זה ויש לסייג 
דה ודאי על דעת שא� לא יעבדה וטע� הדבר שכל המקבל ש.  חייב הוא לשל� מה שהפסידו–בתפקידו ועל ידי כ� הפסיד בעליה 

 הרי כל נפקד על דעת – ולפי זה כל מקו� שהמנהג שהמקבל פיקדו1 ומונעו מבעליו משל� הפסדיו – המנהגיצטר� לשל� שכ� הוא 
  . ויהיה חייב לשל�–המנהג קיבל 

 מסוג זה פסולה לחלוטי1 כמוב1 שהתנהגות, עוד נוסי� כי כל הדיו1 כא1 היה רק בשאלה א� נית1 לחייב את הנפקד בדיני אד�
  !ואסורה על פי ההלכה

  
  

  

  משפטי שאול
  ל "ר מר1 הגאו1 הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די1 עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

  . בשבתו בבית הדי1 הגדול בירושלי�
  )לח� לקניה(   80Cמחיר הספר  .ספר ג� משא ומת1 בנושאי� אלה ע� גדולי הדורב

  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי  

   " גזית–אר� חמדה " בתי הדי�   רשת : פנו אל
  02$5379626: פקס       077$2158215: טלפו�

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  

  
  

 

  

  )ב"מתו� ח(
  

Mexico City, Mexico                                   מקסיקו, סיטי$מקסיקו
    

  ב" תשנ'אדר ב
  

  שאותו להיננאמנ $ מי שהוחזק עד עתה כגוי וטוע� שהוא  יהודי
  

  השאל

הבחור הזה יחד ע� כמה אנשי� מהקבוצה . לפני כשלוש שני� בער� הגיע למקסיקו בחור מרומניה ע� קבוצת רקדני�
  .החליטו לברוח ולהימלט ובקשו חסות דיפלומטית מממשלת מקסיקו ונשארו כא1

  .ל יהודי�בודה אצ עהבחור מתחילת דרכו החזיק עצמו יהודי וקשר קשרי ידידות ע� היהודי� וג� קיבל
אמנ� . לבחור הזה אי1 שו� מסמ� שהוא יהודי. לפני כמה חודשי� הכיר בחורה יהודיה והחליטו על נישואי� ובאו לפני

. כרוב� של בני קהילתו, פ שלא שמרו על שו� מסורת יהודית"אע, הוא הצהיר לפני שבבית שלו היו ידועי� תמיד כיהודי�
וג� קראו אותו ,  ידועה כיהודיההמשפחהיתה הותמיד , מכירי� אותו מנעוריו� הפני שבירו הג� חבריו הלא יהודי� הצ

כמו , וג� מסרו סימני� שיש בה� אמו1 על שורש משפחתו. והוא הסכי� על זה, א� על פי שזה היה לו תואר גנאי, "יהודי"
  .'שמות מיוחדי� ומנהגי� שוני� וכו

והוא אבד כל קשר את� ולמעשה אי1 לו ש� שו� , יקתו הרבהאביו ואמו היו מתמיד קומוניסטי� מובהקי� שסבלו מער
  .על מצבו אד� שיוכל לטפל ולבקש מסמכי� מרומניה שיעידו
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         בהעלות� בהעלות� בהעלות� בהעלות�פרשתפרשתפרשתפרשת
        

 

והא� אפשר להחשיב את עדות חבריו ? הא� אפשר לסמו� על זה שהחזיק את עצמו כיהודי כמה שני� מעת בואו לכא1
כי הזוג עומד בי1 כ� ובי1 כ� , זו היא שעת הדחק והזמ1 לוח�כדאי לציי1 ש? כמסיחי� לפי תומ� ועקב כ� לסדר לו קידושי1

  .כדאי ג� לציי1 שקיימת תקנה בקהילתנו לא לגייר א� אד�. י"על הנשואי1 ג� א� לא יהיו כדמו
  תשובה

  .1ואי1 צרי� להביא ראיה על כ�, נאמ1, ישראל אני,  מי שבא לפנינו ואומר7 כלל אמרו בפוסקי�
אבל במקו� שהוחזק עד עתה . ולא נודע לנו מצבו, זהו במקו� שלא הוחזק לנו עד עתה כנכרילדעת רוב הפוסקי� , אמנ�
וא� לא יביא ראיה יצטר� גיור , בזה יצטר� להביא ראיה על יהדותו ולא די בנאמנותו, � הוא"שכ1 עושה מעשה עכו, כנכרי

  .12כדת וכדי
, � הוא"שהרי מחד גימא עושה מעשה עכו, אמינו בדבריוולה" לא הוחזק כנכרי"יש להסתפק א� זה נקרא , ובנדו1 שאלת�

וכ1 בבואו , כל השני� החזיקו הוא ומשפחתו עצמ� כיהודי�, ואול� מאיד�,  שלא שמרו על שו� מסורת יהודית7 וכדבריו
, �" נובעת מהיותו עכוה ומצוות אינהשמירת תור7דאי, �"דבר המראה שאי1 מעשיו כעכו, לכא1 יצר קשרי� ע� יהודי�

, א� בא מיוזמתו לפני הרב כדי לערו� לה� חופה וקידושי1 כדת משה וישראל, ומכל שכ1. (אלא הוא כשאר תינוקות שנשבו
  .3)דבר המעיד על אמינות דבריו

כפי , א� א� איננו מהול, יש לצר� את זה ליתר סימני נאמנותו ולהאמינו ללא דבר נוס�, על כ1 נראה שא� הבחור הוא מהול
די1 מוסמ� ולכוו1 בשעת המילה לש� גיור וג� יש להטבילו לש� 7יש להצריכו למול את עצמו בפני בית, שנראה משאלת�

  .גיור לחומרא
  .4שהרי יש סבירות גדולה שאכ1 הוא יהודי, אי1 הצעתנו בכלל זה, שבקהילתכ� קיימת תקנה שלא לגייר, וא� על פי שציינת

  
________________________________________________________________________ 

  
, א תשובה פב"ח" (במראה הבזק"ת "ועיי1 באור� בשו. בראשוני�) א"עמז (ובסוגיה יבמות ) ב"עג (1 בחידושיו לפסחי� "לשונו של ר   1

  .במקורות הדי1 וטעמיו)  במהדורה ראשונה3יא 
 ).ח' א סי"ח, אב1 העזר" (אגרות משה"ו) זכ' ג סי"ח(, "אחיעזר"ת "שו   2
  :הטעמי� הבאי� א� היא בגדר מסיח לפי תומו מ1, יש להסתפק, שציינת בשאלת�, באשר לעדות� של הנכרי� על יהדותו   3
אוצר "ועיי1 באור� ) א"טו בדברי רמ, יז' אב1 העזר סי(ע "ועיי1 שו. וה� השיבו, א� פלוני הוא יהודי, ידי הרב7א� ה� נשאלו על. א   

  .ש�" הפוסקי�
פתחי "וב) מאק "ס(" באר היטב"ע ש� ובדברי ה"ועיי1 שו. הרי שזה נקרא מתכוו1 להעיד, ה� באו לפני הרב להעידמכיוו1 ש. ב   

  ).ק קג"ש� ס" (אוצר הפוסקי�"ועיי1 באור� , )ק ס"ס(" תשובה
" אוצר הפוסקי�"ר� בועיי1 באו,  אי1 זה מסיח לפי תומו7 נראה שמכיוו1 שחבריו יודעי� על כ� שנישואיו ליהודייה תלויי� בכ�. ג   

ומכל שכ1 שלא , ללא הדברי� המוזכרי� בגו� התשובה, ועל כ1 לא ראינו להסתמ� על עדות� כראיה ליהדותו, )ק קד וקה"ש� ס(
  .ל"מ פיינשטיי1 הנ"וכפי הנראה מתשובתו של הגר, ולא כראיה על יהדות, מצינו לסמו� על מסיח לפי תומו רק לעניי1 עגונה

ג "יורה דעה ח" (אגרות משה"וב) סא' סי, בשאלות הזמ1" (משפטי עוזיאל"עיי1 ,  לא שייכי� כלל בגיור לחומראשכ1 טעמי התקנה   4
  .הנימוקי� המוזכרי� ש� לתקנה זו לא שייכי� בגיור לחומרא. שמצייני� תקנה מעי1 זו שלא לגייר בקהילות נוספות) קו' סי

  
  

  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה
  

  י�          הרב יוס� כרמלהרב משה ארנרי
  ראשי הכולל

  
  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

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

" שלח1 ערו�"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". יה דרכי נע�דרכ"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
         ".תורת חיי�"תו� ניסיו1 לקחת בחשבו1 ג� את החלק החמישי ההופ� את התורה ל

  )0275371485' טל(   ) לקניהלח�( . 360במקו� C  300 מחיר מבצע לששת הכרכי� 
  

   !!!חדש
  !  במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת "שו

   .480במקו   . 360מחיר מבצע לששת הכרכי  
  


