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קולמוסי� . רבות נכתב  אודות הקשר בי� שתי הפרשיות. פרשת שלח ל� נפתחת בפרשת המרגלי� ונחתמת בפרשת ציצית
השבוע ננסה לקשר ביניה� בהסבר אחד תו� . רבי� נשתברו בהסבר שרש חטא� של המרגלי� וכ� בטעמה של מצוות ציצית

  .יתניסיו� לנתינת טע� ג� לצורתה של הציצ
ר�"בפרשת ציצית נצטוינו לעומת זאת ".  ַמה ִהוא�ְרִאיֶת� ֶאת ָה�ֶר�", האר�"  ֶאתָלת�ר"המרגלי� נשלחו   %ֲחֵרי ְולֹא ָתת�

  ".  (ְזַכְרֶ)��ְרִאיֶת� אֹת�ְוָהָיה ָלֶכ� ְלִציִצת ", "ְלַבְבֶכ� ְו%ֲחֵרי ֵעיֵניֶכ�
  . ה שקלקלו המרגלי�מהקבלה זו ברור כי פרשת ציצית באה לתק� את מ

  : כותב על פרשת ציצית את הדברי� הבאי�" מש� חכמה"בעל ה
, תהלי� קטו( וכמאמר הכתוב +  לבעל הבחירה ו הניח אות...אול� העול� השפל ברא . ..: כוונת מצות ציצית לדעתי כ�"

" בהברא�"וזהו .  ונעלהלעני� נשגב) את הבריאה(ויפיק אותה , תו שהוא ישלי� בריא+" והאר� נת� לבני אד�) "טז
ותתפשט , אז הטבע כלי חפ� אצל ההשגחה,  וא� האד� מישר דרכו ושומר פקודת הבורא יתבר�...) ה, בראשית ד(

  ". כוחותיה לאי� גבול
תפקידו לבחור בטוב ובדר� זו לתק� את עול� החומר ולקשרו אל . הוא בעל בחירה חופשית, האד� שחי ופועל בעול� הגשמי

ומעניקות לו  החלטות נכונות בתחו� הבחירה החופשית משחררות את האד� ממגבלות עול� החומר. רומקורו ויוצ
אבל הוא חזק , עקרו� זה נכו� בכל מקו� על פני כדור האר�". לאי� גבול "+אפשרויות פעולה ותיקו� שלא בכפו� לחוקי הטבע 

כ� סגולותיה הרוחניות של האר� מתגלות ביתר , הככל שהרמה הרוחנית של הע� באר� עול. ומשמעותי יותר באר� ישראל
ג� דוד ב� גוריו� הכיר בכ� כי . כ� מתברר שמה שנכו� על פי חוקי הטבע במקומות אחרי� איננו רלונטי באר� הקודש. שאת

  .הנסי� ה� טבע באר� הזאת
  : על פי עקרו� זה ממשי� רבי מאיר שמחה הכה� מדוינסק ומבאר

 ...שהוא ישלי� אותה והוא יוציאנה , והניח הבורא יתבר� להבחירי, בריאה עדיי� לא נגמרהכי ה, ולפי הקדמתנו קוד�"
 +שמשני צדדיו יש עדיי� חוטי� שעדיי� לא נארגו , ולהורות כי המציאות היא בגד, ולכ� העיר הבורא אותנו במצות ציצית

ג� בזה עזר ', ד בחיי� ובטוב ולהלו� בדרכי  והיינו להורות שג� בפעילות שהאד� יעשה בבחירתו+ולכ� צרי� גדיל וענ� 
ולתת רס� בעד התאוות החומריות ולדבק , ואתה ב� אד� הכ� לבב� לבלי לכת אחרי העי� והלב. ... ממרו� תסעדהו

אי� ל� דבר שאי� בו "וכמאמר� בתורת כהני� , ת"ובכל דבר מחלקי הבריאה יעשה מצוה מקשרת אות� להשי. ת"בהשי
ותצא הבריאה לשלמותה האמיתית , ית לבלי דיק יפיקו ברכה כל מעינות הטבע על פי ההשגחה האלובזה. "מצוה למקו�

  ".ת במעשה בראשית"א� תארוג את הבריאה תיעשה שות� להשי, ואתה ב� אד�. ת"כפי כוונת השי
סי הכוחות בדקו את המציאות באר� ישראל והגיעו למסקנה כי על פי יח, את האר� בעיני בשר וד�" תרו"המרגלי� ש

ה� התעלמו מהאתגר . הארציי� ועל פי חוקי הטבע הנסיו� להיכנס לאר� ישראל עלול להתברר כהרפתקה מסוכנת ביותר
ה� . אתגר שא� ינסו להתמודד עמו יגלה כוחות רוחניי� ג� של הע� וג� של האר�. הרוחני שהאר� מציבה בפני הע�

  . עליה�הטילה , התעלמו מהאחריות שיכולת הבחירה החופשית
את האמת הפנימית ואת הרוחניות שהיא עיקר , הבגד הוא סמל לעול� החומר המסתיר את האור. הציצית באה להזכיר זאת

וי� , שהתכלת דומה לי�"היא ההכרזה ש. הטלת הציצית בבגד הלא גמור היא הדר� להתמודד נכונה ע� האתגר. הבריאה
תזכו ותבינו שהמקור , א� תביטו פנימה, מה שנדמה לכ� כי�). א"ע סוטה  יז" (ורקיע דומה לכסא הכבוד, דומה לרקיע

  .בבחירה נכונה והמנעות מלתור אחר העיני� אפשר לגלות את האור הגנוז מתחת לבגד .המחיה את הכל הוא כסא הכבוד
  

� המחייב עבודה תהלי. כי הכניסה לאר� ישראל ואחר כ� המאבק על אר� ישראל הוא תהלי� ארו�, אנו נוסי� בשיפולי דבריו
רק החלטה על המש� פעולת האריגה . עלולי� להכניס מור� לב ויאוש, הקשיי� עמ� צרי� להתמודד. וסבלנות מרובי�

, החלטה שמשמעותה בחירה חופשית וחיפוש האור המסתתר תחת הבגד, קשירת קשר אחר קשר והטלת פתיל תכלת, הקשה
  .היא שתת� את הכח להתמודד ע� האתגרי�
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  מט(מג מציעאבבא , סיו0'  כא( ' טו
  

  דבר תורה מעות קונות
  הרב עופר לבנת

עוסקת בשאלה החשובה מתי עסקה של מכירת מטלטלי� נחשבת כגמורה ) מז עמוד ב(הגמרא , השבוע בדפי הד� היומי
השלב הראשו� הוא הסיכו� בי� . שלבי�כל עסקה של מכירת מטלטלי� כוללת שלושה . והצדדי� אינ� יכולי� לחזור בה�

השלבי� הבאי� ה� התשלו� עבור ". דברי�"ל "שלב זה נקרא בלשו� חז. המוכר לקונה על מכירת החפ� בסכו� מסוי�
קוד� להעביר , או להפ�, כמוב� שנית� קוד� לשל� ואז להעביר את החפ�". משיכה "+והעברת החפ� לקונה, "מעות" ה+החפ�

  .  לשל�את החפ� ולאחר מכ�
כי ) מח עמוד א(קבעו חכמי� , א� על פי כ�. כל צד יכול לחזור בו, הסיכו� בי� הצדדי�, "דברי�"ל כי ג� לאחר ה"מוסכ� בחז

מ� התורה החפ� , לדעת ריש לקיש. ל"ישנה מחלוקת בחז, לגבי מה קורה לאחר מכ�". החוזר בו אי� רוח חכמי� נוחה הימנו"
מ� התורה החפ� נקנה לקונה רק לאחר , לדעת רבי יוחנ�. ק אז א� צד אינו יכול לחזור בונקנה לקונה רק לאחר המשיכה ור

א� הקונה ישל� . חכמי� תקנו כ� מפני החשש הבא. אול� חכמי� תקנו שהוא יקנה לקונה על ידי המשיכה, נתינת המעות
א� תיפול . וא עדיי� ברשות המוכרנמצא שהוא כבר בבעלות הקונה בעוד שה, עבור החפ� לפני שהמוכר יעביר אותו אליו

לכ� תקנו חכמי� . כיוו� שהוא כבר לא בבעלותו, שריפה ברשות המוכר יתכ� שהוא יתעצל מלהציל את החפ� מפני השריפה
וכ� נפסק בשולח� , רוב הראשוני� פסקו כדעת רבי יוחנ�.  המשיכה+שהחפ� ייחשב בבעלות המוכר עד העברתו אל הקונה

  ). א, חחוש� משפט קצ(ערו� 
ל מספר מקומות בה� השאירו "אנו מוצאי� בחז, אול�. למעשה רבי יוחנ� מסכי� ע� ריש לקיש שהמשיכה קונה, לכאורה

) מט עמוד ב, מז עמוד א, מו עמוד ב(חלק מהמקרי� נלמד בדפי הד� היומי של השבוע . את הדי� כדי� תורה שמעות קונות
פג עמוד (הוא לקוח ממסכת חולי� , קרה אחד שאינו מופיע בדפי� הקרובי�נציי� מ. ס"וחלק� נמצאי� במקומות אחרי� בש

. בימי� אלו הבשר נקנה ללוקח כבר ע� נתינת המעות, בגלל הביקוש הגבוה לבשר, הגמרא קובעת כי בארבעה ערבי חג). א
  ).ג, חוש� משפט קצט(לדעת חלק מהפוסקי� כ� הדי� ג� לגבי קניית יי� בערב שבת 

כיוו� שהסיבה ) בבא מציעא תמט(לדעת המרדכי . וסקי� העלו מספר מקרי� נוספי� בה� יתכ� שמעות יקנובעקבות זאת הפ
א� ) א, קצח(לדעת הבית יוס� . במקו� שאי� חשש שריפה מעות קונות, שחכמי� תקנו שמעות לא יקנו הוא מחשש שריפה

). ה, ש�(א בשולח� ערו� "אלו הובאו על ידי הרמשתי דעות . המוכר והקונה מתני� ביניה� שהמעות יקנו אז המעות קונות
חולק וסובר שג� במקו� שאי� חשש שריפה וג� במקו� שהמוכר והקונה מתני� ביניה� אי� מעות ) י+ק ט"ס, ש�(� "הש

  .כיוו� שלא חילקו חכמי� בתקנת�, קונות
ג� א� תיפול שריפה , לכאורה. הוא מה קורה כאשר החפ� מבוטח) ק ו"ס, ש�(מקרה מעניי� נוס� שמעלה הפתחי תשובה 

מסקנת הפתחי תשובה שג� , אול�. והמוכר לא יציל את החפ� הקונה לא יפסיד כיוו� שהוא יפוצה על ידי חברת הביטוח
כיוו� שיש לחוש ג� , שנית. � שחכמי� לא חילקו בתקנת�"על פי טענת הש, ראשית. במקרה כזה מעות לא יקנו משני טעמי�

  . חלהפסד של חברת הביטו
אול� חכמי� תקנו שהחפ� יקנה , מ� התורה החפ� נקנה לקונה כבר ע� נתינת התשלו� עוד לפני העברת החפ� אליו: סיכו�

במספר מקרי� העמידו חכמי� את הדי� על די� תורה . בעודו ברשות המוכר, מחשש שיגר� לו נזק, רק ע� העברתו אליו
, ל שמעות קונות כדי� תורה"ש מקרי� נוספי� מלבד המפורשי� בחזהפוסקי� נחלקו הא� י. שהחפ� נקנה בנתינת התשלו�

  . או שחכמי� לא חילקו בתקנת� ובאופ� גור� אי� מעות קונות

  

  

  
  

  .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 
  .בכ� נבנה נדב� נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי� על פי די�

  

   ספק איסור או ספק ממו0–ספק גזל 
  אוריאל אליהוהרב 

  .הוא ישאר אצל המוחזק, לכ� ספק ממו� לקולא, :)ק מו"ב" ( עליו הראיההמוציא מחבירו: "כלל הברזל של המשפט העברי הוא
כל ספק ממו� הינו , א� כ�.   לגזול  אסור מ� התורה–קושיא גדולה ) ז' כה סע' מ סי"הובא בכנסת הגדולה חו(י באס� "הקשה מהר

  !?זק את הממו� המסופקומדוע מספק לא יחזיר המוח, קיימא ל� שספק דאורייתא לחומרא.  ספק איסור דאורייתא
  .נביא בקצרה כמה מתירוציה�. האחרוני� דנו בשאלה זו רבות

 ולכ� אי� להוציא מהנתבע ולהכשיל בזה את –כש� שישנו ספק לנתבע כ� ישנו ספק דאורייתא לתובע : י באס� תיר�"מהר .א
 . התובע

   –על תירו� זה הקשו שתי קושיות 
  ).מ"חידושי הרי(� ספק איסור  וא� כ� אצלו אי–הרי התובע טוע� ברי . א
 )קונטרס הספיקות(שהרי רוב מכריע ספק איסור מה שאי� כ� בספק ממו� , במקרה שיש רוב נוציא על פי הרוב. ב
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 –ל וספק מעשר "ספק חלה בחו,  כגו� ספק ממזר–ישנ� ספיקות שהתורה התירה : תיר�) קיצור תקפו כה� סימ� כה(התומי�   .ב
). שמות כד" (מי בעל דברי� יגש אליה�"ומקור ההיתר מדכתיב ,  התירה אותו כשהוא מוחזקוהוא הדי� בספק גזל התורה

 .שהמוציא מחבירו עליו הראיה:) ק מו"ב(מכא� למדו בגמרא 

הוא חידש יסוד גדול והסביר שאי� דיני חוש� משפט בנויי� על : ביאר באופ� אחר) פא' שערי יושר שער ה(שמעו� שקאפ ' ר  .ג
שכתב , וכעי� זה מצינו להיפ�, א ההגדרה הדינית והמשפטית של הממו� היא הקובעת את הגדרת האיסורי� אל–איסורי גזל 

 ולכ� מי –דיני גזל נקבעי� על פי כללי דיני חוש� משפט .  ד גזל גוי מותר עדיי� אי� זה ממונו של הגזל�"שג� למ" יראי�"בעל ה
  .שמ� הדי� הכס� שלו אי� לו איסור להחזיקו

  
  
  

  

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

  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�
  )לח� לקניה(   805פר מחיר הס .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 
   " גזית–אר� חמדה " בתי הדי0   רשת : פנו אל

  5379626(02: פקס       2158215(077: טלפו0

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  
  

  

 

  

  )ג"מתו� ח(

   Israel                            אלריש
  ה"שבט תשנ

   השניהמלחמת העול�לאחר כנסת שנמכר (כיצד ינהג גוי בקדושת בית

  השאל

יה והוא בעל מעורבות העוסק רבות בחקר תולדות היהודי� בגרמנ) לא יהודי(י מכר "שהופנתה אלי ע, ברצוני לשאול שאלה
  .רגשית כנה

נ נמכר "ביהכ). בוואריה, עירה קטנה בשוואביה(ל רכש לפני שני� אחדות את בני� בית הכנסת לשעבר בהארבורג "האד� הנ
שהופקד על הרכוש , JRSOי האירגו� היהודי "ע) מכיו� שלא נותר א� יהודי באזור(לראשונה לאחר מלחמת העול� השניה 

שאת , וידוע לנו(ששינה עד בלתי הכר את פני� המבנה , בשעתו הוא נמכר לארכיטקט. חר המלחמההיהודי הנטוש לא
הוא שפצו והפ� . ל"קנה אותו מר פלוני הנ, כאמור, כ"אח). תשמישי הקדושה הצילו היהודי� המקומיי� עוד לפני המלחמה

מתו� רצו� להציב יד , כל זאת. טי�שבה מתקיימי� ימי עיו� ותרבות וג� תערוכות וקונצר, אותו למעי� אכסניה
  ).נתו האישיתהבבהתא� ל, וזאת כמוב�(שחיו בעבר במקו� ,ודי�הלי

מאחר שהשלטונות המקומיי� לא ראו זאת בעי� יפה וסרבו , הפעילות בבני� הופסקה לפני למעלה משנה מחוסר תקציב
א� מתו� יראת כבוד למבנה ולעברו ,  פלוני למכוררוצה כעת מר, מאחר שאינו יכול עוד להחזיק את הבני�. לסייע לו כלכלית

  :הוא מבקש לשאול את השאלות הבאות
  ?במה היא מתבטאת, וא� כ�, הא� יש למבנה עדיי� קדושה )א
  ?הגבלות לגבי יעודו של הבני� לעתיד, כגוי, הא� קימות לגביו )ב
  ?אילו דברי� אסורי� לגביו בכל מקרה מנקודת ראות הלכתית )ג

יכולי� אנו להעיד כי נראה , מהכרותנו אותו. למרות שאינו ב� ברית, שכבוד הרבני� יגלו הבנה לגבי האישאנו מקוי� 
  .שכוונותיו כנות וישרות

ומר ,  לאחר מלחמת העול� השניה לאד� אחר,JRSOי האירגו� היהודי "נ נמכר ע"ביהכ. ברצוני להבהיר נקודה לא ברורה
אוכל לברר אצל מר פלוני הא� בידו . בשנות השבעי� כיד שניה,  כמיטב ידיעתי,פלוני רכש מבניו של אד� זה את הנכס

  .א� אני בספק א� כ� הדבר, חוזה המכירה הראשוני
  

  תשובה

+ הראשונית של ביתושאלה זו תלויה בבירור עובדות מספר הנוגעות למכירת,  א� ישנה או איננה+אודות קדושת המבנה  .א
, פעמי� שקדושת המבנה פוקעת לגמרי, שלא על מנת להמשי� ולהתפלל בו הכנסת+במכירת בית, וזאת לדעת. הכנסת

הדברי� ' שאי� לעשות במבנה אחד מ� ד, מעשית שלה היא+ופעמי� שנותרת בו קדושה מסוימת אשר ההשלכה ההלכית
ת הלכית פעלו באיזו סמכו: העובדות הטעונות בירור בהקשר זה ה�. 1הכסא+טבילה ובית+בית, בורסקי, מרח�: הבזויי�
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        פרשת שלחפרשת שלחפרשת שלחפרשת שלח

        

 

 הא� המוכרי� היו צריכי� ;3הדברי� הבזויי�' לרבות ד, ת בו הכלו הא� התירו ללוקח בפירוש לעש;2הכנסת+מוכרי בית
  .4כנסת אחר+לכס� המקח לבניי� בית

אי� לבירור נקודה זו השפעה על , על כל פני�. קשה ואולי לא נית� להשלי� את הפרטי� הנעלמי� הללו, בנידו� שאלת�
  .וכפי שיתברר בהמש�, ותי� הבאותשאל

ואלו מיגבלות , מצוות בני נוח' אחרו� מחויב בזהזה . הכנסת אינ� מחייבות את הגוי+ההגבלות הנובעות מקדושת בית .ב
ע� זאת יש לציי� . אלא להרבה דעות קדושה זו נובעת מתקנה דרבנ� בלבד, הכנסת לא זו בלבד שאינ� מה�+קדושת בית

הכנסת להטיל בחוזה +כנסת היה מוטל על היהודי מוכר בית+ל היהודי לשמור על קדושת ביתשמתוק� המחויבות ש
כאשר המבנה בא ליד , א� בנסיבות האמורות. ג� א� נאל� למכור לקונה גוי, המכירה ע� הקונה מיגבלות מעי� האמורות

  .5אי� מחויבות על היהודי להתערב במה שהגוי עושה ברכושו, הגוי בלא מיגבלות
כיו� דאומות העול� מקפידי� בזה , יש לאסור, ואפילו א� היה מותר מ� הדי�: " כתב על שאלה מעי� זו6"חת� סופר"ה .ג

וכל כוונת בית הכנסת ', ו חילול ד"יהיה ח, וא� לא נעשה כ� אנו... שבית התפילה שלה� גודרי� אותו המקו� בחורבנו
  .'וכו' "לקדש את ד

 לו צרי� + שרוחשי� כלפי מבנה קדוש דשיהיה ביטוי לכבו, והחש בעצמו שמ� הראוי, וזמתונמצא לפי זה שלגוי המתעניי� מי
  ).א� אינו רוצה, ע� סיוג שאי� בסמכותנו לחייב אותו לעמוד בכ�(' הדברי� הבזויי� וכו' לפרט את ד

  
______________________________________________  

  
בכמה מקומות שאי� למוכרו למי שיעשה אותו לכנסיה " אגרות משה"וחומר הוסי� עליה� הובקל , )קנג סעי� ט' סי(ח "ע או"שו   1

  .'וכד
ביאור "אמנ� להלכה חש ה. ש"עי, "טובי העיר במעמד אנשי העיר' ז+שמא פירסמו על אודות המכירה באופ� שיהיה דינ� כ"   2

  .מריהכנסת לג+שג� זה לא יועיל להפקיע קדושת בית, ד"ש� לשיטת הראב" הלכה
  .) נוק"סש� " (משנה ברורה"הובאו דבריו ב" פרי מגדי�"כ� כתב ה   3
) נא' א סי"ח ח"או" (אגרות משה"חידש ה, ומכרו אותו באופ� ששוב לא יתפללו בו, באי� המוכרי� זקוקי� לתמורת המכירה   1

  .הדברי�' ג� לעשות בו ד, שקדושתו פוקעת לגמרי
א� שאסור לגרו� או , דברי�' שמדבריו עולה חילוק שאי� חיוב למנוע מהגוי למכור לד) מכיו�ה ו"נ ד' ש� סי" (אגרות משה"עיי�    5

  .לסייע לכ�
  .) אות טז295' עמ, ו"ח" (שדי חמד"הובאו דבריו ב, לא' ח סי"או  6
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  ' ו('חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
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