
 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 ף"תש רבמדב 
 יום ירושלים והמדבר 

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשרב יוסף כרמלה
 

 כבר למעלה מחמישים שנה, בסמוך ליום ירושלים ולפני חג השבועות, אנו זוכים לקרא בפרשת במדבר. 
רמה הקשר בין "ננסה לברר  בַּ ִמדְּ  שני הדברים החשובים הללו מופיעים בפסוק אחד:  ( לבין ירושלים. א' במדבר א" )בְּ

ם ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני " יְירּוָשל ִַ ְך ֶלְכֵתְך ַאֲחר  ת ְכלּוֹלָתיִַ ְך ַאֲהב  יִַ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּור  ְרתִַ ר ְיֹקָוק ָזכ  ְדָבר ֵלאֹמר ֹכה ָאמ  מִַ   )ירמיהו ב' ב(. "ֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעהבְ  ב 
לכאורה, הדבר קשה. האם ירושלים הלכה אחרי הקב"ה במדבר, בזמן היציאה ממצרים? אומנם ניתן לתרץ )קצת בדוחק, שהכוונה 

 לתושבי ירושלים בימי ירמיהו, המייצגים את עם ישראל כולו לדורותיו(. 
ן מתפרש כפשוטו על ירושלים, אבל על "ירושלים של מעלה", שהיא בגמטריה תלמידי הגר"א לימדונו בשמו פירוש חדש. הפסוק אכ

 "כנסת ישראל" )כמו גם ספירת העומר(. 
ננסה לתת דוגמא מימינו אנו, כיצד ירושלים של מעלה מלווה את עם ישראל, ושומרת עליו, ומגבירה את האמונה בקב"ה והשגחתו על 

 רחומיו. -בניו 
"חורבת רבי יהודה  –ציווה על תלמידיו, לפני עלייתם ארצה, הייתה המשימה של בנין בית הכנסת  אחד הדברים שהגאון מוילנא

החסיד", שעמד בשיממונו כבר כמאה שנה, לאחר שנהרס בידי פורעים מוסלמים בעקבות הסתלקותו הפתאומית, זמן לא רב אחרי 
ן הייתה לבנות, כפשוטו, חורבה חשובה מחורבות ירושלים, עלייתו ארצה ותחילת בנין בית הכנסת החדש. לכאורה, מטרתו של הגאו

 וכך לבנות עוד חלק של הבית הנאמן, שהלך ונבנה בחתונה המחודשת בין כנסת ישראל וקודשא בריך הוא. 
כמאה שנה אחרי שתלמידי הגר"א סיימו את מלאכת הבניין הנפלא, בשנת ה'תש"ח פרצה מלחמת השחרור והעצמאות. עם ההכרזה על 

מת המדינה, בידי דוד בן גוריון בה' באייר, התקיפו מדינות ערב את מדינת ישראל הצעירה. הליגיון הערבי של מדינת ירדן, היה הק
המסוכן ביותר מבין כל הצבאות הללו.. צבא שאומן וצויד בידי הצבא הבריטי, ואשר קציניו היו קצינים בריטים, בעלי ניסיון קרבי, 

צבא זה הוטלה המשימה לכבוש את ירושלים ובעיקר את הרובע היהודי שלה. בראש מעייניהם של  ממלחמת העולם השנייה. על
החיילים הירדנים הייתה המטרה להרוס את ה"חורבה", שכיפתה הייתה גבוהה ממסגד אל אקצה וממבנה כיפת הסלע שעל הר הבית. 

וקשה של מגיני הרובע. הפגיעה המורלית בעם ישראל  בל"ג בעומר של אותה שנה הם "הצליחו" במשימתם, לאחר קרב גבורה עיקש
הייתה קשה מאוד ורבים משלומי ישראל התאבלו מרה על המפלה. לעומת זאת, חיילי הלגיון והכנופיות שחברו להם "חגגו", ככל 

, כמות עצומה של שההרס היה רב יותר כך ה"שמחה" הייתה רבה יותר. כמנהגם, הירי באוויר נמשך שעות מרובות. בחסדי השם יתברך
תחמושת "בוזבזה". באותם ימים אירע נס משמים, ממשלת בריטניה הודיע על אמברגו על משלוח נשק ותחמושת למזרח התיכון. הנס 

אף פעם הם לא התחילו. המחסור בגלל  -הבריטים הפסיקו את המשלוחים לצבא הליגיון, לצה"ל הם לא הפסיקו  -היה גדול 
מאוד לצבא ההגנה לישראל, הצבא ה"טרי" וחסר הציוד, להתגבר ולעצור את המשך התקדמות הליגיון.  התחמושת ש"בוזבזה", עזר

 מדינת ישראל הצליחה לקבל נשק ותחמושת מצ'כוסלובקיה(.  -)נס נוסף אירע 
עומר הראשונה, במבט לאחור, אנו מבינים כיצד ירושלים של מעלה שליוותה את עם ישראל עוד מימי הנדודים במדבר, בימי ספירת ה

כמו שלימדונו הנביא ירמיהו והגאון מווילנא וירושלים של מטה, שתיהן חברו כדי להציל את מדינת ישראל ואת עם ישראל. אומנם, 
ירושלים של מטה לכאורה חרבה, אבל ירושלים של מעלה רק התחזקה. ההתחזקות של ירושלים של מעלה, נראתה שוב בירושלים של 

'תשכ"ז. כמה ימים אחרי ל"ג בעומר פרצה מלחמת ששת הימים, הליגיון הירדני שוב התקיף את מדינת ישראל, מטה, בחודש אייר ה
שהייתה אז ב"גבולות אושוויץ", והובס בידי חיילי צה"ל. חטיבת הצנחנים והחטיבה הירושלמית זכו, בחסדי השם, לשחרר את 

דות לקב"ה על הנסים הגדולים, ועל איחודה של ירושלים. אירוע שהרטיט ירושלים ואת הר הבית. מאז קיבלנו  את הזכות והחובה להו
 הרבה לבבות ועורר רגשי קודש והתקרבות גם בלב רבים שהיו רחוקים, ונפתחה תקופה של שגשוג והתחזקות של מדינת ישראל.

 השבוע נחגוג את שחרורה ואיחודה של ירושלים באמצעות הזום והיוטיוב:  
 =YzZKWlhFZmpqZ0ptc1ludWJlVlZLUT09https://us02web.zoom.us/j/6131815506?pwd קישור לשיעורים:

 https://youtu.be/CmdyKMs_jSk   :לייב ביוטיוב
בתחום זה ונאחל רפואה נתפלל להתקדמות מהירה  .גם על ההתקדמות הגדולה במלחמה בקורונהעל הניסים הגדולים ונודה לקב"ה 

שהתהליך שהתחיל במדבר בזכות ירושלים יזכה להתפלל עוד נוסיף  .עם ישראל ואוהבי העם היהודי ומדינת ישראלשלימה מי שזקוק ב
 ה לגאולה שלמה.למועדים לשמחאותנו ליותר ברכה של 

 
 

 לע"נ
 ז"ל אשר וסרטילהרב 

 נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

 

 לע"נ  
 ז"ל ברכפלד וגב' שרהמאיר ר' 

 נלב"ע  -)שרה  
 ט"ז בטבת תש"ף(

 

 לע"נ 
ז"ל,  אברהם קלייןר' וגיטה מרת 

נלב"ע בל"ג בעומר  -)אברהם 
 (תשע"ט

 

 לע"נ 
 זצ"ל  הרב ישראל רוזן

 נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

 

 לע"נ
 ז"ל אליהו כרמלר' 

  נלב"ע
   ו"עתש באייר' ח

 
 

 לע"נ
 ז"ל שמשואסתר שמואל מר 

 חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
  נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

 

 לע"נ 
 ע"ה מרים שטרן

נלב"ע ה' באב 
 תשע"ט

 

 לע"נ
 ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

 בת ר' משה זאב
 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

 

 לע"נ
 זצ"ל  ראובן אברמן הרב

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

 

 לע"נ
 זצ"ל  שלמה מרזל הרב

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע י' באייר תשע"א

 

 נלב"ע כ"ח באייר הי"ויצחק ונעמי  ז"ל בנם של דוד צבי טרשנסקילע"נ 
 

 דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 

 

https://us02web.zoom.us/j/6131815506?pwd=YzZKWlhFZmpqZ0ptc1ludWJlVlZLUT09
https://youtu.be/CmdyKMs_jSk
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 המזוזהקדושת התפילין וקדושת 
 הרב עקיבא כהנא

 
בגמרא )שבת דף עט ע"ב( מובאת ברייתא שבה נאמר שקדושת תפילין וספר תורה חמורה מקדושת מזוזה. ולכן אם בלו התפילין 

 וספר התורה, אסור לעשות מהן מזוזה.
 

)לב ע"א ד"ה  נשאלת השאלה: על סמך מה קבעה הברייתא שקדושתן של תפילין וס"ת חמורה מקדושת מזוזה? רש"י במנחות
תפילין( מסביר שתפילין קדושתן חמורה ממזוזה משום שיש בהן ד' פרשיות. הרב ישעיה מיטראני )פסקי הרי"ד הל' מזוזה( חלק 
עליו, משום שלשיטתו הייתה הברייתא צריכה לומר שגם לא עושים תפילין מספר תורה משום שספר תורה יש בו פרשיות רבות, 

לכן הוא אומר שקדושת התפילין חמורה שמניחים אותם על הראש, וכן ספר התורה שהוא קדוש  ובתפילין רק ארבע פרשיות.
 ומניחים אותו בארון הקודש אין זה מכובד שיהיה במקום פחות חשוב כמו פתח הבית, ולכן זה נחשב להורדה בקדושה. 

 

במקרה שאין ידו של אדם משגת לקנות גם מזוזה וגם תפילין, ורוצה בירושלמי )מגילה פרק ד, הלכה יב( הסתפקו מה הדין 
לקנות לעצמו את אחד מהם, איזה מהם יקנה? לדעת רב הונא יקנה תפילין, משום שגם אנשים שאינם גרים בבית כמו הולכי 

ות וימים טובים, מדבריות ושטים באוניות חייבים בתפילין, ואילו לדעת שמואל עדיף לקנות מזוזה שבה חייבים גם בשבת
בצורה הפוכה, שמותר להפוך מזוזה שבלתה לתפילין, ואסור להפוך תפילין שבלו את אותה הברייתא  הירושלמי שם מביא

 למזוזה, כראייה לשיטת שמואל שיש לקנות מזוזה. 
 

וכתב שהטעם שאדם שיש לו כסף לקנות מזוזה או תפילין יקנה תפילין,  כדברי רב הונאבהלכות קטנות לרא"ש )תפילין ל( פסק 
ש"מצווה דגופא עדיף", כלומר, סברה דומה לסברת הרי"ד שראינו לעיל שמצווה שמניחה על גופו היא קדושה יותר.  הוא משום

ם משלו, בעוד שבירושלמי תמה על דברי הרא"ש שפסק כרב הונא והוסיף טע כך גם פסק הרמ"א )יור"ד רפה, א( והגר"א )שם(
שכיון שבבבלי הובאה הברייתא להיפך, והיא מהווה ראייה לשיטת רב  הגר"א מתרץ )שם( הראייה מהברייתא היא לדעת שמואל?

  הונא, לכן יש לפסוק כרב הונא.
 

גוף, וזו שהרא"ש הבין כדברי הרי"ד שהובא לעיל שהסיבה שקדושת התפילין חמורה היא בגלל שמניחים אותם על ה נראה
רבי  הסיבה שהבבלי גרס בברייתא הפוך, משום שהוא הבין שקדושת התפילין חמורה, וממילא הרא"ש והגר"א אמרו דבר אחד.

לכך שתפילין היא מצווה חשובה יותר ממזוזה, משום שאין דרך להפטר ממצווה זו, שאדם  עקיבא אייגר )שם( מוסיף טעם נוסף
להפטר ממנה אם אינו גר בבית, או אם אין לו משקוף ודלת החייבים במזוזה, ולכן מצוות חייב בה, לעומת מזוזה שיש אפשרות 

 תפילין היא מצווה חשובה יותר )כך נראה שהבין הלחם יהודה בשיטת הרמב"ם תפילין ה,ג(.
 

 קמב(. היו שהבינו שקדושת ספר תורה חמורה יותר לעניין הדינים שצריכים לכתוב אותה בהם )כך נראה משו"ת ריטב"א
 

 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 עורך: הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל.  
 

 שיווקםהסכם תיווך בין איש שיווק לרוכש דירות לצרכי 
 78056ארץ חמדה גזית ירושלים / מרחשוון תשע"ט / תיק 

 
 הרב עובדיה אחיטוב, הרב בניה קניאל, הרב מבורך טויטו דיינים:

 
התובע משווק מגרשים לבנייה דרך חברה, והנתבע רכש ממנו מספר מגרשים שאת כולם תכנן למכור  המקרה בקצרה:

 5,000הלאה. סוכם בין הצדדים שהתובע יפנה לנתבע רוכשים שיקנו מהנתבע את המגרשים שרכש, ובתמורה התובע יקבל 
 עבור כל מגרש שיימכר. בפועל בוצעו שלוש עסקאות בהן התובע היה מעורב. ₪
עבור שני מגרשים שמכר לשני אחים, אולם, כעת הוא טוען שרק אח אחד  ₪ 10,000עסקה אחת, הנתבע שילם לתובע ב

 שקיבל.  ₪ 5000הופנה אליו על ידי התובע ולכן על התובע להחזיר לו 
ען שהראה בנוסף, לגבי עסקה שניה, הנתבע טוען שקונה מסוים הגיע אליו ללא שהופנה על ידי התובע, ואילו התובע טו

לקונה זה את המגרש, אותו הוא קנה בסופו של דבר. אולם, הקונה השיג את מספר הטלפון של הנתבע ועקף את התובע. 
אשר על כן, התובע דורש תשלום גם על עסקה זו. כמו כן, הנתבע סירב לשלם עבור עסקה שלישית בטענה שהתובע חיבל 

 בעסקה. 
ר הרוכשים שהפנה לנתבע, משום שלטענתו על הנתבע לשלם לו דמי תיווך בתגובה, התובע דרש סכומים נוספים עבו

 , הנתבע טוען שדבר זה הוא בניגוד לסיכום ביניהם.2%הנהוגים בשוק שהם 

 

 :השלימה של םמתפללים לרפואת
 

 נתנאל אילן בן שיינא ציפורה ניר רפאל בן רחל ברכה נתנאל בן שרה זהבה
 דייזיויקי ויקטוריה בת  יהודית שרה בת רחל בנימין בן שולמית
 רבקה רינה בת גרונה נתנה אסתר בת רחל יפה בת רחל יענטע

 שרה בת פנינה מאירה בת אסתר אסתר מיכל בת גיטל

 
 

 לבתוך שאר חולי עם ישרא
 

 

mailto:info@eretzhemdah.org
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 כדמי תיווך כפי שסוכם ביניהם. ₪ 10,000על הנתבע לשלם לתובע  פסק הדין:
 

 נימוקים בקצרה:
 א. תוקף ההסכם שבין הצדדים לפי ההלכה

להסכם בין הצדדים יכול להיות צד ג', החברה שבה היה מועסק התובע, שלא הובא לידיעת בית הדין, ולכן פסק הדין לא 
עוסק בחברה. ההסכם שהצדדים סיכמו עליו הוא הסכם תיווך, שכדין שכירות פועלים אינו מצריך מעשה קניין על מנת 

נקבע כי  9קכה(. בית הדין מציין כי אף שבחוק המתווכים בסעיף לתת לו תוקף, כך ניתן ללמוד מדברי הרשב"א )שו"ת ד, 
( נקבע כי 72059, 70022, 72072הסכם תיווך במקרקעין לא יחול בלי הסכם כתוב, בכמה פסקי דין שניתנו בבית דין זה )

 ין הצדדים. במקום שבו היה הסכם ברור, יש חובה לשלם דמי תיווך גם ללא הסכם תיווך בכתב. לכן יש תוקף להסכם שב
אמנם, נחלקו דעות דייני בית הדין אם בנוסף להסכם התיווך היתה גם שותפות בין הצדדים, אולם, למחלוקת זו אין 

 השפעה על הכרעת הדין. 
 ממה יותר גבוהים תיווך דמי לדרוש יכול אינו והתובעעבור התיווך חייב לשלם מה שהובטח  שהנתבע נפסק לפיכך

 .שסוכם
 

 ב. תשלום דמי תיווך במקרה בו הקונה עקף את המתווך 
בין הצדדים היו מחלוקות לגבי שלוש עסקאות. בעסקה השניה עקף הקונה את התובע ופנה ישירות לנתבע. לדעת הרוב אין 

לפטור את הנתבע מדמי התיווך משום שהתובע ביצע את חלקו כאשר הראה לתובע את המגרש. אמנם לאחר מכן הקונה 
את המתווך ויצר קשר ישיר עם הנתבע בעצמו, אך אין זה פוטר את הנתבע מתשלום למתווך. גם לדעת המיעוט יש עקף 

 לשלם, אך מטעם אחר, בגלל שיש לראות אותם כשותפים. 
בנוסף, חייב בית הדין את הנתבע לשלם דמי תיווך עבור העסקה השלישית, ודחה את טענתו שהתובע חיבל בעסקה כאשר 

ה שהמחיר שהנתבע מבקש גבוה מדי. כמו כן, דחה בית הדין את טענת הנתבע לגבי העסקה הראשונה, שרק אחד אמר לקונ
 מאחים שקנה ממנו הופנה על ידי התובע, ופטר את התובע מהשבת דמי תיווך שכבר קיבל.

 . ₪ 10,000בסך  )עסקאות שניה ושלישית( , חויב הנתבע בדמי תיווך עבור שני מגרשיםלפיכך
 

 למעבר לפסק הדין
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 הרב מרדכי הוכמן
 

 ברית המילה של מלכות אפרים
 

 ( נאמר:ה-ה, א)יהושע בספר 
ר ַעל ַהי ָּם ֵאת " ֶׁ ַנֲעִני ֲאש  ל ַמְלֵכי ַהכ ְ ה ְוכָּ ָּ ן יָּמ  ר ַהי ְַרד ֵ ֵעבֶׁ ר ב ְ ֶׁ ֱאֹמִרי ֲאש  ל ַמְלֵכי הָּ ֹמַע כ ָּ ֵאל ַוְיִהי ִכש ְ רָּ ֵני ְבֵני ִיש ְ ְ ן ִמפ  ת ֵמי ַהי ְַרד ֵ ר הֹוִביש  ה' אֶׁ ֶׁ ֲאש 

יָּ  ם ְולֹא הָּ בָּ ס ְלבָּ ַ מ  ם ַוי ִ ְברָּ ו ב ֹמל ַעד עָּ ִרים ְוש  ה ְלךָּ ַחְרבֹות צֻׁ ַע ֲעש ֵ ֻׁ ל ְיהֹוש  ַמר ה' אֶׁ ֵעת ַהִהיא אָּ ֵאל: ס ב ָּ רָּ ֵני ִיש ְ ֵני ב ְ ְ ם עֹוד רו ַח ִמפ  ֵני ה בָּ ת ב ְ אֶׁ
לֹות: וְ  ֲערָּ ְבַעת הָּ ל ג ִ ֵאל אֶׁ רָּ ֵני ִיש ְ ת ב ְ ל אֶׁ ִרים ַוי ָּמָּ ַע ַחְרבֹות צֻׁ ֻׁ ִנית: ַוי ַַעש  לֹו ְיהֹוש  ֵ ֵאל ש  רָּ ְצַרִים ִיש ְ ִ ם ַהי ֵֹצא ִממ  עָּ ל הָּ ַע כ ָּ ֻׁ ל ְיהֹוש  ר מָּ ֶׁ ר ֲאש  בָּ זֶׁה ַהד ָּ

ם ַהי ֹ עָּ ל הָּ יו  כ ָּ ִלים הָּ י מֻׁ ִים: כ ִ ְצרָּ ִ ם ִממ  ֵצאתָּ ְך ב ְ רֶׁ ד ֶׁ ַ ר ב  ְדב ָּ ִ ה ֵמתו  ַבמ  מָּ ְלחָּ י ַהמ ִ ֵ ֹל ַאְנש  ִרים כ  כָּ ֵצאַהז ְ ְך ב ְ רֶׁ ד ֶׁ ַ ר ב  ְדב ָּ ִ מ  ִֹדים ב ַ ל  ם ַהי ִ עָּ ל הָּ ם ְצִאים ְוכָּ תָּ
לו : ְצַרִים לֹא מָּ ִ  "ִממ 

( מובא הסבר ולפיו כח ,חורב ,)היגרמפשטות הכתוב משמע שבני ישראל לא מלו כלל במדבר, אך בפרקי דרבי אליעזר 
 ישראל מלו במדבר אלא שלא מלו באופן הראוי:

היו, אלא שלא כתקנם והיו כורתים המילה ולא היו  ר' ישמעאל אומ' וכי ערלים שמעו קולו של הב"ה על הר סיני, חס ושלום, נמולים"
אמ' הב"ה ליהושע אין אתה יודע שאין ישראל  ...פורעים את המילה, וכל מי שהוא מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל, לכך

ם נמנעה מהם ברית וכך היו ישראל נהוגים למול עד שנחלקו לשני ממלכות ומלכות אפרי ...נמולין כתקנן חזור ומול אותם פעם שנית, 
מילה ועמד אליהו זכור לטוב וקנא קנאה גדולה ונשבע לשמים שלא להוריד טל ומטר על הארץ ושמעה איזבל ובקשה להרוג אותו 

ועמד אליהו ז"ל וברח לו להר חורב, שנ' ויקם ... ועמד אליהו והיה מתפלל לפני הב"ה, ואמ' לו הב"ה אליהו טוב אתה מאבותיך ברח, 
ה, ושם נגלה לו הב"ה אמר לו מה לך פה אליהו, קנא קנאתי, אמ' לו לעולם אתה מקנא, קנאת בשטים על גלוי עריות, ויאכל וישת

שנ' פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, וכאן קנאת, חייך שאין עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך, מכאן התקינו חכמים לעשות 
ם ֲחֵפִצים ( 'מלאכי ג, א)ז"ל מלאך הברית, שנ' כסא אחד מכובד למלאך הברית, שנקרא אליהו  ֶׁ ר ַאת  ֶׁ ִרית ֲאש  א]ו ַמְלַאְך ַהב ְ ֵה בָּ  [..."ִהנ 

(, והוא המקור להכנת כסא לאליהו הנביא בעת עריכת ברית הלכות מילה דף נ -שער ג )העיטור מדרש זה מובא גם בספר 
שלא כראוי, והיינו למול בלא לפרוע את עור המילה, עד  מילה. אמנם צריך לברר כיצד יתכן שמשה רבנו הניח לישראל למול

 שה' גילה זאת ליהושע?!
כמו כן, במדרש זה נאמר בתחילה שבמלכות אפרים נמנעה מבני ישראל ברית המילה, ושעל כך קינא אליהו ועצר את 

אז את מצוות ברית הגשמים, ועל כך רדפה אותו איזבל. אך הדבר תמוה שהרי במדרש אחר מובא שישראל היו מקיימים 
ה (: "לא, אמוררבה )ויקרא המילה כמבואר ב צָּ ר ַארְּ הַּ ִיגְּ ֶמל וַּ רְּ כַּ לָּה ֶאל ֹראׁש הַּ ֵאִליָּהּו עָּ יווְּ ְרכָּ ין בִּ יו בֵּ נָּ ם פָּ שֶׂ מלכים א יח, ) "ַויָּ

ומבואר שאליהו  ".הבט לברית מילה -ולמה שם פניו בין ברכיו אמר לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע אם אין לנו זכות  -( מב
הוריד גשמים בזכות מצוות ברית המילה שבני ישראל קיימו אז. גם בהמשך המדרש בפרקי דרבי אליעזר שם משמע 

", ומשמע שכבר באותה שאין עושין ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך ,חייךשהקב"ה אינו מסכים לדברי אליהו ואמר לו "
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 מדברב
במלכות אפרים עורכים ברית מילה. ואם כך מה פשר המובא שם מתחילה העת יכול היה אליהו להתבונן ולראות שגם 

 שאליהו קינא על כך שבמלכות אפרים נמנעה מהם ברית מילה?
 

 מילת ערלת הלב
ונראה שקשה להבין את דברי רבי ישמעאל כפשוטם, שמשה רבנו אכן הניח לעם ישראל לטעות ולמול בלא לפרוע את עור 

שמעאל מרמז שמדובר במילה רוחנית של ערלת הלב, והוא מכנה זאת באופן סמלי כאלו בני המילה. וצריך להבין שרבי י
ישראל 'מלו ולא פרעו'. והיינו, שבעת שבני ישראל היו במדבר הם מלו מילה גופנית כראוי )מלו ופרעו את עור המילה( אלא 

בעת שבני ישראל יצאו ממצרים וראו שים שהם לא בטחו כראוי בבורא עולם והם לא מלו כראוי את ערלת ליבם. כלומר, ש
סוף יבש בפניהם והם עברו בו בחרבה, הם הבינו שאפשר לבטוח בה' בלב שלם, ובכך הם מלו את ערלת לבם, וזו משמעות 

ִאים" הכתוב: ֹיצְּ ם הַּ עָּ ל הָּ יּו כָּ  ". אך אחר כך בעת שחזרו המרגלים והפחידו אותם מהכניסה לארץ הפסיקו אנשיִכי ֻמִלים הָּ
המלחמה לבטוח בה', ובאופן סמלי 'נמשכה ערלתם'. אמנם אחר כך בעת שבני ישראל נכנסו לארץ והירדן יבש מפניהם, וכל 

ִהיא הגויים ראו ושמעו על כך ופחדו מפניהם, בני ישראל נוכחו לראות שאפשר לבטוח בה' באופן מלא. ואז נאמר: " ֵעת הַּ בָּ
ר  ָך חַּ  ה'ָאמַּ הֹוֻׁשעַּ ֲעֵשה לְּ ֵאל ֶאל יְּ רָּ ֵני ִישְּ ׁשּוב ֹמל ֶאת בְּ בֹות ֻצִרים וְּ יתרְּ נִּ ומשמעות הדבר היא שיהושע נצטווה לשוחח עימם  ",שֵּ

ולהבהיר להם שיפנימו בליבם שהם צריכים לבטוח בה' ולא בכוח זרועם. והכתוב מתאר זאת בתור מילה גופנית, אך הכוונה 
 למילת ערלת הלב.

 סיקתא דרב כהנא )מנדלבוים, כח(:בפמשמעות זו ניתן להסיק גם מהעיון 
ק לְ  ן ֵחלֶׁ ֶׁ ְבָעה" 'ת  ְבָעה-זה דור שמל משה ל -' )קהלת יא, ב( ש ִׁ מֹוָנה', 'ְוַגם ש ִׁ ש ְ מֹוָנה-זה דור שמל יהושע ל -)שם(  לִׁ . אמר לו ש ְ

ְבָעה -הקב"ה, משה רבך מלן ל מֹוָנה-ואת מוהלן לש ִׁ    ..."ש ְ

לָּתֹו"בתורה נאמר )ויקרא יב, ג(:  רְּ ר עָּ שַּ ִמיִני ִיּמֹול בְּ שְּ יֹום הַּ שמשה רבנו לא הפר את הציווי הזה, ולא מל  -ופשוט וברור , "ּובַּ
שמסמלת את עולם מעלת ה'שבע' שבעת שישראל היו במדבר  מרמזהמדרש  את בני ישראל ברית מילה רגילה ביום השביעי.

וראו את  אולם לאחר שבני ישראל נכנסו לארץ ישראלמצב זה. הניח אותם ב, ומשה רבנו הםתאימה להטבע נראתה להם כמ
שמסמלת את העולם שמעל הטבע ואת הבטחון המלא בה', היא המעלה שמתאימה מעלת ה'שמונה'  -הנס של מעבר הירדן 

 הכשירם לכך.מול' ולל'נצטווה להם ויהושע 
 

 הקנאה של אליהו
מהם  נמנעהומלכות אפרים לערוך ברית מילה גופנית. ומה שנאמר "לפי הבנה זו צריך להבין שמלכות אפרים לא אסרה 

ֻבִני (: "יב,א)הושע " כוונתו שבמלכות אפרים לא היו מספיק אנשים שמלו את ערלתם לבבם. ובדומה לאמור בברית מילה בָּ סְּ
ֵאל רָּ ה ֵבית ִישְּ מָּ ִמרְּ ִים ּובְּ רַּ ׁש ֶאפְּ חַּ כַּ ד ִעם ֵאל  ,בְּ ה ֹעד רָּ ם ְקדוֹשִּ ִויהּודָּ ןְועִּ והיינו שבממלכת יהודה היתה כמות רבה של  ".ים נֱֶׂאמָּ

אנשים שהיה להם קשר עם האנשים ה'קדושים', אך בממלכת אפרים לא היו מספיק אנשים כאלו. ונראה שכוונת הדברים 
היא שבממלכת אפרים לא היו מספיק אנשים שהיו מוכנים לעזוב את המרדף אחר השגת העושר ולהקדיש את זמנם לתורה 

 ומדה מפי חכמי ישראל.ולל
 

 הטענות של אליהו
 ,מלכים אלאחר מעמד הר הכרמל שבו החזיר אליהו את ישראל בתשובה, והרג את נביאי הבעל, והוריד להם גשם, מסופר )

 (:יט
ִביִאים" ל ַהנ ְ ת כ ָּ ַרג אֶׁ ר הָּ ֶׁ ל ֲאש  ה ֵאִלי ָּהו  ְוֵאת כ ָּ ש ָּ ר עָּ ֶׁ ל ֲאש  ל ֵאת כ ָּ ב ְלִאיזֶׁבֶׁ ד ַאְחאָּ ֹה  ַוי ַג ֵ ל ֵאִלי ָּהו  ֵלאֹמר כ  ְך אֶׁ ל ַמְלאָּ ַלח ִאיזֶׁבֶׁ ש ְ ב: ַות ִ רֶׁ חָּ ֶׁ ב 

ְך  ם ַוי ֵלֶׁ ם: ַוי ְַרא ַוי ָּקָּ ש  ַאַחד ֵמהֶׁ נֶׁפֶׁ ךָּ כ ְ ת ַנְפש ְ ים אֶׁ ש ִ ר אָּ חָּ ֵעת מָּ י כָּ ו ן ֱאלִֹהים ְוֹכה יֹוִספו ן כ ִ ל ַיֲעש  וֹ אֶׁ ר... ַנְפש  ְדב ָּ ִ מ  ַלְך ב ַ ת  ...ְוהו א הָּ ַאל אֶׁ ש ְ ַוי ִ
מו ת ֹו לָּ  ..."ַנְפש 

רּוחַּ אליהו ידוע כמי שאי אפשר למוצאו ולתופסו; וכך אומר לו עובדיהו: " ע ה'וְּ ל ֲאֶׁשר ֹלא ֵאדָּ ֲאָך עַּ ". מדוע אליהו בורח ִישָּ
 כעת? מדוע הוא מבקש למות?

 אליהו הגיע לבסוף להר חורב, ושם הוא התלונן:
ֵאִתי " ֹא ִקנ  ר ַקנ  ְזבו  -אֱ ה' לַ ַוי ֹאמֶׁ י עָּ אֹות כ ִ יְתךָ לֵֹהי ְצבָּ י  ְברִׁ ֵתר ֲאִני ְלַבד ִ ִאו ָּ ב וָּ רֶׁ חָּ ְרגו  בֶׁ יךָּ הָּ ת ְנִביאֶׁ סו  ְואֶׁ רָּ יךָּ הָּ חֹתֶׁ ת ִמְזב ְ ֵאל אֶׁ רָּ ֵני ִיש ְ ב ְ

ה   ָּ י ְלַקְחת  ת ַנְפש ִ ו  אֶׁ  ".ַוְיַבְקש 
 הדברים אינם מובנים:

בּו " -הוא טוען א. אליהו החזיר את ישראל בתשובה זה עתה, מדוע  זְּ יְתָךִכי עָּ ֵאל ְברִּ רָּ ֵני ִישְּ  "?בְּ
ב. מאז שנבנה המקדש בירושלים, חל איסור התורה להקריב במזבח אחר. חזקיה המלך מוזכר לשבח על שביטל מזבחות 

סּו(. מדוע אליהו מתלונן "מלכים ב פרק יח, דכאלו שנקראו "במות" ) רָּ ֹחֶתיָך הָּ בְּ  דרשו לעשות זאת?כאשר ישראל נ –" ֶאת ִמזְּ
ג. עובדיהו החביא במערה מאה נביאים; והכתוב מספר בהמשך על נביאי ה' שהורו לאחאב את האופן שראוי לנהל את 

 מלחמות ישראל. מדוע אליהו טוען שהוא נותר נביא לבדו?!
 

ה זרה סמלית'. הקשיים מרמזים, שטענות אליהו אינן כפשוטן. אליהו נלחם אמנם בעבודה זרה אמיתית אך גם ב'עבוד
 על המאבק בעבודה זרה הסמלית. ומרמזעל המאבק בעבודה הזרה האמיתית,  מספר בגלויוהכתוב 

 

 המאבק הכפול של אליהו
מלכים א צריך להבין שאליהו מוביל מהלך כפול בהחזרת ישראל בתשובה, והכתוב מרמז לכך כבר בתחילת התגלות אליהו )

 יז(:-טז
ן " ֶׁ ב ב  ַרעַוי ַַעש  ַאְחאָּ ְמִרי הָּ ֵעיֵני  עָּ ְך ִציֹדִנים ה'...ב ְ לֶׁ ַעל מֶׁ ְתב ַ ת אֶׁ ל ב ַ ת ִאיזֶׁבֶׁ ה אֶׁ ָּ ח ִאש   ק ַ ַעל ...ַוי ִ ַח ַלב ָּ ֵ ם ִמְזב  ה ...ַוי ָּקֶׁ רָּ ֵ ֲאש  ת הָּ ב אֶׁ  ...ַוי ַַעש  ַאְחאָּ

ָיָמיו ה ִחיֵאל ב ְ נָּ ְדַבר  ב ָּ יהָּ כ ִ תֶׁ לָּ יב ד ְ גו ב ְצִעירֹו ִהצ ִ ה  ו ִבש ְ דָּ כֹרֹו ִיס ְ ם ב ְ ֲאִבירָּ ַ ת ְיִריחֹה ב  ֱאִלי אֶׁ ית הָּ ֵ ר  ה'ב  ן נו ן: ַוי ֹאמֶׁ ַע ב ִ ֻׁ ַיד ְיהֹוש  ר ב ְ ֶׁ ב  ר ד ִ ֶׁ ֲאש 
ב ַחי  ל ַאְחאָּ ד אֶׁ ֵבי ִגְלעָּ ש ָּ ֹ י ִמת  ב ִ ש ְ ר עָּ -אֱ  ה'ֵאִלי ָּהו  ַהת ִ ֶׁ ֵאל ֲאש  רָּ ִרי:לֵֹהי ִיש ְ י ִאם ְלִפי ְדבָּ ר כ ִ טָּ ה ַטל ו מָּ ֶׁ ֵאל  ִנים הָּ ָּ יו ִאם ִיְהיֶׁה ַהש   נָּ י ְלפָּ  "ַמְדת ִ

ֱאִלימהכתוב משמע שאחאב הוא זה שחטא בעבודה זרה, ולא ישראל עצמם; ומשמע שמעשהו של  הוא  - ִחיֵאל ֵבית הָּ
 המעשה החמור שגרם לאליהו לקנא לה' ולעצור את המטר.

היה מאנשיו של יהושפט מלך יהודה; ויריחו היתה בתחום שבט בנימין ששייך ִחיֵאל ( אומר שה"ח, יפ"סנהדרין )ירושלמי ה
 למלכות יהושפט; והירושלמי מקשה מדוע הכתוב תולה את הקלקלה הזו באחאב מלך ישראל. הירושלמי מתרץ:
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 מדברב
אירה והיו מתמוטטין והולכין לקיים מה שנאמר לפי שרצו לרבות את ממונן נשלטה בהן מ ...מלמד שמגלגלין את החובה על ידי חייב"
ְדַבר ' ן נו ן ה'כ ִ ַע ב ִ ֻׁ ַיד ְיהֹוש  ר ב ְ ֶׁ ב  ר ד ִ ֶׁ  '. "ֲאש 

ֱאִליאחאב עבד 'עבודה זרה רגילה' של הבעל ושל האשרה, אך הוא עבד גם 'עבודה זרה סמלית' של ריבוי הממון.   ִחיֵאל ֵבית הָּ
 -למד את העבודה הזו  ִחיֵאל הקריב על 'המזבח הסמלי' שלה את כל בניו. והואעבד גם הוא לעבודה הזרה הסמלית הזו, 

 .ִחיֵאלמאחאב; ולכן הכתוב תולה באחאב את חטאו של 
 

בדור אליהו היה מיעוט של עובדי עבודה זרה שפעל בהסתת ובהנהגת איזבל, ורוב העם לא היה אדוק וכרוך אחר עבודה זרה 
מול  ב לעבוד את העבודה הזרה הסמלית של ריבוי הממון. אליהו החל במאבקרגילה; אך כמעט כל ישראל למדו מאחא

העבודה הזרה הגלויה של אחאב, ויחד עם זאת מול העבודה הזרה הסמלית של ריבוי הממון. אליהו עצר את הגשמים, ורוב 
אליהו מצדו היה האנשים שעסקו בחקלאות היו בטלים עקב עצירת הגשמים; אך בתי המדרש לא התמלאו בתלמידים. 

ר " מוכן להמשיך את עצירת הגשמים. אולם הקב"ה כפה על אליהו 'הסכם שלום' עם אחאב: טָּ נָּה מָּ ֶאתְּ ָאב וְּ ֵאה ֶאל ַאחְּ ֵלְך ֵהרָּ
ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ל פְּ  ".עַּ

 

 היום שאחרי המעמד הגדול
עֵ " –איזבל שמעה שאליהו הרג את נביאי הבעל; והיא שלחה שליח להודיע לאליהו  ד ִכי כָּ ֶנֶפׁש ַאחַּ ָך כְּ ׁשְּ ִשים ֶאת נַּפְּ ר אָּ חָּ ת מָּ

את אליהו, היא היתה צריכה להסתיר ממנו את המידע הזה ולהפתיע אותו  להרוג". אם הרצון העיקרי שלה היה ֵמֶהם
 וללכוד אותו. מדוע היא סיפרה לו על כך?!

הל מאבק כפול, המאבק מול נביאי הבעל, הרצון העיקרי של איזבל היה להראות שאליהו לא הצליח. כולם ידעו שאליהו ני
של ריבוי הממון. איזבל רצתה להראות, שלמרות הנס שאליהו חולל; הוא לא  הסמויהמול העבודה הזרה  והמאבק העיקרי

הצליח לפגוע בעבודה הזרה הסמויה הזו. היא מודיעה לו מראש שהיא מתכוננת להרוג אותו, והוא לא יכול ללכד סביבו 
בתי המדרש היו מתמלאים בתלמידים, אליהו היה יכול ללכד  -בהר הכרמל  ירידת האשזאת. אם לאחר אנשים שימנעו 

 אותם למרד באחאב ובאיזבל. אולם בתי המדרש לא התמלאו; וכולם חזרו לעיסוקם בריבוי הממון.
 

 אליהו הולך אל נפשו
 -ו לערוך את מעמד הר הכרמל ולהוריד מטר אליהו ראה שאיזבל צודקת בדבריה, אך היה סבור שהכפייה שהקב"ה כפה עלי

יָךֶאת היתה קודם זמנה; ולפיכך הוא בא לחורב וביקש את נפשו למות. אליהו טען שם בחורב " ְזְבֹחתֶׂ סּו מִּ רָּ ", אי אפשר הָּ
לפרש זאת כפשוטו, שהרי מצווה להרוס את הבמות, אלא הכוונה ל'מזבח רוחני' שעליו מקריב אדם את תאוותיו הגשמיות 

 במרדף אחר העושר, ומפנה את זמנו כדי לעמול בתורה ובמצוות.
 

כאשר אליהו אמר שהוא נותר נביא לבדו, הוא התכוון לומר נביא בדרגה גבוהה כמוהו. הנביאים האחרים היו קשורים 
באופן זה או למלכות. הם היו מייעצים לאחאב כיצד להילחם; או שהם הוחבאו במערה וניזונו באופן עקיף ממשפחת 

 כך גם ה'הרוגים' הם סמליים. –זבח ההרוס' הוא סמלי אחאב. מבחינתו הם נחשבים באופן סמלי ל'הרוגים'. כשם ש'המ
 

אליהו הוסיף ואמר, שביקשו לקחת את נפשו. רק איזבל רצתה בכך; אך מכיוון שאליהו לא יכול היה לאגד את ישראל 
הוא החשיב זאת להצטרפות שלהם לרצון איזבל. אליהו רצה שהקב"ה יחזיר לו את מפתח הגשמים. אליהו  –למנוע זאת 

לחזור ולהכריח את ישראל 'לרפא את המזבחות ההרוסים', כלומר להכניס תלמידים לבתי המדרש עד שתהיה כמות רצה 
עצומה של תלמידים שיוכלו למרוד במלכות אחאב ואיזבל. אך הקב"ה לא הסכים לכך, והורה לו למשוח את אלישע לנביא. 

, ולא באמצעות כפיה. וכפי שמצאנו שאלישע נמשח לנביא ואלישע היה אמור להוביל לריבוי תלמידים בדרך של הגעה מרצון
באמצעות רמז, שאליהו הנביא רמז לו בכך שהשליך אליו את אדרתו. ואלישע הבין ועזב את המרדף אחר הממון והפך 

ֵחהּולתלמיד של אליהו: " בָּ ִיזְּ ר וַּ קָּ בָּ ח ֶאת ֶצֶמד הַּ ִיקַּ ֵיֶלְך ַאֲחֵרי ֵאִליָּהּו וַּ  ...וַּ ם וַּ יָּקָּ ֵתהּווַּ רְּ ׁשָּ  (.מלכים א יט, כא" )יְּ
 

ל אֵּ ְשרָּ יְתָך ְבנֵּי יִּ ְזבּו ְברִּ י עָּ  כִּ
בּו לפי מה שהתבאר מובן שדברי אליהו " זְּ יְתָךִכי עָּ ֵאל ְברִּ רָּ ֵני ִישְּ ִאם ֹלא " הם סמליים וכוונתם על עמל התורה שעליו נאמר "בְּ

י יתִּ ָאֶרץ ֹלא שָּ  ְברִּ ִים וָּ מַּ ה ֻחקֹות ׁשָּ לָּ יְּ לָּ ם וָּ ִתייֹומָּ ". וכוונתו שבני ישראל אינם מלים את ערלת ליבם והם ממשיכים לרדוף מְּ
". אך אליהו ומלכות אפרים נמנעה מהם ברית מילהאחר העושר במקום לעמול בתורה. ולכך גם כוונת המדרש שאמר "

"ה אמר לו שמעתה מדבר באופן סתמי ומשמע מדבריו שבני ישראל גם אינם מקיימים את ברית המילה הגופנית. ולכן הקב
הוא צריך להיות נוכח בכל ברית מילה ולראות שבני ישראל מקפידים לקיים את מצוות ברית המילה הגופנית. ועליו להבין 

שהדרך להביא ל'ברית מילה רוחנית' שבה אדם נמנע מלרדוף אחרי העושר ומשקיע את רוב כוחו בעמל התורה צריכה לבוא 
 מרצון ולא מתוך כפייה.

 

 מו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"הלע"נ א

 
 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך

 
 

 

 

 

 

  

 לע"נ
 עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
 בן חיים משה

 ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

 לע"נ
 ז"ל יעקברבי 

 וחנה ועיישה אברהםבן 
 סבג יעיש ושמחה בת

 לע"נ
 זלמן ושרה בןשלמה דוד 

 ז״ל אבנית
 טתשע" סיוןנלב"ע 

  

 ז"ל גב' לוריין הופמןלע"נ 
 הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 

 

mailto:info@eretzhemdah.org
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 מדברב

 
 
 
 

 
 )מתוך ח"א(

 

 Stockholm, Sweden                                טוקהולם, שוודיה                   ש
 שרי, תש"ןת
 

 שמלית בשבת במקום סכנהחפתיחת נעילה 
 

 שאלה
בניינים המודרניים, בפתח הכניסה יש כפתור שצריך לדוחקו ובזה הדלת נפתחת, כי המנעול מחובר לחוט עלקטרי מגנט, וע"י ב

מגנט ופותח את המנעול. ידוע, שכל דחיפה או דחיקה של עלקטרי מתהווה עי"ז ניצוצות,  הדחיקה בכפתור מתעורר העלקטרי
 ם לפעולה. האם מותר לפתוח את הדלת בשבת, ע"י דחיקת הכפתור, או לא?ישהם המעורר

 מרכז היהודי אשר בשטוקהולם, הדלת נפתחת באותה צורה משום הביטחון נגד טרור.ב
 

 תשובה
כתבו האחרונים, שאע"פ שלא נעשית מלאכת שבת ע"י הזרם, וכגון: שמפעיל מכשיר חשמלי שאין בו . המחבר מעגל חשמלי: א

ולכן, אסור ללחוץ על הכפתור שגורם לפתיחת  2, או משום בונה, או משום מכה בפטיש1הרי זה אסור בשבת משום מוליד –אש 
 הדלת כיוון שעי"כ נסגר מעגל חשמלי.

בצורה זו מסיבות ביטחוניות, מכיוון שזהו פיקוח נפש, מותר ללחוץ בשבת. אך רצוי, שייעשה . במרכז היהודי, שהדלת נפתחת ב
 .6 5 4 3שומר( או בשינוי )כגון בגב היד() יע"י גו

 . מכון צמ"ת מתמחה בפתרונות הלכתיים בנושאים חיוניים. כגון: ביטחון ורפואה, ויכולים להציע מתג גרמא.ג
 ת, גוש עציון.כתובתם: מכון צמ"ת, אלון שבו

 (.972-2-. )מחו"ל, הקידומת היא 02-9931889, פקס: 02-9931442טלפון: 
______________________________________________ 

 
קס"ה, -צחק, ח"ג, סימן ל"ח. אנציקלופדיה תלמודית, חלק י"ח, עמוד קס"גישו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב, במפתחות לסימן ל"א. מנחת  1

 .101, 102, 108, 109, 111ובהערות; 
 וכן בעמוד תר"נ. 115, 116, 122חזו"א, או"ח סימן נ', סק"ט. ועיין באנציקלופדיה תלמודית שם, בהערות;   2
 עיין מסכת כתובות, דף ס', ע"א. 3
 שכ"ח, ס"ד. ובמשנ"ב, ס"ק י"ד. ובביאור הלכה, ד"ה "כל שרגילים וכו'". עיין שו"ע או"ח, סימן 4
 עיל את מכשיר הגרמא כלאחר יד.רצוי, להפ 5
 לשאלת הפעלת מערכת מסוג זה בבית פרטי עיין לקמן שאלה כט. 6
 
 

 )מתוך ח"א(
 Quito, Ecaudor                                     קוואדור   איטו, ק
 ב, תש"ןא
 

 מערכת ביטחון חשמלית בשבת, בבית פרטי
 

 שאלה
מותרת בהפעלה מטעמי פיקוח נפש. בקיטו  –בשער הקהילה בשטוקהולם  –שמערכת ביטחון חשמלית  1איתי בפיסקיכםר

מותקנת מערכת כזאת. המצב הבטחוני באקוודור לא גרוע כמו בפרו  –כולל הבית של הרב  –שבאקוודור, כמעט בכל בית 
צלינו. האם אפשר להפעיל מערכת בטחונית גם א –אפי' לשעה קלה  –ובקולומביה שכנינו. בכל אופן, אין לזלזל בעירנות 

 חשמלית, גם בבית פרטי של הרב, בתנאים כאלו?
 

 תשובה
פיקוח נפש. אך בגוונא שאין  , היתה אך ורק משום חשש1שהותרה  –המותקנת בשער הקהילה  –ערכת הביטחון החשמלית מ

כדין  –שיכול לשהות בבית כל השבת  –נו של יחיד אפילו אם חילול השבת נעשה בגרמא(. ולכן, אין די)פיקוח נפש, אין להתיר 
 ציבור.

________________________________________________ 
 

 עיין לעיל שאלה כח. 1
 ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש

 

 ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
 שי הכוללרא

 
 אני מאשר: גם
 שאול ישראלי הרב

 
 

 info@eretzhemdah.org : הכותבים דרךניתן ליצור קשר עם 

mailto:info@eretzhemdah.org

