פרנס החודש

להחזקת שיעורי התורה

לעילוי נשמת הרב משה
בן הר"ר יוסף זצ"ל לוינגר
נלב"ע ב' תמוז תשל"ג

הונצח ע"י בתו תחי לאוי"ט ולרפו"ש

נושאי ה'ד' בעלו :
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§ .on¤ Ẅ i¥pR§ n¦ lrŸ lA© gחז"ל אומרים על הפסוק הזה ) (:cv oixcdpqוחובל על מפני שמן ,אמר
רבי יצחק נפחא :חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי כנסיות
ובבתי מדרשות .מה עשה? נעץ חרב על פתח בית המדרש ,ואמר :כל מי שאינו עוסק
בתורה ידקר בחרב זו .בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם הארץ ,מגבת ועד אנטיפרס
ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה ,שלא היו בקיאין בהלכות טומאה וטהרה .בימים
קשים אלו אשר שונאי עם ישראל הורגים ופוצעים רח"ל יהודים בארץ ישראל ,זהו המקום
להזכיר את דברי חז"ל אלו ,אשר מהם אנו לומדים שלימוד תורה הוא כתריס ומגן בפני
הפורענות.
התורה נקראת חיים ,כמו שנאמר
© .rẍd̈ z ¤̀ e§ z¤eÖd© z ¤̀ e§ aŸeHdואלו הממיתים עצמם באהלה של תורה ,הריהם ממשיכים
חיים לעולם ,ובזכותם ניצולים ישראל בכל מקום ומקום מפורענות ומצוקה .וכך איתא
במדרש ) (fk dax zenyשמעו דבר ה' בית יעקב ,הדא הוא דכתיב ) (dp diryiשמעו ותחי
נפשכם .היאך חביבים ישראל שהוא מפתה אותם ,אמר להם אם יפול אדם מראש הגג כל
גופו לוקה ,והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטייה בראשו ,וכן בידיו וכן ברגליו ובכל אבריו
נמצא כולו רטיות .אני איני כך אלא רמ"ח אברים באדם הזה ,והאוזן אחד מהם ,וכל הגוף
מלוכלך בעבירות והאוזן שומעת וכל הגוף מקבל חיים ,שמעו ותחי נפשכם ,לכך אמר
שמעו דבר ה' בית יעקב.
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שנינו במשנה ) (g"n b"t dpyd y`xוהיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל .וכי ידיו של משה
עושות מלחמה או שוברות מלחמה ,אלא לומר לך כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי
מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים .ופירשו הספרים הקדושים שכן
הוא בכל דור ,שכאשר "ירים משה ידו" ,היינו שכאשר עם ישראל מרים את ידיו ועוסק
בתורת משה ,אז מובטח שיקויים וגבר ישראל ,שישמרנו השי"ת מכל צרה ,וישלח לנו
ישעותו בקרוב בביאת משיח צדקנו אכי"ר.
à"èéìù âøáöéèù óñåé ìàåîù éáø â"äøä é"ò åáúëð íéøáãä
ïéðäðä úåëøá 'ìä ìò "äëøáä éøòù" ñ"çîòá

העלו יו"ל ע"י המרכז העולמי להפצת הד היומי
טל'02-5377604 :
"זכרו משה"
העלו מופ בלמעלה מ  10,000תיבות דוא"ל ע"י
רשת "היכלי תורה" 1599553055 :פקס035422711 :
דוא"לtora10@nana.co.il :

להצטרפות לקבלת העלו נא לשלוח אימייל לכתובת הנ"ל.
הערות והארות יתקבלו בברכה!
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כתבו התוספות )ד"ה  בשילה( שאם היה כתוב 'מקדש' הוה
אמינא שדין הוא שטמא שנכנס למקדש חייב ,שהרי
איסורו איסור עולם ,ואפילו בתר דנפיל מחיצה חייבין על
המקום משום טומאה .אבל במשכן לאחר שנסעו משם
ופירקוהו והעמידוהו במקום אחר ,לכך אין חייבין על
מקומוהראשון.
מבוארבדבריהםשאיסורהכניסהבטומאהלהרהביתהוא
איסורעולםוגםבזמןהזה.מקוראיסורהכניסהלהרהבית
הואבמשנה)כליםפ"א( שמפרטתוהולכתעשרקדושות,הר
הביתמקודששאיןזביםוזבותנדותויולדותנכנסיםלשם,
החיל מקודש ממנו שאין עכו"ם וטמא מת נכנסים לשם,
עזרתנשיםמקודשתממנושאיןטבוליוםנכנסלשםואין
חייבין עליה חטאת ,עזרת ישראל מקודשת ממנה שאין
מחוסרכפוריםנכנסלשםוחייביןעליהחטאתוכו'.
ופסקהרמב"ם )ביתהבחירהפ"ז(שטמאשנכנסלעזרתישראל
חייב כרת ,וחזר ושנה זה בפ"ג מהלכות ביאת מקדש
בתוספת פירוט ,שטמא שנכנס במזיד למקדש מעזרת
ישראל ולפנים או אל תוספת העזרה שנתקדשה קדושה
גמורה ,ענוש כרת .וכן הוא לדבריו גם בזמן הזה ,וכמו
שכתב בהלכות בית הבחירה )פ"ו הט"ז( שקדושת המקדש
וירושלים מפני השכינה ,ושכינה אינה בטלה ,ואע"פ
ששוממין  -בקדושתן הן עומדים] .כמו שלמדו בדבריו הראב"ד
והרדב"זבפי"במה'שמיטהויובלהט"ז[ .ויששטענושבזמנינושאין
ביתהמקדשבנוילאנקראדרךביאה,ואולםבשו"ת רמ"ע
מפאנו )סי'כה( ביררשפשוטהדברשההולךבמישור ,ביאה
מיקרי,אע"פשאיןחומה.
ובשו"ת מהרש"ם )ח"ד סי' סו( בתוך דבריו הביא דעת
המהרי"ל )הל' יוה"כ( שקדושה ראשונה לא קדשה לעתיד
לבא .והפמ"ג )א"א סקי"ב( תמה עליו עי"ש .ויש שכתב
דהדברתליאבפלוגתאדאמוראי ,דבמדרש רבה )שמותפ"ב(
איתא :ומשה היה רועה הה"ד וה' בהיכל קדשו ארשב"נ
עדשלאחרבביהמ"קהיתהשכינהשורהבתוכוומשחרב
ביהמ"ק נסתלקה שכינה לשמים שנאמר ה' בשמים הכין
כסאו.ר"א אומר לאזזההשכינהמתוךההיכלוכו'אע"פ
שהוא חרב הרי הוא בקדושתו .אמר ר"א לעולם אין
השכינה זזה מכותל מערבי ,שנאמר 'הנה זה עומד אחר
כתלינו' וכתיב 'עיניו יחזו' .עכ"ל .ולפי המבואר ברמב"ם
)בית הבחירה פ"ו הט"ז( שהטעם שקדושת מקדש אינה בטלה,
לפי שקדושת מקדש מפני השכינה ושכינה אינה בטילה,
וא"כלמ"דדנסתלקהשכינהגםקדושתמקדשבטלה.
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אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה אש תמיד
שאמרתי לך לא תהא אלא בראשו של מזבח
החיצון.
הרמב"ם )תמידין ומוספין פ"ג הי"ג( כתב דזה דוקא בנר
המערבי,אךנראחרשכבהמדליקומחבירו.
ובשו"ת ערוגת הבושם )או"ח סי' רד( הקשה שהרי דעת
הרמב"ם שיש מצוה להדליק המנורה בבקר כמו בערב
כמבואר בדבריו )תמידין ומוספין שם ה"י( ,וא"כ 'תמיד'
שכתוב במנורהלאנאמר דוקאעלנרמערבי,שהריכל
הנרות צריכים שיהיו דולקים בקר וערב ,וכיון שמה
שנלמד בגמרא להדליק המנורה מאש המזבח ,הוא
מתיבת 'תמיד' שכתובבנרות,שיצריכושם שכלהנרות
יהיוממזבחהעולה,והניחבצ"ע.
ובשו"ת שבט הלוי)ח"אסי'קצח(תירץשודאיאיןהרמב"ם
חולק על משמעות הפסוק )שמות כז( 'יערוך אותו אהרן
ובניו מערב עד בקר' ,או )שמות ל( 'ובהעלות אהרון את
הנרותביןהערבים',שמשמעברורשעיקרמצותהדלקה
הוא רק מערב עד בקר ,וממילא תמיד עולה רק על נר
המערבי ,אלא שסובר שנצטוו להדליק נרות גם בבקר
להמשיך הדלקתן של ערב ,ומה שכתוב 'בבקר בבקר
בהטיבואתהנרות',הואעלנרשאינודולקיפהשצריך
להטיבו כדי שיהיה באיתנו הראשון דהיינו הדלקתו,
כאדם שהוא חולה ומרפאים אותו שיחזור לבריאותו,
כמש"כבלחם משנה)רמב"םשםהי"ב(.

ושחקת ממנה הדק אלא להביא דקה מ הדקה
)יומא מה(.

והנה מחזירים את הסממנים למכתשת בערב יום הכפורים
כדילהיותדקהמןהדקה,והוארומזשלעשותהתאחדותבין
הכללהוארקע"יכתישה,שכלאחדכותשאתעצמוומסיר
ממנואתקליפתגסותהרוח.וכעיןשאיתאבזוה"קהאיאעא
דלא סליק ביה נהורא מבטשין ליה ,גופא דלא סליק ביה
נהורא דנשמתא מבטשין ליה ,וע"י הביטוש והכתישה מאיר
אור הנשמה ושם באמת כל ישראל הכל אחד ,אך כ"ז היא
ההתאחדותביןכשריישראל,שיוכשרבעיניודרכושלרעהו
ומעשיו.ומובןשזהלאיתכןבחלבנהלהחליקבעיניומעשיו
ח"ו ,אדרבה צריך להמאיס בעיניו המעשים שלא טובים
בתכליתהמיאוסולאיתכןכאןשוםויתור.

)(ë"äåé áøò ,ìàåîùî íù
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שבתדהותרההיאבציבור סופונמידחיטומאה
דדחויה היא בציבור תחלתו דעיקר כפרה דחי
סופודלאועיקרכפרהלאדחי.
הכסף משנה )שבת פ"ב( כתב שדין שבת לגבי פקוח
נפש האם היא דחויה או הותרה ,תלוי בדין טומאה
אי דחויה או הותרה .וכדבריו מבואר בתשובות
הרשב"א )סי' תרפט( .אולםבשו"ת תשב"ץ וחת"ס )או"ח
סי'פה,יו"דסו"סשלח( תמהושמהגמראבסוגיתינומוכח
שלאתלוייםדיניםאלוזהבזה.וכתבמהר"י אסאד
)שו"ת יהודה יעלה ח"א או"ח סי' עט( ביישוב הקושיא על
הכסף משנה ,שיש לחלק בין דבר שכתוב בפירוש
בתורה שדוחה שבת כגון קרבנות ציבור ,שבאלו
נאמר הדין ששבת הותרה אצלם ולא רק דחויה,
אולם מה שלמדו חז"ל מדרשה ואינו מפורש בתורה
כמו'במועדו'אפילובטומאה,וכןגביפקוחנפששאין
מפורש בתורה לדחות שבת אלא מנלמד מהפסוק
'וחי בהם' ולא שימות בהם ,באלו אמרינן דלא
הותרהאלאהודחה,ולכןלאהשוההכסףמשנה אי
דחויה או הותרה שבת אצל חולה ,לדין קרבנות
הציבורבשבת ,משוםששם הותרהכנ"ל ,רקהשווה
אותולדיןהטומאהשבשניהםלמדיםמדרשאדקראי,
ונחלקובזה אידחויהשבתאוהותרה,וקיי"לדחויה
טומאהבציבור,והואהדיןשבתגביפקוחנפש.
וישכמהנפק"מלהלכהאםשבתהותרהאצלפקוח
נפש או דחויה ,וכמו שכתב  הרשב"א )שם( לענין
חולהשישבוסכנהשמותרלשחוטלובשבת,אםגם
באופן שיש שם נבלה מתירין לשחוט ולא נאכילנו
נבלה ,או דבכה"ג שכבר יש נבלה לא מתירין לו
לשחוט ,שאם נאמר ששבת הותרה אצל חולה,
שוחטין לו ,שלא אסרה תורה מלאכת שבת אצל
חולה .ואם רק הודחה ,מאכילין אותו נבילה ולא
מחלליםשבת.
עוד נוגע למעשה האם מותר לחלל  שבת  לחולה
שיש  בו  סכנה  גם  בדבר שאין  במניעתה סכנה,
ומצינו בזה מחלוקת ראשונים )הובא במ"ב בסימן שכח(,
שיטת המגיד משנה שמחללים ,ושיטת  רש"י שאין
מחללים אלא ע"י אינו יהודי .וכתב בצמח צדק
שמחלוקת זו תלויה האם אמרינן שבת הותרה אצל
פקוח נפש או נדחית אצל פקוח נפש ,שלדעת הרב
המגיד שמותר לחלל גם בדבר שאין במניעתו חשש
סכנההואמשוםשסוברשלצורךחולהשישבוסכנה
הותרה שבת אצלה ולכן מותר לעשות כל צרכיו
אפילו בדברים שאין במניעתם שום סכנה ,משא"כ
רש"יסוברשרקנדחיתשבתולאנעשיתכהיתר,ולכן
איןלעשותרקמהשבמניעתהיכוללהתהוותסכנה.
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÷ôñå úáù áøòá ãìåðù ÷åðéú
íãå÷ åà úåùîùä ïéá ãìåð íà

ביןהבינייםספקהוא.

הגמ' מסתפקת בקמיצה הנעשית במנחות בדין בין
הביניים,והואהסולתהנמצאתביןאצבעותיושלהכהן
הקומץ ואינם לא מחוץ לידו ולא בתוך ידו ,האם הם
בכלל קמיצה או לא ,וביארה הגמרא שאלו שכלפי חוץ
ודאי דינם כלחוץ ,ואלו שכלפי פנים ודאי דינם כבפנים,
ואלו שביני וביני יש להסתפק בהם .ומסקנת הגמרא
שספק הוא ,ועל כן צריכים לעשות הקמיצה בכהן שמן
שאיןסולתנכנסתביןאצבעותיו.וכתבוהתוס' )ד"ה הדר(
שכוונתהגמראלפשוטשבודאיספקהואואיןאדםיכול
לעולםלעמודעליו.
וכתב הגאון בעל צפנת פענח ,שנדון זה של בין הביניים
הוא אותו ספק שיש בבין השמשות .שבגמ' )שבת לד(:
הובאהברייתאשביןהשמשותספקמןהיוםומןהלילה
ספק כולו מן היום ספק כולו מן הלילה .ובפשטות צדדי
הספקהםאםכולויוםאוכולולילהאוחלקויוםוחלקו
לילה .אך בצפנת פענח )שו"ת סי' רט ,ועוד מקומות הובאו
במפענחצפונותפ"חסי'ו( נקטשביןהשמשותהואבריהבפני
עצמההמורכבתמיוםולילהיחד,וזהוצדהגמראשהוא
ספק מן היום ומן הלילה ,ולא שחלקו יום וחלקו לילה
אלא כולו יום ולילה מעורבים .וכן כתבו במגיני שלמה
)שבת לד (:ובמהר"ל )שבת שם ,עירובין ל :לו .(.וכתב בצפנת
פענח )תרומות עמ'  (117שהגדר בזה הוא שכל דבר שהוא
בין שני דברים יש בו מכח שניהם ,והוכיח כן ממה
שפשטו בסוגייתינו שבין הביניים ספק אמיתי הוא כיון
שבאמת ישבו משניהםגםמדין הפנים וגםמדיןהחוץ,
והרישכלשהואביןשנידבריםישבומשניהם,וכךגם
בין השמשות יש בו באמת גם מהיום וגם מהלילה.
ובאמת מפורש כן בריטב"א בסוגייתינו )ד"ה אמר( שזוהי
הפשיטותבסוגייתינוושכןהואבביןהשמשות.
וכסברא זו כתב הרדב"ז )שו"ת ח"ד סי' רפב( והוציא נפק"מ
לדינא בדין תינוק שנולד בערב שבת סמוך לחשיכה,
שהנהאםנולדביןהשמשותצריךמספקלדחותהמילה
ליום העשירי כיון שאי אפשר למולו בשבת שמא נולד
ביום שישי ואי אפשר למולו ביום שישי שמא נולד
בשבת ,אך במקרה שהעומדים סביב לא שמו ליבם
לבדוק אם נולד בין השמשות או לפני בין השמשות,
צידדהרדב"זשיכוליםלמולוביוםשישיהבאכיוןשספק
ספיקא הוא ,שמא נולד בשישי ואף אם תמצא לומר
שנולד בין השמשות הרי זה ספק שישי ,ובמקום ספק
ספיקא הולכים אחר רוב הצדדים ,וא"כ ננקוט שנולד
בשישיונוכללמולבשישיהבא.
אולם דחה הרדב"ז סברא זו על פי מה שנתבאר שהרי
ביןהשמשותעצמוישבוג'צדדים,ספקיוםספקלילה
ספק תערובת יום ולילה ,ולצד זה שהוא תערובת יום
ולילה אינו נחשב לנולד בשישי .ואם כן אין כאן ספק
ספיקא ,אלא ארבעה צדדים יש כאן ,צד אחד שנולד
ביוםשישיוצדאחדשנולדביןהשמשותוביןהשמשות
הוא יום שישי ,ובאמת לשני צדדים אלו מילתו בשישי,
אך ישנם שני צדדים לומר שלא נולד בששי אחד שבין
השמשות הוא כולו שבת ואחד שהוא גם שבת וגם יום
שישי ,וכיון שהספק שקול אין למולו בשישי ומילתו
תידחה מספק ליום ראשון שאחריו .וכתב שסברא זו
'נכונהוחריפה'.


יומא מ"ט

יומא מ"ח
íàä íåëôäù éìë åà ãâá
íéùãçì íéáùçð
אפכיה למנא ודבקיה לקומץ בארעיתיה דמנא
מהו.
מנהגם של מעוטי יכולת מימים ימימה היה ,שאחר
שהיו לובשים בגדיהם זמן רב והיה מתבלה ,היו
הופכים את הבגד והולכים בו כשצידו הפנימי שעדיין
לא נשחק בחוץ וצידו החיצון השחוק בפנים .ודנו
הפוסקים אם הפיכת כלי באופן זה נותנת לו שם כלי
חדשופניםחדשותבאולכאן,אושמאאותוהכליהוא
שהיהמתחילהואינונידוןכחדש.
בספרלקט יושר לתלמידהתרומת הדשן )ח"אעמ'צחענין
א( כתב ,שלא התיר לו רבו להפוך את סרבלו על מנת
לחדשו בימי ספירת העומר מל"ג בעומר עד א' סיון,
והיינו שלדעתו נחשבת הפיכת הסרבל לבגד חדש.
ובספרשערים מצויינים בהלכה )סי'קכבסק"ז( דןכדוגמת
זהלעניןבגדחדשביןהמצריםאםמותרלהפוךהבגד
בימים אלו ,והביא שהמהרש"ם נקט שהפיכת בגד
נחשבת כעשיית בגד חדש ואסור לעשות כן בימי בין
המצרים ,אבל הביא משו"ת לבושי מרדכי )שו"ע סי' קנג
אות א( שאין לברך שהחיינו על בגד שהפכוהו ,כיון
שנעשהמהחומרהקודםואינובכללבגדחדש.

כמו כן דנו בענין תפירת בגד חדש בערב פסח אחר
חצות אם הפיכת הבגד נחשבת עשיית בגד חדש או
תיקון בגד ישן ]ראה ארחות חיים )תסח סק"ד בשם שו"ת שמש
צדקה סי' כז([ ,והמהרש"ם )דעת תורה או"ח שם( הוכיח שאין
הפיכתהבגדנחשבתלעשייתבגדחדש.
ובשו"ת בצל החכמה )ח"דסי'מט(כתבלהוכיחמסוגייתנו
שבגדאוכלישהפכוהואינונחשבלפניםחדשותושמו
הראשון עליו .ממה שנסתפק מר בר רב אשי אם כלי
שרת שהפכוהו ודיבק הקומץ בקרקעית הכלי ,אם
נחשב דיבוק זה כעבודת קבלת הקומץ בכלי שרת או
לא.וצדדיהאיבעיאהםאםצריכיםהנחהבתוךהכלי
ויש הנחה בתוך הכלי או שמא צריכים הנחה כתיקונו
ואין כאן .ופירשו התוס' )ד"ה בעי( בדעת רבינו חננאל
שמפרש נידון סוגייתנו בכלי שהפכוהו ככתונת ונעשה
תוכו ברו וברו תוכו ,ודנה הגמרא אם כשהניח הקומץ
בקרקעיתו יש מעשה קבלה בכלי שרת או לא .וודאי
שמדובר באופן שמניח את הקומץ בקרקעית הכלי
מבחוץ שמתחילה היה בפנים ,שאילו היה מניח
בקרקעית הכלי מבפנים לא היה מקום לומר שתהיה
ההנחהפסולה,ובכלזאתאומרתהגמ'שאםדיבהנחה
בתוך הכלי יש כאן הנחה בתוך הכלי ,ומוכח שכלי
שהפכוהו שמו הראשון עליו וכיון שמתחילה היתה
קרקעית זו נחשבת לתוך הכלי ,אף עתה אחר שהפכו
את הכלי הרי היא נחשבת לתוך הכלי ]וראה שם עוד
שהאריך[.

úëìåäá íéáø íéùðà ãåáéë
(øèàåå÷) úéøáì ÷åðéúä
דעבודמעשהאיצטבא.
מנהג ישראל להגיש את התינוק לברית המילה על
ידי אנשים רבים ,המכונים 'קוואטער' .בטעם מנהג
זהכתבבאוצר כל מנהגי ישרון )תרע"ו ,עמ'  (94עלפי
המבואר בסוגייתנו בביאור הכתוב 'וישחטו הפסח
ויזרקו הכהנים מידם והלוים מפשיטים' ,שתיבת
'מידם' באה ללמד שזרים היו מקבלים את הדם
מהכהן שקיבל את הדם והיו מוליכים אותו אל
הזורק ,והקשה רב ששת שהרי הולכה בזר פסולה
ואיך היו הזרים מוליכים את הדם ,ותירצה הגמרא
שהזרים היו משמשים רק כאיצטבא ולא היו
מוליכים כלל את הדם אלא היו מניחים הכהנים
המקבלים ביד הזרים והכהן הזורק היה נוטל את
הדם מידיהם .ולכאורה יקשה אם באמת לא סייעו
הזרים כלום בהולכה ,למה בכלל השתמשו בהם.
ומוכחשכבודהמצוההואשיעסקובואנשיםרבים,
ומכאן המקור גם בהבאת התינוק לברית מילה
שכבודהמצוההואשיעסקובואנשיםרבים.
אמנם יש מהאחרונים שנתנו טעם אחר למנהג
הקוואטר,וביארושהואמשוםברובעםהדרתמלך
שישתתפו אנשים רבים בקיום המצוה של הבאת
התינוק למול ,ולא משום כבוד המצוה אלא משום
קיום המצוה על ידי המביאים ]שו"ת משנה הלכות
)חי"ב סי' קעז( ועוד[ .ולפי זה העיר הגרש"ז אויערבך
]בהסכמתו לספר אוצר הברית[ שיש להקפיד שאכן
האנשים הרבים העוסקים בהבאת התינוק יעסקו
כולם בהבאתו וקירובו לברית המילה ,ולא סתם
יעבירו מיד ליד .אך לטעם הראשון שהוא משום
כבוד המצוה מבואר שגם על ידי הנחה על האדם
כמעשה איצטבא בלבד בלי שיקרבו כלום ,יש בו
משום כבוד המצוה ואין צריך שיקרב בדוקא את
התינוקלברית.
ובספר ברית אברהם הכהן )עמ' רכח( הביא בשם ר'
חיים קרייזוירטהשרבתימניסיפרלושהמנהגבתימן
לא לחלק את הכיבודים כלל ,ואדם אחד בלבד גם
מביא את התינוק וגם אוחזו בשעת המילה וגם
בשעתהברכה,וגםמחזיראתהתינוקלאחרהברית.
ואמרשרקבאופןזהמתקיימתהסנדקאותכמצותה
שעליה נאמר )רמ"א יו"ד סי' רסה סי"א( שהיא כקטורת
ומעשירה ,אך המחלקים את המצוה להרבה אין זו
סנדקאות כדינה ואין העוסקים בה מתעשרים ]וראה
שם עוד שסיפר על עצמו שפעם עשה הסנדקאות כנ"ל וזכה מיד
לעשירות[ .ויש להעיר מדברי הגר"א בביאורו )יו"ד שם

ס"ק מו( שכותב שבאמת מעולם לא ראינו סנדק
שהתעשר.

יומא נ'
åãåòéî úñðë úéá éåðéù
חטאתשמתובעליהולמיתהאזלא.
בעיירה האדיאץ שברוסיה לא היה מקווה טהרה
ואחר חיפושים רבים מצאו בני העיירה אפשרות
לבנות מקוה טהרה בעזרת נשים הישנה של בית
הכנסת שמזה זמן רב שלא השתמשו בה לתפילה.
ונתעוררההשאלהאםמותרלבנותמקוהשם,שהרי
ההלכההיאשאיןמוכריםאתביתהכנסתלהשתמש
בה שימושי גנאי כגון בית המרחץ או בורסקי אלא
א"כ מוכרים אותו ע"י שבעה טובי העיר ובמעמד
אנשי העיר )שו"ע או"ח סי' קנג סעי' ז-ט( ,ובעיירה זו לא
היתה אפשרות למכור את עזרת הנשים באופן זה,
ופנו בשאלה לפני האגרות משה )או"ח א סי' נא( אם
מותר להם למכור את עזרת הנשים לצורך מקוה גם
בלישבעהטוביהעיר.
בתשובתו דן הגר"מ פיינשטיין בטעם שנשתנתה
מכירת ז' טובי העיר ]וראה ביאור הלכה שם ד"ה ואם
מכרוהו[ ,ומבאר שדין מכירת בית הכנסת נלמד מדיני
קדושתקדשים,וכשםשמצינו בחטאותהמתותשאין
בהםקדושתהקרבהוהנהנהמהםאינומועלבהקדש
ואינו חייב קרבן מעילה ,ומדין זה הוכיחו האחרונים
שכל חפץ של קדושה שאינו יכול לשמש עוד ליעודו
פוקעת ממנו קדושתו ]ראה כסף משנה )מעילה פ"א ה"ו(,
אבן האזלשם,מרומי שדה)נזירכד,(:חזון איש)בכורותסי'
יחס"קיז([.
והוא הדין בגדר דין מכירת ז' טובי העיר ,כשם
שקדושת הגוף של קרבן פוקעת כשאינה עומדת עוד
למטרתה וכדין חטאות המתות ,כך גם בית כנסת
שיתבררשמעתהועדעולםלאישתמשובועודכבית
כנסתואףבדמיושיקבלוממכירתולאישתמשולדבר
שבקדושה,פוקעתקדושתוממנוויכוליםלהשתמשבו
לכל דבר ,כדין חטאות המתות שקדושתם פוקעת
וכמבואר בסוגייתינו .אך בית כנסת שהפסיקו
להשתמש בו מטעמים שונים ויתכן שבעתיד ישובו
וישתמשו בו לבית כנסת ,אין קדושתו פוקעת ממנו
ואסור להשתמש בו לצרכים מגונים .ולפי זה מבואר
הצורךבמכירתז'טוביהעירבמעמדאנשיהעיר,כיון
שכשז'טוביהעירמוכריםביתכנסתמכירתםהיאעל
דעת כל הקהל וכולם מסכימים לדעתם ,וכך יכולים
להיות בטוחים שלא יחזרו להשתמש בבית זה לבית
כנסתלעולם,ופוקעתהקדושהמהמקוםכדיןחטאות
המתות ויכולים להשתמש בו לכל צורך ואף לעשות
בוביתהמרחץ.ולפיזהבעיירהזושהיתההמציאות
שהיו בטוחים שלא יחזרו וישתמשו בעזרת הנשים
לביתכנסת,א"כפוקעתקדושתהמקוםלגמריגםבלי
מכירת ז' טובי העיר ,ויכולים שפיר לעשות שם
מקוהטהרה.

שיעור תורה באיזור הצפון

נתנדבו לעי"נ מרת שרה פרידא ע"ה פריד
בת הרה"ג ר' שמעיהו כץ ז"ל
נלב"ע מזוככת בייסורים ביום א' תמוז תשמ"ד
ת.נ.צ.ב.ה.
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שׁ ַה ְקּ ֹט ֶרת ָ
יו ָמא ֶ
בּ ֹ
יתא ְ
תּו ָרהְ  ,ו ִא ָ
בּ ֹ
ַה ְקּ ֹט ֶרתְ  ,כּ ִד ְכ ִתיב ַ
שׁאי
חַ
רשׁ ַבּ ֲ
אדּ ָב ֶ
ָבו ָ
רוּשׁם,י ֹ
ָ
שׁ ָא ְמ
מו ֶ
וּכ ֹ
שׁוןְ ,
תע ֵ
ְמ ַכ ֶפּ ֶר ַ
אה ָלּ ֹ
לח ְט ַ
שׁל
קוּלו ֶ
ֹ
ק ְל
גּ ֶדל ִ
ל ָה ִבין ֹ
נוּכל ְ
ַ
מזֶּה
שׁ ִאיִ .
ח ָ
שׂה ֲ
עֶ
מ ֲ
על ַ
יכ ֵפּר ַ
ִו ַ
יך
םצ ִר ְ
שׁ ָ
יו ִל ְפ ִניםְ ,ו ָ
יםל ְפ ַנ ְ
ִ
שׁה ֳקּ ָד ִשׁ
יתק ֶד ַ
ֹ
דבּ
ע ֵ
יע ַ
שׁ ִה ִגּ ַ
שׁוןֶ ,
ַה ָלּ ֹ
י ְשׂ ָר ֵאלְ  ,והוּא
כּ ַלל ִ
מ ָכּל ְ
ה ְמ ֻק ָדּשׁ ִ
ה ִאישׁ ַ
שׁהוּא ָ
דולֶ  ,
גּ ֹ
כּ ֵהן ָ
ְלזֶה ֹ
םל ְפנֵיה'.
רשׁ ִ
הל ַכ ֵפּ ָ
ִי ְר ֶא ְ
ל ֹכ ֵהן
ה ַתּר ְ
שׁ ָנה ֻ
בּ ָ
א ַחת ְ
שׁ ַפּ ַעם ַ
שׁ ַאף ֶ
עודָ  ,א ִחיָ  ,בּזֶהֶ  ,
בּונֵן ֹ
ְו ִה ְת ֹ
ה ְקּ ֹט ֶרת
ע ַנן ַ
בּ ֲ
אם ַ
לוִ  ,כּי ִ
ה ַתּר ֹ
ו ִל ְפ ִניםֹ  ,לא ֻ
ל ְפ ַני ְ
ל ְכ ֹנס ִ
דול ִ
ָגּ ֹ
ָאת
הז ַ
כּ ְך ֲ
יתהְ  ,ו ַא ַחר ָ
מ ָ
חיָּב ִ
וּב ֹלא זֶה ַ
ה ָרעְ  ,
שׁון ָ
ל ֹ
ע ֹון ָ
ְל ָה ִסיר ֲ
הכּ ִתיב
ח ָקּ ְ
תפּ ִניםֻ ,
בו ַד ְ
ע ֹ
הדּ ֲ
לה ַכּ ָפּ ָר ַ
בכּ ַ
ֶהמ ַע ֵכּ ָ
ידּ ָע ֹוןז ְ
ה ֵר ְ
ַה ָדּםֲ ,
ָדוּע.
ְבּהוַּ ,כּיּ ַ
ל ַת ֵקּן
ה ָא ָדם ְ
בוא ָ
שׁ ְבּ ֹ
שׁ ָרהֶ  ,
י ָ
ה ְנ ָה ָגה ְ
מזֶּה ַ
ל ְל ֹמד ִ
כּ ָלּנוּ ִ
נוּכל ֻ
ַ
ַגּם
ה ֹכּל
או ָתיוְ  ,תּ ִח ַלּת ַ
ח ְט ֹ
ל ְפנֵי ה'  ַעל ַ
שׁוּבה ִ
בּ ְת ָ
ו ָלשׁוּב ִ
ָניו ְ
ע ְני ָ
ֶאת ִ
תּ ְת ַק ֵבּל
שׁוןְ  ,ו ָאז ִ
דּ ָבר זֶהְ  ,ו ַה ְינוּ ֵ
ה ָלּ ֹ
ח ְטא ַ
ל ַת ֵקּן ָ
אות ְ
ל ְר ֹ
יך ִ
ָצ ִר ְ
רע ֹון
ל ַכ ֵפּ ֲ
או ְ
םבּו ֹ
ֹ
שׁ ֹקּ ֶד
דולֶ ,
ןה ָגּ ֹ
לה ֹכּ ֵה ַ
ינוּא ֶצ ַ
ֵ
שׁ ָמּ ִצ
מו ֶ
תוְ ,כּ ֹ
שׁוּב ֹ
ְתּ ָ
קום
מ ֹ
כּ ֵרתִ  ,מ ָכּל ָ
ע ֹון ָ
כּן ֲ
גּם ֵ
שׁהוּא ַ
שׁיוַ  ,אף ֶ
ו ֳק ָד ָ
מ ְק ָדּשׁ ְ
ט ְמ ַאת ִ
ֻ
י ֵדי
על ְ
שׁון ַ
ה ָלּ ֹ
ח ְטא ַ
ל ַכ ֵפּר ֵ
מ ְתּ ִח ָלּה ְ
ל ַת ֵקּן ִ
תו ְ
או ֹ
תּו ָרה ֹ
ה ֹ
ִצ ְוּ ָתה ַ
ַה ְקּ ֹט ֶרת.
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