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תשס"ח

רמת הגול – כירושלי ,חברו ושכ
הרב משה ארנריי ,ראש כולל "אר חמדה"
פרשתנו פותחת בבקשתו של משה לבטל את הגזרה ולאפשר לו להיכנס לא"י .וז"ל הכתוב:
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)דברי .ג' כג1כה(
רש"י מביא דברי הספרי" :בעת ההיא  1לאחר שכבשתי אר #סיחו ועוג דמיתי שמא הותר הנדר" .יש להתבונ מדוע לאחר כבוש סיחו
ועוג והנחלת האזור לבני גד ובני ראוב וחצי שבט המנשה ,סבר משה שנתבטלה הגזרה?
כדי להבי את מחשבתו של משה נצטט שני קטעי .מדברי הרמב" על ספר במדבר ,הדני .בשאלה א .מקומות הללו נחשבי .כנחלת
אבות וכירושת ישראל.
הקטע הראשו עוסק בבקשת משה מסיחו "אעברה נא בארצ ."6וז"ל:
"אבל באמת מה שאמר לו "אעברה בארצ "6זה היה משה עושה מעצמו דר 6פיוס ,כי אר #סיחו ועוג ירושת .של ישראל היתה כי
לאמורי היא ,והיה מ הדי שא .יענו שלו .ופתחו לה .שיהיה כל הע .הנמצא בה לה .למס ועבדו ..אבל משה היה יודע כי
ישראל עתה לא יכבשו כל עשרה עממי ,.והיה חפ #שיהיה כל כבוש .מעבר לירד והלאה ,שיהיה מושב .יחד ,ושהיא האר#
הטובה אשר היא זבת חלב ודבש ,הלא תראה שא .לא בקשוהו ממנו בני גד ובני ראוב לא היה מניח ש .אד .אלא שתהיה
לחרבה" )במדבר כ"א כא(.
לדבריו אר #סיחו ועוג היא ירושת .של ישראל כיו שהייתה שייכת לאמורי והאמורי הוא אחד משבעת העממי ,.אלא שלא היתה
ראויה להיות ירושה ,ברגע זה עד שע .ישראל יישב את עבר הירד המערבי.
הקטע השני עוסק בהלכות "געולי מדי" וז"ל:
"והזהיר אות .עתה בהגעלת כלי מדי מאיסורי הגוי ,.ולא אמר לה .זה מתחלה בכלי סיחו ועוג שלקחו ג .שלל ,.כמו שאמר
)דברי .ב לה( רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערי .אשר לכדנו .והטע ,.כי סיחו ועוג מלכי האמורי ה .וארצ .מנחלת ישראל היא,
והותר לה .כל שלל .אפילו האיסורי .דכתיב )ש .ו יא( ובתי .מלאי .כל טוב אשר לא מלאת ,ואמרו רבותינו )חולי יז א( קדלי
דחזירי אשתרי להו ,אבל מדי לא היה משלה .ולא לקחו את ארצ ,.רק לנקו .נקמת .הרגו אות .ולקחו שלל .ולכ 6נהג האיסור
בכליה) ".ש .ל"א כג(.
עכשיו ברור מדוע חשב משה שאחר שנכנס לחלק .של סיחו ועוג שנתבאר שה .נחשבי .לנחלת ישראל שבוטלה הגזרה .אמנ .מכ6
שתפילת משה לא התקבלה ,נית לכאורה להוכיח שאכ איזור זה איננו נכלל באר #ישראל .בעל ה"משנה למל "6בספרו "פרשת
דרכי ) ".דר 6הקודש דרוש שמיני[ הביא הוכחה זו בש" .דברי ריבות" .אול .ה"משנה למל "6חלק עליו וז"ל" :ואני תמה עליו
דמילתא דפשיטא היא שה .מכלל אר #ישראל והעיד על זה מתנא דמתניתי שמיעט אר #סיחו ועוג מ )מדי הבאת( הביכורי .מפני
שאינה אר #זבת חלב ודבש" .כלומר עבר הירד המזרחי הוא אר #ישראל ולכ חייבי .מדאורייתא להפריש תרומות ומעשרות ממה
שגדל ש ..רק מדיני ביכורי .נתמעט חלק זה של האר.#
א .כ 6חוזרת השאלה ,מדוע טענתו של משה לא התקבלה למסקנה.
נתבונ בפסוק לכאורה מוקשה בספר דברי:.
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והרי משה היה באזור הגלעד ולמה היה צרי 6להראותו? אולי נית לישב שכיו שהציווי היה להקדי .את ההתנחלות בעבר הירד
המערבי ,אזי למרות שארצ .של סיחו ועוג ה" .נחלת ישראל" ,עדיי לא חלה עליה .קדושת אר #ישראל .זה יקרה רק לאחר ישוב
הצד המערבי.
א"כ מה שזכה משה לראות את כל האר #הכוונה היא שראה את האר #בקדושתה1ראיה רוחנית .לכ זכה לראות ג .את הגלעד לאחר
שנתקדש .כ 6באו על מקומ .ג .ההווא אמינא של משה ג .דברי הרמב" וג .המסקנה הסופית.
לכ מאז שבני ישראל נכנסו ע .יהושע ב נו לאר #ישראל ועד היו ,.ג .איזור הגול הוא חלק בלתי נפרד מאר #ישראל שנתקדשה
לדורות.
מו"ר הגר"ש ישראלי ,הוכיח זאת בראיות נוספות המופיעות בספרו "הרבנות והמדינה" )עמ'  431נית לרכשו באמצעות אתר אר#
חמדה( וז"ל ש:.
"רמת הגול אינה שונה מבחינת הקדושה הכללית לא מירושלי .לא משכ .לא מחברו אותה דרגת קדושה של מצוות ישוב א"י ...
האנשי .האלה יושבי .במקו .הזה מכוח השליחות של כנסת ישראל ,מכח השליחות של מדינת ישראל .הזזה ,ח"ו של ישובי
ישראל ממקומ .היא בחינת גלות".

מוקדש לע"נ רבי יעקב ב אברה .ועיישה סבג

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  02$5371485פקס02$5379626 :

ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
web-site: www.eretzhemdah.org
נית לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il

בחודשי .הקרובי .יתפוס מדור "שער לדי" את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי" יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו .עבודת בית
הדי על פי די .בכ 6נבנה נדב 6נוס Dבקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

איסור אונאת ממו
הרב יואב שטרנברג
סיימנו לסקור את נושא הקנייני ,.נעבור השבוע לדיני מקח וממכר .בתחו .זה נעסוק בשני נושאי – .איסור אונאה ומקח
טעות.
התורה )ויקרא כה ,יד1יז( מצווה אותנו על איסור אונאת ממו .המשמעות המקובלת כיו .למונח 'אונאה' קשורה למושג
הרמאות ,דהיינו ,שצד אחד במו"מ שלפני קניי מרמה את הצד השני ,ומחמת זאת משל .הצד השני יותר או פחות משווי
השוק של החפ .#אול ,.מ הראשוני .נראה שאיסור אונאה אינו קשור בהכרח לרמאות ,כפי שיתבאר לקמ.
עיקרי הדיני באונאה
קוד .שנוכל לדו במהותו של איסור אונאה ,נעמוד על עיקרי הדיני .באיסור זה.
ראשית ,יש לדעת כי מלבד האיסור באונאה ,ישנו ג .היבט ממוני .כאשר אד .מאנה את חברו ומוכר או קונה חפ #ביותר
משוויו ,הרי הדי מבחינה ממונית נחלק לשלוש אפשרויות:
 .1א .ההפרש קט מ'שתות' ,דהיינו שישית שווי המקח ,המקח חל ,והמאנה אינו צרי 6להשיב את ההפרש משו.
שהמתאנה מוחל. 2 .א .ההפרש גדול משתות ,הרי מקח בטל א .המתאנה רוצה בכ ,6והמאנה אינו יכול לדרוש לקיי .את
המקח ולהחזיר את ההפרש .3 .א .ההפרש הוא שתות בדיוק ,המקח קיי ,.והמאנה צרי 6להחזיר את ההפרש במחיר.
חשוב לציי ,שאי הבדל א .המאנה הוא המוכר ,שמכר במחיר גבוה יותר מהמקובל בשוק ,או שהמאנה הוא הקונה ,שקנה
במחיר נמו 6מהמקובל בשוק .עוד יש לציי ,שלגבי שאלת הדי הממוני ,אי שו .הבדל א .המוכר או הקונה ידעו שה.
מאני .או מתאני ..דהיינו ,ג .במקו .ששני הצדדי .טעו במחיר ,הרי זו אונאה.
מהי 'שתות' – בגמרא )בבא מציעא מט (:נחלקו אמוראי .כיצד לחשב את 'שתות המקח' .להלכה ,שתות המקח היא בי
שתות במקח ובי שתות במעות .דהיינו ,שבי א .המוכר מכר חפ #ששווה שישה שקלי .בחמישה או בשבעה ,הרי נתאנה
בשתות ,שהרי ביחס לשווי החפ #ההפרש הוא שתות – שקל אחד ,ובי א .המוכר מכר חפ #ששווה חמישה או שבעה
שקלי .בשישה ,יש כא אונאה בשתות ,שהרי ביחס למחיר ששול ,.ההפרש הוא שתות – שקל אחד.
ברור ,א .כ ,ששתות אינו שישית שווי המקח בדיוק .שהרי א .מכר חפ #ששווה שישה שקלי .בשבעה ,ההפרש הוא ,14%
וא .מכר חפ #ששווה שישה שקלי .בחמישה ,ההפרש הוא .20%
המגיד משנה )הלכות מכירה פרק יב הלכה ב( כתב ,ש'שתות' באמת אינו שישית בדיוק .כל טעות במחיר שהמוכר מפסיד
ממנה 'שתות' ,דהיינו מכירה של דבר השווה שישה שקלי .בחמישה או שווה שבעה בשישה ,נחשבת שתות ,דהיינו הפסד
של  14%116%נחשב כאונאת המוכר .וכל טעות שהקונה מפסיד ממנה 'שתות' ,דהיינו שווה שישה בשבעה או שווה חמישה
בשישה ,דהיינו הפסד של  16%120%נחשבת כאונאת הקונה.
הזמ הנית לתביעת אונאה  1המשנה )בבא מציעא מט (:אומרת ,שנית לתבוע אונאה 'עד כדי שיראה לתגר או לקרובו'.
דהיינו ,שלאחר שיעור זמ שבו הלוקח יכול לברר את שווי החפ ,#א .לא בירר ,הדבר מראה שמחל על ההפרש במחיר.
בגמרא )ש .נ (:מבואר ,ששיעור זה הוא רק ביחס לקונה ,שהחפ #נמצא בידו ויכול להראותו לתגר או לקרובו .אבל המוכר,
כיוו שהחפ #אינו נמצא בידו ,אינו יכול לברר את שוויו ,ולכ המוכר יכול לתבוע אונאתו לעול ..כמוב ,כל האמור הוא
במקרה שמדובר בחפ #ייחודי ,אבל א .למוכר יש חפצי .זהי .לזה שנמכר ,כתב הרמב") .ש .הלכה ו1ז( שג .אצלו
השיעור הוא כדי שיראה לתגר או לקרובו.
אופ קביעת מחיר השוק של חפ בימינו
איסור אונאה מניח שיש מחיר מסוי .שהוא המחיר ה'נכו' ,וסטייה ממנו היא בגדר אונאה .סביר להניח ,שאי דומה
מחירו של מוצר הנמכר בעיר אחת למחירו בעיר אחרת ,שבה יוקר המחיה שונה ,וכ סביר להניח ,שאי דומה מחירו של
מוצר הנמכר במרכול נקי ומרווח לזה של מוצר הנמכר בשוק – ישנה תוספת מחיר עבור השירות .אול ,.לעתי .רבות נית
למצוא מוצרי .זהי .בחנויות זהות פחות או יותר ,במחיר שונה .אילו מהמחירי .הוא המחיר ה'אמיתי'?
אפשרות אחת היא לומר ,שמחיר השוק אינו קבוע בנקודה אחת ,אלא נע בי שתי נקודות – המחיר התחתו בשוק הוא
השער ביחס לקוני ,.וקנייה בפחות ממחיר זה היא אונאה ,והמחיר העליו הוא השער ביחס למוכרי ,.והמעלה מעליו הרי
זה אונאה .אלא שאפשרות זו אינה מסתברת כל כ 6מדברי הגמרא ,כי בגמרא לא משמע שיש שני שיעורי .שוני..
מסתבר ,שקביעת המחיר 'האמיתי' היא ע"י ממוצע המחירי .למוצר מסוי ,.בחנויות דומות .בדר 6זו יש בעיה ,משו.
שפערי המחירי .בימינו עולי .לעתי .תכופות על שתות מהממוצע .בנימי פורת )'די הונאת מחיר – יסודותיו עקרונותיו
וערכיו' ,כת"ר כר 6ד עמ'  (4571458מעלה אפשרות ,שבימינו יש לקבוע יחס חדש במקו .יחס 'שתות' .אול ,.עמדתו אינה
מקובלת בבתי הדי .ייתכ בהחלט ,שהחלת דיני אונאה בימינו ,תגרו .לצמצו .פערי המחירי .בי חנויות שונות.
עוד נית לומר ,שרוב הקוני .מודע לכ 6שנית לבדוק בחנויות אחרות ,ולמצוא מחיר אחר .וא Dעל פי כ ,הקוני .בוחרי.
להשקיע רק זמ מסוי .בחיפוש אחר מחיר זול ,ולאחר מכ אינ .מעונייני .להשקיע זמ נוס .Dולכ ,בפועל ,רוב הלקוחות
מוחלי .על אונאת .משו .שעובר הזמ של 'כדי שיראה לתגר או לקרובו'.
יש לציי ,שלגבי מסחר בכלי רכב ,שבה .יש מחירו מפורס ,.מקובל בבתי הדי ,שמחיר המחירו נחשב למחיר ה'אמיתי'
לצרכי אונאה .זאת למרות שישנ .רבי .הטועני ,.שבדר 6כלל ,רכב אינו נמכר במחיר ה'מחירו'.

לקריאה נוספת:
 .1ורהפטיג איתמר ,שער מחירי .ואונאה ,כתר כר 6ד.
 .2פורת בנימי ,די הונאת מחיר – יסודותיו עקרונותיו וערכיו ,ש..
משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די עקרוניי .של מו"ר מר הגאו הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו
בבית הדי הגדול בירושלי ..בספר ג .משא ומת בנושאי .אלה ע .גדולי הדור .מחיר הספר ) L 80לח לקניה(
רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו 02$5382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02$5379626 :

)מתו 6ח"ו(

זאגרב ,קרואטיה
טבת תשס"ה

Zagreb, Croatian

בניית בית כנסת חדש על חורבות בית כנסת יש ,ומיקומו בקומפלקס הקהילה החדש
שאלה
לפני כמה שני .הוחזר שטח בית הכנסת שחרב בתקופת השואה לידי הקהילה היהודית .בית הכנסת היה גדול והכיל כ1
 2,000מקומות ישיבה ,כשאז מנתה הקהילה למעלה מ 10,0001איש.
כיו .הקהילה מונה כ 1,0001איש ואינה צריכה בית כנסת גדול כזה .כ 3001מקומות יספיקו .אנו מעונייני .לבנות על
השטח בית הכנסת חדש ,שאמור להיות משולב בתו 6בניי גדול שיכלול נוס Dלבית הכנסת מוזיאו ,משרדי קהילה וכו'.
א .הא .מותר ,ובאיזה דר 6לבצע את התהלי?6
ב .היכ על1פי ההלכה צרי 6לבנות את בית הכנסת?
הא .הוא חייב להיות למעלה )הבניי הוא של  4קומות( או שמא ,בהתחשב בזקני .שיצטרכו לעלות במדרגות או אD
להשתמש במעלית ולחלל שבת ,כדאי לבנות אותו בקומת הכניסה?
תשובה
א .על מנת שנית יהיה לבנות ג .דברי .אחרי .בשטח שהיה של בית הכנסת יש צור 6להפקיע את קדושתו 1באופ הבא:
א .אחד מאנשי הקהילה יסתלק מחלקו בשטח בית הכנסת על1ידי קניי סודר.
ב .הקהילה תית לו במתנה את הכס Dהמיועד לקנייה.
ג .לאחר מכ יקנה הנ"ל את השטח באמצעות הכס.D
ד .לבסו Dיַקנה הנ"ל את השטח הנמכר בחזרה לקהילה על1ידי קניי סודר.2
מכירה זו צריכה להיעשות על1ידי ז' טובי העיר )שבעה מנציגי ועד הקהילה( במעמד המתפללי 3.או בפרסו .4.לאחר
מכ נית להשתמש בכס Dלכל מטרה שהיא ,א 6טוב להשתמש בו כדי לבנות את ארו הקודש והתיבה או לרכישת ספר
תורה ,א .צרי .56לאחר ביצוע המכירה נית לבנות בשטח זה כל דבר ,וא Dשירותי.6.
ב .כאשר ישנו צור 6גדול ,כגו זקני .שאינ .יכולי .לעלות במדרגות לבית הכנסת ,נית לבנות את בית הכנסת בקומה
התחתונה ומעליו מבני .נוספי ;.א 6ייזהרו שלא לבנות שירותי .מעל שטח אול .בית הכנסת ,ולכל הפחות ישנה חובה
להיזהר שלא יבנוהו מעל ארו הקודש.7
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יש לדו כא א .קיימת קדושת בית הכנסת על הקרקע שעליה היה קיי .בית הכנסת שנחרב בשואה ,וא .כ – כיצד נית להפקיע קדושה זו על
מנת להשתמש בחלק מהשטח לשימושי .אחרי..
"יביע אומר" )ח או"ח סי' טז( ד במקרה של בית כנסת בוינה אשר נחרב בליל הבדולח ואי לקהילה אפשרות לבנותו שוב ,א .היא יכולה
להשכירו למטרת חניו .מסקנתו ש) .עיי במגילה כו ע"ב( שחל איסור להשכיר בית כנסת באופ שמוריד מקדושתו ,וכ פסק להלכה המחבר
)שו"ע או"ח סי' קנג סע' יא(; ובתחילת תשובתו ד בשאלה א .קיימת קדושת בית כנסת לאחר שחרב ,שא1Dעל1פי שמהגמרא )ש .כח ע"ב( מוכח
שקיימת ,זה דווקא כשחרב מעצמו ,א 6כאשר החריבוהו גויי .יש לומר על כ" 6באו בה פריצי .וחללוה" .הגמרא )עבודה זרה נב ע"ב( אומרת
שמפסוק זה למדו החשמונאי .שמשעה שנכנסו עכו" .להיכל יצאו כליו לחולי )עיי רש"י ש ,(.ומכא למד רמב") .שו"ת "פאר הדור" סי' קלא(
שספרי הקדש שנבזזו במאמר המל 6בטלה קדושת ,.וכ פסק תשב") #ג סי' ה( לגבי בית כנסת שנחרב על1ידי גויי ,.שפקעה קדושתו.
לאחר מכ מביא "יביע אומר" עוד סני Dלקולא ,שדעת "אור זרוע" )ב סי' שפו( שקרקע עול .אי בה קדושה ,ורק במבנה יש קדושה .אלא שבסופו
של דבר הכרעתו להיתר ש .נסמכת על טעמי .נוספי ,.ומצריכה תנאי .מסוימי .המוכיחי .שהוא לא רצה לסמו 6רק על היתר זה ,ועיי עוד
בהקשר לכ 6בשו"ת "במראה הבזק" )ב תשובה כ( .יש מקו .לצר Dלכ 6את דברי "אגרות משה" )או"ח א סי' נ; ג סי' כח( ,שכאשר אי צור 6בבית
הכנסת ולא בדמיו כדי לבנות בית כנסת במקו .אחר פקעה קדושתו ,ויש מקו .לומר שהוא הדי ג .בענייננו ,שבשטח שמעבר למה שרוצי.
לבנות עכשיו אי כל צור 6לתפילה ,אלא שלא מצאנו לו פוסק חבר.
ובשו"ת "שבט הלוי" )ח סי' ל( במקרה שאי צור 6כלל הצרי 6במפורש הפקעת הקדושה ,ולכ נראה שג .בנידו דיד יש לעשות כ.
עיי במהרש") .א סי' י אות טז( ובשו"ת "במראה הבזק" )ג תשובה כז( ,שכתבו אופ זה של פדיו ,שמטרתו הפקעת הקדושה תו 6השארת
הבעלות בידי הקהילה.
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על מנת שנית יהיה להשתמש במעות שימוש חולי ,וכ לבנות שירותי .באזור שייתכ שהיה בעבר חלק מאול .בית הכנסת )עיי בשו"ע או"ח סי'
קנג סע' ז וסע' ט(.
רמ"א )ש .בסע' ז( שפרסו .הוא כמו מעמד אנשי העיר.
על1פי המתואר בשאלה ,ודאי שבית כנסת בסדר גודל כזה שהיה קיי .לפני השואה נחשב בית כנסת של כרכי ,.שעליו נאמר שאי למכרו )מגילה
כו ע"א ,שו"ע ש ,(.לפי ההגדרה שבאי .להתפלל בו משאר העול .ועל דעת כ נעשה ,או שג .אנשי .משאר העול .השתתפו בבניינו ,ראה
תוספות )ש .ד"ה כיוו דמעלמא( ,רא"ש )ש .פרק ד סי' א( ובהגהות אשרי ,ר" )ש .ז ע"ב מדפי רי" Dד"ה אבל( ,רמב") .תפילה פרק יא הל' טז(
ושו"ע )ש .(.אלא שכאשר אי מתפללי .בבית הכנסת כתבו "מג אברה) ".ש .ס"ק יב(" ,משנה ברורה" )ש .ס"ק לג( ופוסקי .נוספי .שנית
למוכרו.
אלא שייתכ שכל ההיתר הוא רק למכור ולא להוציא את המעות לחולי ,שהסיבה שמותר למוכרו היא שאנשי העול .אינ .מקפידי .בכ 6כיוו
שממילא הוא סגור ,א 6אינ .מוכני .שיוציאו הכס Dלחולי ,ובמיוחד א .ננקוט כדעה שהבעיה היא מצד שאנשי .מהעול .השתתפו בבניי ויש
לה .חלק בו ,וכ משמע מ"משנה הלכות" )ד סי' כב( .א 6כיוו שסברה זו אינה מפורשת באחרוני ,.וכפי שראינו יש מקו .גדול לומר שאי כלל
קדושה בבית כנסת לאחר שחרב ,נית להקל ולהוציא את המעות לחולי.
כיוו שממילא בוני .ארו קודש ותיבה ,טוב להשתמש בכס Dלצור 6הזה )וא Dשבמהרש" .ובשו"ת "במראה הבזק" שהובאו בהערה  2שימוש זה
היה חלק מתנאי הפדיו ,ש .דובר על בית הכנסת של הכרכי .שעדיי מתפללי .בו ,ומסיבות שונות החליטו להפקיע את הקדושה מחלק מבית
הכנסת ,ולכ הצריכו שלכל הפחות המעות יעלו בקדושת.(.
א Dשה"ביאור הלכה" )שו"ע או"ח סי' קנג סעי Dט ד"ה וא .מכרוהו( כתב לחשוש לשיטת הראב"ד ,האומר שג .ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר
אינ .מועילי .לצור 6שימוש בזוי במקו .המופקע ,עיי בשו"ת "במראה הבזק" )ב תשובה יח בהערה  ,(8שמדברי הראב"ד עצמו משמע שרק את
מבנה בית הכנסת אסור להסב לשימוש בזוי ,א 6את הקרקע נית .וא Dשש .בתשובה הצריכו תנאי מפורש במכירה על מנת שנית יהיה לעשות
דברי .בזויי ,.בעקבות ספקו של ה"פרי מגדי ".המובא ב"משנה ברורה" )ש .ס"ק נו( – שייתכ שז' טובי העיר במעמד אנשי העיר מועילי .לזה
רק ברשות מפורשת – כא הדברי .קלי .יותר ,שכ ייתכ שאי כלל קדושת בית כנסת ,ה משו" .באו בה פריצי .וחלליה" וה משו .שאי כלל
צור 6במקו .זה או בדמיו לש .בית כנסת ,וכדברי "אגרות משה" )ש ,.שהתיר במפורש במקרה כזה ג .שימוש בזוי( .ובכל אופ ,א .יתנו
במפורש בשעת הפדיו שנית להשתמש ג .לדברי .בזויי – .מה טוב.
שו"ע )או"ח סי' קנא סע' יב( פסק לגבי עלייה שמעל בית הכנסת שאסור להשתמש בה תשמיש קבוע של גנאי ,כגו לשכב ש ,.וספק לגבי
תשמישי .אחרי ..ומוסי Dרמ"א )ש (.שבבית שלא נבנה לש .בית כנסת ואחר1כ 6ייחדו לכ 6מותר לשכב ש ..על כ 6אומר ט"ז )ש .ס"ק ד( שכל
שכ א .בשעה שנבנה בית הכנסת נבנה ג .בית דירה למעלה ממנו שמותר ,כיוו שמעול .לא הוקדש ,ורק דבר מאוס אסור לעשות ש ,.שלא
יפסיק בי המתפללי .לאביה .שבשמי) .עיי בשו"ע סי' נה סע' כ( .ולפי זה מותר במקרה המתואר בשאלה ,א .מלכתחילה ייבנה המבנה על מנת
שייבנו ג .דברי .נוספי .מעל בית הכנסת.
כדברי ט"ז פסקו בפשיטות "משנה ברורה" )ס"ק מא( ו"שבט הלוי" )ה סי' יח( ,א" 6ערו 6השולח" )ש .סע' יז( חלק על ט"ז ,כיוו שמלבד הבעיה
בקדושת בית כנסת )שט"ז טוע שאינה קיימת( ישנו די נוס) Dשו"ע סי' קנ סע' ב( ,שבית הכנסת צרי 6להיות גבוה משאר בנייני העיר .וא Dשאי
נוהגי .כ ,וכדברי "מג אברה) ".ש .ס"ק ב( שכיוו שממילא יש גויי .שבוני .בתיה .גבוה יותר בלאו הכי אי היכר לבית הכנסת ואי צור6
להקפיד על בתינו ,כתב בשו"ת "לב אריה" )סי' ד( על1פי "חת .סופר" )או"ח סי' ל( שהיתר זה שיי 6בבתי .מסביב ולא בבית הכנסת עצמו ,וכ
כתב "מנחת יצחק" )ב סי' מח( .ואמנ .בשו"ת "לב אריה" ש .תיר #שאיסור זה נובע מהחיוב "לרומ .בית אלוקינו" ,וכשמלכתחילה בוני .אותו
באופ כזה שלא מקדישי .את מה שעל גביו קדושתו פחותה מקדושת ההיכל ואי עליו חיוב זה ,א 6סיי .שמכל מקו .שומר נפשו ירחק מזה,
וכדברי "מג אברה) ".סי' קנא ס"ק יח( ו"משנה ברורה" )ש .ס"ק מב( על היתרו של הרמ"א לשכב מעל בית שאחר1כ 6ייחדו לבית כנסת.
ויש לשי .לב ששכיבה היא תשמיש של גנאי ,בניגוד לתשמישי .שאות .מייעדי .מעל בית הכנסת שבשאלה – משרדי ,.מוזיאו וכד' ,ולכ בעת
הצור 6נית לסמו 6על המקלי .בנושא ,ובפרט ש"משנה ברורה" סת .בפשיטות כט"ז ולא פקפק עליו.
בנוגע לבניית שירותי .מעל האול ,.הנה לכתחילה יש לנהוג כט"ז שהובא לעיל ,שטינו Dמפסיק את התפילה ,וכ פסק בשו"ת "אבני נזר" )או"ח
סי' לב( ,א 6במקרה שלא נית לעשות כ מסיבות שונות יש להקל ,כיוו שרמב" .בשו"ת "פאר הדור" )סי' עד ,הובא ב"שערי תשובה" סי' קנא
ס"ק טז( מתיר לישו בעלייה שעל גבי בית כנסת ,כל שאינה כנגד ההיכל .סברתו של ט"ז נדחתה על1ידי פוסקי .רבי" :.שער הציו" )ש .ס"ק
כב(" ,יביע אומר" )ו או"ח סי' כו( – שכתב טע .לחלק שטינו Dמפסיק רק לצירו Dלמניי או לדבר שבקדושה ,ולא לקבלת הקב"ה את התפילה,
ו"חוות בנימי" לגר"ש ישראלי )ב סי' סד ועוד( .וא Dש"מג אברה) ".ש .ס"ק יח( כתב ששומר נפשו ירחק מכל תשמיש של גנאי ,הוסי Dש.
"משנה ברורה" )ס"ק מב( את המילי" .ובפרט במקו .שהוא נגד ההיכל" ,ומשמע שבשעת הצור 6נית להקל כל עוד הדבר אינו נגד ההיכל ,וכ
כתב ב"יביע אומר" )ש.(.
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