
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ט"תשס וירא

  
  

  !יש צור� באישה לב� ולנכד! כ�
 "אר� חמדה"ראש כולל , ס� כרמליוהרב 

  

  

  

  
  

הסברנו את עליתו הכפולה של אברה�  ) ל� ל��ו "חמדת ימי� תשס: למעבר למאמר(ו "תשס' ל� ל�'בחמדת ימי� לפרשת 
כמו חלק מהעולי� ממדינות ( מכח ברית אבות �פע� כמי שסלל את הדר� לעולי� ארצה מהבחינה הסגולית . ו ארצהאבינ

כגו! חלק מהעולי� לאר  ( מכח זכות אבות � ופע� שניה עבור העולי� ארצה מהבחינה הבחירית ) חבר העמי� לשעבר
  ). הקודש מארצות המערב

  :קהפע� הראשונה מתוארת בסו" פרשת נח בפסו
ַוִ/5ַח ֶ.ַרח ֶאת %ְבָר� 1ְנ0 ְוֶאת ל0ט 1ֶ! ָהָר! 1ֶ! 1ְנ0 ְוֵאת ָ(ַרי ַ+3ָת0 ֵא2ֶת %ְבָר� 1ְנ0 ַוֵ/ְצא, ִאָ.� ֵמא,ר ַ+ְ(ִ)י� ָלֶלֶכת %ְרָצה "

  ). א לא"י" (ְ+ַנַע! ַוָ/בֹא, ַעד ָחָר! ַוֵ/2ְב, �2ָ
כאשר הגיע לגיל , הגיע עד אר  כנע! ושהה בה זמ! רב, ר� יצא מאור כשדי� הסמוכה לחר!אב: הפסוק מתבאר בדר� הבאה

מיד אחר כ� נאל  אברה� לנטוש את האר  .  עיר הסגולה�ה כרת עמו את ברית בי! הבתרי� בחברו!"שבעי� הקב
  .המובטחת ולחזור לחר!

  : העליה השניה מתוארת בתחילת פרשת ל� ל� בפסוקי�
 ַוֵ/ֶלְ� %ְבָר� ַ+ֲא2ֶר ִ)1ֶר ֵאָליו ...:ָוק ֶאל %ְבָר� ֶלְ� ְלָ� ֵמ%ְרְצָ� ,ִמ;0ַלְדְ.ָ� ,ִמ1ֵית :ִביָ� ֶאל ָה:ֶר  ֲא2ֶר %ְרֶא8ַָו/ֹאֶמר ְיקֹ"

  ). ה�ב א"י" (א, %ְרָצה ְ+ָנַע! ַוָ/בֹ...ְיקָֹוק ַוֵ/ֶלְ� ִא.0 ל0ט ְו%ְבָר� 1ֶ! ָחֵמ2 2ִָני� ְו2ְִבִעי� 2ָָנה 1ְֵצאת0 ֵמָחָר!
  .בירושלי�, שיאה של עליה זו בעקדת יצחק ובהבטחה הגדולה שבאה בעקבותיה

  

הדר� הנפוצה . לתורה דרכי� רבות לתחו� פרשיות. השבוע נוכיח זאת מכיוו! שונה לחלוטי! ונקדי� לכ� הקדמה קצרה
דר� אחרת היא על ידי סימו! במילות . וחות או סתומותביותר היא החלוקה שסומנה בידי חכמי המסורה לפרשיות פת

לפתיחת הקוב  וסגירתו באמצעות  ) כבד"דברי� י" ( ֵאת ָ+ל ְ.ב,%ת ַזְרֶעָ� ַה/ֵֹצא ַהָ>ֶדה 2ָָנה 2ָָנהַעֵ�ר ְ�ַעֵ�ר"מפתח כמו 
 ַהְ=ִלי2ִת 2ְַנת ַהַ;ֲעֵ(ר ְוָנַתָ.ה ַל3ִֵוי ַלֵ<ר ַלָ/ת�0 ְוָל%ְלָמָנה ְו:ְכל,  ֶאת ָ+ל ַמְעַ(ר ְ.ב,:ְתָ� 1ַָ=ָנהִ$י ְתַכֶ"ה ַלְעֵ ר"הביטוי 

לפני העליה הראשונה התורה מתארת את משפחת . אחת הדרכי� מצויה ג� בעניינו).  יבו"ברי� כד" (ִב2ְָעֶריָ� ְוָ(ֵבע,
  :ל הכתוב"וז. אברה� הרחבה וצאצאי תרח

 ַוִ/5ַח %ְבָר� ְוָנח0ר ָלֶה� ָנ2ִי� �2ֵ ... :דֹת ֶ.ַרח ֶ.ַרח ה0ִליד ֶאת %ְבָר� ֶאת ָנח0ר ְוֶאת ָהָר! ְוָהָר! ה0ִליד ֶאת ל0טְוֵא3ֶה .0ְל"
  , )ל�  כזא"י" (ה ֵאי� ָל) ָוָלדַוְ�ִהי ָ ַרי ֲעָקָר: ֵא2ֶת %ְבָר� ָ(ָרי ְו�2ֵ ֵא2ֶת ָנח0ר ִמְלָ+ה 1ַת ָהָר! ֲאִבי ִמְלָ+ה ַוֲאִבי ִיְסָ+ה

  ? !אבל א� אי! לשרי ולד אי! צור� בנשי� לצאצאיו
  . תפקיד� של פסוקי� אלה להסביר לכאורה מני! הגיעו נשותיה� של האבות

  :ה לאברה�"לאחר עקידת יצחק מבטיח הקב
� ְיקָֹוק ִ+י ַיַע! ֲא2ֶר ָעִ(יָת ֶאת ַה" Aה ְולֹא ָחַ(ְכָ. ֶאת 1ְִנָ� ֶאת ְיִחיֶדָ�ַו/ֹאֶמר 1ִי ִנ1ַ2ְְעִ.י ְנאBֶי ָבֵרְ� ֲאָבֶרְכָ� ְוַהְר1ָה : ָ)ָבר ַה+ִ

  ְוִהְת1ֲָרכ, ְבַזְרֲעָ� +ֹל <0ֵיי ָה:ֶר: %ְר1ֶה ֶאת ַזְרֲעָ� ְ+כ0ְכֵבי ַהָ=ַמִי� ְוַכח0ל ֲא2ֶר ַעל ְ(ַפת ַהָ/� ְוִיַר2 ַזְרֲעָ� ֵאת 2ַַער אְֹיָביו
  ). יח�ב טז"כ" (ֵעֶקב ֲא2ֶר 2ַָמְעָ. 1ְקִֹלי

  : ומיד ממשיכה התורה במקו� בו הפסיקה בפרשת נח
ֶאת ע,  1ְכֹר0 ְוֶאת 1,ז :  ַוְיִהי %ֲחֵרי ַהְ)ָבִרי� ָהֵא3ֶה ַו/Aַ<ד ְל%ְבָרָה� ֵלאמֹר ִהCֵה ָיְלָדה ִמְלָ+ה ַג� ִהוא 1ִָני� ְלָנח0ר :ִחיָ�"

,ְבת,ֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה 2ְמָֹנה ֵא3ֶה : ְוֶאת ֶ+ֶ(ד ְוֶאת ֲחז0 ְוֶאת Dְִלָ)2 ְוֶאת ִיְדָל" ְוֵאת 1ְת,ֵאל: יו ְוֶאת ְקמ,ֵאל ֲאִבי ֲאָר�:ִח
  ). כד' ש� כ..." (:ָיְלָדה ִמְלָ+ה ְלָנח0ר ֲאִחי %ְבָרָה�

  .א� כ� הפסוקי� בסו" פרשת נח מיותרי� לכאורה
תחילתו בסו" פרשת נח , תוח� ומשמש כמסגרת לסיפור שתי העליות, א שסיפור תולדות משפחת אברה� הרחבהאל

כל יהודי קשור בקשר נפשי . מסגרת זו הופכת את סיפור שתי העליות לסיפור אחד ע� מסר אחד. וסיומו בסו" פרשת וירא
הכוללת ג� את הדרישה , תו בשרשרת ניסיונופנימי עמוק לאר  ישראל וע� ישראל זוכה באר  ישראל בזכות עמידת

רק אחרי העמידה בניסיו! , "ֵאי� ָל) ָוָלד ...ַוְ.ִהי ָ(ַרי" :למסירות נפש והסיכו! שלמפעלו של אברה� לא יהיה המש�
  .ומתברר שיש צור� בכלות לבנו ולנכדו של אברה�, "%ל ִ.2ְַלח ָיְדָ� ֶאל ַהCַַער: "העקידה נשמע הציווי

  

  בעליית� של יהודי� רבי� ארצה  "%ְרֶאC, ִנְפָלא0ת"ה כי נזכה ג� להמש� " נתפלל אל הקבהבה
  ) מכח זכות אבות(והבחירית )  מכח ברית אבות(הסגולית : משתי הבחינות

  .בתורתו "%ְרֶאC, ִנְפָלא0ת"וכ! להיות בבחינת 
 

  רבי יעקב ב! אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 
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        פרשת ויראפרשת ויראפרשת ויראפרשת וירא

        
  

  
  

  .הלכה פסוקה/ פטי שאול  מש–את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי!"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

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

  

  

  יאוש ויאוש שלא מדעת
  הרב יואב שטרנברג

הא� , דהיינו.  הא� זו אבידה או מציאה�השאלה הבסיסית הנוגעת לאד� הרואה אבידה היא , בגליו! הקוד�כפי שהסברנו 
או שמא הוא רשאי ליטול את האבידה , )אבידה(הוא חייב ליטול אותה על מנת לשמור עליה עבור הבעלי� ולהכריז עליה 

  . בידה למציאה היא הא� הבעלי� התייאשוהמבדילה בי! א, כי השאלה המרכזית, וכבר הזכרנו). מציאה(לעצמו 
: אלו מציאות שלו? אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז: "אומרת.) בבא מציעא כא(המשנה בתחילת פרק אלו מציאות 

וחתיכות , מחרוזות של דגי�, ככרות של נחתו�, ועגולי דבילה, כריכות ברשות הרבי�, מעות מפוזרות, מצא פירות מפוזרי!
: רבי יהודה אומר. דברי רבי מאיר,  הרי אלו שלו�ולשונות של ארגמ! , ואניצי פשת!, יזי צמר הלקוחי! ממדינת!וג, של בשר

  ".ככר ובתוכו מעות, מצא עגול ובתוכו חרס? כיצד. כל שיש בו שינוי חייב להכריז
הרי , א� יש סימ! בחפ . ובי! חפצי� שאי! לה� סימ!, האבחנה המרכזית שעושה המשנה היא בי! חפצי� שיש לה� סימ!

הבעלי� מתייאש , א� אי! סימ! בחפ , אול�. שהרי הוא יכול לקבל את החפ  מיד המוצא בסימני�, הבעלי� אינו מתייאש
  . כיוו! שאי! באפשרותו להוכיח שחפ  זה שלו

 הרי הוא �ו סימ! אי! ב. הרי הוא אבידה,  יש בחפ  סימ!�יש בידינו סימ! בדוק הא� לפנינו אבידה או מציאה , לכאורה
אלא שהבעלי� , כאשר אד� מוצא חפ  שאי! בו סימ!, מה הדי!. אנו נתקלי� בבעיה, בתחילת הסוגיא בגמרא, אול�. מציאה

כיוו! , מאיד�. ה� יתייאשו, שכאשר הבעלי� ידעו שהחפ  אבד, מחד ברור לכל? לא יודעי� עדיי! שאיבדו את החפ 
ובגמרא ', יאוש שלא מדעת'מקרה כזה נקרא .  ה� אינ� מתייאשי� ממנו עדיי!,שהבעלי� לא יודעי� בפועל שהחפ  אבד

  . יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש, שהלכה כמותו, לדעת אביי. נחלקו אביי ורבא הא� מצב כזה נחשב יאוש או לא:) כא(
י! אפשרות למוצא ג� כ! א, שבכל מקרה שיש ספק א� הבעלי� כבר מודע שאיבד את החפ  או לא, מסוגיית הגמרא נראה
שלא מספיק לדעת שבחפ  , נמצא). הלכות גזילה ואבידה פרק יד הלכה ה(וכ! כתב המגיד משנה , ליטול את החפ  לעצמו

חוש! (וכ� נפסק בפירוש בשולח! ערו� . שהבעלי� מודע לכ� שהוא איבד את החפ , אלא שצרי� לדעת בוודאות, אי! סימ!
  ). משפט סימ! רסב סעי" ג

שנית! לסמו� עליה! כדי להניח שהמאבד מודע לכ� ' חזקות'הגמרא מונה מספר ? י� א� המאבד מודע לאבידהכיצד יודע
ולכ! הוא יודע כשנפל ' אד� עשוי למשמש בכיסו בכל שעה' הגמרא אומרת ש)א(: כשעיקר! בשני מישורי�, שאיבד את החפ 

  . � שנופלי� ממנו חפצי� כבדי�הגמרא אומרת שאד� מודע לכ )ב(ממנו כס" או חפצי� יקרי� אחרי� 
א" א� במקרה של אד� הנושא את , לא תמיד בעל רכב מודע לכ� שנופל מהרכב חפ . חזקות אלו אינ! מוחלטות, בפשטות

  ?כיצד המוצא יכול לדעת א� החפ  נפל מרכב או מאד�. נפילת החפ  תורגש מיד, החפ  על גבו
וא� נופל סכו� ,  אי! לאד� כיו� מידע ברור על סכומי הכס" שבכיסו,שלגבי סכומי� קטני�, ג� לגבי כס" מסתבר מאוד

קשה לדעת מתי בדיוק , ג� כאשר אנו מוצאי� פריטי לבוש שנשכחו במקו� מסויי�. אי! למאבד דר� לדעת מכ�, כס" קט!
  .ה� נשכחו ש�

הוא , ובפשטות, תייאשופעמי� רבות הוא אינו יכול להניח שהבעלי� ה, שכאשר אד� מוצא חפ  שאי! בו סימ!, נמצא
כיוו! שהמוצא כבר התחייב , לא יועיל היאוש, וג� א� הבעלי� יתייאשו לאחר מכ!, מתחייב להשיב את החפ  לבעלי�

אי! בעצ� אפשרות למוצא להחזיר את החפ  , פ  סימ!שכיוו! שאי! בח, אלא). וכפי שהסברנו בגליו! הקוד�(בהשבה 
  ? בשביל מה המוצא צרי� לשמור על החפ �וזה דבר תימה . למאבד

  
כל : אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: "אומרת:) כה(הגמרא . עלינו להתייחס לסוגיא נוספת, על מנת לענות על שאלה זו

  ." לא יחזיר�וא� נטל , לה לא יטול לכתחי�ספק הינוח 
או שמא , ויש לו ספק א� החפ  הונח ש� על ידי הבעלי� בכוונה, המקרה שבו עוסק רבי אבא הוא של אד� הרואה חפ 

הרי הבעלי� יחזור לקחת , א� החפ  הונח, אול�. ועל המוצא להשיבו לבעליו, הרי הוא אבידה, א� החפ  נפל. החפ  נפל
  . 'ספק הינוח'ספק זה נקרא . מצוא את החפ יקשה על הבעלי� ל, וא� המוצא יקח את החפ , את החפ 

הוא מפריע , הטע� הוא שיתכ! שבלקיחת החפ . שלכתחילה עדי" שהמוצא לא יקח את החפ , רבי אבא אומר, במקרה כזה
כ� שלקיחת החפ  לרשותו , שדברי הגמרא נאמרו בחפ  שאי! בו סימ!, מרבית הראשוני� ביארו. למאבד למצוא את החפ 

  .ע למעשה מהמאבד למצוא את החפ תמנ, של המוצא
אינו רשאי , שלא כדי!, שא� כבר הרי� המוצא את החפ , בביאור הסיפא של דברי רבי אבא ביארו מרבית הראשוני�

יהיה , 'וא� לא ימצאו הבעלי�. אלא מוטלת עליו החובה לשמור על החפ  עד שיחזירו לבעליו, להחזיר את החפ  למקומו
שא� המוצא נטל את החפ  , כתב) הלכות גזילה ואבידה פרק טו הלכה א(� "הרמב, אול�. 'יהועד שיבוא אל) החפ (מונח 

  .�"מעתיק את לשו! הרמב)  י�סימ! רס סעיפי� ט (והשולח! ערו� ', ואינו חייב להחזירו, זכה בו'לעצמו 
הרי זה , שהוא ספק הינוחשהרי חפ  , ועל כ� הקשו הראשוני�. שהמוצא זוכה בחפ  לעצמו, � היא"כוונת הרמב, בפשטות

כיצד יכול המוצא לקחת את החפ  , וא� כ!. שאינו יאוש, והרי זה כמו יאוש שלא מדעת, ספק א� נתייאשו כבר הבעלי�
  ?לעצמו
 את להשיבשל המוצא  שכשנטל היה בכוונתו ,מקרהשמדובר ב, �"כתב ליישב דברי הרמב) ב"סקמשולח! ערו� ש� ( ע"הסמ
ע צרי� "לדברי הסמ .ילעויאוש מו' אתי לידיה באיסורא'אי! זה נחשב , במקרה כזה. אי! בו סימ!כ גילה ש"ורק אח, החפ 

הוא מפני שש� נוטל על , ג� בחפ  שאי! בו סימ!' באיסורא אתא לידיה'לומר שמה שבסוגיית יאוש שלא מדעת יש די! של 
  .ר יאוש מותר ליטול לעצמוואח, לא מקרי באיסורא אתי לידיה, אבל בנוטל על מנת להשיב. מנת לגזול
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הסיבה שלאחר שהמוצא נטל לידו את , לדעת התוספות. ע בנויה על שיטת התוספות שהזכרנו בגליו! הקוד�"שיטת הסמ
דהיינו , א� החפ  הגיע ליד המוצא בהיתר, ע"לדעת הסמ. שהחפ  לא הגיע ליד הזוכה בהיתר, החפ  יאוש אינו מועיל היא

  .יועיל היאוש, יאשו הבעלי� לאחר מכ!א� יתי, שנטל על מנת להשיב
כיו! שאי! הבעלי� יכולי� , בחפ  שאי! בו סימ!, �"לדעת הש:  באופ! אחר�"מיישב שיטת הרמב) ו"סקכש� ( �"הש

רשאי המוצא לעשות בו , כל זמ! שלא באו הבעלי� ודרשו אותו בחזרה, א" שהמוציא אינו רשאי למכור אותו, לקחתו
� מותר "שלדעת הש, ע היא"� לסמ"בי! השהנפקא מינה .  הדי! ג� לגבי יאוש שלא מדעת� שהוא"וכתב הש. כרצונו

  . אבל לזכות בו יוכל רק אחרי יאוש, ע רק אי! חיוב השבה בחפ "ולדעת הסמ, להשתמש מיד
? מה משמעות חיוב השבת האבידה בחפ  שאי! בו סימ!, שאלתנו היתה. נית! להעלות מזור לקושייתנו, �"לשיטת הש

  . כל זמ! שאי! המאבד תובע אותו, שכ! המוצא רשאי להשתמש בחפ , אי! באמת כל כ� משמעות לחיוב זה, �"שיטת השל
מהיכי תיתי יהיה רשאי להשתמש בו בדבר שאינו 'והוא מקשה עליו , �"דוחה את דברי הש) ג"סקי(נתיבות המשפט , אול�
ולשיטת� . �"ושאר הראשוני� חולקי� על הרמב, �"דעת הרמב� הוא רק הסבר אחד ב"יש לזכור שהש, נוס" על כ�. ?'שלו

כיוו! שלא סביר שהבעלי� יקבל אי פע� את ,  מה משמעות חיוב השבת האבידה בחפ  שאי! בו סימ!�חוזרת קושייתנו 
  ?החפ  לידיו
  .ננסה לתת תשובה נוספת לשאלה זו בגליו! הבא, בעזרת הש�

  
  
  

  

  משפטי שאול

  ל בשבתו "ר מר! הגאו! הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די! עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
  )לח� לקניה(    80Iמחיר הספר  .בספר ג� משא ומת! בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי! הגדול בירושלי�

  
  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי0 
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  ) ב"מתו� ח(

   Torino, Italy                    איטליה, טורינו
  ב"נחשו! תש

  הסגת גבול במת� הכשרי0 במקו0 שכבר יש בו רב נבחר

  שאלה

למוצרי� המיוצרי� במפעלי� , בשמ�, בשני� האחרונות התפתחה באיטליה מציאות שרבני� מסויימי� נותני� הכשר
  .�ללא רשות הרבני� המקומיי, הנמצאי� באיטליה

הא� נית! להגדיר , האיטלקיות אי! לרבני� אלה סמכות רבנית" איגוד הקהילות"היות שלפי התקנו! של : שאלתי היא
  ?"הסגת גבול"את פעילות� של אות� הרבני� והמשגיחי� כ

  ?�בענייני� כגו! אלה היו" הסגת גבול"מה הוא גדר 
  

  תשובה

ומכיו! .  בדי! עשתה זאת ובוודאי המינוי בר תוק"�1ייקהילה שמינתה לעצמה רב כדי לדאוג לצרכיה הרוחנ .א
הרי שג� עני! זה כלול בסמכויות שנמסרו , שמזכויותיה של הקהילה ומחובותיה הוא להבטיח את ענייני הכשרות שלה

בי! שהוא מפקח , הוא המפקח האחראי על כשרות המפעלי� המספקי� תוצרת� לבני המקו�. לו לרב ע� מינויו
אסור לרב אחר , משנתמנה הרב. ישיר בי! שהוא מפקח באמצעות משגיח נאמ! שהוא ממנה לצור� זהעליה� פיקוח 

ידי מת! הכשרי� �וכמו כ! אי! לרב אחר לקפח את פרנסתו של רב המקו� על, 2להורות לציבור זה בענייני איסור והיתר
  .3למפעלי� שהוא ממונה עליה�
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 וג� משו� 4משו� איסור גרימת מחלוקת בישראל, ל הרב הממונהבפעילותו של רב מבחו  יש משו� השגת גבו .ב
  .6ומעלי! בקודש ואי! מורידי!, 5פגיעה בזכות השררה שזכה בה רב המקו�

  
_______________________________________________  

  
ע "וכ! נפסק בשו. על השערי� וכ! שכר הפועלי�שרשאי� בני העיר להתנות על המידות ו, )ב"ח ע(רא תכש� שמצאנו בבבא ב  1

 .היינו בסמכות הקהילה לתק! תקנות לטובתה, שרשאי� בני העיר לקו  לה� שער לכל דבר שירצו) כז, רלא' חוש! משפט סי(
טי של"ועיי! . להורות ש� אתריה דשמואל הוה ולא רצה רב, שמצאנו בגמרא) ק לו"רמה ס' יורה דעה סי(ע "א שו"ביאור הגר  2

  ).""א בדפי הרי"ז ב ע"ע" (גבורי�
אחר לבוא וללמוד ג�  יכול חכ�, רב היושב בעיר ולומד לרבי� "� )כב, רמה' יורה דעה סי(א "מה להכרעתו של הרמו! זה דיוא   3

, "אפילו הכי יכול השני לבוא לדור ש� ולהחזיק רבנות בכל דבר כמו הראשו!... אפילו מקפח קצת פרנסת הראשו!, כ! ש�
 שכר מצוה �בקיפוח פרנסה שאינה כל כ� בהיתר . אפשרות א: א אמור דווקא לגבי שתי אפשרויות"שו� שפסק זה של רממ
שכ! התשלו� ,  שכרו בהיתר גמור� ואלו בנדו! דיד! שהרב הוא שכיר לקהילה לעבודתה ומשועבד לה, )ק טו"� ש� ס"עיי! ש(

הוא מס המוטל מטע� הקהילה , הנהני� מהשגחתו על הכשרות' ות וכולקהילה קובעת שישלמו לו לרב בעלי המפעלי� והחנוי
יורה דעה " (חת� סופר"ת "עיי! שו,  משכורת הרב המקומי� ובכלל זה,  לש� מילוי צרכי הוצאותיה�1על יסוד האמור בהערה 

. סה של שכר מצוהאבל מצד המנהג אפשר שיש למחות ג� במשיג גבול בפרנ, שכל זה מדינא, � ש�"וראה עוד בש). רל' סי
מה שאינו כ! בתפקיד הרב כמורה , "קנאת סופרי� תרבה חכמה"דווקא במרבי  תורה לרבי� שבו שיי� לומר . אפשרות ב

גינת "ת "ואמנ� עיי! שו, "אור זרוע"י וייל בש� ה"מה שהביא ממהר) וכק' סי" (תרומת הדש!"עיי! , הוראות איסור והיתר
  ).ח' ב סי"ח" (משיב דבר"ואכ! כ� חילק הלכה למעשה ה, ) ז'חלק יורה דעה כלל ג סי" (ורדי�

, משו� שאומ! אינו זקוק להסכמת הקהל, שהשגת גבול ברבנות גרועה מהשגת גבול באומנות" משיב דבר"עוד הוסי" ש� ב  4
דה שפלוני  העוב� א� ברב המורה הוראה. וממילא אי! קפידא לב! הקהילה הרגיל אצל אומ! אחד על חברו שהול� לאומ! אחר

יוצא שהשגת .  משו� ששואל בדווקא את האחד ולא את האחר� שואל הוראה מרב מסוי� היא כידוע הטלת פג� ברב האחר
  ".ולא יהיה כקרח וכעדתו"והגור� לה עובר על , והמחלוקת נמשלה לאש,  להרבות מחלוקות בישראל� גבול ברבנות פירושה

קידושי! עו (ריש כורי   כמו� )עה' א סו" סי"חוש! משפט ח" (אגרות משה"ת " שו,י! שהשגחת כשרות כשלעצמה היא שררהינצ   5
  .הבית�משו� העצמאות שיש למשגיח הכשרות בתפקידו כלפי בעל, )ב"ע

ד "מלכי� ה' א מהל"פ(� "וכ! רמב, )ק לט"ק לז וס"ש� ס(א "וביאורי הגר, )א"כב בדברי רמ, רמה' יורה דעה סי(ע "ויי! שע  6
  .לגבי שותפות בשררה) ר' ג סי"ח(ט "ת המבי" עוד שועיי!ו). ז"וה

  
  

  
  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש

  

  ה ארנריי�          הרב יוס" כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 
  
  
  

  

  ' ו4'קי0 אחל, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

הספרי� עוסקי� בארבעת ". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
        ".תורת חיי�"מישי ההופ� את התורה לתו� ניסיו! לקחת בחשבו! ג� את החלק הח" שלח! ערו�"חלקי ה

  )לח� לקניה(  <360I  300 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


