
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס מטות מסעי

  
  

  ?היש מוקד� ומאוחר בספר שופטי�
 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  . ספור ההתנחלות בעבר הירד� תופס מקו� חשוב בפרשיות האחרונות של ספר במדבר
נפקא "לשאלה זו הרבה מאוד ? מתי חי ופעל שופט זה. בשבוע שעבר עסקנו בענינו של יפתח הגלעדי המופיע בהפטרת פרשת פנחס 

  ).לא נוכל לעסוק בה� השבוע" (מינות
כמפורש בכתוב  וא� , נוס� לו רק עתניאל שהיה אחי כלב(כאורה יפתח הוא השופט הכמעט יחיד שתקופתו מתוארת בפסוקי� ל

  ). שהוא חי ופעל בתחילת תקופת השופטי�, כ! מסתבר מאוד
  :יפתח פונה אל מל! עמו� וקובע

נ&ֶתיָה %ְבָכל ֶהָעִרי� ֲאֶ+ר ַעל ְיֵדי 2ְרנ&� ְ+לֹ+ ֵמא&ת ָ+ָנה %ַמ%1ַע לֹא ִהַ/ְלֶ.� ָ*ֵעת ְ*ֶ+ֶבת ִיְ-ָרֵאל ְ*ֶחְ+*&� %ִבְבנ&ֶתיָה %ְבַעְרע&ר %ִבְב"
    ). כוא"שופטי� י" (ַהִהיא

קביעה שכזו ג� מתאימה . שלש מאות שנה לאחר יציאת מצרי�, לפי זה יפתח הנהיג את ישראל לקראת סו� תקופת השופטי�
  .ר שופטי� כאחד מהשופטי� האחרוני�מאוד למיקומו בספ

  
הסברי� אחרי� לסדר השופטי� , עיו� בספר  יכול להציע לנו. מקובל שספר שופטי� מסודר כרונולוגית לפי סדר הופעת השופטי�

  :נציע שניי� נוספי�. המופיעי� בו
 ). נתייחס רק לשופטי� שיש פירוט של פעילות�(הספר מסודר לפי סדר גאוגרפי   .א

ששכ� , אחריו אהוד ב� גרא  משבט בנימי�. שהתנחל מירושלי� דרומה, שו� הוא עתניאל ב� קנז משבט יהודההשופט הרא
השופט הבא הוא . שיושבת בהר אפרי� ומסייע לה ברק ב� אבינוע� הצפוני, אחריו מופיעה בספר דבורה. צפונה לשבט יהודה

אחריה� מופיע יפתח ). על ג� הוא באזור צפו� השומרו�אבימל! בנו פו. (גדעו� משבט מנשה ששוכ� צפונית לשבט אפרי�
  .צפונה ומערבה לשבט יהודה שפתח את הרשימה, מעבר הירד� ואחריו שמשו� משבט ד� ששוכ� ג� בצפו� האר� וג� בשכנות

 . הספר מסודר לפי רמת השופטי� וחשיבות�  .ב

לדור שקיבל תורה , על פי פשט הפסוקי�, הוא שיי!. פותח את הרשימה עתניאל ב� קנז שהשתת� ג� בהלי! קבלת התורה
 :ל הוסיפו בשבחו"מסיני וחז

אמר רבי . ודקדוקי סופרי� נשתכחו בימי אבלו של משה, וגזירות שוות, אל� ושבע מאות קלי� וחמורי�: במתניתי� תנא"
   ).א"תמורה ד� טז ע" (כ החזיר� עתניאל ב� קנז מתו! פלפולו"אעפ: אבהו

, חומאמדרש תנ" (שהיה עוסק בתורה שנקראת חרב פיפיות): "ל' ג( להביא שמוני� שנות שקט אחריו אהוד ב� גרא שזכה
שהייתה מלמדת דייני ישראל או אפילו דנה בבית הדי� , דבורה הנביאה, אחריו. ואפילו מל! מואב כבדו) פרשת ויחי סימ� יד

, אבל מסנגר על ע� ישראל, ומנ� איננו גדול בתורההוא א, אחריה בא גדעו�). ב' ד סי"ש שבועות פ"רא(בגלל דרגתה הרוחנית 
  :יושב ע� אביו בליל הסדר ודורש בסיפור יציאת מצרי� כמבואר במדרש

היכ� ה� הפלאי� שעשה האלהי� לאבותינו , יהודה בר שלו� ליל פסח היה אותו הלילה שאמר לו ואיה כל נפלאותיו' אמר ר"
ה די� הוא "אמר הקב, וכיו� שלמד סנגוריא על ישראל, ש� ישראל שמחי�והכה בכוריה� של מצרי� והוציא מ, בלילה הזה

בנו אבימל! מופיע כמוב� ). סבילקוט שמעוני שופטי� רמז " (שנאמר ויפ� אליו ויאמר לו ל! בכח! זה, שאגלה אני בכבודי עליו
). תנחומא  בחוקותי סימ� ה(" שהיה רש בתורה כגרופו של שקמה: "ל הגדירוהו"שחז, אחר כ! מגיע תורו של יפתח. אחריו

 ובעצ� רק הושיע את ישראל אבל , )ב"סוטה ד� ט ע" (שמשו� הל! אחר עיניו: "ל דרשו בגנותו"שחז, אחרו� בתור הוא שמשו�
 .א� כ! הסדר הוא ברור מלמעלה למטה. לא הנהיג אות�

  
 את ישראל ונלח� בנחש העמוני בתחילת תפתח הדלת לטענה שיפתח הגלעדי הושיע, א� אכ� נבחר באחד משני ההסברי� שהצענו

כי פנחס ב� אלעזר הנהיג את הע� מבחינה , ש� מפורש בכתוב" פלגש בגבעה"ממילא פעל בסמו! לפרשית  . תקופת השופטי�
ל קשרו בי� פנחס "מכ! אנו מביני� מדוע חז. בתחילת תקופת השופטי�, על פי סדר עול� רבה, מאורע עצוב זה התרחש. רוחנית
זאת א� על פי שאי� רמז לכ! , גדול לבי� יפתח וטענו כי פנחס נענש היות ולא מחל על כבודו כדי להציל את בת יפתחהכה� ה

  .בכתובי�
נתר� ונאמר כי הוא מתחיל למנות את . מדוע מציי� יפתח כי יהודי� גרי� בגלעד זה שלש מאות שנה, א� כ! נשאלת השאלה

  . כבשו שטחי� בגלעד וקראו לה� שמות, וד בהיות� במצרי� מהרגע שבניו של מנשה עתתקופת ההתיישבו
  הזמ� הוא חלק בלתי נפרד ג� זה בא ללמדנו כי". אי� מוקד� ומאוחר"כ! מצאנו שוב כי אחד הכללי� החשובי� במקרא הוא  א�

 .מהבריאה ולא מסגרת על יקומית

  
   ל" זאשר וסרטיל  הרבנ"לע

  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב
  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב� אברה� ועיישה סבג

  

ל ב� יחזקאל "ז )רוני(אהרו� נ "לע  
  תמוזב ז"ע כ"נלב, ו"הי וחנה צדיק

  
  

  ר"אר� חמדה ע
  91360 ירושלי� 36236. ד. ת5ג "המ' רח

  02%5379626:   פקס02%5371485' טל
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  פד%עח מציעאבבא , תמוז'  כו%כ

  
  שומר על משכו�

  הרב עופר לבנת

ההבדל העיקרי ביניה� הוא . עיקר בדיני שומר חנ� ושומר שכרוב, השבוע בדפי הד� היומי הגמרא דנה רבות בדיני שומרי�

נשאלת .  ואילו שומר שכר חייב לשל� ג� במקרה שהחפ� אבד או נגנב, ששומר חנ� חייב לשל� רק במקרה שפשע בשמירה

  ?כשומר חנ� או שומר שכר, מה מעמדו ביחס למשכו�, אד� שנות� הלוואה ולוקח משכו� להבטחת ההלוואה, השאלה

שהרי אד� , קביעה זו תמוהה, לכאורה. קובעת שאד� המלווה ולוקח משכו� הוא שומר שכר על המשכו�) פ עמוד ב(שנה המ

 פב 6פא עמוד ב(הגמרא ? ומדוע שיחשב שומר שכר על המשכו�, הנות� הלוואה עושה טובה לחברו ואינו מקבל שו� שכר מכ!

  .   ו להלכה כיצד לפסוקוהראשוני� נחלק, דנה בכ! ומעלה כמה הסברי�) עמוד ב

. הוא מוגדר כשומר שכר, כל מקו� שאד� מקיי� מצווה בשמירה, לדעת רב יוס�. פוסק כדעת רב יוס�) נא עמוד א(� "הרי

א� יבוא עני לבקש צדקה בזמ� שהשומר עסוק . הסיבה לכ! היא שבשעה שאד� עוסק במצווה הוא פטור ממצוות אחרות

אד� שמצא אבידה ושומר עליה , לכ�. לפי רב יוס� זה נחשב כשכר על השמירה.  מלתת לוהוא יהיה פטור, בשמירה על החפ�

ג� אד� שנת� הלוואה מקיי� מצווה ולכ� בזמ� שהוא עסוק בשמירה . מוגדר כשומר שכר כיוו� שהוא מקיי� מצווה בשמירה

  . על המשכו� הוא פטור ממצוות אחרות ולכ� הוא מוגדר כשומר שכר

העובדה שאד� מקיי� מצווה בשמירה . � וטועני� שאי� הלכה כרב יוס�"חולקי� על הרי) ה נימא"ד א דפב עמו(התוספות 

הסיבה . באופ� עקרוני המלווה ולוקח משכו� מוגדר כשומר חנ�, לפי שיטת�. איננה סיבה מספקת להגדיר אותו כשומר שכר

זה נחשב כאילו התנה ע� הלווה , גד הלוואהשהמשנה הגדירה אותו כשומר שכר היא משו� שכאשר אד� לוקח משכו� כנ

א� המשכו� הוא שווה ער! לכל החוב הוא יפסיד את כל . הוא יפסיד מהחוב את ער! המשכו�, שא� המשכו� יאבד או יגנב

  .וא� פחות אז הוא יפסיד רק כנגד ער! המשכו�, החוב

המלווה מוגדר כשומר שכר על כל , �"פי הריל. � היא במקו� שהמשכו� שווה יותר מהחוב"הנפקא מינה בי� התוספות לרי

על מה , לפי התוספות, אול�. וא� המשכו� ייגנב או יאבד הוא ג� יפסיד את חובו וג� יצטר! לשל� את העוד�, המשכו�

  . ולכ� הוא מפסיד רק את חובו א! אינו צרי! לשל� מעבר לכ!, שהמשכו� שווה יותר מהחוב המלווה מוגדר כשומר חנ�

א הביא ג� את דעת התוספות והכריע שמספק אי� "א! הרמ, �"פסק כדעת הרי) � משפט סימ� עב סעי� בחוש(המחבר 

  .להוציא ממו�

ג� א� המשכו� שווה יותר מהחוב המלווה מוגדר , �"לפי הרי.  מלווה שלוקח משכו� מוגדר כשומר שכר על המשכו�:סיכו�

א! על מה שהמשכו� שווה יותר מהחוב , לווה מוגדר כשומר שכררק עד סכו� החוב המ, לפי התוספות. כשומר שכר על כולו

  .  הוא מוגדר כשומר חנ�

  

  
  

  
  

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

  

  אי� שליח לדבר עבירה
  אוריאל אליהוהרב 

למכור לגרש ,  יכול השליח לקנות–התורה חידשה די� שליחות ". אי� שליח לדבר עבירה "–כלל ברזל במשפט העברי הוא 

 בטל, א� השליחות היא לבצוע  עבירה, א� על פי כ�. וחלות המעשה תחול על המשלח, ולקדש ושאר פעולות למע� משלחו

  .החידוש ואי� המעשי� או התוצאות מיוחסי� למשלח

א� , אבל הוא עשה אותה בדר! אסורה, יש לדו� במקרה שבו נשלח השליח לעשות פעולה שאי� בה עבירה ואיסור בהכרח

  ".שלליחות"יש כא� די� 

נו גרשו� מאור ידוע שרב. בעל כרחה, דוגמא לדבר מצינו בדי� השולח שליח לגרש את אשתו וגרשה השליח נגד רצונה

ק "ז מה"חלק אהע" (נודע ביהודה"לדעת ה. נחלקו בזה האחרוני�.  הגולה התקי� והחרי� שאסור לגרש אשה בעל כרחה

  .בטלו הגירושי� והרי היא עדיי� אשת איש לכל דבר, כיוו� שזהו מעשה עבירה ואי� שליח לדבר עבירה) עה' סי

, וטעמו שהרי לא שלחו לגרש בעל כרחה. שהאשה מגורשת) ק ב"ב סקפ' מ סי"ע חו"שו" (קצות החוש�"סובר , לעומתו
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שבטלה " נודע ביהודה"אמנ� א� שלחו ואמר לו שיגרשה בעל כרחה בזה מודה הוא ל, והשליח מעצמו עשה עבירה

  .השליחות

, )ג"ה פגניב' הל(במשנה למל! .  מגנב ששלח שליח לטבוח את השור את השה שגנב" קצות החוש�"ראיה לדבר הביא בעל 

אבל . 'וה' לכ� פטור הגנב מתשלומי ד, פסק שא� שלחו שישחוט בשבת אי� שליח לדבר עבירה ואי� זה נחשב שהגנב שחטו

  .'וה' וישל� הגנב ד, והוא מעצמו שחט בשבת חשוב שלוחו של הגנב, א� שלחו לשחוט

". אי� שליח לדבר עבירה"ש,  ההלכה פ טע�"ע" נודע ביהודה"ובעל ה" קצות החוש�"נית� להסביר את מחלוקת� של בעל 

דברי הרב ודברי "למה שמעת בקולי הרי ידוע הכלל , הובא ההסבר שהמשלח טוע� כלפי השליח ) ב"קידושי� מב ע(בגמרא 

  .דהיינו שלא היה לשליח לשמוע למשלח ולכ� המשלח פטור, "התלמיד דברי מי שומעי�

, סובר זוהי דרשה ללא טע�) קידושי� ש�(א "ואילו לדעת הריטב, נהטע� זה נשאר למסק) ב"בבא מציעא י ע(י  "לדעת רש

  .ל אי� שליח לדבר עבירה"לכ� ג� כשלא מתקיי� הטע� הנ

לעומתו . לכ� כל שנעשתה עבירה בשליחות לא חידשה התורה די� שליחות, א"סובר כדעת הריטב" נודע ביהודה"יתכ� וה

זאת . השליחות בתוק�, או רצה המשלח שתיעשה שליחותו בעבירהי ולכ� כל שלא ידע "סובר כרש" קצות החוש�"בעל 

  . פ שהאחריות על העבירה היא על השליח"אע
  

  
  

  משפטי שאול
  ל "אול ישראלי זצר מר� הגאו� הרב ש"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�
  )לח� לקניה(   :80מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 

   " גזית–אר� חמדה " בתי הדי�  שת  ר: פנו אל
  02%5379626: פקס       077%2158215: טלפו�

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  

  
 

 

  

  
  

  ) ז"מתו! ח(
  

  Israel                                     ישראל
  ט"תמוז תשס

  
  עסקה בי� לקוחות בחנותו של המוכר

  
  :השאלה

הא� לשני אנשי� שנפגשו בעומד� בתור לחלפ� הכספי� וגילו שלכל אחד יש את המטבע שחבירו מעוניי� בו מותר לקיי� 
  ?עסקה ישירה ביניה� ובכ! לחסו! את העמלה שלוקח החלפ� או שיש בכ! גזל

  
  : תשובה

יורד 'ר על האיסור החמור של העור! עסקאות ישירות ע� לקוחות בחנותו של החלפ� בלא רשותו באופ� שיטתי עוב  .א
 .1'לאומנותו של חבירו

א� שאי� כא� גזל מ� התורה יש כא� גזל , א� שני הלקוחות כבר מצויי� בתו! החנות, במידה ומדובר במקרה חד פעמי  .ב
 .2,3מפני דרכי שלו�

 . 5 הדבר מותר4במידה והאפשרות לקיו� העסקה איננה תולדה של חנותו של החלפ�  .ג

  
_________________________________________________________  

 

  :מובא: כא ד� בתרא בבא במסכת   1
 פסקת קא: ל"דא, עילויה דמעכב הוא דינא, גביה וקמוקי חבריה מבואה בר ואתא, ריחיא דאוקי מבואה בר האי: הונא רב אמר'

  .'לחיותי ליה
העיקרי שבה� הוא שכיו� כל , ו לא שייכת כא� מכמה טעמי�טענה ז. 'פגעת במקור הפרנסה שלי '6משמעה ' פסקת לחיותי'טענת 

  .ועוד שלא מדובר כא� אלא במעשה חד פעמי. בני המדינה נחשבי� כבני אותה העיר ונפסק שב� אותו המבוי לא יכול לעכב על חבירו
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א� שג� הוא ב� אותה , � זהיעבור ג� על די, מעבר לבעיה החוקית שבדבר, אומנ� מי שיסחור כ! באופ� שיטתי ולא באופ� חד פעמי
וראה עוד בעניי� זה (שכ� הוא מחלי� במחירי� שאי� דר! להתחרות בה� משו� שהוא לא זקוק להוצאות עבור החזקת חנות , העיר
  ). ה סימ� קכ"ת במראה הבזק ח"בשו

  :מובא: במשנה בגיטי� נט   2
  .' מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלו�6עני המנק� בראש הזית '

ואי� כא� (א� שלא ביצע מעשה קניי� גמור באות� הזיתי� , אשר אד� טיפס על ע� זית והיכה בו כדי שיפלו ממנו הזיתי�כלומר שכ
ל שיחשב גזל� כדי שלא יבואו " א� יבוא אד� אחר וינצל את טרחתו וייקח לעצמו את הזיתי� תקנו חז–) מקו� להארי! בשאלה זו

  .מ סימ� שע סעי� ה"ע חו"ודי� זה נפסק להלכה בש. אנשי� לידי מריבה
שבמצבי� ) מ סימ� עט"חו(ס "והחת) ג סימ� ב"קידושי� פ(' י� של שלמה'ל ב"ק  ובעקבותיו המהרש"על פי די� זה הבי� המהרי

  .מסויימי� ניצול הטרחה של השני יש בה גזל מפני דרכי שלו�
  :נד ד� בתרא בבא מסכת על די� זה קשה מהגמרא

 לידיה זוזי מטו מכי כוכבי� עובד? ט"מ; בה� זכה בה� המחזיק כל, כמדבר ה� הרי כוכבי� עובד נכסי :שמואל אמר יהודה רב אמר'
  '.בה� זכה בה� המחזיק וכל, כמדבר ה� הרי הלכ!, לידיה שטרא דמטי עד קני לא ישראל, ליה אסתלק

יצאה מרשות הגוי ועוד לא נכנסה היוצא הוא שבמצב שישראל נת� כס� לגוי עבור קרקע הקרקע , בלא להיכנס לפרטי הסוגיא
נחלקו ש� הראשוני� א� במידה ואכ� אד� אחר זוכה בקרקע . שכל מי שרוצה יכול להיכנס אליו' ואקו�'נוצר . לרשות הישראל

לאור זאת שבדי� עני המהפ! בחררה . ש ש� שלא צרי! לשל�"דעת הרא. עליו לשל� לישראל הראשו� את הכס� ששיל� לגוי או לא
  .ש שכיוו� שמדובר בהפקר אי� כא� א� די� המהפ! בחררה ואינו נקרא אפילו רשע" הבי� הראת"סבר כר

כ כתב "ואעפי, מכא� קשה על דיננו שכ� ג� ש� טרח הישראל הראשו� בכ! שניסה לקנות מ� הגוי את הקרקע ושיל� עליה את שוויה
  !ש שלא נקרא אפילו רשע"הרא

ס סיי� שחלוקה זו אינה "החת. גופו כעני המנק� בראש הזית לבי� השקעה כלכליתל בי� טרחה שטרח האד� ב"לכ� חילק המהרש
אומנ� עדיי� היה מקו� . לענייננו נראה שהקמת חנות ושיווקה היא טרחה מרובה בכל קנה מידה. חדה והיא נתונה לעיני הדיי�

 בראש הזית לא מצאנו חלוקה בי� מי אומנ� בעני המנק�. להסתפק א� הטרחה תימדד באופ� כללי או ביחס לאותו לקוח בודד
לכ� ג� בנידו� דיד� א� שלא נית� לומר שהייתה טרחה מרובה כדי לזכות . שלוקח לו את כל הזיתי� לבי� מי שלוקח רק זית אחד

  .כיוו� שהייתה טרחה כלפי מכלול הלקוחות נראה שיש כא� בעיה של גזל מפני דרכי שלו�, בלקוח הבודד
א� כ� כאשר לא היה ', דלא ליתי לאנצויי'שכ� יסוד הדי� הוא , בכ! שניכר וברור שהטורח היה זוכה בדבראומנ� די� זה מסוייג 

ס בי� מצב שהלקוח כבר בתו! החנות והמחיר "לכ� חילק החת.  חשש זה לא קיי� ולא נאמר הדי�6ברור שיצליח הטורח לזכות בדבר 
לבי� מצב שהוא עוד לא בתו! החנות או שקציצת , ל מפני דרכי שלו�אותו ידרוש המוכר מוסכ� על הקונה שאז אכ� יש כא� גז

  .הדמי� לא ברורה
לשיטתו כל עוד אחד הלקוחות לא הגיע לדוכ� ההחלפה אי� איסור על אד� אחר . ההיתר הוא רחב יותר' לדעת הרב נחו� רבינובי�   3

אי� החלפ� יודע מה , כל עוד לא נדבר עימו,  מגיע לחלפ�נימוקו הוא שכאשר לקוח. לשכנעו באופ� חד פעמי לקיי� עימו עסקה ישירה
חוסר בהירות שכזה גור� . שכ� ייתכ� שמעוניי� לקנות מטבע זר וייתכ� שמעוניי� למכור מטבע זר. מהות העסקה בה מעוניי� הלקוח

  .  לכ! שלא נית� לראות כא� לא גזל מפני דרכי שלו� ולא עני המהפ! בחררה
  .יצול טרחתו של החלפ�כ! שאי� כא� חשש לנ   4
  .מובא שעני המהפ! בחררה ובא אחר ונטלה נקרא רשע.) נט(במסכת קידושי�    5

  ):מ סי רלז סעי� ב"חו(ע "ונפסק בשו) ה עני"ש� בתוד(ת "על פי די� זה למד ר
  .'אסור למלמד להשכיר עצמו לבעל הבית שיש לו מלמד אחר בביתו'

נמצאנו למדי� שכאשר ). ש�( לפטר את המלמד א� הוא מעוניי� דווקא במלמד השני  הדבר אסור על א� שלבעל הבית עצמו מותר
  .יש שני צדדי� שמעונייני� בעסקה ביניה� אסור לגור� שלישי להתערב בעסקה א� א� הוא מציע עסקה טובה יותר

. וכ� להיפ!,  בידי הלקוח השנינראה שדי� זה דומה לדיננו שכ� ג� כא� המטבע בה מעונייני� ה� החלפ� וה� הלקוח הראשו� נמצאת
בבארו את ' ראה ש� בתוס(ופרס� אותה ובכ! הביא אנשי� לחנותו , ביחס לכל לקוח החלפ� מהפ! לקנותה על ידי כ! שפתח חנות

לכ� המשכנע כל אחד מהלקוחות ). בהסברו הראשו� בעניי� זה: ב כא"המקביל בב' ובתוס, הדי� של מצודות הדגי� בהסברו השני
  .סקה שלא ע� החלפ� נקרא רשעלקיי� ע

י די� עני המהפ! בחררה קיי� א� בחררה של הפקר אול� "שלדעת רש.) דפ נט(ת במסכת קידושי� "י ור"אומנ� ידועה מחלוקת רש
ת הוא שהשני נקרא רשע כיוו� שיכול להשיג את אותה החררה "יסוד העניי� לדעת ר. ת לא נאמר במציאה ובחררה של הפקר"לדעת ר

אי� , במידה ולא נית� לזכות בחררה דומה.  נקרא רשע–לכ� א� לוקח דווקא את זו שכבר היפ! בה הראשו� לקנותה , חרבמקו� א
  .ת"ע שג� הוא הכריע כדעת ר"למדו מדברי השו' והנתי) ח"ש� סק(ע "והסמ, ת"פסק כר) א, מ רלז"חו(א "להלכה הרמ. כלפיו טענה

ובא חבירו ויוכל לקנותו בזול שאינו מוצא לקנותו כ! במקו� אחר הוי כמו מציאה וכ� א� קונה דבר אחד ': א"עוד כתב ש� הרמ
ג� כ� אי� די� עני ' הזדמנות חד פעמית'כלומר שא� כשלא מדובר במציאה ממש אלא ב. 'ויוכל לקנותו כל זמ� שלא זכה בו הקונה

  .� חולק"! במקו� מעיר שהרמב"אומנ� הש. המהפ! בחררה
האפשרות למצוא קונה המעוניי� להחלי� בלא עמלה , מאיד!, במחלוקת זו כיו� שג� כא� לא מדובר בהפקרנראה שהמקרה דנ� תלוי 
  . היא הזדמנות חד פעמית

במידה . יש להעיר שהיה מקו� לומר שכל זאת כאשר נודע ללקוחות זה על זה בדר! מקרה ולא מחמת היות� בחנותו של החלפ�
החלפ� , אדרבה. לכאורה אי� לומר שמצאו מציאה, עובדה שמצאו עצמ� בחנותו של החלפ�ונודע ללקוחות אחד על השני רק מתו! ה

במצב כזה היה ! הוא זה שהודיע לה� על המציאה בכ! שפתח חנות ופרס� אותה וזימ� אליה אנשי� המעונייני� להחלי� כספי�
ואותו חבר , מצא מציאה ועומד לזכות בההא� כאשר אד� מצא מציאה וסיפר לחבירו הטוב על כ! ש. ת יודה"מקו� לומר שא� ר

  !?ת שחבר זה נקרא רשע"שומע על כ! ור� לזכות בה לפניו לא יודה ר
  :נד ד� בתרא בבא מסכת אומנ� סברא זו קשה מהגמרא

 הלידי זוזי מטו מכי כוכבי� עובד? ט"מ; בה� זכה בה� המחזיק כל, כמדבר ה� הרי כוכבי� עובד נכסי: שמואל אמר יהודה רב אמר'
  '.בה� זכה בה� המחזיק וכל, כמדבר ה� הרי הלכ!, לידיה שטרא דמטי עד קני לא ישראל, ליה אסתלק

היוצא הוא שבמצב שישראל נת� כס� לגוי עבור קרקע הקרקע יצאה מרשות הגוי ועוד לא נכנסה , בלא להיכנס לפרטי הסוגיא
חלקו ש� הראשוני� א� במידה ואכ� אד� אחר זוכה בקרקע נ. שכל מי שרוצה יכול להיכנס אליו' ואקו�'נוצר . לרשות הישראל

לאור זאת שבדי� עני המהפ! בחררה . ש ש� שלא צרי! לשל�"דעת הרא. עליו לשל� לישראל הראשו� את הכס� ששיל� לגוי או לא
  .ש שכיוו� שמדובר בהפקר אי� כא� א� די� המהפ! בחררה ואינו נקרא אפילו רשע"ת הבי� הרא"סבר כר

הרי כא� חבירו הוא זה שיצר ?, זה פחות גרוע ממי שתיארנו קוד� שמנצל את העובדה שחבירו מצא מציאה כדי לזכות בההא� אד� 
  !את המציאה

  . ל"! הנ"א והש"על פי זה אי� לחלק וא� המקרה דנ� יהיה תלוי במחלוקת הרמ
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  : א ש� מובא עוד"אומנ� ברמ
שהמוכר רוצה , אבל א� מחוסרי� עדיי� הפסיקה, ואי� מחוסרי� אלא הקניי�וכל זה לא מיירי אלא כשכבר פסקו הדמי� שביניה� '

  '.בכ! והקונה רוצה יותר מותר לאחר לקנותה
מצד שני סייג דינו בכ! . א שא� א� הצד השלישי יציע הצעה שכדאית יותר למוכר יחשב עני המהפ! בחררה"מצד אחד מוכח ברמ

  .שכבר הושוו בעניי� הדמי�
לחלק בי� מצב ששני הצדדי� מתמקחי� כדר! הסוחרי� וסביר להניח שא� לא ) בש� הפרישה(כתב ) ג"קס(ש ש� "אול� בפת

לבי� מצב שכל אחד אמר את דרישותיו ונפרדו בלא , שאז גור� שלישי שמתערב נחשב עני המהפ! בחררה, יתערבו יגיעו לעמק השווה
  . כעת מותר לצד שלישי להתערב, ויגיעו לעמק השווהשאז א� שייתכ� שאחר כ! יחדשו את המשא ומת� , שהגיעו להסכמה

  לאור זאת נראה היה לומר שכל מי שנכנס לחנותו של החלפ� נמצא בהתחלת הדיו� ע� החלפ� שכ� בכ! שהחלפ� פרס� את חנותו 
  .ע� החלפ�וכ� לרוב מי שנמצא בחנות מבצע את העסקה , והביא את הלקוח אליה הוא כבר מהפ! לקנות את המטבע שנמצאת אצלו

ה� משו� שעדיי� לא ידוע מה שער , במקרה שהלקוחות עדיי� לא בחנות לא נראה שנית� לומר שהחלפ� כבר מהפ! בחררה, אומנ�
' ניצודו'ולא ' פתוחי� להצעות'ולכ� ה� עדיי� . החליפי� של החלפ� וה� משו� שאי� הכרח לומר שיכנסו לחנות מסויימת בדווקא

  .ברשתו של חלפ� מסויי�
כל עוד אחד מה� לא הגיע לדוכ� ההחלפה לא ידוע , א� כאשר הלקוחות כבר מצויי� בתו! החנות' עתו של הרב נחו� רבינובי�לד

ולכ� אי� כא� בעיה של עני , למוכר מה תהיה מהות העסקה ביניה� שכ� לא ידוע לו א� הלקוח מעוניי� לקנות או למכור מטבע זר
  .והדבר מותר, המהפ! בחררה

  

  
  ,ת המשיבי� ובברכת התורהבש� צוו

  

  הרב משה ארנריי!          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ� נחמיה גולדברג
  הרב נחו� אליעזר רבינובי�

  הרב ישראל רוז�
  
  
  

  

  

  ות הציונית העולמית ההסתדר-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  

  ' ו%'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . ות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנוהשאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהיל. תשובות לשאלות מרבני הגולה

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