א

ממונת

ביתדיןירושלים
משמתולבירוריוחסין
לוי"
איסורמתןשוחדלפקידבשלטון
כדילזכותברשיוןאו בהנחה במם
תיק ממונות'va.י-20שע

(מהד'יחאייר)

הגזשא המדון

במה אנשים שתים פגו בשאלה כמעט זהה לבית הדין :הואיל ובימים האחרונים נעצרו כמה
פקידי שלטון בעבירה של קבלת שוחד ממון וטובות הנאה מקבלנים ובעליענין כדי לקבל
רשיונות בניה או לזבות בהנחה ממס ,והואיל ואותם שואלים נתנו שוחד לאותם פקידי שלטון
כדי לקבל רשיונות להרחבתדירותיהם ,הם חוששים שהמשטרהתגיע גם אליהם לחקור אותם,
והם חוששים שאם לא יספרו את כל מה שעשו ושילמו ,יתישו אותם בחקירות ובימי מעצר
משפילים ומדכאים.היו אנשים נוספים ששאלו :הואיל ובזמנו נתנו שוחד לאחד העצוריםשבין
היתר היה ממונה על מתן תעודות כשרות למפעלים ובתי עסק בירושלים ,כדי לזכות בתעודת
כשרותוכדי למנוע תעודה כזו ממתחרים ,הם חוששים שבעקבות הסתעפות החקירהיגיעו גם
אליהם ,כולם מבקשים הנחיה מבית הדין האם כדי לקצר אתהעינויים של החקירות והמעצר
מותר להם לספר את כל מה שעשו ,למרות שבכך הםיפלילו את הפקידים מקבלי השוחד .אחד
מהשואלים הוסיף לשאולאולי אף מצוה עליהם לספר למשטרה וכדי למלא חובה אזרחית".

השאלותלדיון
א .מקור האיסור של מתן שוחד לפקיד בשלטוןכדי לזכות ברשיון או הנחה במס.
ב .האיסור לקבל שוחדכדי לסחור בתעודות כשרות.
ג .האם מותר להלשין ולהפסידלשני"כדי למלא חובה אזרחית".
ד .נחקרים על מתן שוחד לפקיד בשלטון ,האם מותרלים לחדות ולהפטר ממעצר ממושך
וחקירות מתישות ,אם בכך מפלילים את הפקיד שקבל.
ה .זכותו שלגוחן השוחד לתבוע החזרתו מהמקבל.
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פסקידין, -רושלים

תשובה
א3 .גמ'סנהדריןכז3 :6ר חמ6קטלגיוסיה"6 ,לריסגלותך לר6 3ח3 5ריעקבפוקעיין 3ה6,יודקי
קטלליכ'והולעיניהוכו' "6ל רבפפיוכו' קס 3ר ממ 6גסקיה לכרעיהוקבליהלכרגיהדגוליסגיה
(מעסה  733ממ) 6הרג ),CDולימד עלתרבספיזכותהלכתיתhStענסוהו ,שתמורהזיכה 3ר חמ6 6ת
ר3פפיכלהכגיס3מס).וכתגהר)"6מספ"נסי'יזo"h5s1:פטירירכנןמכרג,6הלכךל6הויכגומד
מקומר(כיון)עפ"ידיןפטוריםתלמידיחכמיס ממס ,ל 6נתסס הדסכרכגומדסחרחרמע"ה).וכיקר
~h51DSDחריפתך )ס 16ת):ד5ס1רכמורציתמ15חרת11כ"כנהגר")(5ו"עסי'לד ס"קמדומגייםמ'
סס :גס  63ורקה דברגדולסה)מיעגורכינו :דסוחד לסור 6ף 3ד3ר
פג).והוסיףמפלפולך
י
ר
מ
"כעלמךכהךדהכ6דפרס"ידקנס6הויD"~hסביןדיניהםדיןתורהול6
וס
פנ
יק
)6יגודיןתורהhSbדרך
נתקהלולכךo"ehיזהרו מלקפלמתנותעלדיגיהס .ע"כ.והוכ16דבריו 3פת")סי'לד ס"קכז.וכתב
וכלהממוניםוכלהעוסקים
בערוךהסלחןסי'טסעי':6ולקודוקקדייןלסור 3ק3לת)וחד"bSh,פיל
שרכי(יכור 6ף)6יןדיגיהסדין תורהו6סוריס להטותהענין 3ס3יל  16 OJohסגלהוכל )כןע"י
לקיחתעותד1 ,ל16דוקקתוחדממוןלסורh~hויפילומוחדד3ריסוכו'.ע"כ.ועי'63חרוניסהמשיניס
כמפתת הס"תחו"מסי' ט(עמ'קו),הסיחמרפט"סי'כ.
ב .פסקכתרומתהדסןמ"כפסקיסוכתכיססי'ריד)מי )נם3ע כענרלסקר6יןלמנותו ל6חדמסוכי
העירמנוס)"טובי הקהלכסיוס3ין לפקחעלעסקירסיסויחידיס כמקוסכי"רקיימי1כ,'"1ולכן פסק
הרמ"ח "1)3עסי'לו  "DDכ 3ס6סורלהוסיככיגיהסמי )פסוללדון olcnרצעה31.סי' קסגסעי' 6
)יקפלועליהם )כל5חדיקמר דעתוoc5סמים ,ולפיד 3 pD9ט"1ת חת"מחו"מסי' קס
כתב
מוי'ט"
וכי הקהל מתמת קבלת )וחד ,קותוהמינוי 3טלמעיקרומהריהיו(ריכיסלומרדעותיהם
רנ
הי
ס6סמ
לסםסמיסוהםקמרוע"י )וחדסה61חדומעוורעיגיהס,והריהסכדייגים
סותדסדיגסכטלמן
התורה.

סגט~

ג.עי' )ו"תהר(כיחו"בסי'י6ס6ין3זהכלהיתר.
ד .הנהנדיןמוסרסנינו ככ"ק קטז  :3הט)לסדהמחכירווגטלוהמסיקיןוכוי  06מחמתהגזלןמייכ
ד6חוילתוויי.ופירסותוס'דחייכמסוסדיגלדגרמי.ו3גמ'
להעמידלוסדה6מר.ו3גמ'סס:ל6

)ס"6ל ר3ה1ג3 5רמי'( 5ר3נחמן(רזי
".hD)p 15ופרס"י 3דףקי) 5ד"ה51י ,דקנסיהר"גמסוס
כ5
יג
דרגילהיהבכך"6.למתניתיןהי6דתגן 06מחמתהגזלןמייכלהעמידלוסדהו6וקמיג6ד6חוילחוויי.
ו3גמ' סס סכ3:6עי 6מימר עסו תקנתנגזל כמסור ".bb16לי 63דמ"רל6דייגינןדיגלדגרמי ל6
תיבעילךדמסירותגמיל6דיינינן6,ל6כיתיבעילך6לי63רמ"דדיינינןדיגךדגרמיוכו'.וכתבותוס'
)סה6ד"הלמעוטי ,דמוסרחייבלתילולמצןדל6דליןדיג6דגרמימסוסקגס.
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וכתם3דיג6דגרמי להרמ"3ןסי'נחומהד'יעקוכזון]:מיסה 6 13ת cn)oפטורמסוסדליהול6וגורס
גוף~6pf'oל6מעקמוהו1,6ל6דמילמסור דהתסכיוןמקיןהמסיקיסרוזליןממונו  6101הרקהלהסהו6
גרס כל הנזק ,מהרי הממון ממור היה ומגרמתו ה 16'51מרמות הנעליס ,דכיון ד6וקמיגהו עליה
נרסותייהו'hpוכו',מהרי מרסותהכעסיסכמי סנט(כיסו ס(מכירווהנימו 3רה"רהילכךמייכ
(ם(ס(36 .הכ 6ה6ק6י ג3ר1 6ה'hp6גחם ,מם(למההדברדומה(ממוןהמוטללפניהמסיקיןhsl
6מד 61מר להסטלוקותווגטלוהו hloa ,פטור לע"פסבין ר15גס(יטלו6ל 6מחמת ע5ה)וסהמי6סזה
ליטף.ע"כ.וכ"כהרק"םכיקפיטסי'יגוהמסלקכריסוכסתותבע"גדבריהיזקקל6עמהמעסהכגוף
הממון,ו(6ומיל6חוילתוויידמסורדכמ6ןדקלייהדמיועמה מעמהכגוףהממון.ע"כ.
ו3י6רכרחימות)יעוריסp"JSה6כדעתהרק"םמהמסירהלעכו"םהוימעסההג'קוממיינוול66י3וד
הממון ממתהווה לעתרזמן כמהעכו"ס  63ו(וקמ 6ת הממון6 .מנס מסדור המלכות כרמכ"ס מממס
ממוסרbtoחיובמיוחד,ול6מדינךדגרמי",הרידיגידגרמי הו 163כפרמהל'חוב(ומזיקהל'-1יכ,
61י(ודיןם(מוסרנכ((3 1פ"חמסהל'-6ה.ועוד ,סכתכוז"להמוסרממוןחרירו3יד D)hמייכלמלם
וכו'  ehtמתגוכיןמיורסיו כם6ר כלהמ)יקין 061 .המוסר ככל(מזיק דגרמי דעלמ 6הו 6פסיט6
)גםתע3דונכסיווגו3יסמיורסיו6 ,ך  ohהמוסרהו6חיובמיוחד מוסבר למה3י6ר הרמכ"סמיורמיו
וניכר"מכמיסקנסו6תהמזיק
ממלמיס,והוךככדילהסמיעגומחלוקדיןהמוסרממימהזיקpl'oסוייג
(3דוו(6 6תיורם'.1והוסיף ל63רמהמוסרקינומתחייב מטעם 6דסהמזיקומדיגינזיקין,כימכמינת
נזיקיןשגו  6(6גרמך 3ע(מ 6מפטור,מכן מסתכרמ6ימפ"ר(חיים המוסרמדיןמזיק 3ג(( מעסה
סעפה 6דס 6חרhih ,מקנסוקותותכמיס ממוסחלות פס רבעSncבו.ולכן כתברם"יככריתותכ 3
ומפלסמדיןמזיקh~hממי31מיומד.
ד"המסור,ם6יןמסורממקסממיטם,לפיסוייג
מכלזהגר6הם6סכוונתהמוסר OJ'hכדי(הזיקלחכירוh~hכדילהליל6תעלמומיסוריסועיגוייססל
מעקר ממומך וחקירות מתימות6 ,ינ1חייב מ5ד גרמך וגרמי ,עי' פס"ד ירוסליס כרך ה עמ' קנז
מ66מו"רהגרני"(:("51תעגין הטענהס(הקנקןהרקבוןטכעה"hto3מסורולמייקפתומדיןממור,
הל 6הרמיםחו"מסי' ספתסעי'י:6מי מר51הלברוחול6לבלס(עובדכוכ3יס 6נם מהסחיי,3
לה הדבר6,ין (1דיןמסור,ומכ"םמלפי טענת 3עה"3כוונתוהיתהלטובתעלמומהיהקריך
~DD
ו6חרגי
קבלות6(1התכויןכללp'roSלמימהול,עי'מתמוכותתותי'6רסי' מד ד6סנתכוון רקלהלילחודוול6
ובגרמי,דפירום הדברדליןorמזיקכלל .ע"כ.
)1p'roפטורויפיל
061כסכווגתו(הליל 6תעלמו פטור6ףמדיןגרמי,כיוןסלינונחמדמזיקכללן6ףמבגרמיכמוגגס"ל
לרמ"3ןדחיית,עי'נ"ךסי'ספוס"ק6וס"קו],כ"סלסו3ריס )מוסר6יגו מדיןגרמי hSbרקמן
חייי
הקנס6Oh ,יןכוונתו6ל(6הליל6תעלמוbbקגסוהו ,ד)6קינוגקר6רסעכדילקונסו.
ה pD~ .סרמכ"סמגהילין פכה ה"6וסייעסי' טסעי' "6המקכלמייכלהחזיר המוחד כמית3עגו

י"5
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הנותן .ומקורו פסוק 3סמו 5(5פרקי3ג:הגגיענו3ינגד roונגדמסיחווגו'ומידמי(קחתי כפר
ו5עליסעיני
כידי,ועי' כ"ממו"מסי' טכיוןדקיי"לכרכךד6יעכידbSמסני,ולכך לע"פ סה3ע"דנתן ( 1הכסף
כפרעון 6(1כמתגה6( ,מהגיוסייךהממון למרק קמ5והזיגזלכידו.ועי' כ"ח וממ"עיט")סם דמסמע
ס 1הנתה"מ
מהרמיקסדכ(סלינו ת31ע6יןסכי"דיכמין(כופו(החזיר 5תהתוחד,ו3י5רוהד"תיהתימי
ןסגתןלו מר15נ1ו( 5תבעו הו"( כמוח(לו,ויכול(ממו( כדרך סמומלעלהגז( .וכתג
וסער מספט,זיכיו
3ק15ה"מו3מסוככססדעדרעתתביעה6יןעליוחיורלסמזיר 051המזירכליתכיעסהוימעות מתנם.
5ךכסחיגוךמ' פגכתבדחייכלהתגיר5ףכל
,תביעה ,וכ"ככאגו"יתו"מסריס קלה ,והפחסיסורס
סנהדריןפכ"גה",5ועי'פגיסמקירותח"3סי'קנט,וסגייוהפקהכתו13ת קם5והמקנהקרוסיןסוף
פ",3ודבריחייםדינידייגיםסי' 3וסי'יז,ומג"חמ'פג,ו63מרוניססמ5ויגיס כ"ה~ה "OplDDסי' ט
' ט(עמ'קו1קז).
1עמ'קעו)"1 ,מפתמסתוית"לחו"מסי
י לקחהוי ג)(
בו51סי 3לכס .וכתבכסו"ת הכ"חסי' ג6דכיון ס6מרס תורס ( 6תקח6

נמסקנורנ
א .אסור לפקיד בשלטון לקבל שוחדממון ,ואף לא שוחד דברים,ביןלפני מתןהרשיון וההנחה
וביןאחריו ,ואם לקח ,צריך להחזירולנותן .מקורהדין מבואר בפוסקים.
ב .איסור חמוד במיוחד הוא לס' שממונה על מתן תעודות כשרות למפעלים וכתי עסק,
שהעובר עליו מאבד את נאמנותו ,ופסול לשמש בתפקיד אחראי כל כך .מקור הדברים

בתרומת הדשן.
ג .מי שנעצר בעבירה של מתן שוחד לפקיד בשלטון ,ויכול למנוע מעצמו מעצר מדכא
וחקירות משפילות אם יספר את כל מה שעשה ,אםאין כוונתו להלשין על הפקיד שקבל את
השוחד אלא להציל אתעצמו ,מותרלו לספר ולהפטר .מקור ההיתר מבואר בפוסקים.
ד .מבואר בהר צבי שאין היתר להלשין ולהפסידלשני משום"מילוי חובה ציבורית".

אברהםדובלוין.
ב

מההמידךהפלפולךמריפתה "33קעפ"יהרסיסד6יסורלקימתסומרהו5ל5ו hpllכדייןסדןעפ"י
ד"ת6(5 ,גסכדייןסדןעפ"ידיגי קנסbpt1 hlo ,כדייןסדןעכ"פ ,וכהך דהתס דקט(גפסיהונידון
(הס (ק3למוחד.ועפי"ז
עפ"יההלכהס3י"דמכיןועוגסין ס(5מן התורה ,דגס כ5ותסהדייגים
"1Dh
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ה

ממתות

הוסיףהפלפולךחריפתךחידום ד6ותסהג6מגיסעלה5יכור לע"פ1'baדיניהםדין תורהול6נתקבלו
לכךo"nh ,י,הרומלקמלמתנות ע(דיניהם.וככר ממגוכעי"זכרמ"חכמו"עסי'כסעי' 6דהנ6מניס
עלהניכורטוניםכדיניםמלפס הסכדיינים.
6מגסי"לרכלזהדוקקכמיסל16תסרסיססקכלוס תורת"וזיכור"6 ,כלזיכורטמורככ מעכו"סומומרים
ויסר(6יס (6ם'יך (הגדירם כתורת"זיכור"סיהיה לנ6מגיס מלהם תורת "ג6מניס עלהזיכור" (עי'
סנהדרין כו  6סחין מגינו מל סכג 6מנין ליתפכ רוב דקאר רמעיס קנו מן המנין) ,ומה גס
ידל6מ"ךמס"5יכור"עליהם.
כסההת6רגנותסלהעירחיגהעפ"ידייתו6ףכנגדד"תר"ל,נודרי
וכנוסף,דינוסלהפ(פו(6מריפת 6ג6מר דוקך על"הנ6מניס"Scהזיכור,והיינודה5יכורמקמין (הס
תכןכיוסכיוןלהגכמריס6יגסכ(6ה6,יןסייךלהגדירםכתו6ר"נ6מגיס".
ס
י
ר
ח
כ
ג
ת
6
6מגס גר6ה מלע"פס'6ןעליהס מס"ליגור" ,מ"מיםל6נמיהעירמבחרו
ם
ה
ל
ל
ה
נ
ל
עגיגי
םלדוןכשפןסתג6יהמותפותסותריס ד"ת)
העירדיןסותפיס ,ותקגתסמחייכת 6תה)ותפיס(וגס6זי
עכ"פכ6ותסהחיוניסס6יגססותריס6תדיןהתורה,וכיוןדנתנ6יהמותפותקבעוממוגיסלהכריע6ת
תנקיהסוחפותממילךכולסמחוייכיםלהכרעת6ותסממוגיס.ועלדרךזהגלעגיידלהכין מהממטוכסס
מרןהגרי"סJ'rt)hס('ט"5ריסמח1יינותלחוקיהעיריהנגיר,ט"ה,והיינודסיימתמחוייכותממפית
יחסן
)ל לססלטיתיססמלוכחריסעיריס,ומריןהיתפיףועי' nrricסקסתי"מסי'מרירכת
ת"כtaעnמ~''Dתקכד דגסלפי הר"ן כקרןימר6לים מקוסלממוייכות לתקנותהכלטון םלטוכתהתומכים,
וכגילמסוסהסכמתהתומכיסדגיח6להן6,כלגר6הם6יןכוונתיגריפיי6רעלמומריםיסגרר"נימנימ
עלהניכור"(% 6(6 ,היותרקנביסמוסמכיסע"יססותפיסלמכריע.ולפיהמוויםכ"כסי' ד6ותטו,
6יןדיגםכזט"ה,עתגסלמוע"יהסומריתו"ע6ל(6ה5י(חתהגיתן(ועם1העליסס לסקרסל6יעכרו
ס"ניכור",ולכןגס
על ילימימס).יימלללפיסדליןלג5יגיסגדרמל"נ6מגיס"וללגמיהעיר6ין"
לפיהפלפולךחריפתךל6מייךכהס(6וסלמוחד.
לroועי'ןי"תסרה'ד
ו6מנסוכנוסףע(למדולמונסוגו',והדכריסעתיקים)חמורהדברמ6דמסוסחלי
otcnיסרג 61ל'עכור6 ,ל 5סלhsto 6כפוסקים) וו6ע"ג דמסתמ 6ל6חמסומיתגה
סמיע'מגיגהםולככ
ויל6היומזידיס לעכור עלחילולה',הרי ככרסנינו כלכות פ"ר 6מדמוגג ולחדמ,יד
ן
 o~hclnרפםימכןעורכך פרחמ51י6יס
ם 1)tnhc
כמילול ה' 6(6 .ד h~P 6דכעקכותמיית
ילהזהרממילולססממיסח"ו6 ,כל חסלגו
נו
ימ
דל
נע
עלתפיסמפסע,לכן6סכי עלכ( 6מדמכ
כןתיני
רי
יהמתפרססעלידס).
(דו לפ
ולע"ג דהמקכל )ומד ככה"ג6יסור6קעכיד6 ,כלכיוןדליןכ,הדין "סומדלד'יגיס" ע"כ6יןמייך
(תבועמ,רתוממקכלו.ולהג"(,ה"הקכלתמוחדכדילתתתעודותכסרותתלויה6סתפקידומכםה5יכור
ךלהכיל מהתה"דדעליולומרדעתו(ם"ם5 ,כ( 6סמנו 6(6
והסהממניס 16ת(1דלוג(לרכס,כ,הסיי
יסליחות האומרי
ממונהמהרמויותלדלוגל5רכסמיגו"נצמגו"מל"הלימור",ומחויכיתיסי66יקני
תו'ימסטלחוס16 ,לפקידיםסמע('ומהתמייכמבחיגהממוגיתכלפיהם.
וכנידון סנסר6למקירה כמסטרה עלנתינתמומרלפקיד הממונה6 ,ס מותרלו (ספר 6ת כל מה
מ
ילמלקכין 6סכוונתהמסירהלהליל6תממונו ד 1( 11Dh 16לספר,עי' רמ"5כתו"עסי' ספמ
סענה,ים

תניי

ריי

.גס

יל
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פסקידין-ירושלים

סעי',6ועי' )"ךס"קכבדי)חולקין31,מ5ילממונוע"יממוןמצירותמור1ועי' כהגר"6ס"קכחוס"ק
כג],לבין 6סכ11גת1להוזלתגופוד6זפטור,עי' רמ") 6ס ,ומ"מלכתחילהלסור ,ע" ממ"ע ס"קיכ.וכל
61ת רק כ)6ר מוסרממוגו6 ,כ( 5ס מוסר טפו )לתכירו לסור,ימ6יחוית דדמ6דירך סומקטפי
ןסי' קסז כפיטת
מדחכרך,עי' ט"ו )ס .ונרגלהדלפי הממ"ע למד הרמכ"סעפ"י מכ"כהפגין(יי
הרמכ"סורפ"י דגםכמקוספקו"גלסור(הלילעלמוכממוןמכירו,ולפי"זתליץדיגו )להממ"ע 53ותה
מחלוקתר)6וניס,ועיי"םלככר 6ת)יטוח הר)6וניסכזה וכדעתהר6כייד )ס .ולפרר דגסלמתיריס
קריך הכרעתכי"ר 5סי)כזהפקו"נ 16סכנת 36רוכו'כמקוס)גיתןלברר.

טוביהגולדשמידט.
הערה
עיינתי כטסק5יין הגר"ט גו(7קמי7ט ק(יט",6וכ 1פס"ד קט ק"קכג כקם מהרק"7ס חו"מקי'גהוקי' O)pוקי'ר,,
קי רעק" 6קס 3קסתוהפוחיוה"כיומק פ3נ,וכגליו ,מהרק" 6קס,ומלצתי קכו(ס63יםלחלוק(נ( ההמ"ע ק5חר
ומירו
י(ה (מקור מחמתקונסהגוף ,וס"(ימוחר 6ף(כתחילהכד (ה5י( עלמו .ו3גהגר" 6סם כח3י6ר הטעם 37מהוס
,כח
י ,ושרכקרנו 7גנוקוספלוגה(הני(עגנו(6קייך
חפטור,ניו
57,ינו5,6נרמץכעצמךומי31ו מקוס 'Q)pעיי"ס
הונק
ימ,יק,וכמוקכחככהגמ"יע( הכמס"ס קםחוב(ומ,יק פ"חה"נ,וע"ג
(
ק
(
"
ח
(
כ
6
6
ו
ה
 .p'pהלמ"ע 7מיו3ו המוהר מני
נקמ7וכרכמונקהגוף,קעו5ריס6חהחקורכריח המעבוחוקריםצוחו,
ק"( 967כמקוסp),hהגוףסקור(ה,יק.ונני7"7
ה מקכנת 5כל
ריכו6תמעקלונחנ6יסמקפי,יסוממגייסוחיזורךחקירתוהמתחח,תהיה(ופגיעה(סקיח6,ין,
~ohיצ
קפירוסה6חרוניסהחו(קיסע( הקמ"עמותללו(גחחי(ה(מסורתכילו.

,עי,

קי

א.ד.ל.

לעג"ד6יןכ"כרריהמהפלפול6מריפת5לניד"ד)גתנו )וחדלפקיד,דהרי המעצה )ל 3ר ממ6כגמ'
סנהדריןמייריכמי)מינהו המלך(דוןכדיגיגפרות,ו5ף )ל6היהדייןכדינייטרלל מ"מכיון)גריך
לדון,ע" 1קלמר"6פ"היזהרומלקכלמחגותעלדיגיהם" ,מחל"ככניד"ד.
5ל)5הערוךהכלהן5סרלקימת )ותרעל"כלהממוניםועלכלהעוסקיסכלרכילכור",וח"כיםר6יה
לבסורגסכניד"דנוגר6ה דמ)"ככערוךהצלחן )ס )ל5ו דוקק )ומדממוןוכו',ל'hp6עלהממוניס
ןגמור].
והעוסקיםכלרכילכור5,ל6עלתמילתדבריוכדיי
ןחרס)ומד ,דד3רידועכמתוזותיגו)כדי"להזי,עגיגיס"י) לה)תמ)
6מנסלענ"ד3מרכיתהמקריס5י
כק)ריסמכרתייס6ו דרר6דממוג) ,6כדרךכללהפקידעובד"לפיהספר" ,ו6סמירסו רלה )הפקיד
יזרז 6תהטיפולכעגינולריךלתתלוכסף16כלכינוידיליה,וזה 61tpnoיגומטה6תהדין6והמליקות
5ל6גערהכבכיר)לו (זרז 6ת 51D'WOלטובתוע"י )לוקח 6תהתיק)לוומניחו כר6(1 ,)5לסרו
כדי
חכמים)ומד6ל5כזלופן )מטה6תהדין6 .סכימ5דהממוגיםעלהפקידלסורלולהבכירעלמוכזלופן
פרטילמ'oScncלומןהצד.

"ין

וגסעקופןמלנתינתמוחדל"חדהיודם 13ועדההמחליטה,הרי 3הר3המקריס הקימורלזהמהווה
רעהלכני ,רקטובהלוה סמכקםפירפרולומעל'ftnhהכגין,ו6סהפקיך ממכנע 6תהוועדהסי")רו
ה"1דומהלעו"ד)טועןעכורכסף,ורק 06נותניסכסףלמחליטעלמויםלחסור.
עוד טעם להיתר ,דעי'מסויתדרכי מלוסלהגמון מכרע1חן "51ל הנדפס כספרו דעת תורה על הל'
)חיטהוטריפותסי' חכדיןגתיגת מעות עכור התמנות לרב) ,כתב)"ף)החיסורתלוי
סוכי
העיר ,מ"מ הרבסגתמגהכעכור כסףכדי להתפרנסוליצג על התורה כמוכרח לדגרזה
כרקונוהטוב",יגו עוכרכלייסור D1)hQ7הו"61 ,ף63יסורלפג' עור"ינועורר",סה
"5
ס
1י
"פנס גסוכמר
וי
ף )כתוית מגחת
הנותניםממון,כמכו"רכתמוכת הפ"מ והכתבסופר,וחלילהלכנותו רבע,עיי")"1,
6לע1ר hr'nסי' 1חלק על המהרס"מכזה ,טעמיו )ס מפוסמיהיה 3כךהירום הדת6 ,ך זה מייך
לניד"ד.

כיו"ר

"ך

ל"

נפתליצבימרמורשטיין.

דעת  -מכללת הרצוג * www.daat.ac.il

