
 

 

  

  

  

  מכירת תשמישי קדושה לצרכי חולין

בית  (מכרו), לוקחין בדמיו בית הכנסת. (שיש בו קדושה כדלהלן): בני העיר שמכרו רחובה של עיר משנה (כ"ה ב')

  . ספרים לוקחין תורה. (נביאים וכתובים)הכנסת, לוקחין תיבה. תיבה לוקחין מטפחות. מטפחות יקחו ספרים 

ספרים לא יקחו  (מכרו). (שמעלים בקודש ולא מורידים)תורה, לא יקחו ספרים  אבל אם מכרו:) משנה(המשך 

מטפחות. מטפחות לא יקחו תיבה. תיבה לא יקחו בית הכנסת. בית הכנסת לא יקחו את הרחוב. וכן במותריהן 

  .)לא יקחו מן המותר דבר שקדושתו פחותה, מכרו ספרים ולקחו ממקצת הדמים תורה(

מכרו רחובה של עיר. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: זו דברי ר' מנחם בר יוסי בני העיר ש (כ"ו א')

סתומתאה. אבל חכמים אומרים: הרחוב אין בו משום קדושה. ור' מנחם בר יוסי מאי טעמיה? הואיל והעם 

  . (אינו תדיר)מתפללין בו בתעניות ובמעמדות. ורבנן, ההוא אקראי בעלמא 

חין תיבה. אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן: לא שנו אלא בית הכנסת של כפרים. בית הכנסת לוק (שנינו:)

(והכל בעליהם, ואין בני אבל בית הכנסת של כרכין, כיון דמעלמא אתו ליה לא מצו מזבני ליה, דהוה ליה דרבים 

  . העיר לבדם בעלים להם)

לה, כיון דאדעתא דידי קאתו, אי בעינא אמר רב אשי: האי בי כנישתא דמתא מחסיא, אף על גב דמעלמא אתו 

  מזבנינא לה. 

, אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אמר רבא: לא שנו

(לקנות , אפילו למישתא ביה שיכרא ה קדושה מן החפץ ומן הדמים, ומותר לעשות מהם כל רצונם)(פקעאנשי העיר 

  שפיר דמי.  בדמים ולעשות שיכר לשתות)

רבינא הוה ליה ההוא תילא דבי כנישתא אתא לקמיה דרב אשי, אמר ליה: מהו למיזרעה? אמר ליה: זיל  (כ"ו ב')

  וזרעה. זבניה משבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר,

  שיטות הראשונים

שאסור למכור דבר בשביל לקנות בו דבר אחר השווה לו  רבינו אפרים: כתב מכירה לשם קניית דבר שקדושתו שווה

כתב שמותר  רבינו יונה ורשב"ארבים. דעת  ראשוניםבקדושה, מלבד ספר תורה שאין לו עילוי אחר. את דבריו הביאו 

  2כתב שיש מי שמתיר ויש מי שאוסר. ע"השו תב שמותר רק בדיעבד.כ המאירי 1לקנות דבר השווה בקדושה.

  שאין הבדל בקדושה בין נביאים  הר"ןביארו שספרים היינו נביאים וכתובים, ועל פי זה הסיק רש"י ור"ן : חומשים ונ"ך

  

                                                

להורידן מקדושתן לא, משמע דלא קפדינן אלא שלא יורידם  וכתב הב"י בשם המהר"י אבוהב שכן משמע מהטור, שכתב אבל איפכא  . 1

ָרצּו ִלְמּכֹר ) "יא,יז תפילה 'הבין כך מדברי הרמב"ם שכתב (הלמקדושתן אבל לקנות כיוצא בהם שרי. והמג"א (ס"ק ד)  ָפר ׁשֶ ֵני ַהּכְ ּבְ

ֶנֶסת ַאֵחר ית ַהּכְ ִמים ּבֵ ּדָ ֶהן: אֹו ִלְבנֹות ּבַ ּלָ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ   , משמע שיכולים למכור בשביל לבנות בית כנסת אחר. "ּבֵ

הו"ד ברז"ה ור"ן וראשונים או"ח קנג,ד. וכתב המשנ"ב (ס"ק יא) שאף המתירים לא התירו אלא בדיעבד. מקורות: רבינו אפרים (  . 2

  .)ד"ה כתב הר' אפריםרבים). רז"ה (ז א ברי"ף, 
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ינו כתב שאם מכרו מטפחת, לוקחים בדמיה ספרים, דהי ע"והשוכתב שספרים היינו חומשים.  הרמב"ם 3לכתובים.

  4חומש, וכן נביאים וכתובים.

הסבירו שאי אפשר למכור, בגלל שרבים השתתפו , ראבי"ה, אור זרוע, ור"ן (תירוץ ב)תוספות : בית הכנסת של כרכים

, שאם ברור שבני העיר בנו משלהם, ראבי"ה ואור זרועולפי זה, כתבו  5בבניינו, והמכירה צריכה להיות גם על דעתם.

הסבירו שבגלל שהקדישו על דעת רבים, לכן קדושתו  ורא"ש, (תירוץ א) רמב"ם, תוספותכור. הם יכולים להחליט למ

  7.ע"השווכן פסק  6חמורה, ואי אפשר למכרו אפילו אם רק בני העיר השתתפו בבניינו.

: בית כנסת של כפרים שבנו אותו אנשים נוספים שאינם מבני הכפר, בית הכנסת של כפרים, שהשתתפו אחרים בבניינו

  10.כראבי"הפסק  והרמ"א 9כתב שאינם יכולים למכור. האור זרוע 8שגם במקרה זה יכולים למכור אותו. הראבי"הדעת 

שההיתר למכור בית כנסת של כרכים כשהוא נבנה על דעת אדם יחיד, אינו אלא  הר"ן : כתבאי בעינא מזבנינא ליה

  12.ע"השווכן פסק  11כשהציבור מרשים זאת גם כן.

                                                

ולענין הנחה נמי משמע לקמן  .ולא מפלגינן בינייהו כלל ,דספרים תנינן סתמא .דנביאים וכתובים כי הדדי נינהו תין,ומשמע ממתני  . 3

  דמשוויה שוו אהדדי. ר"ן.

המשנ"ב (ס"ק ו) שחומשים שווים לנ"ך רק לעניין היחס למטפחות ספר תורה, שכולם קדושים ממטפחות. אך או"ח קנג,ב. וכתב   . 4

 ד"ה ז א ברי"ף,ד"ה לוקחין). ר"ן ( ',אים וכתובים. מקורות: רש"י (כ"ו אסור לקנות בדמי חומשים נביא ,ולכן .חומשים קדושים מנ"ך

  ).דיא,י תפילה 'ד"ה וכן). רמב"ם (הל ,במטפחות; ז 

 ואני ,אבל של רבים אסור ;הכ"נ של יחידיהדא דתימא בב :רבי שמואל בר נחמני בשם רבי נתן :התם נןוהכי מוכח בירושלמי דגרסי  . 5

  אומר שמא אחד מסוף העולם קני בה. ר"ן. (=שאני)

שמא אחד מסוף העולם קנוי  שאני אומר ,אבל של רבים אסור ;בירושלמי (ה"א) הדא דתימא בבית הכנסת של יחיד נןוהא דקאמרי  . 6

שמא יש אחד בסוף העולם שהיה סמוך לעיר  ,הסכימו כל הרגילים ליכנס לזאת העיר למוכרה לוואפי ,פירוש יש לו זכייה בה ,בה

 ולדעתו הוקדשה. רא"ש. ,והיה רגיל ליכנס בה ,הזאת

דשכיחי רבים . אע"ג נקרא כפר ,בים דאתי מעלמאדבאתרא דלא שכיחי ר ,או"ח קנג,ז. ובהגדרת כפר וכרך כתב המשנ"ב (ס"ק כה)  . 7

אמנם כל מקום דשכיחי רבים מעלמא שבאין להתפלל  .כיון דלא קביעי בעיר אלא עוברים ושבים דרך עראי ,עוברים ושבים לפרקים

לתורתו, שמתקבצים שם רבים הצריכים לו ו ,או מקום שיש שם חכם גדול ,כגון מקום שהסוחרים מתקבצין שם תדיר לסחורה ,שם

עוד כתב המשנ"ב (ס"ק לג), שאפילו הסכימו במכירה  דמסתמא אדעתא דכל העולם בנאוהו. ,אפילו אם העיר היא קטנה הוי ככרך

 אבל אם ברור לן דלא בנו אלא אדעתא דבני עירם לבדשבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אין מכירתן מכירה. וכל זה בסתמא. 

. וכתב המג"א בשם המבי"ט, דאפילו בית הכנסת דינו ככפרשהיו כפר כשבנו) וגם לא סייעו להם אחרים, (כגון שהתנו בעת הבניין, או 

  , יכולין למוכרו.אם אינם מתפללין בושל כרכים, 

  כיון דאין רגילין לבוא שם רוב עם, אדעתא דידהו יהוב, דמאי דבעי עבדי ביה. ראבי"ה.  . 8

כל בית הכנסת שגבו מעלמא מעות לבנותו אין לו מכירה כלל דכיון שגבו מרבים לצורך בנינו חיישינן שמא יש אחר בסוף העולם   . 9

 של כפר. אור זרוע.שיש לו חלק בו ואפילו בית הכנסת 

. כיון שאין רגילות לבוא שם ,סתמא אחרים נתנו להם המעות שיעשו הם בהם מה שירצו, דמהמשנ"ב (ס"ק כו) ביארג,ז. ואו"ח קנ  . 10

  שפה). סי'תקצ). אור זרוע ( סי'מותר למכרה. מקורות: ראבי"ה (ריש  ,אפילו אם אותם אחרים אינם מסכימים אח"כ במכירהולכן, 

 ) שכתב שנראה מדברי הרמב"ם שהיחיד יכול למכור אף בלא הסכמת הציבור. יא,יט תפילה 'יין בדברי הכס"מ (הלויעו  . 11

. וכל ו חשובה אח"כ כז' טובי העירדעת ל כןוע ,היינו שתלו בעת הבנין את הביהכ"נ על דעתולו), - וכתב המשנ"ב (ס"ק להאו"ח קנג,ז.   . 12

ד בסוף העולם שאין דשמא יש אח ,אין מועיל מה שתלו הם בדעת היחיד ,ו אחרים לזהאבל אם נדב ;דוקא כשבנאוהו משלהם זה

אם בפירוש תלו בדעת ו. ולכן צריך שיהיה במעמד אנשי העיראבל ודאי לא היה דעתם שימכור היחיד בלא דעתם, . דעתו נוחה בזה

 דמביאור הגר"אוכתב בביה"ל (ד"ה בהסכמת) אינו צריך לעשות בהסכמתם.  ,היחיד שיכול למכור ויעשה מה שירצה בלא הסכמתם

, דדינו כמו ז' טובי העיר בלא מעמד אנשי העיר בכפרים, דמהני מכירתם. אך דצריך אח"כ משמע שאין צורך במעמד אנשי העיר
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שאם התנו עם שבעה טובי העיר בשעת המכירה, ניתן להוציא את  הרמב"ם והרא"ש: דעת אפילו למשתא ביה שכרא

 14שבכל מקרה אין לעשות בו שימוש בזוי. הראב"דודעת  13ן.בית הכנסת אף לשימוש בזוי, כמרחץ ובורסקי דלהל

   15.כרמב"ם ורא"שפסק  ע"והשו

ְהיּו כתב " הרמב"ם: הוצאת המעות לדברי חול ּיִ ִמים ׁשֶ י ָהִעיר ַעל מֹוַתר ַהּדָ ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ ְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר ּבְ ְוֵכן ִאם ִהְתנּו ׁשִ

ין  ין -ֻחּלִ רש"י, רמב"ן, ודעת  16יק, שאת המעות שאינן מן המֹוָתר, אין אפשרות להוציא לחולין....". ומדויֲהֵרי ֵאּלּו ֻחּלִ

   19.ע"השווכן פסק  18שאם התנו שבעה טובי העיר, אף את מעות בית הכנסת ניתן להוציא לדברי חול. 17,ור"ן

לאחר מצוותם. שבית כנסת אין בו קדושה, אלא הוא כתשמישי מצוה שנזרקים  הרמב"ן: דעת מהות קדושת בית כנסת

שהטילו עליו חכמים קדושה מדבריהם, כיון שעיקרו עשוי לומר  הר"ןודעת  20ובזמן המצוה, יש בהן קדושה של כבוד.

  21.22בו דבר שבקדושה

  שולחן ערוך

בי )(או"ח הלכות    ת הכנסת, סימן קנג

ִניִחין ּבֹו ֵסֶפר ּתוֹ    ב. ּמְ ַהְינּו ֵהיָכל ׁשֶ ָבה, ּדְ ָדָמיו תֵּ ח ּבְ ֶנֶסת, ְיכֹוִלים ִלּקַ ית ַהּכְ ְכרּו ּבֵ ּמָ ֵני ָהִעיר ׁשֶ ֲעִמיִדין ָעָליו ּבְ ּמַ ָרה אֹו לּוַח ׁשֶ

ַחת ׁשֶ  ָדָמיו ִמְטּפַ ח ּבְ ָבה, ְיכֹוִלים ִלּקַ ַהְינּו ֵסֶפר ּתֹוָרה; ָמְכרּו תֵּ ָדֶמיָה ְסָפִרים, ּדְ ַחת, לֹוְקִחין ּבְ   ל ֵסֶפר ּתֹוָרה; ָמְכרּו ִמְטּפַ

                                                                                                                                                                         

  ד"ה כיון). א ברי"ף, מקורות: ר"ן (זלהעלות הדמים בקדושה. 

יש שגורסין זה לשון הר"ן:  למרחץ ולבורסקי לטבילה ולבית המים. ,עה דבריםחוץ מארב : מוכרין אותו ממכר עולם,ב')כ"ז (במשנה   . 13

במילתיה דרבא דלעיל בסמוך אפי' למשתי ביה שיכרא ולמשטח ביה פירי ולפי גירסא זו משמע שבני העיר במעמד אנשי העיר 

י זה משמע דרבינא הכי קא ולפ... יכולין לתת רשות ללוקח להשתמש בבית הכנסת בדברים שלא היה רשאי לעשות מן הסתם

מבעיא ליה מהו למזרעה דנמצא שהוא מבטל שם של בית הכנסת מעליו לגמרי ויתיאשו עוד להחזירו לעולם ואורי ליה רב אשי דז' 

  .טובי העיר במעמד אנשי העיר יכולין להתנות ולתת רשות בכך

דהיינו לשתות בדמיו שיכרא ומפרש  ה שיכרא שפיר דמי,אינו גורס ולמשטח ביה פירי אלא ולמשתי בי נראה שהואוכתב הכס"מ,   . 14

 .לא איירי הכא כלל ,ין לאשתמש בביתאבל לענ ;פיר דמיש

יש של שאין להשתמש בבית הכנסת תשמ כתב,(ד"ה ואם מכרוהו)  ה"ל, ובבידדין זה לא ברירא או"ח קנג,ט. והמשנ"ב (ס"ק נח) כתב  . 15

  ).ד"ה רבינא(ח א ברי"ף, ר"ן וכן ר' א).  סי'). רא"ש (א,יזי תפילה '(הל וראב"ד גנאי. מקורות: רמב"ם

פירוש  .ברייתא דקתני במה דברים אמורים שלא התנו אבל התנו אפילו לדכסוסיא מותרמדמייתי בגמרא  ,והטעםוכתב הב"י,   . 16

, בגמרא במכרו והותירו ואוקימנא. לחו בשליחות למושל העירשיהא להם מזומן לש ,ששוכרין בני העיר אדם רוכב סוס ,דכסוסיא

 ,אבל התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר ;במה דברים אמורים בשלא התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר :והכי קאמר

  .אלא דוקא למותר ,משמע דלא מהני התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר .אפילו לדכסוסיא נמי מותר

 הרא"ש.ן דעת ) שכיא,יח וכתב הכסף משנה (תפילה  . 17

  .בטעם הדבר רמב"ן ור"ןנחלקו ור' להלן ש  . 18

  או"ח קנג,ז.   . 19

בו ומצותן עליו נוהגין בו קדושה ואפילו בחרבנו, שהרי עדיין לא עבר זמן מצותו וראוי  לפיכך, בית הכנסת כל זמן שבני העיר רוצין  . 20

  . רמב"ן.לשפץ אותו ולבנותו. אבל אם נמלכו למכרו כבר עבר זמן מצותו כסוכה לאחר שבעה ונפקעה קדושה מיניה

מיהו לאחר  ,מפני כבוד הקדושה שיש בוואפילו התנו עליו ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר אי אפשר שתפקע קדושתו בכדי   . 21

שהטילו קדושתו על הדמים קדושת דמים קלישא מקדושת בהכ"נ לפי שדמים אלו לא עמדו מעולם לדבר שבקדושה ועוד דהויא 

  .לה קדושה שניה וקלישא מקדושה ראשונה

  החמיר כר"ן. עיי"ש.(ס"ק כח) רמב"ן, ושהמג"א הביא מחלוקתם, ודן בנפק"מ, וכתב שמדברי השו"ע משמע כ(משבצות זהב ס"ק ז) הפמ"ג ו  . 22
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ְדֵמיֶהן ֵסֶפר ּתֹוָרה, ֲאָבל ִא  ׁש ְלַבּדֹו, ְוֵכן ְנִביִאים ּוְכתּוִבים; ָמְכרּו ְסָפִרים, לֹוְקִחין ּבִ ל ֻחּמָ תּוב ּכָ ּכָ ָכא ְלהֹוִריָדן ׁשֶ יּפְ

ָתן, ָאסּור. ַוֲאפִ  ָ ֻדׁשּ ה.ִמּקְ ה ַקּלָ ָ ּנֹות ַהּמֹוָתר ִלְקֻדׁשּ תֹו ֲחמּוָרה, ֵאין ְיכֹוִלין ְלׁשַ ָ ֻדׁשּ ּקְ ָבר ׁשֶ עֹות ּדָ ְקָצת ַהּמָ   ּלּו ִאם ָקנּו ּבִ

יִרים.  ד.  ּה, ֵיׁש אֹוְסִרים ְוֵיׁש ַמתִּ ּיֹוֵצא ּבָ ה ַאֶחֶרת ּכַ ָ ה ַאַחת ְקֻדׁשּ ָ ְדֵמי ְקֻדׁשּ ר ִלְקנֹות ּבִ   ִאם ֻמתָּ

ית ֶאלָּ ְוָהא דְּ   ז.  ּלֹא ַנֲעׂשֵ קֹומֹות ֲאֵחִרים, ׁשֶ ים ִמּמְ ִאים ֲאָנׁשִ ֵאין ּבָ ָפִרים ׁשֶ ל ּכְ י ׁשֶ ר, ָהֵני ִמּלֵ ֶנֶסת ִנְמּכַ ָפִרים ֵבית ַהּכְ א ִלְבֵני ַהּכְ

ם.  ם ראבי"ה)ְלַבּדָ ׁשֵ ן ּבְ ַכי ָיׁשָ ל ֲאֵחִרים (ָמְרּדְ ֶ נּו אֹוָתּה ִמׁשּ ָתן, , ְוָלֵכן ְיכֹוִלים לְ ַוֲאִפּלּו ּבָ ָ ְקֻדׁשּ ָאִרים ּבִ עֹות ִנׁשְ ל ָמקֹום ַהּמָ ָמְכרֹו; ּוִמּכָ

ְרָנֵסיֶהם, ְוהּוא ַעת ּפַ ּלֹא ִמּדַ ֵני ָהִעיר ׁשֶ ְכרּו ּבְ ּמָ ׁשֶ ָתן, ְוַהְינּו ּכְ ָ ֻדׁשּ ִאים ְלהֹוִריָדן ִמּקְ ָ ין ִאם ָמְכרּו ז' טֹוֵבי ָהִעיר  ְוֵאיָנם ַרׁשּ ַהּדִ

י הָ  ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ ּלֹא ּבְ ִאים ְלהֹוִציא ׁשֶ ָ י ָהִעיר, ַרׁשּ ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ אֹותֹו ֶמֶכר, ְוָהיּו ּבְ ימּו ז' טֹוֵבי ָהִעיר ּבְ ִעיר, ֲאָבל ִאם ִהְסּכִ

ה, ֲאִפלּ  ֲעׂשֶ ּיַ ֶ ל ַמה ׁשּ ֶמֶכר ֶזה ּכָ ֵפרּוׁש ּבְ ֵני ָהִעיר ּבְ לּו ֲעֵליֶהם ּבְ ְרצּו, ְוִאם ִקּבְ ּיִ ֶ עֹות ְלָכל ַמה ׁשּ ה. ּו ָיִחיד ַהּמָ ה ָעׂשָ ָעׂשָ ֶ ַמה ׁשּ

י ָהִעיר ְוֵאיָנן ְצִריִכין לֹוַמר ֵהן אֹו לָ  ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ ִפְרסּום, ִמְקֵרי ּבְ ּז' טֹוֵבי ָהִעיר מֹוְכִרים ּבְ ַכי)הגה: ְוָכל ׁשֶ ִאים  או. (ָמְרּדְ ּבָ ים, ׁשֶ ַרּכִ ל ּכְ ֲאָבל ׁשֶ

 ֶ נּו אֹותֹו ִמׁשּ קֹומֹות ֲאֵחִרים, ֲאִפּלּו ּבָ ם ִמּמְ ִחיד ׁשָ ה ּבֹו ַהּיָ ָאז ַיֲעׂשֶ ִחיד, ׁשֶ ַדַעת ַהּיָ לּו אֹותֹו ּבְ ן תָּ א ִאם ּכֵ ר ֶאּלָ ֶהם, ֵאינֹו ִנְמּכָ ּלָ

ִריֵר  הּו ּגְ ֻכּלְ אן, ּדְ רּו ּכָ ְזּכְ ּנִ ה ׁשֶ ָ ְבֵרי ְקֻדׁשּ ין ְלָכל ּדִ ּבּור; ְוהּוא ַהּדִ ַמת ַהּצִ ַהְסּכָ ְרֶצה ּבְ ּיִ ֶ ֶנֶסתַמה ׁשּ ית ַהּכְ ַתר ּבֵ ָנה . י ּבָ ּבָ הגה: ָיִחיד ׁשֶ

ּה ׁשּום ּכַֹח,  ר ְלַעְצמֹו ּבָ ּיֵ ל ָקָהל; ֲאָבל ִאם ׁשִ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ יָנּה ּכְ ָהל, ּדִ ֶנֶסת ּוְנָתָנּה ַלּקָ ית ַהּכְ יו אֹו ּבֵ ָהל ְוַעל ּפִ י ַהּקָ י ִאם ַעל ּפִ ֵאין ָלּה ֶמֶכר ּכִ

ִר"י ּפֶ  הֹות ֲאׁשֵ יו (אֹור ָזרּוַע ְוַהּגָ ית ַה יֹוְרׁשָ ֶנֶסת ַאֶחֶרת, ֲאָבל ִאם ֵאין ָלֶהם ַרק ּבֵ ית ַהּכְ ׁש ָלֶהם ּבֵ ּיֵ ׁשֶ א ּכְ ֵני ָהִעיר). ְוָכל ֶזה לֹא ַמְיֵרי ֶאּלָ ֶנֶסת ֶרק ּבְ ּכְ

ם ׁשֵ י' ְירּוָחם נ"ג ח"ה וב"י ּבְ ְבנּו ַאֶחֶרת (ַרּבִ ּיִ ָהא ֲאִפּלּו ְלָסְתרֹו ָאסּור ַעד ׁשֶ ר  ַאַחת, ָאסּור ְלָמְכרֹו ּדְ ר ּוֻמתָּ ְמּכַ ּנִ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ קְּ ּבַ ָבר ׁשֶ ל ּדָ "ן). ּכָ ָהַרְמּבַ

ה, ָצִריךְ  ה ַקּלָ ָ ּנֹותֹו ִלְקֻדׁשּ ָאסּור ְלׁשַ ָבר ׁשֶ לֹא ַהְכָרָזה ְוֵאין ּבֹו אֹוָנָאה, ֲאָבל ּדָ ר ּבְ ּנֹותֹו, ִנְמּכָ "א סי' תרי"ז). ְלׁשַ ּבָ ׁשּוַבת ַרׁשְ   ַהְכָרָזה. (תְּ

ּמֹוְכִר   ט.  ׁשֶ ְרֶצה, חּוץ ּכְ ּיִ ֶ ה ּבֹו ַמה ׁשּ ר עֹוָלם, ְוַהּלֹוֵקַח ַיֲעׂשֶ ֶנֶסת ְיכֹוִלים ְלָמְכרֹו ִמְמּכַ ית ַהּכְ ָפר ּבֵ י ַהּכְ ְרָחץ ּוֻבְרְסִקי ים ַאְנׁשֵ ִמּמֶ

ה הַ  י ָהִעיר, ַיֲעׂשֶ ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ ֵסא; ְוִאם ְמָכרּוהּו ז' טֹוֵבי ָהִעיר ּבְ ָבִרים.ּוֵבית ַהְטִביָלה ּוֵבית ַהּכִ ָעה ּדְ   ּלֹוֵקַח ֲאִפּלּו ֵאּלּו ַהַאְרּבָ
  (או"ח הלכות בית הכנסת, סימן קנד)

הּוא ֲעַרא   א. ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ָ ּום ְקֻדׁשּ ּה ִמׁשּ ַתֲעִנּיֹות, ֵאין ּבָ ּה ּבְ ִלין ּבָ ּלְ ְתּפַ ּמִ י ׁשֶ ל ִעיר, ַאף ַעל ּפִ ים ַוֲחֵצרֹות ְרָחָבה ׁשֶ תִּ י; ְוֵכן ּבָ

ִצי ְתַקּבְ ּמִ ַאְקַראי ׁשֶ ל ּבְ ּלֵ ֶהם ְלִהְתּפַ ֶרְך ְקִביעּות)ם ּבָ ן לֹא ּדֶ ּמֵ ֶרְך ִמְקֶרה ְוִהְזּדַ ה. (פי' ּדֶ ָ ֶהם ׁשּום ְקֻדׁשּ לֹא , ֵאין ּבָ הגה: ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ

ֵאינֹו ָעׂשּוי ַרק ִלְכבֹוד ַהּתֹוָרה, ֲאבָ  ז, ׁשֶ ִמין ַאְרּגָ א ִאם הּוא ּכְ י ִמְקֵרי ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש ֶאּלָ ִמיׁשֵ ׁשְ ִמיָרה, לֹא ִמְקֵרי תַּ ה ִלׁשְ ֲעׂשֶ חֹוָמה ַהּנַ נּוי ּבְ ל ָארֹון ַהּבָ

ִר"י פ' הֹות ֲאׁשֵ ַכי ְוַהּגָ ם (ָמְרּדְ ָ ָלן ִמׁשּ ר ִלטְּ ֻמתָּ ָפִרים ִמְתַקְלְקִלים ּבֹו, ּדְ ן ִאם ַהסְּ ּכֵ ה; ְוָכל ׁשֶ ָ ֵני ָהִעיר). ְקֻדׁשּ   ּבְ

  שסתירת בית כנסת ישן לצורך בניית חד

רמי בר אבא הוה קא בני בי כנישתא. הוה ההיא כנישתא עתיקא. הוה בעי למיסתריה ולאתויי ליבני     (כ"ו ב')

  . (להשתמש בקורות בית הכנסת הישן, לתיתם בחדש)וכשורי מינה, ועיולי להתם 

יתי, יתיב וקא מיבעיא ליה הא דרב חסדא, דאמר רב חסדא: לא ליסתור בי כנישתא עד דבני בי כנישתא אחר

  , מאי? (שאין סתירתו אלא לבניינו של זה). כי האי גוונא (שמא יפשע ויתייאש ולא יבנה אחר)התם משום פשיעותא 

  אתא לקמיה דרב פפא ואסר ליה. לקמיה דרב הונא ואסר ליה. 

  שיטות הראשונים

 הראשוניםורוב  רא"ש רי"ף, רמב"ם,פסק כמאן דאמר משום צלויי. אבל  האור זרוע: משום פשיעותא או משום צלויי

  23.ע"השופסקו כמאן דאמר משום פשיעותא. וכן פסק 

                                                

  שפה). סי'ד). אור זרוע ( סי'). רא"ש (בבא בתרא פרק א יא,יב תפילה 'א). רמב"ם (הל קנב,א. מקורות: רי"ף (מגילה חאו"ח   . 23

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 וכ"| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

פסק שאף כשישנו בית כנסת אחר, אסור להרוס את בית  הרא"ש: סתירת בית כנסת כשיש בית כנסת קבוע אחר

  25.26כתבו שכאשר ישנו בית כנסת קבוע אחר אין לחשוש משום פשיעותא הרשב"א והר"ן 24הכנסת.

שאף כאשר ישנם סדקים, אין אפשרות לסתור את בית הכנסת אלא אם כן עשו מדעת  הריטב"א : כתבחזי ביה תיוהא

  27פרנסי העיר.

  שולחן ערוך

  (או"ח הלכות בית הכנסת, סימן קנב)

ּלֹא ִיְבנּו    א. א ְיֵאַרע ָלֶהם אֶֹנס ׁשֶ ּמָ ֶנֶסת ַאֵחר, ׁשֶ ית ַהּכְ ֵדי ִלְבנֹות ּבֵ ֶנֶסת ּכְ ית ַהּכְ א ּבֹוִנים ַאֵחר ֵאין סֹוְתִרים ּבֵ ָהַאֵחר; ֶאּלָ

ן  ׁשָ ְך סֹוְתִרים ַהּיָ ה, ְוַאַחר ּכָ ִחּלָ יָנא ָהֵכי(תְּ ה א' ְלַהְרִחיבֹו, ָנֵמי ּדִ "ם) )ַוֲאִפּלּו לֹא ָרצּו ִלְסּתֹר ַרק ְמִחּצָ ם ָהַרְמּבָ ׁשֵ . (ר' ְירּוָחם נ"ג ח"ח ּוב"י ּבְ

ָהָיה ָהִראׁשֹון ָחָזק; ֲאָבל  י, ׁשֶ ד ּוַמְתִחיִלין ִלְבנֹות ְוָהֵני ִמּלֵ ָתָליו ִלּפֹל, סֹוְתִרים אֹותֹו ִמּיָ ִאם ָחְרבּו ְיסֹודֹוָתיו אֹו ָנטּו ּכְ

ֵאר ָחרּוב.  ָ ָעה ְוִיׁשּ ָ ְדַחק ַהׁשּ א תִּ ּמָ ְיָלה, ׁשֶ ּיֹום ּוַבּלַ ְמֵהָרה ּבַ ֵדי ִלְבנוֹ  הגה:ּבִ ָנה ּכְ ׁשָ ֶנֶסת ַהּיְ ית ַהּכְ ח ֲאָבִנים ִמּבֵ הֹות ְוָאסּור ִלּקַ ה (ַהּגָ ת ֲחָדׁשָ

ֵני ָהִעיר) ִר"י פ' ּבְ ֵני ָהִעיר) .ֲאׁשֵ ֶרק ּבְ ַכי ּפֶ ה ַעל ְמַנת ִלְבנֹות. (ָמְרּדְ ן עֹוׂשֶ א ִאם ּכֵ ֶנֶסת, ֶאּלָ ית ַהּכְ ָבר ִמּבֵ   .ְוָאסּור ִלְסּתֹר ּדָ

  באיזה אופן ניתן להוציא בית כנסת לתשמיש חול

והוא יצא מן הקדושה  ,חלה קדושתו על החילוף או על הדמים(ה וזבונה, שרי חלופ - אמר רבא: האי בי כנישתא  (כ"ו ב')

  . אוגורה ומשכונה, אסור. )להשתמש בו

  מאי טעמא? בקדושתה קאי. 

  , חלופינהו וזבונינהו, שרי. אוזופינהו, אסור. (לבנים של בית הכנסת)ליבני נמי 

  , לית לן בה. (שנעשו לשם בית כנסת)בחדתא  . אבל(שנבנו כבר בכותל בית הכנסת שנפל)הני מילי בעתיקתא 

(שאינו חסר אלא אריגה, ונאסר כדין תכריכי ואפילו למאן דאמר הזמנה מילתא היא, הנ"מ כגון האורג בגד למת 

  .  (בכי האי גוונא הזמנה מילתא). אבל הכא, כטווי לאריג דמי, וליכא למאן דאמר המת שאסורים בהנאה)

, פליגי בה רב אחא ורבינא: חד אסר. וחד שרי. מאן דאסר, במאי כנסת לתשמישי חול)(נתנו בני העיר בית מתנה 

  תפקע קדושתה?! ומאן דשרי, אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה, לא הוה יהיב ליה, הדר הוה ליה מתנה כזביני. 

                                                

והוה להוא דוכתא  וכתב שמרימר ומר זוטרא שסתרי ובנו בי קייטא בסיתוא ובי סיתוא בקייטא משום דאינהו סברי משום צלויי  . 24

  לצלויי, אך להלכה פסק כאמור לעיל משום פשיעותא, ולכן "אפילו אי איכא דוכתא לצלויי אסור משום פשיעותא.

כי שמא מה שאמרו משום פשיעותא לאו למימרא דחוששין דילמא פשעי ולא בנו כלל אלא דילמא פשעי ומתרשלי ואף על גב   . 25

  "נ קבוע הוא חיישינן אבל היכא דאיכא ביהכ"נ קבוע לא חיישינן. רשב"א.דאיכא דוכתא לצלויי כיון דלאו ביהכ

"א אוסר בכל גוהמ ,הט"ז מתיר ,עוד ביהכ"נ קבוע בעיר שיכולים להתפלל שם כולםוהמשנ"ב (קנב, ס"ק ה) כתב, דהיכא דאיכא   . 26

ד"ה  ',בסי' ד). רשב"א (בבא בתרא ג' מקורות: רא"ש (בבא בתרא פרק א . אמנם בביה"ל (ד"ה שלא) הכריע להדיא כט"ז. גוונא

  ד"ה מאי). ',במרימר). ר"ן (בבא בתרא ג' 

) 'בוב בהגהה לתוספות (בבא בתרא ג' ד"ה אתא) כתב דברים אלו בלשון אפשר. וכן דברים דומים כת ',בוהרשב"א (מגילה כ"ו   . 27

  ד"ה מיהו). 'בות: ריטב"א (מגילה כ"ו כה. מקורד"ה אבל) הביא את דברי הריטב"א להל ,(קנב ה"לוהבי בתירוץ השני.
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  שיטות הראשונים

ת הכנסת, היינו דווקא ליחיד; אך שכל מה שנאסר כאן להשכיר ולמשכן את בי התוספות: כתבו שכירות ומשכון לרבים

   28אם עושה לרבים, מותר.

כתב שהדבר  רבינו ירוחם 29פסקו לקולא, שמותר לתת בית כנסת במתנה. הרי"ף והרמב"ם: נתינת בית כנסת במתנה

  31.כרי"ףפסק  ע"והשו 30נשאר בספק ולכן יש להחמיר.

התמורה שמקבלים עבור בית הכנסת היא דבר , שהרשב"א, והביאו הרמב"ן: דעת ההנאה שמקבלים תמורת בית הכנסת

סתם שניתן לתת במתנה כיון שיש להם  ע"השו 32כתב שאין צורך שהתמורה תהיה דבר מצוה. הר"ןשל מצוה. ודעת 

  33הנאה מכך.

שההנאה שהציבור מקבלים תמורת בית הכנסת יכולה להיות  רבובשם  הריטב"א: כתב מועד נתינת התמורה למתנה

   34ת הכנסת.אף לאחר נתינת בי

, דפלוגתייהו כשנתנו שבעה טובי העיר, במעמד אנשי העיר. ובלאו הכי, לכולי רי"ף ורא"ש: דעת באיזה מקרה מדובר

דפלוגתייהו בשבעה טובי העיר שלא במעמד אנשי העיר. אבל במעמד אנשי העיר,  רמב"ן וריטב"אעלמא אסור. דעת 

  35.שבעה טובי העיר או במעמד אנשי העיר כתב שמספיק תנאי אחד, והרשב"אלכולי עלמא מותר. 

  שולחן ערוך

(   (או"ח הלכות בית הכנסת, סימן קנג

ֲהוָ    יא. ִאי ָלאו ּדַ ָנה, ּדְ ַמתָּ ן ּבְ ָסְתרּו, ְיכֹוִלים ִלתֵּ ן ׁשֶ ֶנֶסת ָיׁשָ ית ַהּכְ ֶנֶסת אֹו ְלֵבִנים ְוֵעִצים ִמּבֵ ית ַהּכְ יּה ָלא ָהוּו ּבֵ ה ְלהּו ֲהָנָאה ִמּנֵ

נָ ַיֲהֵבי לֵ  ּכְ ין; ֲאָבל ָאסּור ְלַמׁשְ ֲאֵחִרים ְוֵהם יֹוְצִאים ְלֻחּלִ ֶמֶכר, ְוֵכן ְיכֹוִלים ְלַהְחִליָפן ּבַ יָרן אֹו יּה ָהָדר ֲהָוה ֵליּה ּכְ ּכִ ן אֹו ְלַהׂשְ

אן ּדָ  ֵאין ּכָ ָתן ׁשֶ ָ ְקֻדׁשּ ָאִרים ּבִ ֲעַדִין ִנׁשְ ִאיָלן, ֲאִפּלּו ַעל ְיֵדי ז' טֹוֵבי ָהִעיר, ׁשֶ ָתן ָעָליו. ְלַהׁשְ ָ חּול ְקֻדׁשּ תָּ הגה: ְוַדְוָקא ָבר ַאֵחר ׁשֶ

ל ַרבִּ  ֶ ּה, ֲאִפּלּו ִמׁשּ ִאיל ֲאִפּלּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ִלְקרֹות ּבָ ר ְלַהׁשְ ָתן, ֲאָבל ֻמתָּ ָ ֻדׁשּ ּמֹוִריָדן ִמקְּ ֶדֶרְך ׁשֶ ם א"ח).ּבְ ׁשֵ   ים ְלָיִחיד. (ב"י ּבְ

                                                

  ד"ה אוגורה). ',בשכתב כך. מקורות: תוספות (כ"ו  הב"י (או"ח קנג) העיר על דבריהם שלא ראה לאחד מהפוסקים  . 28

 דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל. ב"י.  . 29

  וכן נראית דעת הרא"ש שהביא את שתי הדעות ולא הכריע.  . 30

  ח)."נתיב ג ח). רבינו ירוחם (יא,כ תפילה 'רי"ף (ח א). רמב"ם (הל "ח קנג,יא. מקורות:או  . 31

ותו קשיא לי בלישנא דאמרינן אי לאו דה"ל הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה מתנה לא משמע דההיא מתנה תיהוי דיהיב להו מידי   . 32

  דדבר מצוה כגון תורה ומטפחות או ספרים. ר"ן.

ובפשטות כוונתו בכך לפסוק כדעת הר"ן, שכן בב"י כתב שמסתימת כל הפוסקים שלא כתבו שצריך דווקא דברי מצוה או"ח קנג,יא.   . 33

  ד"ה ומאן). ברי"ף, אד"ה והקשה). ר"ן (ח  ',בד"ה לפי). רשב"א (כ"ו  ',בה משמע שסוברים כדעת הר"ן. מקורות: רמב"ן (כ"

ר על נתינת לאנשי עיר רחוקה שבודאי לא נהנו ולא יהנו מהם לעולם, יהיה אסור וכתב על כך המשנ"ב (ס"ק סח) שלפי זה אם מדוב  . 34

  ד"ה מתנה). ',בית הכנסת. מקורות: ריטב"א (כ"ו לתת להם את ב

והמשנ"ב (קנג, ס"ק סו) הביא דעת הרי"ף, שיכולים לתת במתנה, היינו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר (ואפילו תמורת חולין).   . 35

ש אומרים (היא דעת הרמב"ן), שאפילו בלא מעמד אנשי העיר (ובאופן כזה צריכה להיות ההנאה דווקא מדבר שהוא עילוי וכתב שי

  ד"ה מתנה). ',בד"ה מתנה). רשב"א (כ"ו  ',בד"ה וכן). ריטב"א (כ"ו ב', סי' א). רמב"ן (כ"ה א). רא"ש ( מקורות: רי"ף (חבקדושה). 
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  תשמישי מצוה וקדושה שסיימו להשתמש בהם

, נזרקין. תשמישי קדושה, נגנזין. ואלו הן תשמישי מצוה: (ששימשו בהם למצוה): תשמישי מצוה תנו רבנן ו ב')(כ"

ספרים, תפילין ומזוזות, ותיק של  (שקים של)סוכה, לולב, שופר, ציצית. ואלו הן תשמישי קדושה: דלוסקמי 

  ס"ת, ונרתיק של תפילין, ורצועותיהן. 

(שפורס מפה עליו, ואח"כ נותן ספר , תשמיש דתשמיש הוא (בימה של עץ)אי כורסיא אמר רבא: מריש הוה אמינא ה

  , אמינא תשמיש קדושה הוא, ואסור. (בלא מפה), ושרי. כיון דחזינא דמותבי עלויה ס"ת תורה עליו)

. כיון דחזינא דעייפי ליה (תשמיש של ארון)ואמר רבא: מריש הוה אמינא האי פריסא, תשמיש דתשמיש הוא 

  ומנחי סיפרא עלויה, אמינא תשמיש קדושה הוא, ואסור.   פעמים שכופלים אותו תחת ס"ת)(

 (לעשות ממנה), מיעבדה תיבה זוטרתי, שרי. (ארון שנתקלקל ונפרד מחיבורו)ואמר רבא: האי תיבותא דאירפט 

  . (שמורידה מקדושתה), אסיר (בימה)כורסייא 

ָלה  (חלק , שרי. לחומשין (מעיל לס"ת), למיעבדיה פריסא לספרי ון שבלו)(יריעות הארואמר רבא: האי פריסא ְדּבָ

  , אסיר. מס"ת)

, תשמיש קדושה נינהו (ארגזים של ספרי תורה), וקמטרי דספרי (שקים של חומשים)ואמר רבא: הני זבילי דחומשי 

  פשיטא! מהו דתימא הני לאו לכבוד עבידן, לנטורי בעלמא עבידי, קמ"ל. ונגנזין. 

  שבלו, עושין אותן תכריכין למת מצוה, וזו היא גניזתן.  (אף של ס"ת)זוטרא: מטפחות ספרים  אמר מר

(שלא שימש תלמידי חכמים ואמר רבא: ספר תורה שבלה, גונזין אותו אצל תלמיד חכם, ואפילו שונה הלכות 

ְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען . אמר רב אחא בר יעקב: ובכלי חרס, שנאמר, "בתלמוד ובגמרא, אלא במשניות ובברייתות) ם ּבִ ּוְנַתתָּ

ים   ".ַיַעְמדּו ָיִמים ַרּבִ

  שיטות הראשונים

שההיתר להשתמש בתשמישי מצוה לצרכיו, הוא רק לאחר כתב  רב אחאי גאון: שימוש לצרכיו בתשמישי מצוה

  כתב  אך 38כתב שאף בזמן שהם עומדים למצוה מותר להשתמש בהם, והטור 37.הר"ןוכן כתב  36שהסתיימה מצותם.

                                                

אי  ,כגון חוטי דציצית למיצר בהון מדעם ,במדעם דעביד למיפק ביה ידי חובתיה במצוה בד צרכיהוןדאסיר להון לדבית ישראל למע  . 36

, משום דקא מבזי מצוה, עד דשלים מצותייהואי נמי איסתפוקי מעצים דסוכה  ,ואתרוג דמצוה למיכליה ,נמי הושענא לאורוחי ביה

שלא יהו מצות  ,שלא יכסנו ברגל ;בו יכסה, במה ששפך ,דמו וכסהו ושפך את :יסוי הדם, דתניאכדילפינן לן דאסיר לבזויי מצוה מ

 . רב אחאי גאון. שרי למיעבד בהון צרכיהבזויות עליו. ודאי איתעביד להו מצותייהו וחוטי איפסיקו להו 

מפני שהיא מצוה  וכך דייק הב"י מדברי הרמב"ם שכתב (הלכות ציצית פרק ג הלכה ט): נפסקו לו חוטי לבן או תכלת זורקו באשפה  . 37

  שאין בגופה קדושה, ומשמע מכך שדווקא כשנפסקו מותר.

ויראה דאפילו בעודן במצותן מותר להשתמש בהן, אבל בשאלתות כתב (מובא לעיל בהערה הקודמת)... ואפשר לחלק שאינו דומה   . 38

הב"י: ותמהני עליו היאך סתר דברי  לדם דשאני התם כשמכסה ברגל עושה המצוה דרך בזיון מה שאין כן כאן. טור. והקשה עליו

השאלתות בדחיה בעלמא, דאיכא למימר כשנהנה מהמצוה היא בזויה בעיניו. וכיון דחזינן דקפיד רחמנא גבי דם שלא יהו מצות 

כל אתרוג בזויות עליו ילפינן מיניה לכל ביזוי מצוה ואפילו ביזוי כל דהו. ועוד, דלפי דבריו מאיזה טעם אסור לאורוחי בהושענא ולמי
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   39.כשאילתותפסק  ע"והשושטוב להחמיר. 

 והמהרי"ל, שאף שאין צריכים גניזה, אך אין לנהוג בהם מנהג בזיון. הראב"דבשם  ראשונים: כתב זריקה בצורה מבזה

הביא את דבריהם, והוסיף שיש  הרמ"אכתב שלאחר שנפסקו חוטי הציצית, נוהגים לעשות בהם מצוה אחרת. 

  40הציצית. מחמירים לגנוז את חוטי

שדבר שעשוי לשמירה ולא לכבוד, אינו נחשב  האור זרוע והמרדכי: דעת קדושה בדבר שעשוי לשמירה ולא לכבוד

  42.כאור זרוע ומרדכיפסק  והרמ"אשאף הוא נחשב לתשמישי קדושה.  המאירי ורבינו ירוחםודעת  41תשמישי קדושה.

 43, ביארו שפריסא הוא יריעה שפורסים בתוך הארון מבפנים.רש"י, אור זרוע ומאירי: האי פריסא תשמיש דתשמיש הוא

ביארו שפריסא הוא פרוכת שפורסים על  הרשב"א והר"ןיסא הוא פרוכת מחוץ לארון. ביארו שפר תוספות ורא"ש

  44התיבה.

  רוךשולחן ע

  (או"ח הלכות ציצית, סימן כא)

ה, ֲאָבל    א. ָ גּוָפּה ְקֻדׁשּ ֵאין ּבְ הּוא ִמְצָוה ׁשֶ ֵני ׁשֶ ה ִמּפְ ּפָ ְפְסקּו ָיכֹול ְלָזְרָקן ָלַאׁשְ ּנִ יִצּיֹות ׁשֶ ֵהם ְקבּוִעים חּוֵטי ַהּצִ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ֶהם  גֹון ִלְקׁשֹר ּבָ ֶהם, ּכְ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ית ָאסּור ְלִהׁשְ ּלִ ּטַ ּזּוי ִמְצָוה. ּבַ ּום ּבִ ֶזה ִמׁשּ ָבר, ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ְפְסקּו ְוֵיׁש אֹוְמִרים דְּ ׁשּום ּדָ ּנִ ַאף ְלַאַחר ׁשֶ

ל ּבֹו ִהְלכֹות  ִניָזה (ּכָ ֵאיָנן ְצִריִכין ּגְ א ׁשֶ ה ֶאּלָ ָמקֹום ְמֻגּנֶ יֹון ְלָזְרָקן ּבְ ּזָ ֶהם ִמְנַהג ּבִ ק ֵאין ִלְנהֹג ּבָ ְחִמיר ּוְמַדְקּדֵ ִקין ְלָגְנָזן ְוַהּמַ ת) ְוֵיׁש ְמַדְקּדְ ּבָ ׁשַ

ָרָכה ( בֹוא ָעָליו ּבְ ִמְצֹות תָּ   ַמֲהִרי"ל ִהְלכֹות ִציִצית) ְוע"ל סי' תרס"ד ָסִעיף ח' ט'.ּבְ

                                                                                                                                                                         

דמצוה (סוכה לז:) ולהסתפק מנויי סוכה כל שבעה (שבת כב.) ולהשתמש מנר חנוכה (שם) ושרי לאישתמושי בחוטי ציצית? דאי 

  טעמא דהני משום דאיתקצו למצוותייהו, חוטי ציצית נמי איתקצי למצוותייהו.

(ד"ה לקשור) כתב שגם  ה"לובבי ת בהם שימוש מגונה.אסור לעשו, ) שאף כשאין עומדים למצותםג(ס"ק א,א. וכתב המשנ"ב או"ח כ  . 39

  במצוות דרבנן יש לאסור שימוש בזוי. מקורות: שאלתות (שאילתא קכו). ר"ן (ח' ע"א ד"ה תשמישי מצוה). טור (או"ח כא). 

אין לחוש לכך.  ,אך אם מתוך שלא גנז נזרקו ממילא ;שכל החומרא היא רק בלזרוק בידייםא,א. וכתב המשנ"ב (ס"ק ז) או"ח כ  . 40

ד"ה שיורי). מח א ברי"ף, ד"ה שירי). ר"ן ( ',אהא דא"ר זירא; מאירי שבת קכ"ה  ד"ה ',א: ראב"ד (מובא ברשב"א שבת קכ"ה מקורות

 ציצית אות ג). 'הל 'מנהגים'סי' לא). מהרי"ל (לד). כלבו ( סי'ציצית  'ארחות חיים (הל

פשיטא ושנינן מהו דתימא הני לאו  נןופרכיוכו',  ,תשמישי קדושה נינהו ונגנזין ,ספרידאמר רבא הנהו זבילי דחומשי וקמטרי ד ,תדע  . 41

הלכך יש  ,אלא לכבוד עבידי, "ל. פי' קמ"ל דלאו לנטורי עבידילכבוד עבידי לנטורי בעלמא הוא דעבידי וכאינדרונא בעלמא דמיין קמ

 תשמיש קדושה. אור זרוע. םיה משוהיכא דלנטורי עבידי לית ב דכל ,בהן משום תשמיש קדושה. הא למדת

האם יש לאסור משום  ,(ד"ה אבל ארון) הסתפק בדעת המאירי ורבינו ירוחם במקרה שארון הקודש חקוק בקיר ה"לאו"ח קנד,ג. והבי  . 42

 ',ב"ו תתכב). מאירי (כ- סי' תתכאשפו). מרדכי ( סי'ב "ור זרוע (חאו שמקום זה מתבטל לשאר הכתלים. מקורות: א, תשמישי קדושה

  ד)."נתיב ב חד"ה תשמישי מצוה). רבינו ירוחם (

ולכן הכרחי לומר שהפריסא יותר רחוקה מהספר מאשר התיבה. ושאר  ,תוספות שהתיבה קדושה מהפריסאוהקשו על דבריו   . 43

ולא תשמיש דתשמיש. אולם מדברי רש"י (ד"ה תשמיש דתשמיש) משמע שמבין  ,הראשונים הקשו שזהו תשמיש לספר תורה

  ורה, ולכן מוגדר כתשמיש דתשמיש.שהפריסא הינה לכבוד הארון ולא לכבוד הספר ת

כי אם תשמיש דתשמיש.  ,אינם נחשבים תשמישי קדושה ,ספרים עם כריכההמיוחדים לתב המשנ"ב (קנד ס"ק ט) שארגזים וכ  . 44

). ד"ה מריש ',בתוספות (כ"ו ד"ה תשמישי מצוה).  ',במאירי (כ"ו שפו).  'סי ד"ה פריסא). אור זרוע (חלק ב ',במקורות: רש"י (כ"ו 

  ד"ה מריש).ח ב ברי"ף, ד"ה האי). ר"ן ( ',בכ"ו  יו,א"ש (תוספותד"ה האי). ר ',ברשב"א (כ"ו 
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  (או"ח הלכות בית כנסת, סימן קנד)

ּנֹוְתִנין ּבֹו ֵספֶ   ג.  ז ׁשֶ ין, ְוַאְרּגָ ִפּלִ ל ְסָפִרים ּוְמזּוזֹות, ּוְרצּועֹות תְּ יק ׁשֶ גֹון: תִּ ה, ּכְ ָ י ְקֻדׁשּ ִמיׁשֵ ׁשְ ּנוֹ תַּ ׁש ְוִכֵסא ׁשֶ ְתִנין ר ּתֹוָרה אֹו ֻחּמָ

ה ְוָצִריְך ְלָגְנָזן.  ָ ֶהן ְקֻדׁשּ ּתֹוִלין ִלְפֵני ַהֵהיָכל, ֵיׁש ּבָ ַעְצמֹו  הגה:ָעָליו ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּוִוילֹון ׁשֶ ה ּבְ ָ ֻדׁשּ ַבר ַהקְּ ֶהן ּדְ ִניִחין ּבָ ּמְ ָבר ׁשֶ ְוַדְוָקא ַהּדָ

ַעל ַהקְּ  ְכֶסה ׁשֶ גֹון ַהּמִ ית ְלָכבֹוד ּכְ ֲעׂשֵ ּנַ ים, לֹא ִלְפָעִמים, אֹו ׁשֶ ָרׁשִ ַעל ַהקְּ מֹר אֹותֹו ִמְכֶסה ׁשֶ הּוא ִלׁשְ ָפִרים, ֲאָבל אֹותֹו ִמְכֶסה ׁשֶ ל ַהסְּ ים ׁשֶ ָרׁשִ

ֶזה. ּיֹוֵצא ּבָ ִמיׁש, ְוָכל ּכַ ַתׁשְ ִמיׁש ּדְ ׁשְ ָהֵוי תַּ ִמיׁש, ּדְ ׁשְ ק י ַר שוּ עֲ  ינוֹ ֵא ז, ׁשֶ גָּ ְר ין ַא ִמ א כְּ ם הוּ א ִא לָּ ֶא  ׁש ֶד וֹ ּק ן הַ רוֹ י ֲא ֵר ְק א ִמ לֹ ֵיׁש אֹוְמִרים דְּ  ִמְקֵרי תַּ

ר ָת מוּ , דְּ וֹ ים בּ לִ ְק לְ ַק ְת מִ  יםִר פָ סְּ ם הַ ן ִא כֵּ ל ׁשֶ כֹ ה; וְ ׁשָ דוּ י ְק יׁשֵ מִ ׁשְ י תַּ ֵר יְק א ִמ ה, לֹ יָר ִמ ׁשְ ה לִ ָש עֲ נַּ ה הַ מָ חוֹ י בַּ נוּ בָּ ן הַ רוֹ ל ָא בָ ה, ֲא ָר וֹ ּת ד הַ בוֹ כְ לִ 

ָ ן ִמ לָ יְט לִ  בֹוד (ר' ְירּוָחם נ"ב ח"ד ְוַר"ן עיר). ם (מרדכי והגהות אשר"י פ' בני הׁשּ ֵני ַהּכָ ֵמי ַרְגַלִים, ִמּפְ ל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ חֹות ׁשֶ ס ִמְטּפָ ָאסּור ְלַכּבֵ

ַכי פ"ק דמ"ק)   .ָמְרּדְ

ִניָזָתן  ד.  ְכִריִכין ְלֵמת ִמְצָוה ְוזֹו ִהיא ּגְ לּו, ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם תַּ ּבָ חֹות ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ   .ִמְטּפְ

א   ה.  ְלִמיד ָחָכם, ֲאִפּלּו ֵאינֹו ֶאּלָ ֶקֶבר תַּ ְכִלי ֶחֶרס ְוגֹוְנִזין אֹותֹו ּבְ ָלה, ְמִניִחין אֹותֹו ּבִ ּבָ ׁש ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ ּמֵ ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות ְולֹא ׁשִ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.   תַּ

ר ַלֲעׂשוֹ   ו.  ֵסא ְלֵסֶפר ּתֹוָרה; ֲאָבל ֻמתָּ ָבה ּכִ ין ִמתֵּ ֵסא ָקָטן, ֵאין עֹוׂשִ דֹול ּכִ ֵסא ּגָ ר ַלֲעׂשֹות ִמּכִ ה, ְוֵכן ֻמתָּ דֹוָלה ְקַטּנָ ָבה ּגְ ת ִמתֵּ

ַרְפָרף  ּנּו ׁשְ ֵסא ָקָטן) ֲאָבל ָאסּור ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ יס (פי' ּכִ ּנּו ּכִ דֹול ִוילֹון ָקָטן, אֹו ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ילֹון ּגָ ר ַלֲעׂשֹות ִמּוִ ְלִכֵסא; ְוֵכן ֻמתָּ

ׁש, ָאסּור. ְלֵסֶפר ּתוֹ  יס ְלֻחּמָ ּנּו ּכִ ת ָרה; ֲאָבל ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ַ ת ָארֹון, ַרק ְקֻדׁשּ ַ ְפֵני ָהָארֹון ֵאין לֹו ְקֻדׁשּ ֲאַנְחנּו ּתֹוִלין ּבִ הגה: ּוָפרֶֹכת ׁשֶ

ל ָמקֹום ָאסּור ַלֲעׂשֹות ֵמ  רֶֹכת, ּוִמּכָ ּבֹו ּתֹוִלין ַהּפָ לּוְנסֹות ׁשֶ ֶנֶסת; ְוֵכן ַהּכְ ית ַהּכְ ִריָאה ְלחֹוַבת ַהּיֹום, ּבֵ ִנים ּבֹו ַהקְּ ַסּמְ ּמְ ֶהם ָהֵעִצים ׁשֶ

ְסֵקי מהרא"י סי' רכ"ה). מֹו ֵהם (ּפִ ים ּכְ ֵאיָנן ְקדֹוׁשִ   ׁשֶ
יו"ד הלכות ספר תורה, סימן רפב) )  

ְכִלי ֶחֶרס ְוקֹוְבִרין אֹותֹו ֵאֶצל תַּ   י.  ָלה אֹו ִנְפַסל, נֹוְתִנין אֹותֹו ּבִ ּבָ ִניָזתֹו.ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ   ְלִמיד ָחָכם, ְוזֹו ִהיא ּגְ

יִחים ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבוֹ   יב.  ּנִ ּמַ ל ׁשֶ ְגּדָ חֹות ְוָהָארֹון ְוַהּמִ ְטּפָ ח ּבֹו, ְוֵכן ַהּמִ הּוַכן ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ְוֻהּנַ יק ׁשֶ יִחים ּבֹו תִּ ֵאין ַמּנִ י ׁשֶ , ַאף ַעל ּפִ

ׁשֶ  א ּכְ הּוא ְלַבּדֹו ֶאּלָ ׁשֶ ה ֵסֶפר ּתֹוָרה ּכְ ָ י ְקֻדׁשּ ִמיׁשֵ ׁשְ ם תַּ ּלָ ח, ּכֻ יַח ֵסֶפר ּתֹוָרה ָעָליו, ְוֻהּנַ הּוַכן ְלַהּנִ ֵסא ׁשֶ יק, ְוֵכן ַהּכִ תִּ הּוא ּבַ

ְברּו, ִנְגָנִזים. ָ לּו אֹו ִיׁשּ ּבְ ּיִ   ֵהם ַוֲאסּוִרים, ּוְלַאַחר ׁשֶ

ּה ַאֶחֶרת ְקַטנָּ   יג.  ּנָ ר ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ָרה, ֻמתָּ ּבְ ׁשְ ּנִ ָבה ׁשֶ ר תֵּ ר, ֻמתָּ ּבַ ׁשְ ּנִ ֵסא ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ְוִכֵסא ׁשֶ ּה ּכִ ּנָ ה. ֲאָבל ָאסּור ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ

ַרְפַרף  ּנּו ׁשְ ֵסא ָקָטן, ְוָאסּור ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ ּנּו ּכִ   ְלִכֵסא.(פי' ַסְפָסל ָקָטן) ַלֲעׂשֹות ִמּמֶ
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