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  .ערכי� ד� ו
  ?הא� מקבלי� מנכרי� נדבה לבדק הבית

  

    בדבר שאינו מסוי�  בדבר המסוי�
  בתחלת הבני&   1אי& מקבלי�  אי& מקבלי�

  כשכבר נבנה הבני&  מקבלי�  אי& מקבלי�

  
  ?מה הדי�, וכתוב עליה ש� משמות הקודש, � שהקדיש קורה לבית הכנסת"עכו

  

    מקו� הש�  שאר הקורה
  2"הקדשתיהבדעת ישראל "אמר   זויגניחתו) ו  משתמשי� בה לבית הכנסת

  כשלא אמר כ&   זויגניחתו) ו  יגנז

  
  ?מה הדי� בנדר בלשונות דלהל�, מותר ללוותה בי� לעצמו ובי� לאחרי�" סלע זו לצדקה"

  

    "הרי עלי סלע לצדקה"באמר   "סלע זו לצדקה"באמר 
  זעירא ' לר  מותר  אסור

  3לרבא  מותר  מותר

  
  ? באופני� דלהל�4ותהו הא� מותר לל,"קהסלע זו לצד"

  

    י זה מעות הצדקה"כשלא יתרבה ע  5י זה מעות הצדקה"כשיתרבה ע
  כשלא הגיע ליד גבאי  מותר  מותר

  אסור: על דעת יחיד  מותר
6  

  כשהגיע ליד גבאי

                                                           
שלא היו מתכווני�  [ ידי� �ו� חשש רפיו מש,י"ש רשואחד פיר' פי. שלשה פירושי� בזה' י ובתוס" נתבארו ברש1
 י" רש�  אלא שיסמכו ג� עליה�  וישמעו לעצת� וה� יאחרו את הבני� עד שיסבו את לב כורש שלא לבנותו טובהל

וד חה [, ובתחלת הבני� לא היתה אימה, שכל מה שמקבלי� מה� הוא רק משו� אימה, שני' פי]. 'לעיל  סו� עמוד ב
 מסוי� שיחזרו בו מהקדש� ינו ג� בדבר שאשדבתחלת הבני� יש חש,  פ ירשו)ה  הא"ד(' סו בתו]. י פירוש זה"רש

אול� ]. גנאי משו�בסו� הבני� לא מקבלי� מה� דבר המסוי� '  דאפי,וזה  אסור[, ויאמרו שיש לה� חלק בו
 . מה� דבר שאינו מסוי�מקבלי� �  לומר שיש לה� חלק בו יכולי� שלא בנויכשהבני� כבר 

,   "למקו� שישראל מקדיש תל$ זו"א� אמר , 'א' פי. ה כא�"וה, רושי�יפ' ל בדי� הפרשת תרומה בי לעי" פירש רש2
כ  "וא, "שישראל אמר לי לה קדישה"א� אמר ', ב' פ י].  זה אי� חשש שמא כוונתו לשמי� שאז צרי$ גניזהדבאופ�[

 . שו לדעת ישראליודאי שהקד
' וכ� דייקה הגמ. י זה  יתחייב באחריותה"כדי שע,  בה ל השתמש שיכולפשיטא " ז ו" באומר הל  לרבא  דאדרב" וס3

,   ומשמע בכל אופ� של צדקה� דצדקה שרי לאשתמושי ביה ,  " אינה כהקדשצדקה: "שאמרה, כרבא � מהברייתא 
ה אמר ורב זביד מנהרדע א בש� רב נחמ� אמר רבה בר אבו].  אילווה "ת וד" [הרי עלי"בי� אמר "  זוהרי: "בי� אמר

 .רשאי ללוותה" הרי זו"בי� אמר " הרי עלי "מרשבי� א,   מתני כרבא הוה�  רב
 קוד� שבא ת  הכוונה לשנות אותה לצדקה אחרת" לל וותה"שהביאו בש� רבינו ברו$ ש,  ה עד"בתוד'  בודבעמ'  ע4

לא באת ליד גבאי '  אפיתאבל לשנותה לצדקה אחר,  ממשודחו את דבריו ופירשו שהכוונה ללוותה. ליד גבאי
  .אסור

וכשהיה משתהה מלפ רוע והיו באי� , הצדקה מעות ל עצמוה ֶו לֹיה שהיה גבאי צדקה והיינא'  כגו� במעשה של ר5
� את אשר לוה ר מחזיכשהיה שנמצאו. היה מע שה את הציבור לתת עוד לצדקה, עניי� ולא היה לו מה לת ת לה � 

 .  הצדקה מתרבי�מעות
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  6מותר: על דעת בני העיר

  : ערכי� ד� ו
  ?לשנותההא� מותר , ישראל או נכרי שהתנדבו מנורה או נר לבית הכנסת

  

    לדבר הרשות  לדבר מצוה
  7נכרי שנשתקע שמו/ ישראל   אסור  מותר

  8תקע שמושנכרי שלא נ  אסור  אסור

  

  
  ?או לא, 9הא� נידר או נער!) אחר שנגמר דינו(הגוסס והיוצא ליהרג 

  

    נידר  נער)
  הגוסס  לא  לא

  לא: ק"לת
  כ&: חנינא ב& עקביא' לר

  היוצא ליהרג  לא

  

  
  , מלוה הכתובה בתורהבמלוה על פה ובמה הדי� , ניתי�יוסי דמת' ק ור"לת

  ?הא� גובי� מהיורשי�
  

    10אליבא דתנא קמא   יוסיביאליבא דר
  גובי�: לרב יוס�

  לא גובי�: אלרב
  במלוה על פה  לא גובי�

  במלוה הכתובה בתורה  לא גובי�  גובי�
  

                                                                                                                                                                                                   
'   בודאמנ� בעמ.  מותרמצוה שדוקא לדבר ווכתב,  בתרא מסוגיא דבבא)ה משבאת"ד(' ס כ	 הוכיחו בתו6
' וע( לשנותה ג� שלא לדבר מצוה רק שיהא צרכי ציבור �י שרשאי"הביאו בש� ר, )עדה "בסו� ד(' סתוב

 ).עולת שלמה
אמנ�  . ורק בגוי יש חילוק זה,  נשתקע שמולאל בפשטות הסוגיא אי	 חילוק בישראל בי	 נשתקע שמו 7

ישראל נמי כל זמ	 שלא נשתקע ש� בעליה אסור ' אפי' אילימא לדבר הרשות וכו: ל" וז, גרשו� כתבנורבי
וכ	 [לדבר הרשות ' קע שמו מועיל לשנותה אפיתראל אחרי שנשש שביוומבואר בדברי. ל"עכ, לשנותה

 $ ' וכ	 משמע מתוס $אמנ� פשטות הסוגיא . ])ו" מתנות עניי� הכותהלמח "פ(� "נראה שלמד הרמב
� "שבדבר הרשות לא רק בעכו, יפ%הכוונתה ל, "ישראל נמי' אילימא לדבר הרשות אפי"' מקושית הגש

לשאול '  בדבר הרשות יכלה הגמי מיירידא', ונת הערת תוסווזה ג� כ. בישראל אסור' אסור אלא אפי
 .  תמיד אסור,מ בי	 א� נשתקע ש� הנכרי ולא נשתקע"כ אי	 נפ"אד
 .  הא� מותר לשנותו,מני	 דמקרי ואתיישכיח שיבוא אלא זמה הדי	 בנכרי דלא '  נחלקו בגמ8
יוסי הא� ' ק ור" נחלקו ת, אול� א� הזיק. נודר ומערי% ומקדישהואע " אמנ� מבואר בסוגיא שלכו9

 . יוסי חייב' ק פטור ולר" לת$ היורשי� צריכי� לשל�
הא� ,  לאחרי�ליהרג יוסי במשנתנו כשהזיק זה היוצא' ק ור"להל	 שכמו שנחלקו ת'  ומבואר בגמ10

ק חייב " דלת$ א"ק ורשב" כ	 נחלקו בזה ת,יוסי חייבי�' ק פטורי� ולר"דלת $ גובי� מהיורשי�
 . א פטור"ולרשב


