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 המכס בעניני הממשלהאצל חשבונות רואה משרת לקבל מותראם
 תשכ"ב. תמוזו'

 באס אליעזר דוד הר"ר הנככד ידידימע*כ
שליט"א.

 חשבועת רואה משרת לקבל מותר אם בדברהנה
 לידו יבוא לפעמים באשר הממשלהאצל
 ויהיה הפשיעה את וימצא שפשע אחד שלחשבונות
 מכפי ביותר יענשוהו והם להממשלה כמסרוממילא
 הרי דבעצם כיון לע"ד הנכת התורה. ברינישחייב
 הפשיעה, את ימצא חשבונות רואה שיהיה מיכל

 מהממשלה 11 משרה לקבל ירצה לא 1ה אם שאףוברור
 הפהמע יפסיר שלא ונמצא חשבונות, רואה שםיהיה
 ואחר הוא 'קבל מכשלא המשרה יקבל כשהואיותר
 איסור. שייך לא היזק ובלא כלום הזיקו ולא שםיהיה
 עילויה דאוקמיה קי"ז רף בב"ק דאיתא להא זהודמ'

 ויכול האנם יודע כשכבר דהוא קלייה מקלימעיקרא
 ביד ונותן העשא שפטור אחרים וע"י בעצמוליטלו
 שהביא ד' סעיף שפ"ח סימן חו"מ בש"ך ועי'1להאנס,
 ונעשה שבגמ' עילויה אוקמיה שפירוש מהמ"מהרמ"א
 הוא שם, ובש-ע ה"ד מחובל פ"ח שברמב"םברשותו
 מפורש שם במ"מ ועיע וליטלו, עליו לשלוטכשיוכל

 אפילו בו ש,לטת האנס שיד במקום ממון אותואם
 הוא וכן פטור. ולמצא לחפש שיכול כל רואה,אינו
 להביא לאחד מהממשלה שכשציוו זו עובראממש
 חשבונות ר,אה ע"י לבדוק חשבונותיו ספרילהם
 רואה כל ע"י פשיעתו למצא עליו שולטים כברהרי

 רואה פטור שוב וממילא להם שיהיהחשבונות
 זה.חשבומת
 ולכן שאנסוהו נאמר דהתם לעיין שיש מהאך
 משרת לקבל מעצמו בא אלא אנסוהו שלא כה"גאולי
 הפטור שלענין הוף לאסור, יש אולי חשבועתרואה

 ולא קלייה רמקלי כית חלוק שאין פשוטמלשלם
 אסור בכה-ג אף אולי איסור לענין מ"מ כלוםהזיקו
 רהוה של דהמשרה כיון נראה אבל אנסוהו.כשלא

 הפשיעות את למצא מיוחדת משרה אינהחשבונות
 לבדוק הוא עבודתו ורוב כלל שפשעו ידוע לאשהרי

 ורק נכונים, שיהיו בעלמא פנקסיהם שלהחשבונות
 וגם פשיעה איזה למצא לידו יזדמן אפשרלפעמים

 הגתבע שהביא בהפגקסים עיונו בתחלת ידע לאזה
 כשאפשר כופר היה דלא כן לו שגדמה לתלותיש שבויאי נטנים שהחשבוגות הנתבע אמר שהרימהם

 לתלות לו יש חשבונות הרואה גם ולכןלברר,
 שיתגלה שאפשר ורק נכונים שהן שימצא יותרשקרוב
 עבודתו שעיקר המשרה מלקבל לאסור שאיןפשיעה,

 פשיעות למצא איע מעבודתו דרובא רובא1גם
 שאף פשיעה שימצא לו יזדמן שמא בשבילועולות.
 עבודתו שכשהיה נימא אם אף כלל, מזיק איעבזה
 שמצא וכשיזדמן אונס. בלא אסור היה גופיה זהעל

 האמת. להגיד שמוכרח אנוס כבר ההו הריפשיעה
 אותו כיחרו דההו להעיד צריך היה אנוס בלאוגם

 בסימן כרנפסק שתובעין במה עד שיהיההממשלה
 יעיד. לא אם השם חלול דאיכא מטעם ג' סעיףכ-ח
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בריבית למלוה וכתבים שמרות להכין מתעראם
 הנה בריבית, למלוה וכתבים שטרות להכיוובדבר

 רלחכמים במתני' ע"ה דף בב"ממפורש
 מפורש ה-ב ממלוה פ"ד וברמב-ם הסופר אףעובר
 שהוא דמפרש מטעם והוא תשימון לא עלשע1בר
 על דעוברין בגמ' שם שאיתא העדים כמולחכמים

 משום הוא הסופר הזכיר שלא הוביי תשימון,לא
 לשום דהוא לחכמים הסופר ה"ה אבל את-קרקאי
 החכר לא ק-ס ר"ס 'ו"ד שבש"ע ואף תש'מון,לא

 עובר הסופר דגם הש"ך כתב הר' ע1ברשהסופר
 לא על שעובר וכיון הפוסקים. מכל מומכםוהוא

 לא משום עובר מ"מ עובר היה לא לפ"עשמצד אחריני סופרים ראיכא אע"ג עובר הואתש'מון
 אחר ליכא ואם שם, ורא"ש בתוס' כדאיתאתש'מון
 ואף שם. כמפורש בלפ*ע גם עובר השטרשיכתוב
 מפורש בעלמא לסייע או בעלמא סרסור רקלהיות
 שם. בש*ך והובא לפ*ע על שע1בר ברמב"םשם

 שיצטרך במקום עבודה לקבל מ1תר אםובדבר
 מחוייב ראינו שמותר פשוט ראש, בג'לויללכת

 אף ממש איסור דאינו זה בשביל ממוןלהפסיד
 מבטול חמור לא שודאי טוב, מנהג הוא אלאמדרבנן
 ואף גדול. כהפסד הוא פרנסתו עיקר שהיאעבויה מליקח ומניעה גדול, סך להפסיד מחוייב שאינועשה
 עכו"ם חק מצד אסור ההו דבזה*ז שסוברלהט"ז
 ממון, הפסד במקום אף לאסור שיש לאו הואשא"כ
 להט-ז זה דבר תלוי הנה ברור דיגו שאין לבדהא

 עכו*ם חק משום זה אין ודאי זו ובמד'נהבהמקומות
 במקום רק ודאי אבל בחוקיהם. זהירים אינםדרובן
 כשיצא אבל רשאי 'היה מקפידין הם שע"זעבודתו



קנטמשה משפטחחץ יתאגר

 אם אף אסור יהיה לשוק כשיצא וכ"ש אחרלחרר
 בשביל ועבודתו משרתו יפסיד שלא כיון עליוילעיגו
זה.

 הנה עבודתו, בשביל המצרים בין לגלחובדבר
 רשאי מגולח כשוןנו לעבודתו לילך יכול אינואם

 שילעיגו בשביל רק הוא ואם יפסיד, שלא כדילגלח
 אסור. ממת הפסר לו יהיה לא אבלעליו

ידידו,
 פיינשטייןמשה

 ?רסימי

 משהדברות מספרי א' ענה א' בסימן עליבהערתו
 תש"ו. ארי'

 חהם מוהר"ר המפורסם הגאון הרב ידירימע"כ
 שליט"א.מעדניק

 בסיטן שבארתי מה על כתר"ה קושית בדברהנה
 מטעם הוא דהחיוב ב' באופן א' ענףא'
 חייבין דשומרים מהא ממוע מעשה על תורהדזויבתו
 יקשה ולא ל"ד בסי' וגם ר' ענף ל"ה סי' בספרייעיין
 על הוא השומרין דחיוב ניחא וה בלא גם אךכלום.
 דנכנסו הלשת מדויק ולכן הבעלים. חיוביקבלתם
 הבעלים בחיובי מתחיובין שהם משום הבעליםתחת
 שמרו. שלא על עצמן חיוב שהואולא

 רפ"א הרמב"ם לשון פשטות הנה הדברובעצם
 על לחייב מטעם הוא שהחיוב מפורש משמעמנ-מ
 של ברשותו שהיא חיה נפש כל שכתב ממועמעשה
 ממונם שהרי לשלם חייבין הבעלים שהזיקהאדם
 משמע דשמירה הא כלל הזכיר ולא עיהשהזיק

 מעשה שהוא מצד אלא שמר שלא מצד אינושהחיוב
 נ"1 דף התוס' מלשון וגם שכתבתי. ב' כאופןממוע
 איקרו נזקין דלענין לומר דהוצרכו פשיטאד-ה

 רלענין כתבו ולא לשומרה שבידו מי כלבעלים
 חזינן חויב שמר ולא לשומרה שבידו כיוןנזקין
 שבעלים אך בעלים שהוא משום הוא החיובשעיקר
 אין ומ"מ לשומרה. שבידו מי נוקין לחיובנהשבו
 מעשה על גם התוס' לשיטת דליתחייבלהקשות

 מטעם שלו אינו זה דטבע שבארתי למה אףקרן
 ח1ינן דהא בעלים, איקרו לשומרה דבידודכיון

 כתבו דהא בתירוצם להו סגי היה לא לבד זהדבשביל
 בעלים מרשות שהוציא רכיון גט תירוץ באותושם
 לפי לשומרה יכולין ואין בשמירתה חייביןשהיו

 ליתא וזה עיהש לשומרה הנ1לן על יש מהםשנגולה
בקרן,

 מובן לא שלכאורה התוס' רברי פירושועצם
 ל"ד בסי' בארתי יפה להתירוץ, אלו דבריםשייכות
 ב' ענף א' בסימן בארתי הא וכופר עיהש. א'ענף
 בידי מיתה מצר רחיובו מחמת שמר שלא עלשהוא
 מכופר. כתר"ה עלי הקשה מה יודע איני ולכןשמים
 נקט שפיר ולכן פטור ודאי כששטר הא זה בלאאך

 דאם משום שור הויק גבי גם ישמרנו ולאהקרא
 החיוב. אופני לכל פטורשמרו
ידידו,

 פיינשטייןמשה

 צהסימי

 ר' ענה " סי' משהדברות שבמפרי כלי לאויר ראשו ההציטבענין
 תש"1. אדרכ-ה
 משה מוהר"ר המפורסם הגאת הרב ידירימע"כ
 ודעהנ תורה במתיבתא ר"מ שליט-א ריווקיןדובער

 לתרץ לפלפולא נכונים שהם אף כתר"ה דבריהנה
 ועצם עליהם. להעיר יש הרמב"םשיטת

 קצהנ אחר בלשון להקשות צריך המ"מ עלהקושיא
 בגוף היה שהשינוי בין עושה קרן בדין שינוידהא
 דף לפרש"י לשם בביאתו היה שהשינוי ביןהדבר
 סובר וכן כלב. אצל הן חתורות רלתות לעניןכ"ג

 שאיגו אף התרנגול שתקיעת מה ניחא ולכןהמ"מ
 מצד דקרן תולדה הוא מ-מ המעשה בגוףשינוי
 לענין אך משונה. שהוא ראשו בהושטת לשםביאתו
 דוקא שבעינן סובר נ1ק לרביע בצרורותשינוי
 כאורחיה בכשהוא ולא המעשה בגוף שינוישיהיה
 הסברא כאן אין וא"כ לשם, בביאתו הואזהשינוי
 לענין מ-ש להקשות צריך אך כתר-ה. שכתבלהיפוך
 הלשון בזה וכרהקשתי קרן דין מלעיקר נזקרביע
 שינוי שהוא דראש הכנסת בתר אזלינן אםממ"נ
 התקיעה בתר א1לינן ואם נזק רביע רק לשלם לוהיה
 בספרי עיי"ש דקרן תולדה וה אין שיעידאיע
 מובן 11 קושיא ועל יקשה. אבל ד"ה ר' ענף י'סי'

 בהושטת שהוא רהשינוי שמח האור תירוץהיטב
 לעשות שבגופו שינוי יכול ואין בגופו הואראשו
 זהו אבל שהאריך עיי"ש בצרורות שינוי דיןבו

 בעת ואני המ"מ. לתירוץ זה טעם דנותן רבריותוכן
 שמח האור דברי את ראיתי לא הרפסתי וגםשכתבתי


