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 שאילת יצחק / מהדורה תניינא / סימן קכז

 

 בענין מכירת בתי מדרשים.

ש אהובי ידינ"פ וחביבי הרבני החו"ב וכו' המושלם מו"ה רפאל ניו לארבער אב"י בעיר שפעת שלומים מנגהי מרומים יעלה ויבא על רא
 קאשיצע יצ"ו.

בגין שאלתו אם מותר למכור הבתי מדרשים וביהכנ"ס אשר נחרבו בעו"ה בעת המלחמה הנוראה אשר עברה עלינו שמקצת מהם נחרבו 
דות המעות הללו אם יש עליהם קדושה כי שמע שמוציאין המעות הללו לגמרי וחלק הנשאר עומד שממה כי אין דרים שם יהודים וגם או

 לדברי חול.

וזה תשובתי בס"ד, מקור דין זה הוא ממס' מגילה פרק בני העיר, במשנה שם, בני העיר שמכרו בית הכנסת לוקחין תיבה וכו' ואוקימנא 
ל רבים ואין בני העיר לבדם בעלים להם ע"ש ברש"י בגמרא בביהכנ"ס של כפרים אבל ביהכנ"ס של כרכים לא מזדבנא משום שהוא ש

ובקרבן נתנאל מש"כ בזה, דבני הכנ"ס של כפרים נחשב כחפץ של יחידים וכבר מבואר בשלטי גבורים דיחיד בשלו יכול לעשות בדמיו מה 
הוציאו בבנינה ושמא יש אחד שירצה ע"ש אבל בביהכנ"ס של כרכין לא מצו מזבני ליה דהוה ליה דרבים וכיון דמעלמא קא אתו לה רבים 

בסוף העולם שהוציא בה וחלקו מעכב לפי שאין בני העולם כפופין לבני עיר זו ולא לז' טובי העיר שבה ע"ש בב"י בשם הר"ן. ובשם האר"י 
הוסיף עוד כתב דביהכ"נ שבכפרים אפילו אחרים נתנו להם כיון שאין רגילות לבא לשם רובם אדעתא דידהו יהבי דמאי דבעי עבדי ביה ו

דגבי כרכים מקום סחורה ורגילות לבא שם רבים מסתמא כו"ע נתנו בבנינו שהרי נתקן לצורך רבים ואם ברור לו שבני הכרך בנאוה 
משלהם אם נמלכו כולם לשנותו שרי אפילו למישתי ביה שיכרא אבל הרא"ש כתב דבשל כרכים כיון דמעלמא קא אתו לה הו"ל דרבים ולא 

פילו היה ידוע שבני הכרך בנו אותה ולא סייע אדם מחוץ לעיר בהוצאת בנינה כיון דמעלמא קא אתו לה בני העיר מצו מזבני לה, וא
הקדישוה לדעת כל העולם ע"ש. ואין להקשות מדברי ר' יוסי לקמן דף כ"ח שכתב דבתי כנסיות שבבבל על תנאי הם עשויין וא"כ למה לא 

ה מיירי כל זמן שהם בטלין ונחרבו ואז מהני תנאי אבל כשהם קיימין בודאי שאין רשות יהיה רשאי למכור אותם דכבר כתב בתוס' דז
למוכרן כי בקדושתן הראשונה קיימת ע"ש משא"כ בכפרים נראה בפירוש אפילו כשהן קיימין יש רשות לז' טובי העיר למוכרן. וכ"ז כשיש 

 פילו לסתרו אסור עד שיבנו אחרת ע"ש ברמ"א.ביהכנ"ס אחרת אבל אם אין להם רק ביהכנ"ס אחת אסור למכרו דהא א

וע"כ נראה בנידון שאלתינו דבעוה"ר יש מקומות שאין דר שם אפילו יהודי אחד והביהכנ"ס ובתי מדרשים עומדים שממה רח"ל נחרב מכל 
שיטות כיון שאין וכל מבלי שיהיה איש שידרוש עליהם פשיטא שאין חשש למכור אותם הן לשיטת התוס' דהא מבטלין הם והן לשאר ה

גרים שם יהודים ולא בכל הסביבות ונחרבו אין שום חשש למכרם ואדרבה מצוה להציל הרכוש הזה ולהוציא לשאר דבר מצוה המעות כי 
המעות הללו נשארים בקדושתן ואין רשאים להורידן מקדושתן כמבואר בב"י ובב"ח ובשו"ע או"ח )סי' קנ"ג סי' ז'( דאסור לשנותן לקדושה 

 ע"ש ג"כ במג"א סקי"א.קלה 

וכעת הלום מצאתי וראיתי בשו"ת זכרון יהודה או"ח )סי' נ"א( שנשאל אם מותר למכור ביהכנ"ס בכפר שאין דרים שם מבנ"י וזה כמה שאין 
ישתא עד מתפללים בביהכנ"ס הזה ושעריו שוממים וסגרו דלתי' מאין יוצא ובא ומביא הגמרא ב"ק )דף ו' ע"ב( אר"ח לא ליסתור אינש בי כנ

דבני ביהכנ"ס אחריתא איכא דאמרו משום פשיעותא ואיכא דאמרו משום צלויי פרש"י ז"ל משום פשיעותא דשמא מתרמי אונס ולא יבנו 
אחריתא משום צלויי כ"ז הבנין. וכן פ' הרמב"ם ז"ל )פי"א מהל' תפלה הי"ז( משמע מזה דהיכי דלא שייכי ב' טעמים הללו מותר לסתרו וכ' 

לעשות בדמיו לצורך קדושה חמורה ומכש"כ לת"ת להספקת תלמידים או לפדיון שבויים וכן כ' בנוב"י מהד"ת ע"ש, והוא ממש  מ"מ צריכים
' כמו שכתבנו לעיל כיון שאין שם מי שיתפלל והביהכ"נ נחרב מותר למכרו, ועיין בשו"ת מהרש"ג )ח"ב סי' ג'( ג"כ בשאלה כזו, וכ' דאפילו הי

מתרמי כה"ג שבהכנ"ס עומד חרב ונחרב ושממה מבלי שיבואו לשם להתפלל דמותר למכרו כי זה יותר בזיון  מתחילה של כרכים והי'
להניח, כן נראה מדברי מהר"ם אלשקר ותשו' משפטי שמואל מובא בעטרת זקנים סוף קנ"א ע"ש, ועוד כתב דהוי כאילו התנו מתחילה 

ל קדושת בית הכנסת אינו אלא מדרבנן כמבואר בר"ן ב"מ מגילה בשם הרמב"ן שאם יארע כך וכך שיהיה רשאי להורידו מקדושתו וגם דכ
והסכים לזה ג"כ בשו"ת דברי חיים )ח"ב סי' י"א( מ"מ המעות שיפדו בעד מכירת ביהכנ"ס יהי' מוכן לקנות בהם איזה דבר קדושה ע"ש, 

שכתב דביהכנ"ס אע"ג שהיה לו קדושת הגוף כל זמן שלא ועיין בשו"ת לבושי מרדכי )או"ח סי' כ"ה( ובשו"ת פרי השדה )ח"ג סי' קנ"ה( 
היה חרב מ"מ עכשיו שנחרב לא גרע מקדושת הגוף שאם נפל בו מום קבוע שיש לו פדיון ומותר למכור הכתלים שנשארו, וכתב עוד כיון 

דאם אין להם ביהכנ"ס אחר אסור  דאין שם מי שיתפלל א"כ הוי כמו הקדש בטעות דודאי יכולים למכרו וכ' וכאן אין שייך מ"ש הרמ"א שם

ֵ֣י ַויְִּק֞חּו ְפנ  לִּ ה מִּ ת מש ֶׁ֗ ֵ֤ ה   א  ר כָּל־ַהְתרּומָּ יאּו ֲאש ֶׁ֨ בִִּ֜ ֵ֣י ה  ל ְבנ  א ֶׁ֗ יְִּשרָּ  

ֶ֛אכ ת  ְמל  ת לִּ ש ֲעבַֹדַ֥ ד  ֹֹּ֖ ת ַהק ּה ַלֲַֽעשֵ֣ ָ֑ ם אֹתָּ ה ְ֠ יאּו ְוְ֠ בִֶּׁ֨ יו ה  ַ֥ לָּ ֹוד א  ה עֶ֛ ֹּ֖ בָּ ר נְדָּ ק  ַֹ֥ ר ַבב ק  ַֹֽ ַבב  
 )שמות ל"ו:ג( 
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למכור דהא כאן א"צ ביהכנ"ס אחר כיון שאין דרים שם יהודים ע"ש שבכמה דברים כיוונתי לדעתו הגדולה, וסברא הוא דלא הי' קדושת 
שכל  עולם דבעת שעשו היסוד מביהכנ"ס והקדישו על מנת כן הקדישו שיתפללו בו וכעין שמובא בב"י דאם יש שם אדם חשוב כרב אשי

הנותן לצרכי ביהכנ"ס על דעתו הם נותנים אז אפילו בביהכנ"ס של כרכים מותר למכור ע"ש, וכ"כ י"ל ג"כ דכל הנותן על דעת כן נותן שיהי' 
מקום קדוש ויתפלל בו וכיון שנחרב ואין שם יהודים אשר על ידי קדושתם נקדש המקדש בטלה הקדושה וגם שהעכו"ם מבזים המקומות 

שונות וע"כ יש להתיר למכרם, אבל רק באלו התנאים שהמעות יהי' נשארים בקדושתם לשאר דבר מצוה, וע"כ אותם אנשים  אלה בבזיונות
שמוכרים הבתי מקדשים ומוציאים המעות הללו לעניני חול יחושו על עצמם כי כנגד הדין הם עושים והם בכלל מחללי מקדש השם. ועיין 

מע ג"כ מדבריו שכ' וז"ל כשסותרין ביהכ"נ מפני תיוהא או מפני קוטנה ובונין ביהכנ"ס חדש ודאי בשו"ת בית שלמה )או"ח סי' כ"ב( דמש
כ"ע ניחא להו בזה דהא זכות הוא וזכין לאדם שלא בפניו ע"ש, וה"ה כאן שעומדים שממה ונחרב וא"א להתפלל בהם וגם אין מי שיתפלל 

 אר דבר שבקדושה.בהם זכות הוא להוציא הממון הזה שאפשר להציל וליתן לש

היוצא מזה לדינא בנ"ד שאלתינו בודאי מותר למכרו ואדרבה מצוה למכרו ולפרנס מהממון הזה שאר דברי קדושה כי קדושת המעות הללו 
 לשעתן וקדושה עד לעתיד לבא הגאולה בב"א.

הביהכ"נ ולשלם החובות אם יאות כעת מצאתי בשו"ת פרי השדה ח"ג סימן קצ"ז לענין ביהכ"נ שיש עלי' חובות ויצא המשפט למכור 
לעשות הכי, והשואל ר"ל דאסור למכור רק תמה מאו"ח סימן קנ"ג שם ס"ב דאסור למכור ס"ת וגם שאר ספרים אם אין מעלים אותם ע"י 

כירת מכירה לקדושה יתירה ואמאי הא התם ג"כ נשארו הספרים בקדושתן, וכתב שם לחלק בין מכירת ביהכ"נ ובין מכירת ספרים דבכל מ
דבר קדושה יש זלזול בשני אופנים האחד דמכירה עצמה הוי זלזול שנראה שאין לו צורך בה כלל ומה שמוציא דבר קדושתו מרשותו 
לרשות אחר הא גופא הוי זלזול דנראה כמבעט במצוה ומשו"ה אינה שרי רק אם קונה עבור המעות דבר שקדושתו חמורה דאז ממילא 

להוריד דבר מקדושתו הוי ודאי זלזול עיי"ש. הרי נראה ברור דכל שאין הורדה מקדושתה וגם שמוכר נראה שאין מבעט במצוה אמנם 
הספרים לעשות בהמעות מצוה אחרת כמו להשיא יתומים אין חשש, ומה שהחמיר למכור שם הביהכ"נ בליציטאציאן הוא משום חילול 

שראלים נראה שלא החמיר ובפרט בענינינו שעוד יותר קיל שיש חשש השם בין העכו"ם אשר אנו שרויים בגלות אצלם אבל למכור בין הי
 שהס"ת אינו כשר ואז דינו כחומשים עיי"ש.

 ידידו הנאמן אוה"נ, יצחק הק' אהלבוים.

 


