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ספיחי שביעית  -תגובה
אית הנקי

מאמרו הנכבד של הרב סיימונס ,כמו ג מאמרי ההיסטורי ומאמר תגובתנו כמערכת,
הריה זמיני לפני עיני הקורא ,והיכולת בידו לשפוט את הדברי ללא צור" בתיוו" נוס!.
לפיכ" בתשובה אחרונה זו אנו נוטלי רשות שלא להגיב על כל אחת ואחת מטענותיו של
הרב סיימונס בתגובתו המתפרסמת כא  ,אלא להידרש רק לאות נקודות בדבריו
המוסיפות על שכבר נאמר.1
א.

כפי שכתבתי במפורש בפתח מאמרי ,לא באתי לדו בשאלת ההסתמכות על
היתר המכירה בהווה ,משו מורכבותה והצור" להזדקק לה בנפרד ,אלא
התמקדתי בסוגיה ההיסטורית של פולמוס השמיטה ,ובעיקר פולמוס תרמ"ט.
הא העבר בנושא זה אינו רלוונטי להווה ,כטענת הרב סיימונס? עובדה היא
שכל הדני בנושא לא רק שמקדישי מקו נכבד לבירור תולדות ההיתר
וההתנגדות לו ,אלא ג מתאמצי כפי יכולת לצייר את העבר באופ
שיתאי לעמדת בהווה .כ" נהג ג הרב סיימונס עצמו.

ב.

הרב סיימונס מוצא שלל רב בדברי מה עולה "שהיו יותר אוסרי ממתירי"
בפולמוס תרמ"ט .אכ נכו הדבר ,אול משעה שהוכחנו שלא מדובר בדעות

 1לכ א נמצא דבר שלא התייחסנו אליו במפורש ,אי לראות זאת בבחינת 'שתיקה כהודאה' .כמו כ
אי בכוונתנו להתייחס לתלונות על הדגשת משפט זה או אחר ,מיקו עניי זה או אחר בהערה ,וכל
כיוצא בזאת.
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יחידי וא! לא במיעוט מבוטל ,פוחתת חשיבות השאלה הא בסיעת
האוסרי היו שניי ,שלושה או עשרה רבני יותר מבסיעת המתירי; כזכור,
הכלל "אחרי רבי להטות" לא נאמר אלא במניי הדעות בבית הדי  ,ומחלוקת
בהלכה אינה מוכרעת על ידי חישוב מספר האוסרי והמתירי כשלעצמו.
ג.

הרב סיימונס שב ומדגיש את העובדה שהרבני שהסכימו להיתר המכירה
כתבו במפורש שמדובר רק בהוראת שעה לאותה שמיטה .אכ  ,כ" כתב הרב
יצחק אלחנ ספקטור בהיתרו לתרמ"ט .אבל כ" בדיוק הוא ג כתב בהיתרו
לתרנ"ו; ויש להניח שאילו היינו זוכי שיחיה ג בשמיטה תרס"ג ,היה כותב
זאת ג אז .2א! הראי"ה קוק ,שבכל השמיטות בה היה באר #ישראל הפעיל
את היתר המכירה ,הדגיש בכל פע ופע שמדובר בהוראת שעה .מטרת
הדגשה זו היתה למנוע מההיתר להפו" להלכה קבועה ואוטומטית ,אלא יש
לבחו את הצור" בו בכל פע מחדש .ובאמת כ" נהגו ג הרבני הגדולי
שהמשיכו את הפעלת ההיתר בכל השמיטות מאז ועד היו ,ובכל שמיטה
ושמיטה שבה מועצת הרבנות הראשית ובוחנת את הצור" בהיתר.

ד.

הרב סיימונס מתלונ על שהשתמשנו בהגדרה "חרדי" ,ושולל את עצ
החלוקה לחוגי .אי הוא מרגיש ,כנראה ,שהשימוש שהוא עושה שוב ושוב
במונח "גדולי הדור" )וכ "דעת תורה"( ,והחלתו דווקא על גדולי תורה מסויימי
ולא אחרי ,ה נחלתו של חוג מסויי מאד .הוא כנראה ג לא נרמז מדבריי
אודות ההתעלמות – הרווחת אז כהיו בקרב חוגי מסויימי – מ הרבני
הספרדי שסמכו וסומכי על ההיתר .נאמר איפוא את הדברי ישירות:
כשהרב סיימונס טוע ש'פוסקי הדור קבעו שאי תוק! להיתר המכירה' ,הריהו
מתעל מ העובדה שהרב עובדיה יוס! ,הזכאי ללא ספק להיחשב כאחד
מ'פוסקי הדור' ,מאשר את תוק! היתר המכירה! כ" הוא ג מתעל מדעת
של הרב מאיר מאזוז ,הרב אליהו בקשי דורו ועוד ,התומכי א! ה בהיתר.
כמוב  ,איננו מאשימי אותו בהתעלמות מרבני אלה בשל מוצא העדתי
)וכמוב יש ג רבני ספרדי המתנגדי להיתר( ,שהרי באותה מידה הוא מתעל
בקביעתו הנ"ל מדעתו של הרב אברה שפירא זצ"ל ,ויבדל"א הרב דוב ליאור,
ועוד רבני גדולי שתמכו ותומכי בהיתר המכירה .כל אלה לא יסכימו ע

 2שהרי דבר לא השתנה לטובה בי תרנ"ו לתרס"ג ,וא להפ כדברי האדר"ת ,שסבר שג המהרי"ל
דיסקי היה מתיר בתרס"ג .וכבר הצבעתי )בסו הערה  33במאמרי( על העובדה שלא מצינו רב שבשמיטה
אחת תמ בהיתר המכירה ובשמיטה שלאחריה התנגד לו – אלא להפ.
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הקביעה ,אותה מביא הרב סיימונס כתורה מסיני ,שגדולי ישראל שהתירו
בעבר לא היו מתירי היו .ג א הרב סיימונס מתנגד לחלוקת ע ישראל
לחוגי ,הרי שבהתנהלותו בעניי זה הוא הול" בהחלט הול" בדרכו של חוג
אחד מסויי ,השולל את הלגיטימציה של דעות שונות ממנו.3
ה.

הרב סיימונס נשע על דברי הרב זאב ויטמ  ,שהארי" לנמק את ההבדל
העקרוני בי מכירת חמ #למכירת הקרקע ,בטענה ש"היתר המכירה מבוסס על
הפקעת המצווה מיסודה" ,מה שאי כ מכירת חמ #שבה אנו מוכרי רק חמ#
מסויי והמצוה נותרת על כנה .אול לענ"ד דבריו אינ מבוססי מבחינה
הלכתית ורעיונית כאחת; במכירת החמ #אנו מפקיעי מחמ #מסויי במקו
מוגדר את חלותה של מצוות ביעור החמ #ואיסורי בל ייראה ובל ימצא ,וכ" ג
במכירת הקרקע ,אנו מפקיעי מקרקע מסויימת במקו מוגדר את חלותה של
מצוות השמיטה ואיסורי עבודת הקרקע .א נשתמש במונחי ידועי,
המצווה עצמה חלה על הגברא לכל דבר ,אלא שישנו חפצא מסויי ממנו היא
מופקעת ,ויהיה החפצא קרקע או חמ) #שאיסורו לכולי עלמא מדאורייתא!(.4

ו.

לאחר שהוכחנו שישנה רשימה ארוכה של פוסקי שתמכו בקיו ההיתר ג
לאחר קו המדינה ,מצא לו הרב סיימונס טענה אחרת להתגדר בה :הללו
הצנַע הקשה שהיתה בשני הראשונות לקיו
תמכו בהיתר רק בתקופת ֶ
המדינה ,אבל ודאי לא היו תומכי בו היו .ראשית ,כמעט כל הפוסקי
שהבאנו עסקו ג בשמיטה תשי"ט )ו/או אחריה( ,שהיתה לאחר סיו תקופת
הצנע ,ובכל זאת ה הוסיפו לאשר את תוק! ההיתר

)ומהו ההבדל המהותי בי

תשי"ט לתשס"ח?( .שנית ,ובעיקר ,השאלה הא ה היו תומכי בהיתר ג היו
או לא ,היא בעיקרה שאלה של מדיניות תורנית ,אבל בעצ תמיכת בהיתר
מוכח באופ בלתי נית לערעור שה לא סברו שההיתר נעשה ללא גמירות
3

אגב ,הרב סיימונס טוע שאנו "התעלמנו" מהמחקר שנעשה על ידי מכו לב

)א שאי בו חידוש – השווה

למשל מחקרו של אורי ב נו" ,שמירת שמיטה והשפעתה על המשק הישראלי"' ,מורשה' גליו ד' ]ירושלי תשל"ג[ עמ'  ,2543שאמנ
הנתוני בו אינ עדכניי כמוב ,א %הוא מקי פי&כמה מאותו "מחקר" שפורס בגליו 'דבר תורה' וירטואלי .כמו כ ,עצ העיסוק
בנתוני ובסכומי שכאלה מבלי שיש – לנו או לרב סיימונס – השכלה פיננסית מספקת ומבלי להתחשב במושגי כגו חוב לאומי

וגירעו ,אינו רציני(; אול מניי לו שאיננו תומכי בדיוק כמוהו במסקנות המחקר ,וסוברי כמוהו שיש
לפעול לצמצו השימוש בהיתר עד שכבר לא יהיה בו צור?
 4א נחלי את המילה "חמ "#במילה "קרקע" בדבריו של הרב ויטמ ,ייראו ה כ" :במכירת קרקע
איננו מפקיעי שו מצווה .מצות "שד לא תזרע" שרירה וקיימת .קיו מצווה זו דורש מאתנו שהקרקע
השייכת לנו לא תיעבד ,וזה בדיוק מה שאנחנו עושי) "...השווה 'לקראת שמיטה ממלכתית באר) ישראל' ,עמ' .(29
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דעת ,וה לא סברו שהוא כרו" באיסור 'לא תחנ' ,אלא סברו בלא שו ספק
שיש לו תוק! הלכתי – וזאת למרות שההיתר שהופעל בימיה היה 'גרוע'
בהרבה מזה המופעל כיו! כל זאת בניגוד גמור לדעת של הפוסקי
החשובי שבדרכ הול" הרב סיימונס.5
ז.

הרב סיימונס ממשי" בדרכו הספקולטיבית ומבקש לטעו שרבני אשר פרסמו
מאמרי התומכי בהיתר המכירה לפני כחמש עשרה שנה בלבד ,אולי כבר לא
סוברי כ" היו .רEיה אי בידו ,כמוב  ,שכ הללו מעול לא הודיעו על ביטול
דבריה המפורטי והמנומקי שהתפרסמו בפומבי .כ הוא שואל בתמימות
למה אנו נדרשי דווקא לשלושה מדייני בית הדי הגדול דהיו ,6ולא לשאר
דייני בית הדי הגדול וכיו"ב .התשובה פשוטה מאד :שלושת הדייני הללו ה
שפרסמו מאמרי בעניי היתר המכירה...

7

 5למקור נוס בפוסקי שלאחר קו המדינה ,התומ בהיתר המכירה ,ואשר נשמט מתגובת המערכת
בגיליו הקוד ,ראה :הרב אשר זאב וורנר )אב"ד טבריה(' ,בנערינו ובזקנינו' ח"א ,ירושלי תשי"ז ,סי' א' )עמ'
ג'&י'( .ראה ג :הרב חיי זבולו חרל"פ' ,נחלי חיי' חלק א' ,ירושלי תשי"ח ,סימ ד' אות ג'%ד' )עמ' ל"א&
ל"ג(; הרב יעקב מסקי' ,אב יעקב' על מסכת ראש השנה ,ניו יורק תשי"ד ,עמ'  .24כמו כ ,כהשלמת
ההפניות למאמריו של הרב זאב ויטמ בנושא )הערה  2בתגובת המערכת( ,ראה מאמרו" :היתר המכירה
בשמיטת תשס"ח  %שינויי וחידושי"' ,צהר' גליו ל"ב ]לוד ,אדר ב' תשס"ח[ ,עמ'  .8394ראה ג דברי
הרב יעקב אריאל' ,באהלה של תורה' חלק זרעי א' ,עמ' .282284
 6אגב ,נכו הוא שבשעת פרסו מאמריה הרב דייכובסקי היה עדיי אב"ד ביה"ד הרבני באשדוד ,הרב
שרמ היה עדיי אב"ד ביה"ד הרבני בת"א ,והרב איזרר היה עדיי אב"ד ביה"ד הרבני ברחובות .לפיכ
הקפדנו לכתוב" :דהיו".
 7מלבד זאת ,יש עניי מיוחד להזכיר דווקא את דעות המתירי ,היות שהצד שכנגד טוע שדעה שכזו
היא בלתי%לגיטימית! וכבר הערנו שאיננו טועני שרוב הפוסקי תומכי בהיתר – שהרי האוסרי ה
הרוב – אול משעה שהוכח שהמתירי אינ יחידי ולא מיעוט מבוטל ,אלא סיעה נכבדה מגדולי
הדורות האחרוני )בי אז ובי היו( ,ממילא מדובר בדעה לגיטימית ,שאי מקו לבטל אותה בלשונות כגו
"חוכא ואיטלולא" ,ואי יסוד לקביעה ש"זה נגד התורה לכל הדעות".
לרצות את הרב סיימונס ,נציי כמה מ החיבורי והמאמרי העיקריי בני הדור האחרו
ע זאת ,וכדי ַ
נגד היתר המכירה :הרב ב ציו אבא שאול' ,אור לציו – שביעית' ,ירושלי תשנ"ד ,עמ' ה'%י"ט; הרב
יהודה צדקה' ,קול יהודה' ,ירושלי תשנ"ה ,שיעור כ' )א כי דבריו נכתבו כלשונו "לא להלכה ולא למעשה"(; הרב
יואל טייטלבויי' ,קונטרס שלוש תשובות' ,ניו יורק תשי"ג; הרב יצחק יעקב ווייס ,שו"ת מנחת יצחק
ח"ח ,ירושלי תשמ"ג ,סי' צ"ו; הרב בנימי זילבר ,שו"ת אז נדברו ח"ד ,בני ברק תשל"ג ,סי' נ"ה ,ס"ח,
ע"ד ,וכ שו"ת אז נדברו ח"י ,בני ברק תש"מ ,סי' מ"ז%מ"ח ,וכ שו"ת אז נדברו חי"ד ,בני ברק תשמ"ז ,סי'
נ"ה; הרב משה שטרנבו' ,שמיטה כהלכתה' ,בני ברק תשל"ט ,עמ' צ"א%קי"ב .ראה ג :הרב עמנואל
טולידאנו' ,עטה אור  %שביעית' ,בני ברק תשמ"ז; הרב ראוב סופר' ,קונטרס על איסור המכירה
בשביעית' ,ירושלי תשמ"ז; הרב יצחק שמואל קסירר' ,שמיטה' כמצוותה' ,בית שמש תשס"ז; הרב
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ח.

בניגוד לאחיזתו שוב ושוב בטענה שאי אפשר להשוות כלל בי המצב של אז
8

לבי היו  ,הרי שכשהרב סיימונס טוע ש"הרבה חקלאי חותמי על היתר
המכירה ואח"כ ממשיכי לעבוד" ,הוא מביא ראיה ממאמר משנת תשכ"ה!
וזאת כשאופ יישו ההיתר היו אינו דומה כמעט במאו לאופ בו נעשה
הדבר לפני יותר מארבעי שנה.
ט.

באותו אופ הוא חוזר ומסתמ" בלא שו היסוס על דברי ששמע מהרב גור
בהרצאה אחת משנות השישי ,ואילו כשהוא נדרש להסביר את העובדה
שהרב גור הפעיל את ההיתר כרב ראשי ,הוא חוזר לטענה שאי אפשר להסיק
משנת תש"מ לשנת תשס"ח .לדעתו ,כנראה ,שינויי בדעות יכולי לחול רק
לחומרא ולא לקולא ,ג א המציאות מורה להיפ" .אבל ב"ה אנחנו איננו
צריכי לעדותו על אותה הרצאה נשכחת כדי לברר את עמדת הרב גור
בנושא; בתחילת שנת השמיטה תש" פרס הרב גור מאמר ב עשרות
עמודי בו הסביר בבהירות את שיטתו .מתברר שא! הוא ,יחד ע מועצת
הרבנות הראשית ,מצא נימוקי מדוע למרות שעברו כבר שנות הצנע וכו' יש
צור" מסויי בהיתר המכירה ,וג הוא מצא את הדר" ההלכתית להפעילו –
למרות שהוא אכ מדגיש שההיתר חלש יותר מאז מלחמת ששת הימי ,ושאי
לסמו" עליו במלאכות דאורייתא )דבר המוסכ בלאו הכי על רוב המתירי( .יותר
מכ" ,היות שלדעתו היו פגמי באופ הפעלת ההיתר בעבר ,הוא מצא לא
פחות מארבע דרכי לשכלל את ההיתר ולחזק את תוקפו ההלכתי.9

שלו פולק' ,אור ישראל' )מונסי( שנה ו' גליו ד' ]ניו יורק ,תמוז תשס"ה[ ,עמ' קכ"ג%קל"ג .הרב מנח
מאיר ווייסמנדל' ,אור ישראל' )מונסי( שנה ז' גליו ב' ]כסלו תשס"ב[ ,עמ' קל"ו%קנ"ו )לסירוגי( ,ועוד.
 8לשיטת הרב סיימונס אי זה משנה א אותו "אז" הוא לפני מאה שנה ,חמישי שנה ,שלושי שנה
ותריסר שני ,וג אי צור כמעט בראיות ונימוקי מלבד עצ הפרש הזמני .על אותה דר אפשר
לטעו שהרב אברה שפירא ,שנלב"ע בעוונותינו ,אמנ תמ בהיתר לפני שנתיי ,א כיו בוודאי לא
היה תומ...
9
ראה קוב' #מאורות' )ביטאו הרבנות הראשית( גליו  ,1ירושלי תש"מ ,עמ' ) 153נדפס שוב ב'משנת
המדינה' ,ירושלי תשנ"ט ,עמ'  ,219280וראה ג עמ'  .(281284הצור שראה אז בהיתר הוא "מצבה הכלכלי
והביטחוני הקשה של מדינת ישראל ,התלויה ביבוא העצמי וביצוא החקלאי ונאבקת נגד החר הכלכלי
שהטילו עליה מדינות ערב וגרוריה" ,ואמנ "המגמה העיקרית היא למעט עד כמה שאפשר מלהסתמ
על היתר המכירה ,בגלל הספיקות החדשי שהתעוררו בדבר תקפו של ההיתר לאחר תקומת המדינה,
ובעיקר לאחר מלחמת ששת הימי" ,אבל הוא מצא כאמור כמה יסודות חדשי להיתר :נוסח חדש של
שטר המכירה ,ביצוע מכירה ישירה בלא שליחות ,חקיקת חוק לביטול הצור ברישו בטאבו .עוד הוא
מעלה כמה ק3לות ייחודיות ,כגו שייתכ שאפשר לעבוד בשינוי על ידי מכונות ,ולזרוע באמצעות שימוש
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י.

לגבי דעת הרב מרדכי אליהו ,איננו רואי צור" לחזור ולדוש בנושא ,מאחר
שדבריו זמיני לעי כל ,יקרא הקורא ,ישווה ע דברינו וע דברי הרב
סיימונס ,וישפוט ע מי הצדק – 'האמת עד לעצמו' .רק נוסי! שבאמת איננו
זקוקי כלל לוויכוח הדקדקני הזה ,שכ ב"ה הרב אליהו חי בינינו כיו ,ירפאהו
ה' ויחזקהו ,וקרית משה מלאה באנשי שפנו אליו בשמיטה האחרונה בשאלה
הא יש להעדי! יבול מערבי על פני היתר המכירה או לא; יפנה נא הרב
סיימונס לרב שחר רחמני ,למשל ,וישמע מה השיב לו הרב אליהו בעניי .

יא.

עתה נבוא לנקודות ההיסטוריות שהעלה הרב סיימונס בשולי תגובתו .אי
אמת בטענתו ש"א פע הוא לא שאל מדוע לא ציינתי שרב מסוי זה או
אחר התנגד להיתר מכירה" ,שהרי בעצמי הפניתי לדבריו בעל ה'דברי מלכיאל'
שהתנגד להיתר בתרמ"ט )הערה  6במאמרי( ,וציינתי שהרב סיימונס לא הזכירו .כ
הזכרתי רבני רבי נוספי שהתנגדו להיתר בתרמ"ט ולא הוזכרו על ידי הרב
סיימונס )הערה  18במאמרי( .אגב ,אני התמקדתי בעיקר בפולמוס תרמ"ט ,שהקי!
את כל שדרות הגולה והינו אב יסוד לכל הוויכוחי שאחריו ,וכמעט שלא
עסקתי בפולמוס תר"ע )למעט בדיו על הראי"ה והרידב"ז( ,ולפיכ" לא נזקקתי
לשמות שציי עתה הרב סיימונס ,שכמעט כול קשורי רק לפולמוס תר"ע.10

יב.

מאיד" ,עתה הזכיר הרב סיימונס את הרב שלמה זלמ פרדקי

)בעל ה'תורת חסד'

מלובלי ,ובסו #ימיו בעיה"ק( ,כמתנגד להיתר המכירה .ובכ  ,שוב מדובר בטענה
שאי לה סימוכי ! 11הרב סיימונס העתיק זאת כנראה מדברי הרב קלמ כהנא
בחופות ,וכ הסתמכות על שיטת הרמב" בגבולות האר #לפיה הגול ורצועת עזה ועוד אינ קדושי
לעניי שביעית ,וכ מנמק את שיטתו הידועה שכל עוד יהודה ושומרו לא סופחו למדינה ,אי בה
קדושת שביעית לרוב הענייני וא אי צור בה במכירה )אלא לרווחא דמילתא(.
אמנ ,בשמיטה שלאחר מכ הוא פרס מאמר נוס בנושא ,בו נטה יותר לחומרא ,התפלמס ע ועדת
השמיטה של הרבנות הראשית וקבע שאי לסמו על ההיתר בעבודת ישראל )במלאכות דאורייתא ,וכאמור ,דבר
זה מוסכ על רוב המתירי .אכ ,חלק מדבריו במאמר סותרי לכאורה זא"ז ,ואכ"מ( .מאמר זה ,כמו ג מאמרו הראשו
בנושא" ,תקפו של היתר המכירה בשמיטה לאחר קו המדינה" )שנתפרס לראשונה ב'מחניי' גליו ל"ו ,ת"א
תשי"ט ,עמ'  ,716ועליו כתב הרצי"ה קוק את תגובתו שנדפסה ב'תחומי' כר %ז' ]תשמ"ז[ עמ'  ,(2326נדפסו בספרו 'תורת
המדינה' ,ירושלי תשנ"ו ,עמ' .445464
 10ואליה כיוונתי בדברי..." :בשמיטה תר"ע ,בה הביאו מאמצי הרידב"ז )ולצידו הרב נחו ווידנפלד( לפרסו
דעת של כחמישה%עשר רבני מאירופה המתנגדי להיתר ,חלק מחשובי הפוסקי" )עמ'  57במאמרי(.
 11הידיעה היחידה שיש בידינו אודות התייחסות ישירה של ה'תורת חסד' לסוגיית ההיתר ,היא מדברי
האדר"ת במכתבו לרנ"ה הלוי בתרס"ב" :שלחתי לשאול את הרב מלובלי נ"י מה דעתו בזה ]=בשאלת
ההיתר[ ,ואמר שיתיישב ויעיי בזה .וביו ה' העבר שמעתי שדעתו להחמיר הרבה ,וכי א"א להתיר
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)'שנת השבע' עמ' ר'( – או מחיבור אחר שהסתמ" על דבריו – עליה כבר הגיב
הרב אהר יצחק זסלנסקי ,ש"לא נמצא א! רמז כזה בי כתביו ובספריו ]של
ה'תורת חסד'[ ,מעול לא חת על שו איסור בנידו זה ,א כי לא גלה דעתו
במפורש להיתר.12".
יג.

הצדק ע הרב סיימונס שהוא ציי מקור לדעתו של הרש"ר הירש – אודה
ואתוודה שלא הרגשתי שהמקור בהערה  18נוגע לכל שמות הרבני שהוזכרו
לפני כ  ,ולא רק לאחרו שבה .אול לגו! העניי – דעת הרש"ר הירש – אני
חוזר על טענתי שטר נמצא בסיס ממשי לדעה שהוא התנגד להיתר המכירה,
ג א דעה זו נשמעת מפי "אחד מגדולי המומחי בעול בכתבי הרש"ר
הירש" .למיטב ידיעתי ,דעה זו הופיעה לראשונה בגליו היובל של השבועו
היהודי גרמני 'איזראליט' ) ,(jubilaumsnummer der israelitכ"ח סיוו תרס"ח ,עמ'
 ,16ומאז ועד היו טר הובאה לכ" ראיה ממשית מלבד עצ השמעת הטענה.

בסיו :צודק הרב סיימונס שחתימת הרב זלמ נחמיה גולדברג )הגרז"( על הכרוז
מאייר תשס"ה מופיעה במקור; דברינו אודות חתימתו שנוספה בתשס"ז לא היו מדוייקי
כל צרכ ,והינ רלוונטיי רק לשני הכרוזי האחרי ,מתמוז תשס"ה ומאב תשס"ה,
שעל שניה הוא הוסי! את חתימתו רק ב"מוצש"ק פרשת ויחי תשס"ז" )ולכ %התכוונו(.

R !â! Q
בהבלעה לכול רק א יחיד בא לשאול" )קונטרס 'הוראות שעה' עמ' קכ"א; ההדגשות שלי( .וכ במכתב נוס
לחתנו הראי"ה ,מסו אותה שנה ולאחר פטירת ה'תורת חסד'" :וכ"א ]=וכ אמר[ הגר"ז הלובליני ז"ל,
שלרבי א"א להורות כ" )'אדר היקר עמ' פ"ו; ההדגשות בשני המכתבי – שלי( .הדברי החלקיי הללו מאפשרי
לטעו שה'תורת חסד' באופ כללי לא תמ בהיתר המכירה ,א פשוט שאי ה מאפשרי למנותו
בסיעת האוסרי ממש – שהרי ג לפיה הוא הסכי להתיר ליחידי – וצודקי דברי הרא"י זסלנסקי
שהוא "מעול לא חת על שו איסור" וש"לא נמצא א רמז כזה בי כתביו".
' 12ונצדק קודש' ,ירושלי תש"ה ,עמ' כ"ז%כ"ח .עוד הוא מוסי" :לעומת זאת ,ישנ ידי מוכיחות שלא
התנגד לתוכ ההיתר"  %וכוונתו לתשובת ה'תורת חסד' בעניי מכירת בית לערבי )שו"ת זכר שמחה ,פפד"מ
תרפ"ה ,סי' רט"ו( ,בה הסיק שלא עצ המכירה היא האיסור אלא נתינת החניה ,ולפיכ א כבר היתה לגוי
חניה בקרקע אי איסור; מסקנה שעל פיה נית למצוא יסוד נוס להיתר המכירה – ואכ הרב צבי פסח
פרנק הביא מכ סיוע בדיונו בנושא )'כר ציו' כר %ג' ,ירושלי תרצ"ז ,עמ' ג'&ד' ,וראה ג 'לאור ההלכה' של הרש"י זווי,
מהדורת תשס"ד ,עמ' קמ"ט&ק"נ .עוד ראה תשובת הגאו מטשעבי בשו"ת דובב מישרי ח"ג ,ירושלי תשכ"ב ,סי' א' אות א' ,ודברי
הרב ישעיה זאב וינוגרד' ,שערי זיו' ח"א ,ירושלי תש"ז ,סי' א' אות ד'&ו' ,ושו"ת צי) אליעזר ח"ו סי' ל"א ,ומאמר הרב בצלאל ז'ולטי

ב'קול תורה' שנה ל"ז חוברת י"ח ]ירושלי ,תשרי תשכ"ה[ ,עמ' י"ג&י"ד(.

