
שיח הפרשה

בין  ימי  בהם,  שרויים  אלו שאנו  ימים 
המצרים הם וימי דין הם. ימים שבהם 
מדת הדין מתוחה על העולם בכלל ועל 
יושבי ארץ ישראל  בפרט, ימים שנקבעו 
מדורי דורות להיות בהם גזירות קשות. 
אבותינו  שבכו  חנם  של  בכיה  אותה 
ומבקשת  ועומדת  תלויה  עדיין  במדבר 
לא  שעדיין  נראה  ולצערנו,  פירעון, 
הדמעות  ונוד  יסורינו,  סאת  נתמלאה 
ומבקש  פיו  פותח  לעייפה,  אשר עמוס 

עוד.
אבלים  אנו  שבהם  השבועות  שלשת 
זרעי  את  בחובם  טומנים  החורבן,  על 
שבית  בזמן  בו  לחינם  ולא  הנחמה, 
אותה  כי  משיח,  נולד  נשרף,  המקדש 
נבואה של פורענות – ציון שדה תחרש, 
היא הערובה לקיומה של ההבטחה של 

עוד ישבו זקנים, כתשובתו של ר"ע.
אמנם עדיין אין אנו עומדים בזמן של 
נחמה, אבל כבר כעת עלינו לדעת  כיצד 
ננוחם בעתיד, ונצליח להתנחם אם נדע 

איך להתמודד עם החורבן.
דוד המלך בתהלים )קיט, נ( אומר "זאת 
היינו  חיתני".  כי אמרתך  בעניי  נחמתי 
שהתורה, שהיא אימרת ה', היא הנחמה 
הוסיף  וכן  בעולם.  ששייכת  היחידה 
לומר )שם צב( "לולי תורתך שעשעי אז 

אבדתי בעניי".
כא-כב(  ג,  )איכה  אומר  הנביא  ירמי' 
"זאת אשיב אל לבי על כן אוחיל, חסדי 
ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו" וכתב 
רש"י, זאת אשיב אל לבי - אחר שאמר 
זאת  מה' אשיב  תוחלתי  לבי אבדה  לי 
לבי ואוחיל עוד, ומה היא זאת שאשיב 
אל לבי – חסדי ה' כי לא תמנו - כמו 
האם תמנו לגוע, חסדי ה' הם אשר לא 

תמנו ולא כלינו בעונינו.
היה  ה'  חסדי  של  זה  פסוק  ולכאורה 
אסתר  במגילת  שיכתב  ראוי  יותר 
ראה  שירמי'  אלא  איכה.  במגילת  ולא 
ביהמ"ק  חורבן  בתוך  אף  ה'  חסדי  את 
ובשיא  הצרות,  דבעומק  והגלות, 
שהוא  ואומר  ירמיהו  עומד  היסורים 
רואה את חסדי ה', ובמה, ע"י זה שלא 

תמנו לגווע.
לכזאת  מגיעים  איך  לדעת,  עלינו 
עוצמה נפשית ואמונה חושית בחסדיו 
איתא  הייסורים.  מתוך  אף  הבורא  של 
במדרש )איכה ג( וז"ל, למחר כשיבא קץ 
לישראל  הקב"ה  להם  אומר  הגאולה, 
בני אני תמה מכם היאך המתנתם לי כל 
אותן השנים, והן אומרים לפניו רבש"ע 
אילולי תורתך שנתת לנו כבר איבדונו 
האומות, לכך נאמר זאת אשיב אל לבי, 
ד'(  )דברים  זאת אלא תורה שנא'  ואין 
)תהלים  אמר  דוד  וכן  התורה,  וזאת 
לולי תורתך שעשועי אז אבדתי  קי"ט( 
ומיחדים שמו  לו,  אוחיל  כן  על  בעניי, 
ו'(  )דברים  ואומרים  ביום  שתי פעמים 

שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד.
וכמו שנתבאר, שרק בכח התורה יש לנו 
נחמה. רק בעזרתה אנו רואים את חסדי 
נצא  בעזרתה  ורק  הדין.  בתוך   אף  ה' 

מגלותינו.
סובלים  שאנו  ישמעאל  בגלות  ובפרט 
ממנה כל כך, דהרי כבר ידוע שישמעאל 
פה  לכם  שבו  כדכתיב  לחמור,  נדמה 
לחמור,  הדומה  עם   – החמור  עם 
החמור  ניצב  דטומאה,  החמור  וכנגד 
שכוחו  גרם,  חמור  יששכר   – דקדושה 
המהר"ל  האריך  וכבר  התורה.  הוא 
בכמה מקומות שהכח היחידי לנצח את 
ישמעאל – החמור דטומאה, הוא קבלת 
עול התורה – חמור גרם. ורק ע"י קבלת 
עול התורה על צוארנו נשבור את ערפו 

של ישמעאל במהרה בימינו אמן.
של  לאור  בהוצאה  מתאים  יותר  ואין 
עול  קבלת  את  להראות  כדי  זה  עלון 
התורה והעסק בה, בהיותו שופר לעמלי 
שכעת  ובפרט  בעיון,  ועוסקיה  תורה 
השם  וברוך  אהלו.  את  הגליון  מרחיב 
של  המזרח  בכותל  להתייצב  שזכינו 

כתבי העת הרבים שמצויים במקומנו.
לארח  גדולה  זכות  רואים  אנו  כמו"כ 
תלמידי  מיטב  את  זה  עלון  כנפי  תחת 
החכמים שבעירנו, מזקנים יושבי שער 
שמוסרים  תורה  ועמלי  לצורבים  עד 
בחדוותא  התורה  בעיון  נפשם 

דשמעתתא ואליבא דהלכתא.
אור  את  להפיץ  שנמשיך  רצון  ויהי 
התורה, ונרבה כבוד שמים בעולם ולא 
ישראל,  בערי  ושבר  שוד  עוד  ישמע 
שלמה  בגאולה  ציון  לנחמת  ונזכה 

במהרה בימינו אמן.
שבת שלום.

דבר העורכים

הרב משה דיסקין שליט"א

 "ויכתוב משה את מוצאיהם
למסעיהם על פי ה'" )לג,ב(

 מבואר שכל מסעי בני ישראל היו "על פי ה'", וכן מבואר 
בפרשת בהעלותך "על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו".

והנה אמרו בגמ' שבת )פח:( "כל דיבור ודיבור שיצא מפי 
הקב"ה )במעמד הר סיני( חזרו ישראל לאחוריהן י"ב מיל 

והיו מלאכי השרת מדדין אותן.
למ"ד  להקשות,  זללה"ה  אלישיב  הגרי"ש  מרן  והביא 
תחומין דאורייתא, היאך חזרו ישראל חוץ לתחום )אף 
אם באותה שנה עדיין לא נתקדש היום בקדושת יו"ט, 

הרי בשבת ניתנה תורה(.
וכבוד אאמו"ר שליט"א רצה לתרץ לפני מרן הגרי"ש, על 
פי הגמ' בשבת )לא:( "כיון דעל פי ה' יחנו כסותר ע"מ 
נחשבת  המשכן  ובנין  )שסתירת  דמי".  במקומו  לבנות 
פי  על  היו  והחניות  המסעות  שכל  כיון  מקום,  כאותו 
ה'(. וכמו"כ נאמר כאן שלא נחשב יציאה מחוץ לתחום 
כיון שהיה זה על פי ה'. ואמר לו מרן זללה"ה, שאין זה 
דומה כלל, דמה שנזדעזעו וחזרו לא נחשב "על פי ה'". 
שהרי לא היה זה על פי "ציווי". ומרן הגריש"א זללה"ה 
יישב בזה, שמכיון שהיה הכל בתוך ענני הכבוד, חשיב 

הכל כמקום אחד.
מקבל  שהשולחן  )כו:(  בחגיגה  במשנה  מבואר  והנה 
העשוי  עץ  "כלי  זה  הרי  הגמרא  שם  ושואלת  טומאה, 
לנחת" שאינו מקבל טומאה )כלי עץ שאינו מטלטל מלא 

וריקם(.
ומקשה הר"ר אלחנן בתוס' שם דאינו עשוי לנחת, שהרי  
היה מטלטל בשעת המסעות כשהיו ישראל במדבר. ויש 
להעיר למה לא נאמר גם כאן שהמסעות היו "על פי ה'" 
לנחת.  עשוי  נחשב  הוא  עדיין  וא"כ  כ"מקומו",  וחשיב 
זה  בהגדרה  אם  תלוי  לא  לנחת"  ש"עשוי  האמת,  אבל 
במציאות שהוא  תלוי  אלא  לא,  או  מקום  אותו  נחשב 

"מיטלטל", וסו"ס השולחן היה מיטלטל.
וזיל בתר טעמא, הרי כלי עץ העשוי לנחת שאינו מקבל 
מלא  מיטלטל  שק  מה  דשק,  מ"דומיא  נלמד  טומאה, 
וריקם וכו'". והרי שק כך לי מיטלטל על פי ה' כך שלא על 
פי ה', ועכ"פ העיקר שיהיה דומיא דשק, וסו"ס השולחן 

היה דומיא דשק ע"י מה שמטלטלים אותו במסעות.
ומכאן ללימוד המוסר:

על כל פנים, נתבאר שבמסעות שהיו "על פי ה'", נחשב 
הכל לאותו המקום ממש.

והביאור בזה בדרך משל: אדם שנוסע ברכב, האם הוא 
העיקר  הוא  אם   - בהגדרה  תלוי  לא?  או  ממקומו  זז 
והרכב הוא רק "היכי תימצי, הרי ודאי שהוא נע ונד בכל 
רגע, אבל אם הוא מתבטל לרכב, הרי הוא לא זז, כי הוא 
יושב על מקומו בלי להניע איבר, מתחילת הנסיעה עד 
זז, אבל הוא על  סופה הוא על אותו מושב. רק הרכב 

מקומו יושב.
כך היתה ההגדרה של מסעי בני ישראל. הכל היה "על 
רצון  בפני  מוחלט  ביטול  התבטלו  ישראל  ובני  ה'".  פי 
השי"ת. ממילא זה לא נחשב שהם היו מקודם ברעמסס 
ואח"כ בסוכות ודבר השם היה רק "היכי תימצי" לנסוע.
כעת  וגם  ה'"  פי  "על  מקודם  היו  שהם  הביאור  אלא 
"על פי ה'". לכן הכל נחשב ל"מקומו". עד כדי כך שיש 
המשכן  וסתירת  שבניית  להלכה,  תוצאות  זו  בהגדרה 
אותו  הכל  כי  במקומו",  לבנות  ע"מ  "סותר  נחשבת 

מקום, הכל על פי ה'.
מעתה, נוכל לבאר עוד נקודה בפרשתנו. נאמר במיתת 
אהרן "על פי ה'" )לג, לח( ופירש"י: מלמד שמת בנשיקה. 

ונוכל לבאר בס"ד עוד הבנה ב"מיתת נשיקה":
אדם שיש לו "עצמיות", גם אם הוא תמיד מקיים את 
רצון  של  הקיום  "עצמיות".  לו  יש  אבל  השי"ת,  רצון 
השי"ת,  הוא - ש"אני" מקיים. "אני" עושה. ממילא, אם 
הוא מת, זה שינוי גדול וקשה בשבילו. כי כל הזמן יש את 
 ה"אני". "אני" לומד, "אני" מתפלל, "אני" מקיים מצוות, 

הרב צבי פורייס שליט"א

"ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי 
הצבא הבאים למלחמה לאמר זאת 
חקת התורה אשר צוה ה' את משה"

מק'  הלכות  לליקוטי  בהקדמה  הח"ח  וכן  חכמה  המשך 
ובשלמא  חוקה  בו  חי' שנאמר  זה  וכי  חוקת  זאת  מהו 
טעם  ליכא  ממילא  דאוריתא  לאו  כעיקר  טעם  למ"ד 
לאסור הכלים דהרי האוכל שישתמשו בזה יהיה שרי כי 
טעם לאו כעיקר וממילא זה חוקה אך אם טעם כעיקר 
איסור  של  עצמו  זהו  הרי  חוקה  בזה  מ"ש  דאוריתא 
שנמצא בכלי, עד כדי שר' צבי פסח בשו"ת הר צבי יו"ד 
מבאר את קו' הרמב"ן שמק' למה נצטוו בהגעלת כלים 
דוקא במלחמת מדין ולא קדם במלחמת סיחון ועוג וכן 
הק' בדעת זקנים דהרי לא נאמר חי' בגיעולי כלים דהרי 

איסור נבילה נאמר קדם .
כלים הוא לא  בגיעולי  כי האיסור שנא'  ונראה מבואר 
כלפי המאכל והמאכל יהיה שרי באכילה ורק נאמר בו 
איסור בישול. המשך חכמה מבאר שלמ"ד טעם כעיקר זה 
חוקה כי כמו דאמרינן על איסור בשר וחלב דהאי התירא 
והאי התירא וכמצרפים את זה נהיה איסור ה"ה גיעולי 
כלים זה חידוש ונראה ביאור דבריו דהנה כשהג"מ בנזיר 
דנה אם טעם כעיקר בכה"ת אם לאו אומרת שיש שני 
כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין והם נזיר וגיעולי כלים. 
וביאור דבר זה כי אם היה כתוב במקום אחד אז היתי 
לומד שהאיסור הוא מחמת הטעם ומינה הוה ילפית לכל 
התורה אך מזה שהתורה כתבה ב' פעמים מבואר שאין 
הטעם הסברא הפשוטה שיש ללמוד מזה אלא יש טעם 
להיות  יכול  כי  מזה  ביותר  ונראה  איסור  באתו  מיוחד 
שיש מכנה משותף בין שני מקומות אלו שנאסר בהם 

הטעם ולכן רק שם אסורים.
והנה בנזיר נראה ביאור מה שטעם אסור והרי אין טעם 
כעיקר ומ"ש שפה יהיה אסור כי בנזיר מצינו שהאיסורים 
שאסרה עליו תורה הם רחבים ועל אף שהוא לא אסר 
ע"ע אלא את היין אך התורה עשתה סחור סחור לנזירא 
ואסרה עליו גם ענבים ועוד,וממילא מאותו הטעם אסרה 
כל דבר שיש בו טעם יין על אף שאין הטעם עצמו אסור 
ובאמת חזינן דנאמר רק בנזירות ולא בסתם נדר שאדם 
ובאותה  כעיקר.  טעם  הל'  ככל  דינו  דהתם  ע"ע  אוסר 
סברא נראה לומר שגם בגיעולי עכו"ם אסרה תורה כי 
נראה לומר טעם האיסור כי רצתה התורה שליהודי יהיה 
מרחק מהגוי כל נזיר מהיין וממילא אסרה לבשל בכלי 
של גוי כי הוא מגיע מגוי שנשתמש בו אך באמת האוכל 
יהיה מותר ולפי"ז יהיה חי' שבכלי של ישראל שנבלע בו 
טעם איסור דם או בב"ח אין בו דין הגעלה כי לדברינו 
הבלוע  האיסור  עצם  מחמת  הוא  אין  ההגעלה  דין  כל 
שכ"כ  שו"מ  מעכו"ם שנשתמש  אלא מחמת שהגיע  בו 
בכירתי סי' צח' סק"ה דפרשת גיעולי כלים נאמרה רק 

על לוקח כלים מגוי.
ולפי"ז מבואר שפיר המתבאר לעיל שדין הגעלה זה דין 
טהרת הכלי ולא דין שלא יהיה בליעות איסור במאכל 
ולכן זה רק בגוי אך בישראל אין דין הגעלה מדאוריתא 
רק מדרבנן. עוד דבר יהיה נפק"מ בהנ"ל דהנה יש מח' 
ראשונים אם יש מצוה להגעיל אם לאו הרמב"ם והבה"ג 
והרס"ג ס"ל דליכא מצוה להגעיל ואילו הסמ"ג מצ' קצח' 
בע"ז  ותו"ס  נו'  תשו'  הישר  בספר  ר"ת  ראשונים  ועוד 
דף סז: ד"ה אמר רב יוחנן ס"ל דיש מ"ע להגעיל כלים 
יבא  שלא  היא  ההגעלה  דאם  בהנ"ל  תלוי  שזה  ונראה 
לאכל פליטת האיסור א"כ זה רק הכשר אכילה ואין בזה 
מצוה וכמו ניקור הגיד והחלב שאין ע"ז ברכה, אך אם זה 

דין לטהר את זה מרשות הגוי א"ש דהוי מ"ע.
שו"מ להדיא בחת"ס דף צט. בחולין וכן למד בבדק הבית 
מה  שפיר  מבואר  ע"ש.ובזה  יא'  עמ'  התערובות  בחלק 
פרק  באותו  בישוליהן  או  פיתן  איסור  הרמב"ם  שכתב 
של הל' גיעולי כלים וגוים וז"ל ויש דברים אחרים אסרו 
התורה  מן  עיקר  לאיסורן  שאין  ואעפ"י  חכמים  אותן 
גזרו עליהן כדי להתרחק מן הגוים עד שלא יתערבו בהן 

ישראל ויבאו לידי חתנות וכ"ו.

גליון 3 תמוז ה'תשע"ד - פרשת מסעי בס"ד

המשך בעמ' הבא <<<



שיח ההלכה

הרב מיכאל ליכטנשטיין שליט"א

בדין אמירת קדיש במנחה בת"ב 
לאחר קריאת התורה

נהגו בתפילת מנחה של ת"ב לקרוא בפרשת "ויחל" ולהפטיר 
הפטרת "דרשו" ללא הפסק ורק לאחר שהחזירו הס"ת לארון 
אומרים קדיש ותפילת י"ח. והנה ארע מעשה שהקורא טעה 
הרגילות  וכפי  בתורה  הקריאה  לאחר  מיד  הקדיש  ואמר 
שלאחר קרה"ת יש לומר קדיש, ונסתפקו המתפללים כיצד 
לנהוג, האם יש לומר קדיש פעם נוספת בסמיכות לתפילת 
י"ח או שמא יש לדלג על הקדיש ולהתחיל תפילת י"ח לאחר 

הכנסת התורה לארון.
כתב  בשבת,  במנחה  הקריאה  שלאחר  הקדיש  בדין  והנה 
המ"ב )רצ"ב סק"ד( בשם המ"א וז"ל: במנחה א"א קדיש על 
הבימה לעולם ]היינו בין בשבת בין בתענית[ רק לפני העמוד 
קודם תפלת י"ח וקאי נמי אס"ת דאי יאמרו מיד על הבימה 
א"כ לפני העמוד לא יאמרו קדיש כי אין במה להפסיק בין 
ואף שאומרים  הוי הפסק  ]יהללו פסוק אחד לא  הקדישים 
מזמור לה' הארץ אין זה מעיקר הדין[ ולעולם ראוי להסמיך 
באמירת  הפסק  יש  בשחרית  משא"כ  י"ח  לתפלת  הקדיש 

אשרי בינתים עכ"ל.
ומדבריו נראה שאם אמרו את הקדיש לאחר הקריאה אין 
לחזור ולאמרו בסמוך לתפילת י"ח כיון שהקדיש כבר נאמר 

ולקדיש הנוסף אין על מה לחול.
שבת  של  מנחה  בין  חילוק  שאין  האח'  שכתבו  במה  אך 
למנחה של תענית לאו כו"ע ס"ל הכי שהב"י בסימן זה הביא 
מדברי השבלי הלקט חילוק ביניהם וז"ל: כתוב בשבלי הלקט 
)סי' עט( אחר שקראו חובת היום בתורה מקדישין בין בחול 
בין בשבת בין ביום טוב חוץ משבת במנחה ותענית שאין 
שמעתי  והטעם  בהם  מקדישין  שאין  במנחה  הפטרה  בה 
מפי ה"ר בנימין שבת ויו"ט שחרית ומנחת יוה"כ ות"ב שיש 
בהם קריאת ההפטרה המפסקת בין הקדיש שלאחר קרה"ת 
לקדיש שלפני תפלת המנחה בהצנעת ספר תורה מקדישין 
לאחר קרה"ת ]אבל מנחת שבת ומנחת תענית שאין הפטרה 
ולא דבר אחר להפסיק בין שני הקדישין אין מקדישין לאחר 
קרה"ת[ שהרי צריך לו להקדיש מיד בהצנעת התורה בעמדם 

לתפלת לחש עכ"ל.
אשכנז  ]מנהג  הפטרה  אין  שבו  מנחה  בין  לחלק  שיש  הרי 

בת"צ[  מפטירין  אין  לספרדים  אך  מפטירין  ת"צ  שבכל 
שאין לומר הקדיש על הבימה לבין מנחה שיש בו הפטרה 
הבימה  על  קדיש  לומר  ויש  להפסק  נחשבת  שההפטרה 

]ופעם נוספת לפני תפילת י"ח[.
של  שבשחרית  מנהגינו  על  תמה  תקנ"ט(  )סי'  וברע"א 
היאך  והק' שם  להפטרה,  הקריאה  בין  קדיש  אומרים  ת"ב 
והלא מבואר בסי'  בין הקריאה להפטרה בקדיש  מפסיקים 
רפ"ב שיש להעלות לתורה את הקורא במפטיר שלא יהיה 
כבוד התורה פחות משל ההפטרה, ובשלמא בשבת שאע"פ 
שמדינא המפטיר עולה למנין שבעה מ"מ אנו מוסיפים במנין 
הקרואים וע"כ אפשר להפסיק בקדיש בין הקריאה לעליית 
המפטיר ואין מפסיקים בין עליית המפטיר בתורה לקריאת 
ההפטרה, אך בת"ב שא"א להוסיף על שלשה קרואים כיצד 
שינה  שבמקומו  ויעוי"ש  להפטרה.  הקריאה  בין  מפסיקים 
את המנהג ולא אמרו קדיש בין הקריאה להפטרה בשחרית 

של ת"ב.
ולכאורה קושיא זו יש להקשות אף על דברי השבלי הלקט, 
נוהגין  בשחרית  אלא  בזה  כרע"א  המנהג  אין  למעשה  אך 
לומר קדיש בין הקריאה להפטרה ובמנחה אין אומרים וכן 

הוא בשערי אפרים ]שער ח'[.
דברי  על  שהק'  ראיתי  מבוסטון  סולוביצ'יק  הגרי"ד  ובשם 
השבלי הלקט באופן אחר, שהרי מבואר בתוס' ]ברכות כ'[ 
שהטעם שתקנו אשרי לפני מנחה הוא כדי שיכנס לתפילה 
להפסק.  נחשב  הקדיש  שאין  ומבואר  תורה,  דברי  מתוך 
אמנם, לו יצוייר שיאמר הש"ץ אשרי וקדיש ואחר כך פרק 
תהילים נוסף ושוב קדיש בודאי שלא ייחשב שעמד בתפילה 
לכאורה, ה"ה  וא"כ,  הנוסף,  מתוך אשרי אלא מתוך הפרק 
בת"צ שנהגו לקרוא "ויחל" מחמת שבו מוזכרים י"ג מידות 
וע"י שקורא בפרשה זו עומד בתפילה מתוך הסליחות, אך 
אם יפסיק בקדיש בין הקריאה להפטרה ושוב יאמר קדיש 
לפני תפילת י"ח לא ייחשב שעמד בתפילה מתוך הסליחות.

של  למנחה  בת"ב  מנחה  בין  לחלק  שיש  הגרי"ד  מסיק  אך 
ת"צ, שהרי אף אם נימא שבת"צ קריאת "ויחל" נתקנה כדי 
לעמוד בתפילה מתוך הסליחות אין טעם זה עולה יפה לת"ב 
שבת"ב אין אנו אומרים אבינו מלכנו ולא סליחות ]כמבוא' 
בסי' תקנ"ט ס"ד[ ובהכרח שאין הקריאה בת"ב מדין סליחות 
וע"כ יש לקיים מנהג השבלי הלקט לומר קדיש על הבימה 

ופעם נוספת לפני תפילת י"ח.
וצום  החמישי  וצום  הרביעי  שצום  במהרה  שנזכה  יה"ר 
ולשמחה  לששון  יהודה  לבית  יהיה  העשירי  וצום  השביעי 

ולמעדים טובים.

הרה"ג ר' אליעזר יידל שליט"א

בעניין אכילת בשר בט' ימים כשבירך

בשר  ולאכול  יין  לשתות  שאין  ס"ח  תקנ"א  בסי'  מבואר 
בשבוע שחל בו, או מר"ח או מי"ז בתמוז. ויש להסתפק 
באדם ששכח וברך ואח"כ נזכר שהוא בימי בין המצרים, 
האם יאכל מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה, או שעדיף 

שלא יאכל.
ועיין במ"ב בסי' רט"ו דאם מזכיר הברכה דרך שבח אין 
איזה  לדון  יש  וא"כ  דרבנן,  איסור  רק  אלא  דאו'  אסור 

איסור יותר חמור.
המוציא  וברך  דאדם ששכח  ס"ה  רע"א  סי'  ברמ"א  ועיין 
כיון  הפסק  הוי  לא  וזה  הפת,  על  יקדש  קידוש,  קודם 
יאכל  הבדלה  קודם  בשכח  אבל  הפת,  על  קידוש  ששייך 
תחילה, שהרי אין מבדילין על הפת. והגם שאסור לאכול 
לו  התירו  לבטלה  ברכה  על  שיעבור  כיון  הבדלה,  קודם 

שיאכל ויבדיל אח"כ.
וכן מצינו בברכי יוסף סי' תקס"ח ס"ק א', שדן אם שכח 
בשם  והביא  לאכול,  לו  מותר  אם  תענית  ביום  וברך 
הנחפה בכסף דיאכל מעט כדי שלא תהיה ברכה לבטלה. 
של  איסור  משום  נדחה  דרבנן  דאיסור  זה  מכל  וחזינן 

ברכה לבטלה אף דגם הוא מדרבנן.
ועיין בשע"ת סי' שם אות א' שחלק על הברכ"י וכתב דבד' 
צומות ודאי אסור אפי' לטעום משהו, והכי נקטינן הלכה 
בשו"ע  שנפסק  הדין  עם  יתיישב  איך  ולכאורה  למעשה. 

בסי' רע"א הנ"ל שברכה לבטלה דוחה איסור דרבנן.
ונראה דהחלוק הוא פשוט, דהלא דעת הריב"ש סי' רפ"ח 
ורק  ח"ש,  של  הכללי  מהדין  אסור  בתענית  שיעור  דחצי 
וע"כ  עליו,  קיבל  שלא  כיון  הקלו  בליעה  בלי  טעימה 
שיש  מסתבר  דלא  חפצא,  איסור  הוא  אכילה  שאיסור 
בכל  וא"כ  לקמן,  שיתבאר  וכמו  הגברא  על  ח"ש  איסור 

תענית ציבור הגם שאם אכל חצי שיעור לא ביטל את 
תעניתו אבל סו"ס עבר על איסור של ח"ש, אבל בהבדלה 
שלא  עליו  אסרו  שחכמים  גברא  איסור  הוא  האיסור 
מאיסור  קל  יותר  גברא  ואיסור  הבדלה,  קודם  לאכול 

ברכה לבטלה.
לאחר  דאם  דתרומות,  פ"ח  מהמשנה  מוכח  לכאורה  וכן 
שהכניס התרומה לפיו נטמא, ר' אליעזר אומר יבלע ור' 
יהושע אומר יפלוט, והלכה כר"י, וגם ר"א לא פליג אלא 
אם  אבל  שם(,  בר"ש  )עי'  בהיתר  היה  לפיו  שכשהכניס 
כשהכניס לפיו היה באיסור גם ר"א מודה שאסור לבלוע. 
ולכאו' הלא בתרומה חייבים לברך קודם אכילה כמבואר 
שלא  מדוע  וא"כ  דרבנן,  בתרומה  אף  מיירי  ושם  בר"מ, 
יבלע מעט כמו שמצינו לגבי הבדלה, וכן מדוע לא הקשו 
כמו שכתבנו, דשם הוא איסור  ודאי  עליהם משם. אלא 
חפצא דתרומה, ובזה אמרינן שיפלוט, אבל בדבר שהוא 
גברא, בזה  כגון בהבדלה דהוי איסור  אינו איסור בעצם 

פסקינן דמותר לו לאכול.
הימים  שהם  ונזכר  וברך  נטל  דאם  דידן,  לנידון  ונחזור 
שאסורים בבשר ויין, הלא אין פה אפי' איסור דרבנן אלא 
ולכן  חפצא  איסור  פה  אין  בודאי  וא"כ  מנהג,  רק  דהוי 
יבלע מעט. ואף אם טעה בסעודה המפסקת שזה איסור 
מעיקר הדין ולא רק ממנהג, אפ"ה נראה שיאכל, דמסתבר 
שגם כאן אין זה איסור חפצא אלא איסור על האדם, ולכן 

נ"ל בדיעבד שיאכל מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.
המצרים,  בין  בענין  הריקנטי  בשם  בשד"ח  ראיתי  שוב 
שאין  לפי  טעם  הוסיף  אך  מעט,  לאכול  שצריך  דכתב 
בזה שמחה. ולכאו' לדבריו בסעודה המפסקת ששם אין 
יש  בגרי"ז(,  )כמבואר  אונן  דין  אלא  שמחה  של  דין  זה 
וק"ו הדברים,  מקום לאסור לאכול. אולם לדברינו שרי. 
דאם ביום תענית עצמו שהוא איסור חפצא וכמש"נ, יש 
כו"כ  )הנחפה בכסף( שפסקו שיאכל, על אחת  מרבותינו 

כשהוא רק איסור גברא שיהיה מותר לאכול.

ב"ה.  הבורא  רצון  את  עושה  "אני" 
ה"אני". מתבטל  מת,   וכשהוא 
ביטול מוחלט  אבל אדם שמתבטל 
"אני"  בכלל  שאין  השי"ת,  לרצון 
יש  אלא  השי"ת,  רצון  את  שעושה 
לא  וה"אני"  השי"ת,  רצון  את  רק 
כאשר  ממילא  מקום,  שום  תופס 
קרה  לא  השי"ת,  כרצון  מת  הוא 
כאן כלום. כי מה שהיה קודם נשאר 
בדיוק אותו הדבר. מקודם היה רק 
את רצון השי"ת, ועכשיו יש רק את 

רצון השי"ת.
שנאמרה  נשיקה  מיתת  לכן, 
בצדיקים, כתובה בלשון "על פי ה'". 
כי זה עומק הפשט במיתת נשיקה. 
בחייהם  ה',  פי  על  נעשה  שהכל 
ובמותם לא נפרדו. על כן אין שום 
מעשה"  "שינוי  ולא  מקום"  "שינוי 
דבר  רק  יש  הזמן  כל  כי  במיתה. 

אחד: "על פי ה'".

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

)ס"ק  המ"ב  כתב  קכד'  בסימן 
דברים  שני  שמע  אדם  שאם  כ"ה( 
כגון  אמן,  לומר  אותו  המחייבים 
ששמע שני ברכות, צריך לומר אמן 
לומר  נכון  )ויותר  פעמים  שני  אמן 
דבר  על  אמן  כל  ויכוון  ואמן(  אמן 
אחד. משמע שאין אמן אחד עולה 

לשני ברכות.
שמבואר  ממה  להקשות  ויש 
ק"ל(  ימן  )ס  כהנים  ברכת  בהלכות 
יודע  שאינו  חלום  שראה  שמי 
על  ולהתפלל  לבקש  יכול  פירושו, 
החלום בשעת ברכת כוהנים ויכוון 
לסיים את בקשתו בשעה שהכוהנים 
מסיימים את ברכתם לפני שהציבור 
עונים אמן, כדי שיענו הציבור אמן 
אף על תפילתו, וא"כ מצינו שאמן 

אחד מהני לשני דברים.

שואלין ודורשין

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל 

בן הרה"צ ר' חיים יהודה ליב 
אוירבך זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגיליון מוקדש

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו
"דעה ברורה" - על הלכות רבית

בחביבות יתירה הננו להציג בפני לומדי התורה וההלכה 
פרי  רבית,  הלכות  על  ברורה"  "דעה  הנפלא  הספר  את 
עמלו ויגיעו של הגאון הרב אהרן דויטש שליט"א, מחשובי 

הת"ח בעירנו וראש הכולל "יששכר באהליך".
רבית,  בהלכות  ערוך  השולחן  סדר  על  הינו  כולו  הספר 
כדרך  נפרדים  מדורים  בשלושה  אופנו,  על  דבור  דבר 
על  השו"ע  דברי  לביאור  ברורה"  "דעה  ברורה.  המשנה 

באריכות  דעת" המבאר  "יוסף  פירוש  הפוסקים.  דברי  פי 
את הענינים הטעונים בירור. המדור השלישי הוא "מקור 

הדעה" בו מובאים המקורות לכל דבר וענין.
בסוף הספר קובע הגאון המחבר שליט"א שער נפרד בשם 
"פתחי רבית", להבנת יסודי הלכות רבית, ובו מובאים גם 
הדברים  יובנו  למען  וקצרה,  קלה  בלשון  ההלכות  עיקרי 

לכל לומד.
ורבים  תשע"ג,  בשנת  הפציע  הספר  של  הבהיר  אורו 
וטובים מלומדי הלכות רבית החמורות העידו בהתלהבות, 
כי החיבור המפואר הזה פתח בפניהם שערי אורה, בהבנת 
דברי השו"ע ונושאי כליו, ובידיעת כל פרטי ההלכות על 

בוריים.
בספריו  שליט"א  המחבר  הגאון  הרב  איתמחי  כבר 
נדה  הלכות  על  ברורה"  "דעה  הספר  בהם  הקודמים. 

גדולי  של  הנלהבות  בהסכמותיהם  המעוטר  וטבילה, 
הגרד"צ  הגאב"ד  מורנו  בראשם  ההלכה,  ופוסקי  התורה 
זצוק"ל  פינקל  רנ"צ  הגדול  והגאון  שליט"א,  אורדנטליך 
ראש ישיבת מיר, שהגאון המחבר שליט"א נמנה בין פארי 

וחשובי גידוליה של ממלכת התורה.
תודה  דברי  שליט"א  המחבר  מייחד  הספר  בהקדמת 
"יששכר  שבראשותו  הכולל  לומדי  המצוינים,  לאברכים 
באהליך", שבחבורתם למד הלכות אלו, ורוב דברי הספר 

נאמרו לפניהם.
ברכותינו להרב הגאון שליט"א כי ירבה גבולו בתלמידים 
נאמנים, ובהפצת מעיינות תורתו, לתועלת לומדי התורה 

וההלכה בכל אתר ואתר.

ויכתב בספר

 "ויכתוב משה את מוצאיהם
 למסעיהם על פי ה'"

המשך מעמ' הקודם <<<



הרה"ג ר' חיים שיפמן שליט"א

בימים אלו, ימי אבלות החורבן, אשר בעוונות התקיים בנו "כל 
רודפיה השיגוה בין המצרים", ולב כל איש חרד ודואג על אחינו 
בית ישראל הנתונים בצרה. נאיר נא את חשכת הימים באורה 

של סוגיא מזעזעת אשר שמה של עירנו שזור בתוכה.

כנגד  תיקנוה  ביבנה  והמטיב  "הטוב  )מח:(:  בברכות  אמרו  כך 
ביתר  הרוגי  שניתנו  היום  אותו  מתנה,  רב  דאמר  ביתר.  הרוגי 
הסריחו,  שלא   – הטוב  והמטיב,  הטוב  ביבנה  תיקנו  לקבורה 

והמטיב – שניתנו לקבורה". 
הלומד סוגיא זו, דומה עליו שמאורע זה, "שניתנו הרוגי ביתר 
לקבורה", מאורע משמח מאין כמותו הוא. עד כדי כך, שנתקנה 
ויום,  יום  בכל  להיאמר  שניתנה  עליו,  מיוחדת  הודאה  ברכת 
על כוס יין מלא, ובנפש שבעה ומפוייסת. ואכן, אחד מחמשת 
הטעמים שנאמרו בגמ' בבא בתרא )קכא:( לכך שיום ט"ו באב 
הוא יום טוב שלא היה לישראל כמותו, שבו ביום ניתנו הרוגי 

ביתר לקבורה. 
אך הלב ממאן להתמלא בשמחה מבשורה נוראה זו. לנו נראה 
כי אין זו אלא האבן האחרונה הסותמת את הגולל על הטרגדיה 
הנוראה של מפלת ביתר. כל אחד מאיתנו מכיר את סוגית הגמ' 
ימי  של  נתפסת  הבלתי  עוצמתם  את  המתארת  )נח(  בגיטין 
התפארת והגדולה בכרך ביתר. מיליוני תושבים יראים וחסידים, 
קדושי עליון, הנהנים מרווחה כלכלית ופריחה רוחנית נפלאה, 
תלמודי תורה, בתי מדרשות, תלמידי חכמים וצאן קדשים. את 
כל זאת מנהיג האיש אשר על העדה, "בר כוזיבא", אשר גדולי 
למשיח  וחשבוהו  בו  טעו  הקדושים  התנאים  רבותינו  עולם 

צדקנו.
מפסגת ההצלחה והגאות, נפלה ביתר לבירא עמיקתא של חורבן 
נורא ואכזר. הגמ' בגיטין נותנת לנו מושג מה על הטבח הנורא 
שהתחולל בעיר ביתר, חסידים וישרים, תינוקות של בית רבן, 
ביתר  הכרך  את  מחק  אשר  הדמים  מרחץ  וטף.  נשים  אנשים 
מעל המפה, והשפיע על האזור כולו לאורך שנים, גדע את קרן 
יהודה, ואינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד )רא"ש ב"ב בשם 

הירושלמי(.
הקדושים  אותם  של  שגופותיהם  זה,  הוא  נפלא  חסד  אכן, 
לזכור  מקום  יש  האם  אך  לקבורה,  וניתנו  בשלמותם  נשתמרו 
בהודאה על כוס יין את זכרו הנורא של האסון שחתם את חורבן 

עמנו.
אם אין התמיהה ממלאת כל הצורך את לבכם, ודאי תסמרנה 
שערות ראשכם מדברי הרמב"ן בבבא בתרא שם: "מצינו במדרש 
איכה, כרם גדול היה לאדרינוס המלך מהלך י"ח מיל על י"ח מיל, 
כמן טבריא לציפורי. והקיפוה מהרוגי ביתר מלא קומה ופישוט 
ידים, ולא הבאישו ולא הסריחו וכו'. ולמדנו מכאן טעם הדבר 
בתפילה.  תקנוה  ולא  היין,  על  המזון  בברכת  אותו  תקנו  למה 
נוראים הדברים!  זכר לדבר".  משום מעשה כרמו של אדרינוס 
"הטוב  של  הברכה  במטבע  בהודיה,  ישועות  כוס  בנשאנו 
והמטיב", ימלא את ליבנו זכרו הנורא של הביזיון המחריד של 
אבותינו קדושי ביתר שהיו במותם גדר לכרם היין של אדרינוס 

המלך. כיצד צריכים אנו להבין סוגיא זו?
רבנו בעל ה"משך חכמה" הגיה אור קדומים, והצית בליבותינו 
בפרשת  לשונו  זה  ביתר.  הרוגי  את שלהבת הלקח העצום של 
"ויש להבין מה שאמרו )ברכות מח, ב( "הטוב והמיטיב"  עקב, 
ביבנה תקנוה על הרוגי ביתר וכו'. דצריך הסבר, דעל ענין פרטי 
תקנו חכמים ברכה קבועה. ועוד, דעל שינוי יין צריך לברך "הטוב 
והמיטיב" )שם נט, ב(, וזה פלא מדוע רק על יין?! ועיין תוספות 

פסחים ורא"ש ברכות בזה. 
והביאור, דכל ברכת המזון נתקנה על בנין האומה אשר נבנית 
במן  פרטית  בהשגחה  וזה  ההשגחה,  באצבע  ציבחר  ציבחר 
מושכלות  ולמדו  שנה,  ארבעים  כל  נפשותם  ונזדככו  במדבר, 
אלא  תורה  ניתנה  לא  יז(:  בשלח  )מכילתא  וכמאמרם  אלקים, 
לאוכלי מן. והיה להם ארץ, וירושלים מרכז הארץ, ובית המקדש 
"הטוב  אמנם  תמיד.  רצופים  בנסים  והתנהג  עליו,  שמו  ששכן 
והמיטיב" תקנו על קיום האומה הבודדת במועדיה להיות הולכת 
בגולה זה אלפיים שנה, והיא קיימת ברוחה ובהודה ותפארתה, 

ו"כל כלי יוצר עליה לא יצלח" )ע"פ ישעיה נד, יז(. 
והנה אחר החורבן חשבו כי קיומה בלתי אפשרי, ועתידה לכלות 
ולנדוד כהצוענים בלא תפארת אדם, כאשר ראו כי בביתר לא 
נושעו על ידי מלכות בן כוכבא, שגדולי עולם היו מוטעים בו. 
אמנם כאשר ראו כי עמד מלך חסד אחד, ונגזר עליהם קבורה, 
כדאמרו ירושלמי תענית, הבינו כי ישראל שה אחד בין שבעים 
דעת,  ויוסיף  כח  יחליף  חסד  מלכי  ידי  על  ה'  ובחסד  זאבים, 
ידי  על  וישקיטם  הרוח  יבוא  לשוטפם  ים  גלי  יהמיון  וכאשר 
מושלי ויועצי ארץ אשר לבבם ביד ה' המלאה חסד. לכן תקנו 
"הטוב והמיטיב" על קיום האומה. ומקיום האומה הפלאי למדנו 
כי נאמנו דברי נביאינו ודברי אבותינו אשר הנחילו לנו מורשה 

באמונת אומן כל ההנהגה האלקית בבנין ירושלים וארץ". 
אחינו בני ביתר, אל תיקרי בניה אלא בוניה, לומדי התורה ובני 
נתחזק  הבה  רבן,  בית  של  לתינוקות  ואמהות  אבות  הישיבות, 
בימים טרופים אלו באותה אמונת אומן נצחית, כי קיומו הפלאי 
של עמנו בין שבעים הזאבים המשחרים לטרף, נגלה לעינינו גם 
המוליכנו  חי  ק-ל  כי  ונאמין  נדע  ממש.  גלויים  בניסים  בימינו 
מהרה  תוליכנו  פרטית,  ובהשגחה  אוהבת  ביד  הגלות  בנפתולי 
קוממיות לארצנו, ומלכנו, משיח צדקנו בראשנו. אשרי המחכה 

ויגיע.

שיח המוסר שיח ההלכה
הרב יהודה ריימן שליט"א

בעניין בליעה בכלים

ואח"כ  שאב"י  בשרי  בסכין  שנחתך  בצל 
בשרית  במחבת  עמוק  בשמן  אותו  טיגנו 
שאב"י ולאחר שהבצל כבר התחיל להיטגן 
עירבו  שקוף(  כבר  )היה  חריפותו  ופסקה 
את הבצל בכף ואז הבחינו שהכף חלבית 

שאב"י. מה דין הבצל, המחבת והכף?
לכאורה י"ל דהכל שרי דאמנם בלוע בבצל 
קולא  אין  חריף  דבדבר  דקי"ל  בשר  טעם 
של נ"ט בר נ"ט וכן אין להקל משום אינו 
בן יומו דדבר חריף מחליא לשבח אך טעם 
החלב המגיע מהכף הוי טעם פגום דהכף 
היה  לא  כבר  לבצל  הטעם  וכשיצא  אב"י 
של  פגום  טעם  הבצל  קיבל  וא"כ  חריף 

חלב.
צריכה  דלכאורה  הכף  בדין  לעין  יש  אך 

הגעלה:
חריף  דבר  בדין  ורע"א  הפמ"ג  נחלקו  א.   
כאשר  הדין  מה  נב"נ  של  היתר  בו  דאין 
חתכו בצל בסכין בשרי ואח"כ בישלו את 
הבצל עם ירק אחר האם אותו הירק מותר 

בחלב
דאע"פ  נב"נ  מטעם  דמותר  רע"א  דעת 
הבצל  ולכן  נב"נ  של  קולא  אין  שבחריף 
טעם  דהרי  שני  טעם  בעצם  שהוא  אף 
ראשון בסכין וטעם שני בבצל מ"מ מחמת 
בחלב  ואסור  ראשון  כטעם  הוי  חריפותו 
שאם  וכמו  עצמו  מהסכין  עדיף  לא  מ"מ 
יעבור טעם ישירות מהסכין לירק הוי נב"נ 
כך כאשר עובר טעם הבשר מהבצל לירק 

הוי נב"נ
הפמ"ג חולק וסובר דהבצל עדיף מהסכין 
וכיון דקי"ל  והוי כאילו התבשל עם בשר 
דאין נב"נ באוכלין אף הירק אסור בבשר 
לדבר  מכלי  כשיוצא  האם  דפליגי  נמצא 
חריף  בדבר  הכלי  קלישות  נשארת  חריף 
הקלישות  סיבת  מה  פליגי  ולכאורה 
וההיתר של נב"נ רע"א למד שנכנס טעם 
ואילו  לכלי נקלש מחמת טעמו של הכלי 
הפמ"ג לומד שהקלישות היא משום שלא 
חריף  וממילא  מהכלי  הטעם  כל  יוצא 

כל  את  שמושך  מעלתו  הפמ"ג  לדעת 
החריף  בדבר  הנמצא  הטעם  ולכן  הטעם 
עם  כנתבשל  והוי  כלל  קלישות  בו  אין 
לירק  ממנו  הטעם  כשיצא  וממילא  בשר 
באוכלים  נב"נ  דאין  לאוכל  מאוכל  הוי 
שבכל  היא  חריף  שמעלת  למד  רע"א  אך 
נב"נ אף כשנכנס לאוכל נקלש ואילו בדבר 
נשארת  עדיין  אך  לא מקליש  חריף טעמו 
מהחריף  כשיצא  ולכן  הכלי  של  קלישותו 

לאוכל אחר הוי בו נב"נ.
ממילא לדעת הפמ"ג כשיצא טעם מהבצל 
דהרי  ראשון של בשר  בכף טעם  הוי  לכף 
עם  שנתבשל  כמו  גמור  טעם  הוי  בבצל 
בשר וממילא כף זו אסורה בין לבשר בין 
אף  צ"ד  בסימן  הרמ"א  מנהג  )ולפי  לחלב 
לשאר דברים אסורה הכף( אך לדעת רע"א 
וא"כ  בסכין  כמו  ראשון  טעם  הוי  בבצל 
פגום  שהחלב  כיוון  בהיתר  נב"נ  הוי  בכף 
ולכן  רע"א  בדעת  מקילים  לדינא  ושרי. 

לכאורה הכף מותרת.
דברי  ע"פ  לאסור  עוד  לומר  יש  אך 
בדבר  העוזר  ואבן  המג"א  דפליגי  המג"א 
נכתש  ואח"כ  בשרי  בסכין  שנחתך  חריף 
דעת  המכתשת.  דין  מה  פרווה  במכתשת 
וכאשר  בשר  טעם  הוי  דבמכתשת  המג"א 
יכתשו בה תבלין פרווה הוא ייאסר בחלב 
דס"ל דמעלת דבר חריף היא לא רק למשוך 
את כל הטעם מהכלי אלא אף להבליע את 
הטעם מהחריף לכלי אחר וישאר בו מעלת 
נב"נ  דין  במכתשת  אין  ולכן  ראשון  טעם 
פסח  בהלכות  ובמ"ב  פליג  העוזר  ואבן 
פוסק את דעת המג"א נמצא דלפי המג"א 
נבלע  דידן כאשר הבצל היה חריף  בנידון 
בו טעם  והוי  בו טעם מהמחבת הבשרית 
ראשון לשבח דחריף מחליא לשבח ובעודו 
חריף חוזר הטעם ע"י השמן למחבת ולפי 
המג"א אין במחבת דין נב"נ כמו במכתשת 
וכאשר  ב"י  בשרית  מחבת  כאן  יש  א"כ 
הרמ"א  דין  הו"ל  החלבית  הכף  נתחבה 
הכלי  את  בכה"ג  לאסור  דיש  צ"ד  בסימן 
שאב"י גזרה אטו ב"י דהיינו דאם היה בכף 
ב"י הו"ל הדחת קערות ואסור מדינא א"כ 
ממילא  ב"י  הכף  כשאין  אף  לאסור  גזרו 

בנידון דידן יש להצריך את הכף הגעלה.

נשיח במשפטיך
הרב יאיר דואר שליט"א

בעניין האחריותו של שומר

מעשה שהיה בגן ילדים, שהמפתח נמצא 
המפתח  את  השאירה  והיא  הגננת,  בידי 
וגנבו  תלוי בחוץ במקום שאינו משתמר, 
בעלי  והוכרחו  לגן,  ונכנסו  גנבים,  אותו 
האם  לשאול  ובאו  המנעול.  להחליף  הגן 
חייבת  המפתח  שומרת  שהיא  הגננת 

לשלם עבור החלפת המנעול או לא.
במזיק  הדין  איך  לדון  יש  הדבר  ובעיקר 
חפץ שחפץ אחר תלוי בו, ואין לו שימוש 
אלא  נמכרים  אינם  וגם  זה,  חפץ  בלי 
מהם  אחד  כשאובד  בפועל  ולכן  ביחד, 
השני אינו משמש לכלום. ודוגמא נוספת 
לדבר יש בזוג נעליים, שא"א ללבוש אחד 
יוכל  האחד  את  המזיק  האם  השני,  בלא 
לטעון לא הזקתי אלא חצי השווי. וכן כאן 

במפתח ומנעול.
בכה"ג,  לחייב  הפשוטה  הסברא  ובאמת 
שכשהוזק  שלם,  חפץ  מזיק  שכל  שכמו 
חלקו אין שימוש בכולו, ואינו יכול לטעון 
שהזיק רק מקצת, שהחפץ כולו הוא ענין 
נפסד  אחד, ושמין את הדבר השלם כמה 
מערכו וזה ישלם. ]וזה דומה לשומא אגב 
צריך  ועדיין  עיי"ש[,  ע"א  מ"ז  ב"ק  שדה 

ראיה ניצחת.
דמי  אם  בשומר  לדון  יש  עדיין  ומ"מ 
תלוי  שהדבר  ונראה  לא.  אם  למזיק 
חיובו  אם  גדרו,  מה  השומר  חיוב  בעיקר 
שמירה,  לענין  לרשותו  החפץ  שנכנס  על 
שמירה  לפעולת  נשתעבד  שגופו  על  או 
השמירה  מניעת  שמחמת  וכל  מסוימת 
ניזק הרי היא באחריותו. שאם גדר החיוב 
לא  כאן  א"כ  לרשותו,  שנכנס החפץ  הוא 
נכנס לרשותו אלא המפתח ולא המנעול, 
מחויב  שהוא  במה  תלוי  החיוב  אם  אבל 
את  למנוע  שאמורה  מסוימת  לפעולה 
הנזק, וכשלא מנע התחייב בנזק, א"כ כאן 

הנזק שהוא מחויב בו הוא נזק של הדבר 
שמזיק  וכמו  והמנעול,  המפתח  השלם, 

חייב כך השומר חייב. 
שני  הביא  סק"א  ש"ז  בסי'  והקצה"ח 
שמהנמוק"י  שמירה,  קניני  בגדר  צדדים 
היא  שומרים  של  הסברא שמשיכה  הביא 
נקנה  שהפועל  מלאכה  תחילת  של  קנין 
בראשונים  ]כמפורש  מלאכה.  בתחילת 
ובדעת  ס"ב[.  של"ג  ובשו"ע  ע"ו,  בב"מ 
קונה  שמשיכה  הקצה"ח  פירש  הרמב"ם 
שמשיכה  וגזלן  בגנב  כמו  להתחייב 
לדעתו  ולכן  החפץ,  בתשלומי  מחייבתם 
משיכת  משעת  בתשלומין  שומר  חייב 
הצדדים,  לשני  ראיות  הרבה  ויש  החפץ. 
ובנתיה"מ  ע"ט,  בב"ק  ]בנמוק"י  ואכמ"ל, 
ס"ז,  שומרים  ובמחנ"א  סקי"א,  רצ"א 
בכסף  שכר  שומר  לקנות  מפורש שאפשר 
כפועל, ובש"ך רצ"א סקמ"ד ובשו"ע הגר"ז 
הוא  שומרים  שחיוב  מפורש  תמ"ג,  או"ח 
הדבר  שאין  ונראה  החפץ[.   השבת  חיוב 

יוצא מכלל ספק.
אמנם יש לחייב בנדון דידן בשומר מסברא 
חדשה, שנדון את שוויו של החפץ שבידו 
החפץ  שבידו  למפקיד  שוה  שהוא  כפי 
השני, דהיינו שנאמר שכיון שכל מי שהוא 
זה  מפתח  עבור  לשלם  מוכן  מנעול  בעל 
גדול  סכום  אחרים  ביד  ולא  בידו  שיהיה 
שכעת  נאמר  לכן  המנעול,  לשווי  הקרוב 
אחרת,  סברא  וזו  המפתח.  של  שוויו  זה 
שאין אנו אומרים שהמנעול ניזק יחד עם 
שומר,  אינו  המנעול  על  שהרי  המפתח, 
את  עצמו  מצד  שווה  שהמפתח  אלא 

השימוש שנותן לבעל המנעול.
כזו,  מסברא  לחייב  חידוש  זה  ובאמת 
אמנם מצאתי ראיה לזה מדברי הנתיה"מ 
רצ"א סקי"ב, שהקצה"ח שם מקשה לדעת 
הרמב"ם שחיוב שומרים הוא רק במשיכה, 
למעוטי  לפסוק  תורה  הוצרכה  למה  א"כ 
שטרות משמירה, ]ב"מ נ"ח[ הרי אין קנין 

המועיל בשטרות, אלא כתיבה ומסירה, 
המשך בעמ' הבא <<<



שיח השדה

במדור זה יתפרסמו תגובות, רעיונות, הארות והערות של 
קוראי הגליון.

בענין מה שהעיר הרב יהושע רוטנבגר )בגליון מס' 2( בדין עדות 
קידוש החודש )ר"ה כג,ב( למה בין שני העדים כבדו תחילה את 
ולגבי קבלת העדים קיבלו תחילה את הכת שהגיע  העד הגדול, 

ראשונה ולא כיבודו את הגדול יותר. 
נראה לבאר בשני אופנים, א[ אע"פ  שיש לכבד את הגדול לפני 
הקטן מ"מ ראו ב"ד צורך לזרז את עם ישראל להעיד את עדות 
־החודש, ולכך קבעו שיש להכניס תחילה את העדים שהגיעו רא

שונים ולא את הגדולים. ב[ אפשר לומר שדווקא בין שני עדים 
שייך לכבד את הגדול שהרי בין שני עדים תמיד יהיה אחד גדול 
כת  בין  משא"כ  ממש(,  יום  באותו  שנדלו  לא  )אם  מהשני  יותר 
עדים אחת לחברתה שכיח שלא יהיו שני העדים של כת זו גדולים 
משני עדים שבכת השניה, וכגון באופן שעד אחד גדול יותר משני 
העדים שבכת השניה והעד השני שמעיד עימו קטן משני העדים 

שבכת השניה.  
נשלח ע"י הרב  ד. ב.

)עוד בענין הנ"ל( 
א[ נראה לבאר דא"א לומר שנבדוק בגדול שבין כל הזוגות משום 
־שאין לדבר סוף שהרי יכול להיות שיתאספו הרבה עדים עד שיב

דקו הגדול שבכולם ותוך כדי בדיקה יגיעו עדים נוספים ואין לדבר 
שבא  מי  לעולם  שבאמת  לבאר  נראה  ב[  בשניים.  משא"כ  סוף 
ראשון קודם למי שבא אחריו, אלא שדבר זה לא שייך בכת אחת 

שהרי באו כבין שניים לא שייך כן ולכן בודקים בגדול. 
נשלח ע"י הבה"ח צבי יצחק שפירא

לכבוד מערכת נשיח בחוקיך.
בענין מש"כ להק' )בגליון מס' 1( אמאי לא אסרו לילך במבואות 
־המטונפים לאחר לימודו בהלכה שאינה פסוקה כדאמרי' גבי תפי

לה.
נראה דלק"מ, והיינו דמה שכת' שלא יעמוד להתפלל מתוך דבר 
הלכה אינו משום דאם יהרהר בתפילה יעבור על איסור ומשו"ה 
גזרו, דא"כ תיקשי שפיר כמש"כ. אלא הוא משום דכיון שיהרהר 
עמו,  בל  כשראשו  ולהתפלל  כך  לעמוד  יכול  אינו  לימודו  בענין 
וא"כ הוא סתירה לתפילה ומשו"ה אין לעמוד כך להתפלל. וענין 
־זה כמובן ל"ש במבואות המטונפים, )דלא גזרי' שמא יהרהר ויע

בור איסור(.
וידוקדק שהלכה זו שלא יעמוד בתפילה מתוך ד"ת איתא בשו"ע 
בסי' צג' דמייתי שם כל הדברים שצריך להזהר בהם שלא יפריעו 

לו בתפילתו, ולא כתיב דבר זה בהל' ת"ת. ודוק.(
נשלח ע"י הרב משה דוד

אמרו חז"ל שבימי חזקיהו המלך לא מצאו תינוק ותינוקת שלא 
פטורות  נשים  דהא  וצ"ע  וטהרה,  טומאה  בהלכות  בקיאין  היו 
ר"א  )כ.(  וביותר דאמרינן בסוטה  בתינוקות,  רבותא  ומה  מת"ת 
אומר כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות, ורק לדעת 
בן עזאי חייב אדם ללמד את ביתו תורה, וכי נאמר שחזקיהו המלך 

סבר כבן עזאי, וצ"ב.
נשלח ע"י הרב אברהם ינוקא

־כתב בריש המסילת ישרים דהחיבור לא אתא לחדש כי אם לה
זכיר לאדם את הידוע לו ונשכח. וצ"ב דבהמשך ההקדמה כותב 
הרמח"ל דעניני העבודה צריכין לחכמה גדולה ולעיון גדול וא"כ 
על  בלי שיעמול  דרך העבודה  על  הידיעות  בנקל את  אין לאדם 
הדבר ולכך נכתב הספר. וא"כ הוא סותר לכאו' ממש"כ בתחילתו 

דלא אתא הספר לחדש כי אם לעורר הנשכחות. וצ"ע.
נשלח ע"י הרב ח. קליין

הגיליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת ראה, כ"ז מנחם אב

תגובות, מאמרים וחידושים בהלכה 
ובפרשת השבוע )עד 500 מילים(

ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
abeitar45@gmail.com  :מייל

 )עד מ-100 מילים ניתן לשלוח
לפקס: 02-5725867(

המערכת לא אחראית על תוכן המודעות והתגובות וכן 
 על פרסום של מאמר או תגובה.

סדר חיבורים של הרבנים החשובים, הינו לפי תאריך 
הגעת המאמרים למערכת.

מדור תגובות

נא לשמור על קדושת הגיליון

הרב לוי יצחק שושן שליט"א

בתוספת  נטיעה  איסור  בעניין 
שביעית

יום  מל'  פחות  נוטעין  אין  מ"ו  פ"ב  בשביעית 
שתי  אומרים  ור"ש  ר"י  וכו'  שביעית  קודם 
שבתות, והלכה כר"י ור"ש, ונחלקו בשיעור זמן 

של קליטה.
והנה בזמן המקדש היה דין תוס' שביעית ל' יום 
קודם ר"ה ובזה"ז ליתא עי' רמב"ם פ"ג משמו"י 
ה"א ובגמ' ר"ה י: אר"נ לדברי האומר ב' שבתות 
שב' שבתות  רש"י  ופי'  יום  ול'  ב' שבתות  צריך 
לקליטה ול' לתוספת ואסור לזרוע בזמן שיקלט 
קאי  דל'  פי'  ור"ת  באב.  מט"ו  דהיינו  בשביעית 
אערלה שבל' יום עלתה שנה לערלה, ובשביעית 
בתוספת,  ליטע  דשרי  והא  ב' שבתות  רק  אסור 
לא  תולדות  רחמנא  אבות אסר  במו"ק  דאמרינן 
עמו  הסכים  אתולדות.ובר"ש  גזרו  לא  ובתו"ש 
בפי' הגמ' וחלק עליו דיש איסור נטיעה בתו"ש, 
דנטיעה היא אב מכ"ש דזומר.וברמב"ן פי' דקאי 
היינו  ל  קודם  ב' שבתות  דאסור  והא  אשביעית 
משום מונין פי' כיון דבל' יום עלתה שנה לענין 
ראשונה  שנה  ימנו  ל',  בתוך  יקלט  ואם  ערלה 
ליטע  לשרויי  ואתי  השמיטה,  שנת  לערלה 
בפ"ג  ברמב"ם  הוא  זה  שכעין  בשביעית.וכתב 
מראית  מפני  לעולם  אסור  זה  ודבר  וז"ל  הי"א 
העין שמא יאמר הרואה בשביעית נטעו. נמצאת 
אומר דלרש"י בזה"ז דליכא דין תו"ש מותר ליטע 
אף  כן  מותר  ולר"ת  ר"ה.  קודם  שבתות  ב'  עד 
בזמן הבית.  ולרמב"ן והרמב"ם אינו ענין לתו"ש 
כדבריהם.  והלכה  באב.   מט"ז  בז"הז  אף  ואסור 
דאיכא  פרי  בעצי  רק  שייך  מונין  גזירת  ואמנם 
ערלה אך בעצי סרק דל"ש מונין דאין בהם ערלה 
ומאז  ר"ה  קודם  שבתות  ב  עד  מותר  לכאורה 

אסור כדי שלא יקלט בשביעית

והך איסורא דקליטה בשביעית צ"ב אמאי אסור 
דבשביעית  ושכ"ו העלה  קיב  במ'  והנה המנח"ח 
איכא לאו שדך לא תזרע וזה עובר העובד בקרקע, 
דעובר  נקט  ובזה  הארץ  דושבתה  עשה  ואיכא 
הבעלים אף כשאחר עובד בשדהו ואפי' גוי ופי' 
כך הגמ' בע"ז ט"ו: דהשוו שביתת הארץ לשביתת 
בהמה בשבת וכדבריו בתוס ר אלחנן שם. אמנם 
ברמב"ם פ"א ה"א נראה דהלאו ואעשה קאי רק 
במ'  המנח"ח  ביאר  מלאכה.ולפי"ד  העושה  על 
רצ"ח ט"ו דזהו הטעם שאסור שיקלט בשביעית 

שאנו מצווים שתשבות הארץ בשביעית.
דאיסור  למימר  דליכא  כתב  כ"ה  סי"ז  ובחזו"א   
קליטה בשביעית הוא משום שביתת הארץ דאף 
דווקא  היינו  הבעלים  על  שביתה  דין  איכא  אי 
לעקור  דא"צ  מהא  כן  והוכיח  בקרקע,  ממלאכה 
ספיחין שנזרעו מעצמם בשביעית וע"כ דהשביתה 
דין  ליכא  דלהרמב"ם  ועוד  ממלאכה  רק  הוא 
שביתה על השדה שיעבור הבעלים ומשו"כ יצא 
לידון בדבר החדש בסכ"ב ה דאיסור קליטה היינו 
שאסורה  בתוספת  זמן  שיעור  וזהו  תו"ש   מדין 
ולפי"ז פסק דבזה"ז  הזריעה אם יקלט בשביעית 

דליכא תו"ש שרי ליטע עד ר"ה וכן פ בד"א
ותמיהה הך מילתא וכבר השיג עליו במנח"ש א 
משיטת  א'  מהראשונים  כן  נראה  דאין  נא  מ"ח 
לומר  הוא  זר   דבר  רש"י דאסור שיקלט בתו"ש 
לא  הראשונים  ואף  לתוספת,  תוספת  דאיכא 
דנטיעה  ר"ת  מדברי  ב'  זה.  מטעם  עליו  נחלקו 
מותר בתו"ש דהוי רק איסור דרבנן, דוחק לומר 
שיהיה אסור ליטע מדין תו"ש  שהרי מותר ליטע 
מבואר  בר"ש  ג'  מדרבנן  רק  דאסור  כיון  בתו"ש 
דין  ליכא  מ"מ  בתו"ש  מה"ת  ליטע  דאסור  דאף 
החמירו  בשביעית  בנקלט  ורק  יעקור  נטע  שאם 
שיעקור ומזה נראה דהך חומרא הוא משום דהוי 
אמאי  תו"ש  מדין  דאי  עצמה  בשביעית  כזריעה 

רק בכה"ג דנקלט בשביעית יחמירו ויל"ד
לב"ש  כלים  כשביתת  אינו  הארץ  ונ"ל.דשביתת 
שהקרקע  דמלאכות  בשבת   בהמה  כשביתת  או 
וכל  לשביתתה  סתירה  אי"ז  מעצמה  עושה 
וביותר  בה,  שעושים  ממלאכה  היינו  שביתתה 

הוא  חד  ואעשה  הלאו  דגדר  להרמב"ם  אפש"ל 
וז"ל  בשביעית   תעבוד  שהארץ  לעשות  והינו 
הרמב"ם מצות עשה לשבות מעבודת הארץ וכו' 
עשה  ביטל  הארץ  מעבודת  מלאכה  העושה  וכל 
נראה  ולפי"ז  עכ"ל        תעשה  לא  על  ועבר 
דאין האיסור תלוי כלל אי הגברא עשה המלאכה 
בשביעית דהאיסור הוא לעשות שהקרקע תעבוד 
בשביעית ול"ש אי עשה קודם שביעית שהקרקע 

תעבוד בשביעית                                   
והנה באיסור זריעה בשבת צ"ב דלכאורה כל שלא 
כדאמרינן  דמי  בכדא  דמנח  כמאן  הזרע   נקלט 
השבת  אחר  נעשית  הקליטה  כה.והרי  פסחים 
מלאכה  לעשות  דאסור  או  אלה  משתי  א'  וצ"ל 
ונלמד  השבת  לאחר  תהיה  דפעולתה  אף  בשבת 
שבשופת  בבישול  כמו  שבת  איסורי  לכל  מזה 
ולפי"ז  חיב  במוצ"ש  ומתבשל  בשבת  קדירה 
כמו  יעבור  לא  הקליטה  קודם  הזרע  יעקור  אם 
שאינו  האפיה  קודם  ורדה  בתנור   פת  בהדביק 
הרש"ש  הלך  זה  ובדרך  ד.  שבת  כמבואר  עובר 
שבת ע"ג. או דנימא דשאני איסור זריעה בשבת 
דמי  בכדא  דמנח  דכמאן  תלוש  הוא  דעדין  דאף 
באופן  בקרקע  עצם ההטמנה  הוא  האיסור  מ"מ 
אח"כ  יעקור   אם  אף  ולפי"ז  להיקלט  שיוכל 
קודם קליטה יהא חיב  ולא דמי לבישול ואפיה 
ובמנח"ח  מסתבר  וכך  רצ"ח  המנח"ח  דעת  וזהו 
הוסיף לחדש שיהא אסור גם הקליטה ולמד זאת 
וכתב  בשביעית  קליטה  איסור  שיש  ממשנתינו 
שבאופן שיקלט בשבת ויהיה התראות מחלקות 
אם  אף  אסור  דבשביעית  רק  שתיים  חייב  יהיה 

זרע מקודם ובשבת לא.וזה מחודש מאוד
ולפמ"ש דבשביעית האיסור הוא לעשות שהארץ 
דנקלט  כיון  א"כ  שביעית   קודם  ואפי  תעבוד, 
]ונראה  בשביעית   הארץ  עבודת  זהו  בשביעית 
הארץ  עבודת  מקרי  בקרקע  ההטמנה  עצם  דגם 

בשביעית ואף שהקליטה תהיה במוצ"ש[
אלול  מט"ו  סרק  עצי  ליטע  לאסור  יש  ולפי"ז 
ולזרוע זרעים שיקלטו בשביעית אף בזה"ז דליכא 

דין תו"ש.

<<< המשך "נשיח במשפטיך"
וכל  איהו  לך  קני  כתיבת  שייך  ולא 
יכול  אינו  ולכן  בשומר,  שעבודיה 
לקנות השטר לשמירה כלל, שמסירתו 
ומתרץ  לשעבוד.  מתייחסת  אינה 
הנתיה"מ דודאי א"צ למעט שלא יהיה 
עליו,  שומר  שאינו  החוב  את  חייב 
השטר  שווי  את  יתחייב  שלא  אלא 
על  לראיה  ולמלוה  ללוה  שוה  שהוא 

החוב, וזה ודאי נקנה במסירה.
נמצא עולה מדברי הנתיה"מ בבירור, 
שאף שהשטר מצד עצמו אינו מעמיד 
צלוחית,  ע"פ  לצור  אלא  כלל  שווי 
המלוה  הוא  שמפקידו  כיון  מ"מ 
נצרך  חובו  לגבות  וכדי  חוב,  לו  שיש 
הרבה  עבורו  לשלם  ומוכן  זה  לשטר 
שוויו  לכן  והריוח,  הסיכון  ערך  כפי 
שהוא  כפי  הוא  השומר  חיוב  לענין 
במפתח  ברור  ה"ה  ולדבריו  לו.  שווה 
שנמסר לשמירה שחייב השומר לשלם 
לבעליו כמה ששוה לו המפתח מחמת 
עמי  והסכים  המנעול.  בעל  שהוא 
זו.  לראיה  שליט"א  הגאב"ד  מו"ח 
ניזוק  אלא שפטר מצד שאין המנעול 
ויהיה  במק"א,  בו  להשתמש  ואפשר 
שאין  באופן  אלו  סברות  בכל  נפק"מ 

מפתח אחר מלבד מפתח זה.  
ויש להעיר עוד בזה מדברי הנתיה"מ 
שוויות  בענין  סקמ"א  קמ"ח  בסי' 
שאינה שוה להמכר. ומדברי הפוסקים 
טרחא  תשלומי  בענין  ש"ג  בסי' 

בשומר, ובנתיה"מ שם סק"ח.

רב שיח


