
שיח הפרשה

קדוש אלול
ישראל  אור  מעיד  בישראל",  זאת  "לפנים 
איש  "כל  זצלל"ה,  הגרי"ס  מרן  וקדושו 
'קדוש  הקורא:  מקול  פלצות  תאחזנו 
פלצות  חרדת  של  זו  התעוררות  אלול'!". 
בליבותיהם  הייתה  מזוגה  הדין  מאימת 
הטהורים של דורות קדומים ברגשת אהבה, 
אהבה המרטטת בגעגועים מתוך רמיזתם של 
ראשונים: "אני לדודי ודודי לי – ר"ת אלול". 
חכמינו ז"ל לא הניחו להתעוררות האלולית 
שתיסמך על קול הקורא 'קדוש אלול' בלבד, 
ושנה,  שנה  בכל  בשופר  לתקוע  ותיקנו 
השנה,  ראש  ערב  ועד  אלול  חודש  מראש 
לאחר תפילת שחרית. טיבעו של קול השופר 
כמאמר  שומעיו,  על  ופחד  אימה  להטיל 
בעיר  שופר  "היתקע  ג,ו(  )עמוס  הכתוב 
הפמ"ג  הקדמת  בסוף  ]עי'  יחרדו"  לא  ועם 
לאו"ח[. ותקיעת שופר זו, בוודאי שרמז יש 
ונרדמים  בה "כלומר עורו ישינים משנתכם 
הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו 
השוכחים  אלו  בוראכם,  וזכרו  בתשובה 
שנתם  כל  ושוגים  הזמן  בהבלי  האמת  את 
בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל הביטו 
ומעלליכם  דרכיכם  והטיבו  לנפשותיכם 
ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו 

אשר לא טובה" )רמב"ם פ"ג מתשובה ה"ד(.
קול שופר חזק מאד מהדהד באוזנינו בימים 
של  והיורד  העולה  קולם  אלו,  טרופים 
שונאינו  התקפות  מפני  האזהרה  אזעקות 
בשנה  בנו  והתקיימו  דומה  לבבות.  מרטיט 
זו שני פירושיו של רש"י על הגמ' בסנהדרין 
)צז ע"א( המרמזת לנו על מהותם של פעמי 
יצאו קולות שבן   - "בשישית קולות  משיח. 
מתקיעת  קולות  אחרינא:  לישנא  בא,  דוד 
)ישעיה  גדול  בשופר  יתקע  שנאמר  שופר 
של  משיחם  טמירים  ורמזים  אש  גיצי  כז(". 
חזק  שופר  וקול  שליט"א,  ישראל  גדולי 
מאד, המרעיד לבבנו בקריאה: "עורו ישינים 
מתרדמתכם  הקיצו  ונרדמים  משנתכם 
וזכרו  בתשובה  וחזרו  במעשיכם  וחפשו 

בוראכם".
בראש  לפני  אמרו  הוא  ברוך  הקדוש  "אמר 
מלכיות  ושופרות  זכרונות  מלכיות  השנה 
שיבא  כדי  זכרונות  עליכם  שתמליכוני  כדי 
לפני זכרוניכם לטובה ובמה בשופר" )ר"ה לד 
השנה  ראש  של  הדין  יום  עבודת  כל  ע"ב(. 
כוחו של השופר. שופר  ונתלית על  נסמכת 
"כיון דלזכרון הוא – כלפנים דמי". ושלושה 
נאמרים  פסוקיהם  אשר  הן,  שופרות  מיני 
בהתרגשות ובלהט בברכת שופרות שבמוסף 
של ראש השנה: שופר של ראש השנה, קול 
שופר של מתן תורה ושופר גדול של אחרית 

הימים.
רבו  כמו  שרבו  אף  השנה,  ראש  של  שופר 
עמקי סודותיו, דמות נגיעה בו ישנה גם לפי 
בהתאסף  מלכות  של  שופר  תקיעת  ערכנו. 
יחד שבטי ישראל, ותרועת שופר של תשובה 
ה'  את  לדרוש  הזמן  מתרדמת  המעוררת 
קבלת  של  גדולה  תקיעה  קרוב.  בהיותו 
מתוך  ועולה  הבוקעת  השי"ת  מלכות  עול 
ישראל, המיטהרים בהרהורי  ליבותיהם של 
של  משפטו  את  עליהם  ומקבלים  תשובה 

המלך המשפט. 
יעמיק חקר  קול השופר של מתן תורה, מי 
לאחוז  רבותינו  הורונו  אשר  אבל  ברזיו, 
בקצהו, כי קול השופר קול השם הוא, "ובקול 
ועובר  ה' הבוקע  קול  נגלית",  עליהם  שופר 
בעד כל מחיצות החומר של עלמא דשקרא, 
כנשיפת רוחו של בעל התוקע הבוקעת מפי 
השופר הצר. )עי' מלבי"ם שמות יט,טז(. קול 
ואחד  אחד  כל  של  ליבו  תוך  אל  המגיע  ה' 
שם(  אלשיך  )עי'  שם  הוא  באשר  מישראל, 
ומכאן ואילך הולך וחזק מאד, מרעים בכוח 
ובהדר, ונוסך בנו את הכוח הגדול של ידיעת 
האמת שבכוחה לכפות את הרע )עי' שפתי 
רמח"ל(,  בשם  שפח  עמ'  א'  מועדים  חיים 
ולעורר לחיים רוחניים את כוחו של חלקנו 
ראש  יצחק  פחד  )עי'  בליבנו  בתורה הטמון 

השנה מאמר כ'(.
האזעקות  יללות  כאשר  אלו,  בימים  אמנם, 
קרוב  כי  ואומרים  מבשרים  הטילים  ורעמי 
הלב  מבקש  גדול,  בשופר  יתקע  בו  יום 
שתי  השופר.  אותו  של  לקולו  להקשיב 
בחינות הנה לשופרו של משיח, המתפרשות 
לפי ערכנו מתוך דברי המפרשים )עי' ישעיהו 
אלשיך  רד"ק;  מצודות;  ט,יד;  זכריה  כז,יג; 
כגיבור  ומלבי"ם שם(. קול תרועת מלחמה, 
לקבץ  תרועה  וקול  אויביו,  לקראת  המריע 

הנפזרים ולאסוף הנידחים.
כאשר לנגד עינינו פרושה מעל ראשינו סוכת 
רחמים וחיים, המסוככת בניסים גלויים מול 
מטר אישם של אויבינו, מרגיש כל לב כיצד 
כביאורו  הנידחים.  את  מקבץ  השופר  קול 
מאמרים  )ליקוטי  מלובלין  הגדול  הכהן  של 
התעוררות  הוא  הנידחים  שקיבוץ  עט(  עמ' 
בנו,  החבויים  הקודש  ריגשי  של  פנימית 
היום- טרדות  של  אשור  בארץ  האובדים 
והנידחים  המטורף,  החיים  ומירוץ  יום 
פיתויי  האפוף  דורנו  של  מצרים  בארץ 
מלכי  מלך  עלינו  נגלה  עת  ומדוחים.  שווא 
באהבה  נתעורר  ולהצילנו,  לגאלנו  המלכים 
ממש  ובקרוב  לי,  ודודי  לדודי  אני  כלולה, 
נזכה לשמוע קול גיבור מתרונן בגבורה, זה 
בא מבצרה, וכתקוע שופר נצא גאולים לחיי 

עולמים במהרה בימינו, אמן. 
שבת שלום.

דבר העורכים

הרב יעקב שטרנפלד שליט"א

"'שום תשים עליך מלך"

  
דרשו חז"ל מהפסוק בפרשתנו 'שום תשים עליך מלך – 
כבודו  אין  כבודו  על  ומלך שמחל  עליך,  אימתו  שתהא 
לספרי מהיכן  הגמרא  בין  יש מחלוקת  ולכאורה  מחול. 
הלימוד הזה. להגמרא )קדושין לב: וסנהדרין כ:( הדרשה 
היא מ'שום תשים עליך מלך' שברישא דקרא, ולהספרי 
הדרשה היא מסיפא דקרא – 'מקרב אחיך תשים עליך 

מלך'.
ששניהם  תמימה'  ה'תורה  כתב  המחלוקת  את  ליישב 
שאי  אלא  מלך',  עליך  'תשים  דקרא  מסיפא  לומדים 
אפשר היה לדרוש כן לולא כבר נאמר ברישא שום תשים 
עליך מלך, ורק מכפלות הציווי יכולים לדרוש כן בסיפא.
והביא ה'תורה תמימה' את המשנה בריש סוטה, שהמלך 
באגריפס  ומעשה  מיושב,  הקהל  בפרשת  בתורה  קורא 
המלך שקרא מעומד ושבחוהו חכמים. ומקשינן והאמר 
רב אשי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ומשני 
מצוה שאני. עוד הביא את המשנה בסנהדרין ב: המלך 
בפניו(  לירוק  שצריכה  לו  הוא  דגנאי  )משום  חולץ  לא 
רבי יהודה אומר אם רצה לחלוץ או ליבם זכור לטוב, 
על  הגמרא  שואלת  שם  וגם  לו.  שומעין  אין  לו  אמרו 
רבי יהודה והא מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, 
ומתרצת מצוה שאני. אמנם חכמים פליגי על רב יהודה 

ולא קבלו תירוץ זה.
והנה מקשים על הרמב"ם שבהלכות חגיגה )ג. ג.( פסק 
'ואם קרא מעומד הרי זה משובח' כלומר שמשום מצוה 
פסק  ג.(  )ב.  מלכים  ובהלכות  כבודו,  על  למחול  יכול 
בזיון,  וזה  בפניו  וירקה  שנאמר  חולץ,  שאינו  כחכמים 
ואפילו רצה אין שומעין לו, שהמלך שמחל על כבודו אין 

כבודו מחול, ואין אומרים שבדבר מצוה יכול למחול.
תמימה  התורה   – תירוצים  שני  נאמרו  זו  קושיא  על 
מחלק בין יריקה שהיא בזיון ובה אין יכול למחול אפילו 
בדבר מצוה, לבין עמידה שאינה בזיון אלא רק מניעת 
כבוד, ובייחוד שכולם עומדים בהקהל, ולכן בה יכול גם 

מלך למחול.
הוא  שגם  גדול  חידוש  תמימה  התורה  מחדש  ועפי"ז 

קשור לפרשתנו:
'ועמדו שני האנשים אשר להם  נאמר  בהמשך הפרשה 
הריב לפני ה', ולמדו מכאן 'מצוה לבעלי הדין שיעמדו, 
וגם שלא יהא אחד עומד ואחד יושב'. ובמקרה שאחד 
לצורבא  ליה  מותבינן  חכם  תלמיד  הוא  הדין  מבעלי 
ליה תיב, משמע שמוותרים  נמי אמרינן  ולע"ה  מרבנן, 
על חיוב העמידה משום כבוד התורה. ולכאורה קיימ"ל 
בעל  יכול  כן  ואם  מחול,  כבודו  כבודו  על  שמחל  שרב 
בשעת  עומד  ולהשאר  הכבוד  על  לוותר  הת"ח  הדין 
הדיון. אולם לפי החילוק דלעיל בין מניעת כבוד לבזיון, 
הרי כאשר הת"ח בעל הדין עומד וכל חבריו שהם כעת 
הדיינים )ואולי אפילו חכמים פחות ממנו( יושבים, הרי 
מכריע  ולכן  בזיון,  ממש  אלא  כבוד,  מניעת  רק  לא  זו 
התורה תמימה שבמקרה כזה אין יכול הת"ח בעל הדין 

למחול על כבודו וחייב לשבת.
היה  זה  חילוק  שלפי  לשאול,  מקום  יש  שמעתה  אלא 
רק  לא  היא  היריקה  שהרי  מחליצה,  ת"ח  לפטור  צריך 
מניעת כבוד אלא בזיון, ולדבריו הת"ח לא יכול למחול 

על כבודו בכך.
ויש בזה תירוץ אחר שכתב ב'לחם יהודה', דהנה הגמרא 
שאלה  ולא  לחליצה,  עמידה  בין  השוותה  לא  עצמה 
לרבי  הניחא  שאני'  'מצוה  התירוץ  על  סוטה  במסכת 
לרבנן  אבל  למחול  מותר  מצוה  שבדבר  שסובר  יהודה 
מאי איכא למימר? וכיון שהגמרא לא שאלה כך, משמע 
מחול,  כבודו  שבה  עמידה  בין  לחלק  לגמרא  שפשיטא 
לבין חליצה ויריקה שאין כבודו מחול. אלא שיש להבין 

מה באמת החילוק בין חליצה לעמידה. 
את  נוסף  תירוץ  בתור  מביא  עצמו  יהודה'  )ה'לחם   
לעמידה.  גדול  יותר  בזיון  בה  שיש  חליצה  בין  החילוק 

משמע מדבריו שיש לו סיבה נוספת לחלק בין חליצה 

הרב יעקב שמשון שפירא שליט"א

"לבלתי רום לבבו מאחיו"

ז"ל הרמב"ן: "נרמז בכאן בתורה איסור הגאות כי הכתוב 
ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב וכל שכן האחרים 
שאינן ראויים לכך כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזהירנו 
הגאוה  כי  ממנו  הקטנים  אחיו  ככל  שפל  לבבו  להיות 
מדה מגונה ונמאסת אצל האלהים אפילו במלך כי לה' 
יתהלל  ובו  התהלה  לבדו  ולו  והרוממות  הגדולה  לבדו 
האדם כענין המבואר על יד המלך שלמה )משלי טז ה( 
כי אם  כג(  ט  )ירמיהו  וכתיב  לב  גבה  כל  תועבת השם 

בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו'".  
בלב אליהו )ח"ג בשביבי לב עמ' שסא( כתב שאפילו גבה 
רק בלבו ולא הוציא גאוותו מהכח אל הפועל כבר נחשב 
תועבת ה', והוכיח מהפס' תועבת ה' כל גבה לב, דמשמע 

גבהות הלב בלבד.
ולכאורה ענין הענוה שהאדם לא יחשוב שיש לו מעלות 
אלא יחשוב את עצמו כאין, וא"כ קשה הרי משה רבינו 
היה הענו מכל אדם, ולא ייתכן שיחשוב שאין לו מעלות 
שהרי מי שאינו מאמין שמשה רבינו הוא אדון הנביאים 
מה  ידע  הוא  והרי  עיקרים,  מי"ג  בא'  כופר  הוא  הרי 

שנאמר עליו בתורה "בכל ביתי נאמן הוא".
ומוכח מזה שענין הגאוה בלב הוא שהאדם מחשיב את 
עצמו בדבר שאינו אמת, אבל מה שיודע מעלת עצמו 
אות  לב  שביבי  ח"א  אליהו  לב  )וע'  גאוה.  אינו  באמת 

קס עמ' רסד(.
וז"ל  שכתב  לד(:  ג  )שער  השע"ת  דברי  יבוארו  ובזה 
בזה  הוזהרנו  יז(.  )דברים  מאחיו  לבבו  רום  "לבלתי 
להסיר מנפשנו מדת הגאוה וכו' ואל יתהלל חכם זולתי 
בעבודת הש"י וביראתו והבטחון בו ובאהבתו והדבקות 
בו שנאמר )דברים כא( הוא תהלתך והוא אלהיך ונאמר 
בזאת  אם  כי  וגו'  בחכמתו  חכם  יתהלל  אל  ט(  )ירמיה 
בדבריו  ומבואר  אותי".  וידוע  השכל  המתהלל  יתהלל 
בארחות  מבואר  וכן  ה'.  בעבודת  להתהלל  שמותר 
החכמה  במעלת  "הגאווה  וז"ל  הגאוה(  )שער  צדיקים 
יתהלל  בזאת  אם  כי  כג(:  ט  )ירמיהו  שנאמר  משובחת 
וכו' אלא ימעט בעיניו כל  וידוע אותי  המתהלל השכל 
מעשהו, ותגבה נפשו למעלה תמיד, ויתרעם בנפשו כמו 
שמקצר מעבודת הבורא ברוך הוא. וזאת הגאווה אינה 
מזקת לענווה אך מסייעתו, וגורמת לו לשמוח במעלות 

הטובות, ולשמוח בכבוד חבריו ולחוס על כבודם".
ולפי מה שנתבאר יובן היטב שמי שמרגיש מעלה לעצמו 
שאינו  בדבר  מתהלל  זה  הרי  גבורתו  או  עשרו  מחמת 
המתהלל  ואף  באמת,  מעלה  שום  בזה  שאין  אמיתי 
זה התהללות שקרית שהרי החכמה היא  בחכמתו הרי 
שמתהלל  מי  ורק  עצמו.  מעלת  זו  ואין  שמים  מתנת 

בעבודת ה' הרי זו התהללות אמיתית וזו אינה גאוה.
אמנם ודאי שאם חושב את עצמו בעל מעלה בעבודת 
)כמבואר  גאוה,  זו  הרי  באמת  שהוא  ממה  יותר  ה' 
ובמעשיו  בחכמתו  "והמתפאר  וז"ל  צדיקים  בארחות 
שאין בו – אין מידה רעה כמותה ואין דוגמתה"(. וכיון 
שהיצר מלהיב את לב האדם להתפעל ממעלותיו יותר 
ממה שהם באמת צריך זהירות גדולה בדבר שלא יתגאה 
מעלת  מכיר  אם  שגם  ועוד  האסור,  באופן  ה'  בעבודת 
עצמו בלי תוספת – אם אינו מכיר בכך שהשי"ת סייע 
יכול  אין  עוזרו  חז"ל אלמלא הקב"ה  כמו שאמרו  בידו 
לו – הרי זו ג"כ התהללות שקרית שחושב שעשה הכל 
בעצמו ובאמת אינו כן, ועוד שיש לו לאדם להכיר גם 
את חסרונותיו שאם מכיר רק את מעלותיו זה ג"כ מבט 

שקרי. 

בלב,  היינו  ה'  בעבודת  להתהלל  שמותר  שאמרו  ומה 
אבל בדיבור ובמעשה ודאי שאין להתהלל כלל, וכמבואר 
בב"מ כג: שצריך לשנות ולומר שאינו יודע מסכת שיודע 

משום ענוה.

גליון 4 אלול ה'תשע"ד - פרשת שופטים בס"ד

המשך בעמ' הבא <<<



שיח ההלכה
הרב דוד נתן גלר שליט"א

במנהג לומר לדוד ה' אורי וישעי

במדינתנו מרח'  ונוהגים   ) ב'  ס"ק  )ס' תקפ"א  במ"ב  איתא 
מזמור  התפילה  גמר  אחר  יום  בכל  לומר  יוה"כ  עד  אלול 
אחריו  ואומרים  וערב.   בוקר  וגו'",  וישעי  אורי  ה'  "לדוד 
קדיש, ואנו נוהגים לומר עד שמיני עצרת ועד בכלל. וביום 
שיש בו מוסף, אומרים אחר גמר תפילת שחרית קודם "אין 
כמוך" ובערב אחר תפילת מנחה. ובמקומות שאומרים אותו 
נפשי"  "ברכי  מזמור  להקדים  יש  בר"ח  התפילה  גמר  אחר 

ובשחרית יש להקדים שיר של יום עכ"ד.
א. מנהג זה לא מופיע בטור ובשו"ע ואף לא בכתבי האר"י 
ז"ל אך הובא בספרי קדמונים בשם תלמידי האר"י והמהרח"ו 
מר"ח  זה  מזמור  האומר  שכל  קטן"  טוב  "שם  בספר  וכתב 
נתונה על האדם  גזירה רעה  אלול עד שמחת תורה אפילו 
משמים, יכול לבטלה. ומבטל מעליו כל גזירות קשות ורעות 
]ובספר עבודת הקודש להחיד"א  זכאי בדין.  ויוצא בדימוס 
כתב )בחלק סנסן ליאיר( דהאומר מזמור זה כל השנה אחר 

שמו"ע ימצא חיים[.
אך כאמור לא מוזכר מנהג זה בהלכה, ומשום כך יש קהילות 
שנהגו שלא לאומרו מחמת דאין לחדש מנהגים שלא הוזכרו 
בפוסקים הראשונים. ובמעשה רב הלכות תפילה )סעיף נ"ג( 
כתב דאין לומר מזמור זה וביארו בשם האדר"ת דהביא דאף 
בתיקוני מהרש"א ס"ל דלא לומר מזמור זה, ובטעמם כתב 
ומשום  )י"ב:(  בברכות  כדאיתא  דציבורא,  לטירחא  דחיישי 
מוסיפים  דאין  )כ"א.(  במגילה  וכדאמרי'  מלאכה  ביטול 
דהבין  בדבריו  וי"ל   במלאכה.  שמותרים  ביום   קרואים 
עושים  שאין  בימים  ואף  כלל.  זה  מנהג  קבלו  לא  דמשו"ה 
בהם מלאכה ואין חשש של טירחא דציבורא גם לא אמרי. 
]ויש לציין דבספרי המנהגים יש שנהגו שלא לאומרו בליל 

שבת , מחמת שלא לעכב את הקידוש[.
זה  מזמור  אומרים  מתי  עד  שיטות  ב'  הובא  במ"ב  הנה  ב. 
דבתחילה כתב דנוהגים במדינתנו לאומרו עד יוה"כ, ואחר 
בכלל.  ועד  עצרת  עד שמיני  לאומרו  נוהגים  דאנו  כתב  כך 
עד  רק  לאומרו  נוהגים  א"י  בני  אך  חו"ל.  מנהג  זה  וכיום 
דתלוי  לבאר  יש  השונים  המנהגים  ובטעם  רבא  הושענא 
מטה  ובספר  שו"ע  בקיצור  המבואר  וכפי  המנהג.  ביסוד 
אפרים בביאורו באלף למטה )אות ה'( דכתב דמקור המנהג 
ה'  "לדוד  דדרשינן:  בתהילים  טוב  שוחר  המדרש  ע"פ  הוא 
אורי"- בר"ה "וישעי"- ביוה"כ ומזה דרשו לקרוא מזמור זה 
עד יוה"כ וכך היה המנהג המקורי, אך דורשי רשומות דרשו 

אף את המשך הפרק שנא' בו "כי יצפנני בסכה" דקאי על 
חו"ל  דבני  חו"ל  לבני  א"י  בני  בין  חילוק  יש  וכאן  סוכות, 
ספיקא  מחמת  עצרת  בשמיני  אף  בסוכה  לאכול  שנוהגים 
דשמיני  א"י  ובני  עצרת  שמיני  עד  לאומרו  נוהגים  דיומא 
עצרת הוא שמחת תורה נוהגים לאומרו עד הושענא רבא 

בלבד.
ג. זמן אמירתו בערב. במ"ב כתב דזמנו אחר תפילת מנחה, 
יז'(  )אות  המטה  בקצה  אך  אפרים,  מהמטה  דבריו  ומקור 
באלף  וכ"כ  ערבית  תפילת  אחר  לאומרו  נוהגים  דיש  כתב 
למגן )ס"ק י'( ובלוח לא"י ועוד. וכן נוהגים בני אשכנז. ובני 
ונוסח ספרד נוהגים לאומרו בתפילת מנחה.   עדות המזרח 
ויש לדון במי שמתפלל במנין שנוהגים לאומרו במנחה או 
שמתפלל במנין שנוהגים לאומרו בערבית האם מחויב לומר 

עמהם.
השו"ע  דברי  על  דכתב  ס"ה(  )סי'  המ"ב  דברי  וידועים 
נכנס  כך  ואחר  ק"ש  אדם  קרא  דאם  דפסק  ב'(  סעיף  )שם 
עמהם  לקרות  צריך  ק"ש,  קוראים  ציבור  ומצא  לביהכנ"ס 
ק"ש וכו', וכתב המ"ב )ס"ק ט'( דה"ה  שאר דבר שהציבור 
אומרים כגון "תהילה לדוד" ו"עלינו" קורא עמהם. שכן דרך 
עם  לאומרו  צריך  דידן  בנידון  אף  זה  לפי  ולכאורה   . ארץ 

הציבור משום דרך ארץ.
וכך ראיתי בשם הגרש"ז שהורה שיש לאומרו עם הציבור 

כפי מנהגם.
אך יש להליץ טוב בעד הנוהגים לצאת אחר "עלינו" בערבית 
המ"ב  פסק  על  דחלקו  באחרונים  דיש  ה'".  "לדוד  קודם 
)דמקור דבריו הוא המג"א( וס"ל דדוקא בפסוק ראשון של 
ק"ש יש לנהוג כן ולא בשאר דבר, וכ"כ הערוך השולחן )שם 

סעיף ו'( ובתהילה לדוד )סעיף ז'(.
עוד יש לומר בזה דהנה כתב בסידור יעב"ץ בה' הלילה )סעיף 
וכן כתב בבאה"ט  יהיה בתורה שבע"פ  ו'( דהלימוד בלילה 
)סימן רל"ח סעיף ב'( דעל פי קבלה אין לקרוא מקרא בלילה.
שאף  שרואים  )וכפי  למעשה.  הלכה  כן  נוהגים  שאין  ואף 
בתפילת ערבית אומרים פרקי תהילים לחלק מהנוסחאות( 
בכל אופן יש לומר דבמקום שיש ענין לא לומר אין חשש 

של דרך ארץ.
שאדם  באופן  הם  המ"ב  דברי  דכל  לחלק  יש  נוסף  באופן 
יוצא  אם  אך  הציבור  עם  אומר  ואינו  הכנסת  בבית  נמצא 

מחוץ לבית הכנסת אין חיסרון.
ושמעתי בשם הגריש"א  שכך הורה, שאין צריך לשוב ולומר 
לדוד  ה' אחר שכבר אמר בתפילת מנחה, אך לכאורה לאור 
במנחה  ה'  לדוד  לומר  שנוהגים  במקום  המתפלל  האמור, 

צריך לומר עמהם.

<<< לעמידה, ואם כן מה היא?(

הבדל  שיש  לבאר  ניתן  ולכאורה 
בין בזיון שאדם גורם לעצמו, לבין 
הנגרם לו ע"י אחרים. מלך שעומד 
את  לעצמו  גורם  לשבת  במקום 
היא  היבמה  בחליצה  אך  הבזיון, 
אחרים  ע"י  שנגרם  ובזיון  היורקת, 

מלך אין יכול למחול.

ונראה שחילוק זה יסודו במחלוקת 
הגמרא והספרי, שהרי 'שום תשים 
עליך מלך' משמעותו שתהא אימתו 
בבזיון  גם  והיינו  אופן,  בכל  עליך 
הראשון  כתירוץ  וזה  עצמו,  ע"י 
שלא חילק בין בזיון שבא ע"י עצמו 
אחיך  'מקרב  אך  אחרים,  ע"י  לבא 
תשים עליך מלך' משמעותו שתהיה 
אימתו מוטלת ביחס לאחיך, והיינו 
כתירוץ השני שרק בבזיון שבא ע"י 

אחרים אין כבודו מחול.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

מבואר בסימן ק"ט )סעי' א'( שאדם 
ציבור  ומצא  הכנסת  לבית  שבא 
לו  אסור  י"ח,  תפילת  שמתפללים 
להתחיל להתפלל באופן שלא יגמור 
למודים  ציבור  שליח  שיגיע  קודם 
ח"ו  ככופר  נראה  יהיה  שלא  כדי 
הציבור  עם  יחד  משתחווה  שאינו 

)וכן הדין בקדושה עי"ש(. 
)סעי'  קיג'  דבסימן  להקשות  ויש 
א'( מבואר שבאמצע הברכה מותר 
ברכה  כל  בתחילת  ורק  לכרוע, 
ובסוף כל ברכה אסור לכרוע. וא"כ 
לכאורה יש לומר שיתחיל להתפלל 
וכשיגיע שליח ציבור למודים יכרע 
שידקדק  אלא  הציבור,  עם  יחד 
ולא  בלבד  ברכה  באמצע  לכרוע 

בתחילת או בסוף ברכה.

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
"אמונת חיים" - על מועדי השנה

הנפלא  הספר  על  ולכתוב  לסקר  לנו  היא  יתירה  חיבה 
סדר  על  ונפש  לב  משובבי  מאמרים  ובו  חיים",  "אמונת 
חג  הכיפורים;  יום  השנה;  ראש  כולה,  השנה  מועדי 
הסוכות; שמחת תורה; חנוכה; ט"ו בשבט; פורים; פסח; 
ספירת העומר; ל"ג בעומר; שבועות; בין המצרים וחמשה 
עשר באב. כל זה מתנובת אוצרו הטוב של הגה"צ רבי 

יעקב  קול  בישיבת  רוחני  מנהל  שליט"א,  שיפמן  חיים 
המעטירה, ומחשובי מרביצי היראה והמוסר בקהילות בני 

התורה בעירנו.
בלום  אוצר  בהיותו  שלפנינו,  הספר  הוא  ייחודי  חיבור 
מוסר  ומחשבה,  קבלה  יראה,  דברי  של  מאוד  ונשגב 
בשיחותיו  שליט"א  המשגיח  הגה"צ  של  כדרכו  וחסידות, 
מרגליות  מפיק  בפה  אשר  לתהילה,  הנודעים  ודרשותיו 
ספרי  מכל  ובחכמה  בתבונה  הוא  בולל  אומן,  ובמלאכת 
נאים הדברים שבעתיים בבואם  ומה  רבותינו הקדושים, 
בספר עלי גיליון, מעטו הבהיר והצח של הגה"צ המחבר 

שליט"א.

ראוי הוא ספר נכבד זה להיות בחיקו של כל אברך וצורב 
לקראת  ובמיוחד  השנה,  במעגל  ומועד  חג  בימי  בתורה, 
מאריך  עליהם  האיתנים,  ירח  ומועדי  הנוראים  הימים 
בינה  המאלפים  נשגבים,  מאמרים  בח"י  שליט"א  הגה"צ 
 - הסוכות  וחג  הכיפורים  יום  השנה,  ראש  ימי  במהות 

הבאים עלינו לטובה.
ברכותינו להגה"צ המשגיח - הרב המחבר שליט"א למען 
מעיינות  בהפצת  גופא  ובריות  ועוז  שאת  ביתר  ימשיך 
לקחו  ושומעי  תלמידיו  תמיד  וייאותו  הטהורה,  יראתו 

לאורו הטוב.

ויכתב בספר

נשיח במשפטיך
הרב מרדכי שיינין שליט"א

הזכות לדון בזה בורר לו אחד )זבל"א( 
כאשר יש בי"ד קבוע בעיר

גרסינן במתני' סנהדרין כג. "דיני ממונות בשלשה. זה 
להן  בוררין  ושניהן  אחד,  לו  בורר  וזה  אחד  לו  בורר 
עוד אחד, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, שני דיינין 

בוררין להן עוד אחד". 
ובגמרא שם: "מאי שנא דעבדי הכי, אמרי במערבא משמיה 
דרבי זירא, מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין 

אחד ושניהן בוררין להן עוד אחד, יצא הדין לאמיתו".
ופירש"י "דצייתי בעלי דינין, דסבר החייב הרי אני בעצמי 
מהפך,  היה  בזכותי  להפך  יכול  היה  ואם  האחד  ביררתי 
מפני  שניהן  בזכות  להפך  דעתן  נוחה  בעצמן  והדיינין 

ששניהם ביררום".
וז"ל  כתב  ז"ל  הרא"ש  "וא"א   : י"ג  בסימן  הטור  כתב 
ולומדין ממנו  לפי שיש חסרי הדעת טועים בדברי רש"י 
שהדיין יש לו להפך בזכות מי שבררו ועומד במקומו להפך 
דברים אשר לא כדין, ונהגו כמה אנשים לברור להם דיין 
בעל תחבולות ונתלים בדברי רש"י שמשמע שיש לו להפך 
בזכותו וחלילה. וחס שלא דקדקו בדבריו, שכתב דסברי 
הרי ביררתי שסובר כך שיהפך בזכותו יותר מבזכות האחר 
ומתוך כך צייתי לדינייהו, אבל הדיין עצמו חלילה שיהפך 
אבל  גמור.  דין  לו  שיראה  לא  אם  לזכותו  סברא  למצא 
אם היה יכול להטעות את חבירו שיקבל סברתו אף ע"פ 

שהוא מפוקפק בה, הרי זה בכלל מטה משפט. אבל דעת 
הרב ז"ל מתוך שזה ביררו מבין דבריו לאשורו ואם יש לו 
שום צד זכות נושא ונותן עם חבירו, וכן עושה דיין השני 
למי שבררו, ונמצא שלא ישאר שום צד זכות נעלם מעיני 
ומכריע  שניהם  של  ומתן  משא  שומע  והשלישי  שניהם, 

ביניהם ויוצא הדין לאמיתו".
אמנם, יעויין בפיה"מ להרמב"ם  שכתב טעם דברי חכמים 
שהדיין  "לפי  וז"ל:  שלישי  שבוררין  הם  הדיינים  ששני 
הדיין  וכן  בזכותו,  מהפך  הדין  מבעלי  אחד  אותו  שרצה 
והשלישי  שבררו,  השני  הדין  בעל  בזכות  מהפך  השני 
יכריע ביניהם ולא תהא לו נטייה לאחד מבעלי הדין לפי 

שאף אחד מהם לא בררו".
שפירש  הריב"ן  פירוש  הביאו  כדי(  )ד"ה  שם  ובתוס' 
שאני  דייני  קושטא  ויאמר  ברצון  יפרע  החייב  "שאפילו 
היה  בזכותי  להפך  יכול  היה  ואם  האחד  ביררתי  בעצמי 
הפירוש,  כך  משמע  ריהטא  דלפום  עוד,  וכתבו  מהפך". 
שמתוך שבירר זה שלו וזה שלו השלישי יצא הדין לאמיתו 
לחובה  ירבו מהפכין  ולא  הענין שקול,  עוות שיהא  בלא 

על מהפכין לזכות ולא להפך".
ולכאורה נראה שבזה נחלקו ב' הפי' בתוס'. 

והנה כתב השו"ע בסימן י"ג סעיף א': "אחד מבעלי דינים  
שאמר: איש פלוני ידון לי, ואמר בעל דינו פלוני ידון לי, 
בוררים  אחד   וזה  אחד  זה  שבררו  דיינים  שני  אלו  הרי 
להם דיין שלישי, ואין צריך שיהיה הדיין השלישי ברצון 
הבעלי דינים, ושלשתם דנים אותם, שמתוך כך יצא הדין 
גדול  חכם  הדין  בעל  שבירר  האחד  היה  אפילו  לאמתו. 
וסמוך, אינו יכול לכוף את בעל דינו שידון אצל זה, אלא  

גם הוא  בורר מי שירצה".
המשך בעמ' אחרון <<<

שיח הפרשה - המשך



הרה"ג ר' משה שציגל שליט"א
 

ידוע מאמר המשנה ] אבות פ"ד מ' טז' [ רבי יעקב 
העולם  בפני  לפרוזדור  דומה  הזה  העולם  אומר 
הבא, התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין.

"גם"  הוא  שהעוה"ז  אצלינו  נתפס  שיטחי  בהיבט 
מקום למפעל ולבית היוצר למעשה מצוות שעל ידם 
יוכל האדם לאכול את שכר מצוותיו לעולם הבא, אבל 
עדיין נשאר במחשבתינו שהעוה"ז הוא סוכ"ס עולם 
גשמי ששווים אלו שמקיימים בו תורה ומצוות לאלו 
 - גויי הארצות, ואם זה עמי  שלא מקיימים ]אם זה 
זכותם   – ומכירים את חובתם  יודעים  ארצות שלא 
לקיים[ ונראה להתבונן בזה במחשבה מעמיקה יותר.     
איתא בגמ' ]סנהדרין צד' ב'[ עה"פ והיה ביום ההוא 
יסור סבלו מעל שכמך ועולו מעל צוארך וחובל עול 
עולו  חובל  נפחא  יצחק  א"ר  י'(  )ישעיה  שמן   מפני 
של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו שהיה דולק בבתי 
כנסיות ובבתי מדרשות, מה עשה נעץ חרב בביהמ"ד 
ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו וכו', 
כלומר שהיה בידו של סנחריב להכות בישראל, אלא 
שהתעצמות לימוד התורה שהפעיל חזקיהו היה המגן 
והחוסן בפני אותה סכנה ממשית,  ויש להתבונן האם 
בעלמא  זכויות  ריבוי  הביאו  רק  חזקיהו  של  מעשיו 
או  ישראל,  בני  של  להצלתם  המסנגר  בצד  שעמדו 

שיש בזה איזה סיבה ישירה שתצדיק את הצלתם.
הוא  בריך  קודשא  שהלא  הוא,  שהעניין  ונראה 
ואורייתא וישראל חד הוא ]זהר, האריך בזה בנפה"ח 
הם  הרי  העולם  אומות  משא"כ  טז'[   פ'  א'  שער 
ישראל  כלל  אם  וע"כ  וחיות,  כבהמות  יתברך  לפניו 
וממילא  אמיץ,  בקשר  ה"אוורייתא"  עם  מקושרים 
קשורים הם אף עם הקב"ה באחדות שלמה, ממילא 
אין אומות העולם שהם בני חיי העוה"ז יכולים על 
כלל ישראל שהם מבני העולם הבא, כלומר העוה"ז 
של  פרוזדור  כמו  הינו  לעוה"ב  "פרוזדור"  שהוא 
וכמו  הבית,  עניני  ופתיחתו של  בית שהוא תחילתו 
פרוזדור שלפני בית המלכות שנוהגים אף בו בגינוני 
לעוה"ב  כפרוזדור  שהוא  העוה"ז  כן  ויראה,  מלכות 
הרי שכאן בעוה"ז יש בו ניהוג של חיי העוה"ב, ]זכר 
לדבר כמו שמצאנו שהקב"ה קרע את הים עבור כלל 
ישראל ועשה להם יבשה בתוך הים, כמו"כ כל אחד 
מישראל יכול להגיע לשביל ופרוזדור כאן בעוה"ז – 
עולם הגשם, שיהיה כעין עוה"ב[ וזה בעיקר ע"י לימוד 
- הזה של שני אנשים,  עולם  נמצא שאותו  התורה, 
אינו אותו עולם, כי לזה שחי בעוה"ז כפרוזדור של 
העוה"ב הרי שהוא חי אף כאן את תחילת הוואי של 
עוה"ב, ולעומתו זה שחי את חייו חיי גשם, כלומר לא 
בדביקות בתורה, הרי שאצלו זה עולם ששווה לאותם 

בני העולם – הזה, הגויים.     
והדברים מתבארים מתוך דברי המסילת ישרים ]פ"א[ 
שכתב ...ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא 
גדול  לשימוש האדם אמנם הנה הוא עומד בשיקול 
מבוראו  ומתרחק  העולם  אחר  נמשך  האדם  אם  כי 
הוא  ואם  עמו  העולם  ומקלקל  מתקלקל  הוא  הנה 
שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש מן העולם רק 
להיות לו לסיוע לעבוד בוראו הוא מתעלה והעולם 
גדול הוא לבריות  כי הנה עילוי  עצמו מתעלה עמו, 
כלם בהיותם משמשי האדם השלם המקדש בקדשתו 
יתברך וכו' עכ"ל, ואם נאמרים דברים אלו על חפצי 
העולם הזה ק"ו הוא על החיים עצמם של זה העולם.
ובהבנה זו יתבאר הענין הנ"ל, שכל כמה שיש ריבוי 
בן  הוא  ישראל  של  שמציאותו  הרי  בישראל,  תורה 
עוה"ב, ואין בני עולם הזה – הגויים שהם כבהמות 
בהעדר  אבל  העוה"ב,  לבני  להרע  יכולים  וחיות 
כבני  שמעמדם  הרי  לתורה  האמיצה  ההתקשרות 
בכלל  ח"ו  לפגוע  סנחריב  היה  יכול  וע"כ  העוה"ז, 

ישראל.
"בבית  חרב  שנעץ  דחזקיהו,  במעשה  וכשנדקדק 
המדרש", דלכאורה היה יותר מתאים שינעץ ברחובה 
של עיר למען לקבץ את כל הבטלנים, חזינן שלא עם 
עם  דווקא  אלא  הדיבור,  מדרש  לבית  שמחוץ  אלו 
תורה,  של  רוממותה  את  שיודעים  המדרש  בית  בני 
שהם יזדרזו לשמר כל רגע שלא יופסד, ושהם יקפידו 
והכוחות  החושים  כל  נתינת  היינו  בתורה  "לעסוק" 

על עסק התורה.
בשעה זו, שיש מאויבנו שנשאו ראש להצר ולהציק 
אין  הארץ,  יושבי  ישראל  עם  את  ולהרג  להשמיד 
ביכולותינו אלא כמעשיו של חזקיהו ולהגביר חיילים 
בבית  מצויים  שכבר  התורה  לבני  ובדגש  לתורה, 
בע"ה  נינצל  ובזה  בתורה  "עסוקים"  שיהיו  המדרש 
מכל צרה וצוקה, שנוכל לעבוד את ה' בבתי הכנסיות 

ובבתי המדרשות. מתוך שלום ושלוה אכי"ר.

שיח ההלכה
הגאון רבי מאיר שמחה אוירבך שליט"א
רב דקהילת ישיבת הר"ן ורב שכונת הדקל  

בדין האוכל שיעורים בתענית 
האם צריך לברך על כל אכילה 

ואכילה

נשאלה שאלה למעשה במי שהוצרך לאכול ביום 
הכיפורים מפני חשש סכנה ובאופן שיספיק לו 
לאכול בשיעורים וכפי המבואר בשו"ע שבכה"ג 
פחות  פחות  לשתות  או  לאכול  להקפיד  יש 
האם  פרס,  אכילת  כדי  של  ובהפסק  מכשיעור 
 הוא צריך לברך על כל אכילה ואכילה או לא.

כי  להפסיק  שהוצרך  דמכיון  הם  הספק  וצדדי 
מחמת  א"כ  לאכול  לו  התירו  לא  מזה  ביותר 
זה הוי הפסק וצריך לברך בכל פעם שאוכל או 
זמן  כעבור  לאכל שוב  שנאמר שמכיון שדעתו 
ממילא  א"כ  לאכול,  באופן שדעתו  ועכ"פ  מה, 

אין כאן היסח הדעת ולא הוי הפסק.
שני  מבואר  רע"א(  סי  )או"ח  בטוש"ע  והנה 
שיטות בדין מי שאכל ושתה בערב שבת מבעו"י 
מפה  שפורס  הוא  שהדין  היום  עליו  וקדש 
לברך  צריך  האם  הראשונים  ונחלקו  ומקדש, 
שוב על היין כשמקדש וכן האם צריך לברך שוב 
ברכת המוציא כשממשיך לאכול, ומקום הספק 
מחמת  ולאכול  להפסיק  שמוכרח  דמכיון  הוא 
הפסק,  דהוי  אפשר  עליו  שמוטל  קידוש  חוב 
אם  רק  לאכול  לו  אסור  שהרי  פת  על  ובפרט 

מקודם יקדש על היין.
לברך  צריך  שאין  בשו"ע  נפסק  היין  על  והנה 
דעה  דעות  שני  בשו"ע  מובא  הפת  על  ואלו 
ראשונה בסתם שצריך לברך ובשם יש אומרים 
שעיקרא  יוצא  וא"כ  לברך,  צריך  שאין  כתב 
ורק  לברך  שצריך  השו"ע  דעת  נוטה  דדינא 
פסקו  להקל  ברכות  שספק  מפני  למעשה 

האחרונים שאין לברך. 
והנה נידון דידן יותר דומה לברכת הפת כי על 
היין מובן שאין צריך לברך כי הרי אדרבה הוא 
צריך  מקודם  ורק  לקדש  כדי  לשתותו  מוכרח 
להגיד עליו דברים, וז"ל הרא"ש "דודאי איסור 
להצריך  הפסק  דהוי  לקידוש  גרום  האכילה 
הקידוש  גורם  שהוא  בפה"ג  אבל  המוציא 

בשביל איסור שתייה לא הוי הפסק". 
ואפילו לפי דעת הי"א שגם בפת לא הוי הפסק 
אבל יתכן שכאן שאיני, דהנה הב"י מקשה על 
על  שוב  מברך  שאינו  פוסק  שכאן  הרמב"ם 
ח'(  )הל'  ברכות  מהלכות  ד'  בפרק  ואילו  היין 
בואו  ואמרו  שותין  "היו  וז"ל  הרמב"ם  כותב 
וכו' נאסר עליהם לשתות  ונקדש קידוש היום 
קודם  ולשתות  לחזור  רצו  ואם  שיקדשו,  עד 
לברך  צריכים  רשאים  שאינם  אע"פ  שיקדשו 
בפה"ג ואח"כ ישתו". ודין זה נפסק בשו"ע שם 
מפורש  רואים  דא"כ  הב"י  ושואל  ה'(  )בסעי' 
לחזור  צריך  קידוש  חובת  עליהם  שחל  שבזה 

ולברך בפה"ג. 
התם  דשאני  לתרץ  אפשר  לכאורה  זה  אולם 
להמשיך  חפצים  שאינם  דעתם  גילו  שהרי 
לשתות עד שיקדשו וזה דומה לדין של הב לן 
ונבריך )שכתוב שם באותו הלכה( דהוי הפסק 
השתייה  במפורש  עצמם  על  אסרו  כי  גמור 
היו  הקודם שמצידם  בנידון  אבל  עד שיקדשו, 
שחשכה  מכיון  רק  ולשתות  להמשיך  מוכנים 
צריכים לקדש ומכיון שרק ממילא נאסר עליהם 
וזה מה שמוטל עליהם לקחת עוד כוס ולשתות 
לשם קידוש לא הוי הספק, ושוב ראיתי כעי"ז 
שיעורים  שהאוכל  נראה  וא"כ  בלח"מ.  שם 
מכיון  הרמב"ם  של  לדין  יותר  דומה  בתענית 
מפסיק  שהוא  בדעתו  החליט  כאילו  הוי  שזה 
מיד  כבר  יכול  הרי  השו"ע  של  בדין  כי  עכשיו 

לקדש ולאכול וכאן הוא מוכרח לחכות.  
אמנם כלפי ברכת המוציא הוי הקידוש הפסק 
כי הסעודה הקודמת היה סעודה של חול ובלי 
אי  וג"כ  זה סעודת שבת  ועכשיו  קידוש  חובת 
וככתוב  הקידוש  אמירת  בשעת  לאכול  אפשר 
לשני  אותם  מחלק  שהקידוש  וביותר  בט"ז, 
דומה למתפלל באמצע סעודתו  ואינו  סעודות 
דלא הוי הפסק כי תפילה זה לא גמר סעודתו, 
ומה שכתב הט"ז שזה דווקא אם הגיע סוף זמן 
תפילה ומוכרח להפסיק את הסעודה בכה"ג הוי 
התפילה הפסק כבר העירו עליו מדברי הרא"ש 
שהוא בעל שיטה זו שהקידוש הוי הפסק לענין 
ברכת המוציא שכתב מפורש בפ' ע"פ )סי' כ"ד( 
לגמור  שהות  ואין  מנחה  זמן  הגיע  שאפילו 
וכן  הפסק  הוי  לא  אפי"ה  ולהתפלל  סעודתו 

שהקידוש  שם  בגר"ז  הרא"ש  דברי  את  ביאר 
מחלק את שתי האכילות עי"ש בהסבר הדבר, 
שלא  להפסיק  כוונה  שיש  דידן  בנידון  וא"כ 
שתי  דהוי  מסתבר  שלם  לשיעור  יצטרפו 

אכילות והוה הפסק.
ונראה שאפילו להחולקים לענין ברכת המוציא 
וכנ"ל יתכן שכאן שאני כי הם סוברים ששם זה 
המשך הסעודה ורק יש דין שיהא מקדש וא"כ 
שאני קידוש שיכול מיד לקדש ולאכול משא"כ 
נאמר  אם  ורק  זמן,  פסק  לחכות  שצריך  כאן 
זמן  של  שאילה  רק  היא  ששאלתנו  להיפוך 
וזמן ממילא אתי ובקידוש צריך מעשה קידוש, 
לפי  ואפיל  הראשון  כהצד  נוטה  הדעת  אולם 
החילוק  שעיקר  משמע  מלשונו  כי  הנ"ל  הט"ז 
אם זה הפסק מחמת דבר אחר או שזה בעצם 

שתי אכילות.
יש  ונקדש  באו  שאמרו  בדין  גם  ובאמת 
מחלוקת בין האחרונים האם חוזר ומברך פה"ג 
גם על כוס קידוש או רק אם שותה בלי קידוש, 
לומר  אפשר  עדיין  לברך  נאמר שא"צ  אם  וגם 
מירי  כאן  כי  לשאילתנו  דומה  שאינו  בתרתי 
מבע"י וא"כ זה דומה להבדלה שנפסק שאפילו 
אם אמרו באו ונבדיל לא הוי הפסק וכמבואר 
מכיון  ועוד  ביניהם,  החילוק  השו"ע  במפרשי 
שהוא רוצה להמשיך את הסעודה ומקדש מיד 

ויכול לאכול מיד שוב לא הוי הפסק.
דהנה  לשאלתנו  ראיה  עוד  להביא  נפנה  ועתה 
הראשונים נחלקו בדין של ארבע כוסות האם 
פסק  המחבר  וכוס,  כוס  כל  על  לברך  צריך 
שרק על כוס ראשון ושלישי ומנהגנו כהרמ"א 
מקורו  המחבר  ודעת  וכוס,  כוס  כל  על  לברך 
מסביר  הרי"ף  דהנה  והרא"ש  המאור  מהבעל 
וכוס  כוס  כל  על  לברך  שצריך  שיטתו  את 
כי  וגם  וכוס מצוה הוא בפנ"ע  וכיון שכל כוס 
כהב  והוי  הדדי  בהדי  ולמשתי  למקרי  אפשר 
לן ונבריך, והבעל המאור והרא"ש נחלקו עליו 
וזהו  אכילה  סילוק  שזה  המזון  ברכת  דשאני 
עיקר הטעם אבל באמירת ההגדה אין כאן שום 
הפסק ואפילו בין כוס שלישי לרביעי שמפורש 
שהכוס  מכיון  אבל  לשתות  שאסור  במשנה 
לפניו ודעתו לשתות לא הוי הלל הפסק, ואילו 
הרמב"ן חולק בתרתי כי גם בברכת אשר גאלנו 
מוסיף  וגם  הברכה  באמצע  לשתות  אסור 
כמצוה  ונחשב  בינתיים  להפסיק  עליו  שחובה 
אחרת וכלשונו של הרי"ף, ובהסבר דברי הרי"ף 
והרמב"ן האריכו בזה מפרשי השו"ע ואאמו"ר 
להפסיק  חייבו  שחכמים  דמה  שלמה  במנחת 
והלל כדי שיהיה  בין הכוסות באמירת ההגדה 
הרי  כי  מצוות  וארבע  כוסות  ארבע  שזה  ניכר 
וכוס  כוס  שכל  טעמא  להך  בע"פ  בגמ'  מבואר 
הוי מצווה בפ"ע ולכן לא הוי זוגות וא"כ ממש 
כיונו להפסיק ביניהם ושאר הראשונים נחלקו 
ולכן  לכולם  שווה  סדר  שיהא  רצו  כי  זה  על 
קבעו שתהיה מצוה חשובה בין כוס לכוס ואם 

שתאן כולם בבת אחת לא יצא.
וא"כ לפי מה שמנהגנו כשיטת הרי"ף וגם הרי"ף 
לשיטתו סובר כן בברכת המוציא בפורס מפה 
ומקדש א"כ בשאלתנו הנ"ל שהכוונה להפסיק 
בהפסק  לכו"ע  להיות  צריך  האכילות  שתי  בין 
עוד  לשתות  ודעתו  שמחויב  הוא  מהתם  וק"ו 
כוס ובכל זאת הוי הפסק, והראשונים שנחלקו 
על הרי"ף כי סוברים שחז"ל לא התכוונו ממש 
לשונו  כפשטות  נאמר  אם  ורק  וכנ"ל,  להפסק 
של הרי"ף שהמצווה מזקקת לברך על כל כוס 

וכוס א"כ ליכא למיפשט כלל לשאלתנו.
ברכת  רק  זה  שהרי  בזה  נתקשו  כבר  אולם 
הנהנין ולא ברכת המצות והאריך בזה אאמו"ר 
זצ"ל שם ויש בזה אריכות דברים במק"א, ושוב 
שדן  לח'  סי'  ו'  חלק  מהרש"ם  בשו"ת  ראיתי 
ממש בשאלה הנ"ל ומביא את כל הראיות הנ"ל 
שאין  לדינא  ומסיק  בדבריו  לפלפל  הרבה  ויש 
הוא  ראיתו  ועיקר  טעמים,  מכמה  לברך  צריך 
באופן  רו'( שכותב  סו"ס  )בא"א  מדברי הפמ"ג 
בתענית  שרוי  שהוא  כגון  לשתות  לו  שאסור 
שיהיה  עד  מה  זמן  לחכות  צריך  והרי  ובירך 
סובר  זאת  ובכל  ולשתות  לאכול  לו  מותר 
הפמ"ג שזה לא הוי הפסק וא"כ ק"ו בשאלתנו 
הנ"ל, ורק אם נחלק ונדחוק שכאן רצון חכמים 
הוא לחלק ממש בין שתי האכילות, ודוחק הוא 
כאן  יש  וא"כ  וכלל  כלל  אכל  לא  עדין  הרי  כי 
ראיה לנד"ד, ובסוף דבריו מביא מהבעל שואל 
ומשיב שדן בכעין שאלה זו ופסק שצריך לברך 
וכו' ומסיים שמי שיושב במקומו ורוצה לאכול 
עליה  רביע  דאיסורא  דארי'  אלא  לשתות  או 
שנית,  לברך  צריך  אין  דעתו  מסיח  אינו  ומ"מ 
ועכ"פ בכלל ספק ברכות הוא דאמרינן להקל, 

וצ"ע בכל זה.    

שיח המוסר



שיח השדה

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

במדור   3 מס'  בגליון  שליט"א  דואר  יאיר  הרב  מה שכתב  בענין 
שומר  לחייב  צדדים  מכמה  לדון  שרצה  במה  במשפטיך,  נשיח 
אין  שיותר  כיון  המנעול  על  גם  שפשע בשמירת מפתח שישלם 
שהם  נראה  ולענ"ד  המפתח,  שנאבד  לאחר  בו  תועלת  לבעלים 
דברי חידוש, א[ מה שרצה לדמות נידון זה למי שהזיק חלק מדבר 
שלם )וכמו שהביא דוגמא למי שהזיק מנעול אחד משנים( נראה 
שלם  דבר  אלא  מהמנעול  חלק  אינו  שהמפחת  ברור,  שהחילוק 
בפני עצמו, אע"פ שכל שימושו הוא רק ע"י המנעול המתאים לו. 
)וזה נכון בכל אופן שנפרש את חיובי השומרים(. ב[ מה שכתב 
לחייב ע"פ מש"כ הנתיבות בשטר חוב שיש לו שוויות מלבד עצם 
החוב בזה שכל אחד המוצאו יכול למוכרו לבעל השטר כדי שיוכל 
לגבות בו, ולפ"ז ה"ה בנד"ד שאע"פ שהמפתח בעצמו אינו שווה 
כלום מ"מ יש בו את אותו שוויי שאפשר למוכרו לבעל המנעול 
והוא ישלם עליו כדי שלא יצטרך לקנות מנעול ומפתח חדשים. 
ואני אומר, שלפ"ז נמצא שבכל חפץ יש לנו לשומו בשני שומות 
א[ כמה ששווה בשוק ב[ כמה ששווה לבעלים לשלם עליו. ומכיון 

שבדרך כלל לבעלים הוא שווה יותר נמצא שלעולם צריך השומר 
או המזיק לשלם יותר ממה ששווה בשוק וזה לא מסתבר כלל, 
ומסתימת הפוסקים בכמה מקומות מבואר שאין הלכה כן. וע"כ 
לחדש  נתכוון  לא  שלעולם  הנתיבות  של  דרכו  ע"פ  לפרש  צריך 
שומא אחרת בשטר, אלא מתייחס הוא למציאות קיימת שבשטר 
שאע"פ שלכל אדם זר אין מה לעשות עם שטר זה מ"מ בפועל יש 
בו שוויות בשוק משום שכל אחד רוצה למוכרו לבעל החוב כדי 
לקבל עליו תשלום מסוים, וע"ז כתב הנתיבות שחלק זה שבשטר 
הוא כגוף השטר ואינו תלוי במילים שבשטר, ולכן שייך שמשיכה 
יחייב בו גם לשמירה. משא"כ לגבי מפתח ומנעול הרי אין בשוק 
שווי אחר מלבד שווי המפתח עצמו, ואע"פ שלבעלים הוא שווה 
משווי  יותר  בו  לחייב  שאין  פשוט  וא"כ  המנעול,  כשווי  כמעט 

המפתח עצמו וכפי שנראה מפשטות הענין.             
נשלח ע"י הרב אברהם הערש ז.

לכבוד מערכת נשיח בחוקיך 
בימי בין הזמנים רבים נוסעים לכיוון המרכז ולכיוון הצפון, 

רציתי לברר ע"ג במה חשובה זו של מדור רב-שיח, אם יש מי 
שיודע בבירור היכן ראוי לומר תפילת הדרך כלומר היכן נחשב 

שהתרחקו מספיק ממקום ישוב.
נשלח ע"י הרב  ד. ק.

הגליון הבא יצא בעז"ה ערב שב"ק 
פרשת ניצבים-וילך כ"ה אלול

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

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

 )עד מ-200 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 איתי קצנשטיין שליט"א

דיני הירקות בשנה השביעית

קונטרס סדר השביעית למרן החזו"א:
"...הבא לקנות תבואה, קטניות וירקות צריך לדעת שאין 
בהם איסור ספיחין והם מותרים באופנים אלו: א. מחוץ 
לארץ ב. מעבר הירדן ומסוריה ג. שגדלו ביד נוכרי. וירק 

שצמח בשישית מותר אף אם צמח ביד ישראל."
ונבארם  לתוצרת חקלאית בשביעית  כמה מקורות  ישנם 

בקצרה בעז"ה:
1. יבול שישית - בזמננו עם פיתוחה של הטכנולוגיה ישנה 
אפשרות לאסם תוצרת שישית לזמן ממושך )כגון תפוח, 
גזר, דלעת ועוד( בתוצרת זו, כמובן, אין קדושת שביעית 

כלל.
2. חוץ לארץ - יבול חו"ל מתחלק לשתי מחלקות:

א. תוצרת חקלאית המיובאת לארץ )לאחר גמר מלאכה(.
ישנם כמה חסרונות ביבוא כזה: 

ליבוא  ניתנים  אינם  קצרים  מדף  חיי  בעלי  ירקות   •   
מעבר לים.

   • מחיר הירקות כולל הובלת הסחורה, ומכסים.
תוצרת  בהכנסת  השלטונות  שמערימים  קשיים   •  

חקלאית ממדינות זרות.
על כן פתרון זה הינו חלקי )בצל גזר צנונית ועוד(.

ב. יבול מהערבה הדרומית - ישנה מחלוקת בין הפוסקים 
היכן עובר גבולה הדרומי של א"י. 

גבולה  הוא  המלח  שים  ג-ד(  לד  )במדבר  בתורה  מפורש 
מערבה,  הגבול  ממשיך  משם  א"י.  של  מזרחי  הדרומי 
ותוצאותיו הימה )הים התיכון(. רבו השיטות היכן עובר 

גבולה הדרומי של א"י, ונסכם את השיטות המרכזיות:
ז"ל(  כהנא  קלמן  הרב  של  עדותו  )ע"פ  החזו"א  דעת   -
הגרי"ש  מרן  דעתו  וביאר  חו"ל.  ודאי  היא  שיוטבתה 
קידוש  הלכות  ברמב"ם  המבואר  פי  על  זצ"ל,  אלישיב 
ה-35  המעלה  לבין  ה-30  המעלה  בין  היא  דא"י  החודש, 

שדרומית  לומר  יש  ולכן  הארץ(,  כדור  רוחב  )בקווי 
מהמעלה ה-30 נחשב חו"ל. וכן כתב בחוט שני )פ"ד ה"ח(: 
יותר  שהוא  המלח  ים  כנגד  הרבה  מדרום  "השטח שהוא 
ועדות  נהגו  וכן  חו"ל".  ודאי  הוא  ]בערבה[  לאילת  סמוך 

השמיטה, שהישוב יהל ודרומה הוא חו"ל.
- כפתור ופרח קבע את גבולה הדרומי של א"י יותר צפונה, 
גבולה  את  שציינו  קודש  ואדמת  יוסף  המשנת  דעת  וכן 
הדרומי של א"י בין המעלה ה-30 ל-31. ע"פ דבריהם פסקו 
הדרומי  גבולה  את  העד"ח  של  הדין  ובית  יצחק  המנחת 
ירקות  וייבאו  מעשה  עשו  ואף  יהב  לעין  בסמוך  א"י  של 
משדות המוחכרים ע"י גויים. לעומת זאת, דעת הגריש"א 

שירקות ממקומות אלו אוסרים כלים!
3. עבר הירדן - ישנה אפשרות לייבא ירקות מירדן. ירקות 
ובני  גד  בני  מנחלת  חלק  במקומות שהם  בירדן,  הגדלים 
ראובן, קדושים קדושת שביעית, אולם איסור ספיחין אינו 

נוהג בהם )חזו"א שביעית סי' כו(.
ע"י  בקשיים  נתקל  אך  אפשרי,  מירדן  הייבוא  למעשה 

השלטונות מכמה סיבות שאכמ"ל.
גזרו איסור  נכרי לא  ביד  בירקות הגדלים   - נכרי  יבול   .4
על  מוזהר  דאינו  נכרי,  ביד  הגדל  על  גזרו  ]דלא  ספיחין 

השביעית[.
המהרי"ט  כדעת  החזו"א,  הכרעת  ע"פ  פנים,  כל  על 
לגוי  קנין  ]דאין  שביעית  קדושת  בהם  יש  והמבי"ט, 

להפקיע מקדושת א"י[.
וכן  סחורה,  בה  לעשות  ואין  קדושה,  שהתוצרת  מכיוון 
הדמים קדושים בקדו"ש, הנהיג החזו"א חנות שמיטה בה 
על  רק  משולם  והשכר  בשליחות  מהגוי  נלקחת  התוצרת 

הטירחה )עיין דרך אמונה פ"ו ס"ק י"ח(.
לנכרי  אמירה  והיא  נוספת,  בעיה  ישנה  נכרי  ביבול 
השמיטה  שומרי  בציבור  המבורך  הגידול  עם  בשביעית. 
כ"י, נאלצו בועדות השמיטה השונות לסגור חוזה עם הגוי 
עוד קודם השביעית כדי שיזרע עבורם. נחלקו הפוסקים 
בשביעית  גם  או  בשבת  רק  אסורה  לנכרי  אמירה  אם 
ובשאר איסורים )תוס' מו"ק יב:, מהרש"ל, שבה"ל ח"י סי' 
ר(. הכרעת פוסקי זמננו במכתב )משלהי אדר ב תשע"ד(, 
דאין הפירות נאסרים, אך יש לעשות מאמץ לייבא פרות 

וירקות מחו"ל כדי לצאת ידי כל הספקות.

שדה  לדוגמא,  הנכרים.  רמאויות  היא  נוספת  בעיה 
המניבה כ-3 טון יבול, בשמיטה מניבה 9 טון וד"ל... בעיה 
לקבל  ויש  שונים,  טכנולוגיים  פתרונות  ע"י  מטופלת  זו 

סחורה רק משדות המפוקחים היטב.
בתר  אזלינן  לשביעית,  ונכנס  בשישית  שצמח  ירק   .5
לקיטה והוא קדוש בקדו"ש, אך לגבי איסור ספיחין הכריע 

החזו"א כדעת הר"ש שאין בו איסור ספיחין.
דין )שבו הירק  ניתן לשווק במסגרת אוצר בית  ירק כזה 

מחולק לציבור בהשתתפות בשכר הפועלים וההובלה(.
)פלפל  מסוימים  ירקות  לשווק  אפשרות  ישנה  בזמננו, 
ועגבניות( במשך זמן ממושך לתוך שנת השמיטה, ואפילו 

לכולה )בשיטה ההולנדית(.
מסתפק  ה"ב(  )פ"א  בערלה  הירושלמי   - מנותק  מצע   .6
בפאת  והכריע  בשביעית,  מותרת  הבית  בתוך  זריעה  אם 
לקולא,  דרבנן  ספק  מדרבנן  דבזמננו ששביעית  השולחן, 
ומותר לזרוע בתוך הבית. החזו"א דחה את דבריו מכמה 
טעמים, ומ"מ כתב שהמקל לזרוע בתוך בית בעציץ שאינו 
על  לו  יש  מדרבנן(,  אלא  אינו  בו  זריעה  )שאיסור  נקוב 

מי לסמוך.
חממה, נחלקו בה הפוסקים אם דינה כבית: דעת הגרנ"ק, 
דינה  אין  הצמח,  גידול  עם  מיטיבה  שהחממה  שמכיוון 
דעת  וכן  הגידול,  לגרע  דרכו  בית  כי  כשדה,  אלא  כבית, 
הגריש"א, וטעמו כי זו היא דרך גידולו וטובתו של הצמח. 
שחממה  ווזנר,  והגר"ש  אוירבך  הגרש"ז  דעת  לעומתם, 
מונעת גשם ואוויר מהצמח, אלא שהם מושלמים באופן 
השלמה  ע"י  אלא  לגידול  טוב  שאינו  ומקום  מלאכותי, 

מלאכותית, לא נקרא שדה, ואין נוהגים בו דיני שמיטה.
מצעים  גבי  על  בחממות  לגדל  הגריש"א  הקל  למעשה, 
שמוכרים  בתנאי  נקוב(,  שאינו  כעציץ  )שדינם  מנותקים 
את העציץ לנכרי, והזריעה נעשית ע"י נכרי. )במכירה זו 
בגמירות  חסרון  ואין  תחנם",  "לא  של  בעיה  קיימת  לא 

דעת...(

בוודאי זכות גדולה תהיה למי שיפעל שאף בעירנו ביתר 
התורה  לעיר  כראוי  ומאורגן,  מסודר  הפצה  מקום  יהיה 
ע"פ דעת רבותינו, וכדברי מרן החזו"א: יזכו לעצמם ויזכו 

את הרבים ושכרן מן השמים.                            

רב שיח

054-8528141 )גבעה א'(

גמ"ח תפילין

<<< ובסמ"ע פי' בב' דרכים: א' – "דלכך כתב אחד מבעלי 
אז  כן  שאמר  הדבר  אירע  אם  כלומר  כו',  שאמר  דינים 
שומעין לשניהן, ושני הבוררים בוררים להם שלישי והוא 
ר"פ  הגמרא  לשון  הוא  וכן  לאמיתו,  הדין  יצא  דבכן  טוב, 
אחד  כשכל  דמיד  קאמר,  דהכי  נראה  "והיותר  ב'–  ז"ב". 
בוררין  הן  שלו,  בורר  אחד  כל  וכתבו  אחד  דיין  לו  בורר 
שני  אלו  הרי  וז"ש  אותן,  ודנין  בע"כ  שלישי  מעצמן  להן 

דיינים כו'.
 והנה כתב השו"ע בסימן ג' סעיף א': "אין בית דין פחות 
הנתבע  אם  כרחו,  בעל  האדם  את  דנים  והם   ... משלשה 
מסרב לירד לדין שאינו רוצה לדון עם התובע בעירו, אבל 
אם רוצה לדון עמו בעירו אלא שאינו חפץ בשלשה שבירר 

התובע, אז זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד". 
קבועים,  שאינם  בדיינים  דווקא  "ונ"ל  הרמ"א:  ע"ז  וכתב 
אדון  לא  לומר  יוכל  לא  בעיר,  קבועים  דיינים  אם  אבל 

לפניהם אלא בזה בורר, וכן נוהגין בעירנו". 
בפשטות נראה, כי הרמ"א בא לשלול את זכות של הנתבע 
לתבוע לדון בזבל"א כאשר יש בי"ד קבוע בעיר, וכל זכותו 

של הנתבע היא רק לדרוש "הלך אחר הנתבע".
הרמ"א,  של  טעמו  דלפי  כתב  ז'(  ט"ו,  )סנהדרין  החזו"א 
אינם  הנתבע  ובין  התובע  דבין  צ"ל  הדין,  עיקר  שהוא 

יכולים לתבוע זבל"א.
והנה הטור בסימן י"ד הביא את דעת הסמ"ג שכתב דכשיש 
יכול אחד  גדול מחבירו,  )מומחים( בעיר והאחד  שני ת"ח 
ואע"פ  זה אלא בפני האחר,  לומר לא אדון בפני  מבעה"ד 

והטור חלק  בעיר אחת,  כיוון ששניהם  ממנו  שהוא הקטן 
על דבריו שם. 

ומבואר, שכל הנדון הוא רק כששניהם בעיר אחת דאז ל"ש 
"הלך אחר הנתבע".

בשו"ע )י"ד, ג'( פסק כדעת הסמ"ג. ובבאה"ג כתב שם "ויכול 
אחד לעכב על חבירו וצריכין לברור בי"ד השווה לשניהם".
שהנתבע  דמה  הסמ"ג  בדעת  חידש  ה'(  )אות  שם  החזו"א 
)הלווה( יכול לכוף התובע )המלווה( לדון עמו אפילו בפני 
הקטן, כ"ז כשאין התובע )המלווה( תובע זבל"א, הא מיהת 
דאם התובע מבקש לדון בזבל"א, אזי צריכים לדון בזבל"א.
ומבואר בדבריו, דהזכות לזבל"א גוברת על הזכות של "הלך 

אחר הנתבע".
זבל"א  לתבוע  דא"א  ג'  בסימן  הרמ"א  דמש"כ  צ"ל,  ולפי"ז 
כיש בי"ד בעיר, מיירי באופן שיש רק בי"ד א' קבוע באותה 
יש  אזי  בעיר,  קבוע  אחד  מבי"ד  יותר  כשיש  אולם  העיר, 
למלווה זכות לתבוע זבל"א וזכות זו גוברת אף על הזכות  
של "הלך אחר הנתבע". כמו כן, גם הנתבע יכול לעכב בעדו 

וממילא צריכים להגיע להסכמה על מקום הדיון.
שני  דכשיש  העולים(,  בדינים  )שם,  החזו"א  כתב  אכן  כך 

בי"ד בעיר אחת יכולים שני הצדדים לתבוע זבל"א.
ומתבאר בדבריו, כי מח' הטור והסמ"ג נאמרה גם בשני בתי 
דין ולא רק בשני חכמים מומחים בעיר אחת. וכ"כ בשו"ת 

מהרשד"ם חו"מ סי' ז'.
ובהמשך דבריו )שם אות ז'( כתב, כי דינו של הרמ"א דא"א 
לתבוע זבל"א הוא מעיקר הדין ולא רק מכח מנהג. והוסיף 
עוד, דפעמים שעניין זבל"א גורם להשתמטות ויש בזה גם 

משום עניין כבוד הבי"ד של העיר.
אחד  מבי"ד  יותר  שיש  עיר  בכל  בזמנינו  כי  לפי"ז,  נמצא 
קבוע, זכותו של התובע לקיום זבל"א גוברת על הזכות של 

"הלך אחר הנתבע".

באגרות משה )חו"מ ח"ב סי' ג'( כתב, דכיום כל בע"ד יכול 
לתבוע זבל"א. 

בבד"ץ  דהמנהג  הביא,  תל"ז(  )ח"ג,  והנהגות  בתשובות 
העדה"ח דהנתבע יכול לתבוע זבל"א. ומטו משמיה דהגר"י 
בלוי זצ"ל, דאף התובע יכול לדרוש זבל"א וכמשנ"ת בדעת 

החזו"א.
התובע  תביעת  אם  דאף  כתב,  קל"א(  )ח"ג,  יצחק  במנחת 
וא"י  בהם  לשאת  הצדדים  על  בהוצאות,  כרוכה  לזבל"א 

להשתמט מכח זה. )עיי"ש במש"כ בעניין גובה התשלום(
אולם, יעויין בפת"ש )סימן י"ג אות ג'( מש"כ בשם הפנים 
ועיי"ש  זבל"א,  מקיום  שניתן  ככל  להימנע  דיש  מאירות 

במש"כ בגודל המכשלה של דיון בזבל"א.
בדבר  רק  בזבל"א  לדון  דיש  כתב,  צינץ   מהר"ל  ובשו"ת 
גדול. וכ"כ מו"ר בשו"ת מנחת אשר )ח"ב סימן צ"ט( דרק 
בעניינים ציבוריים, הנהגת קהילות  וכדו' שנסיבות העניין 
מצריכות לדון בזבל"א, אז הדרך הנכונה היא לדון דווקא 

בזבל"א, משא"כ בשאר דיני תורה. 
ככל  להימנע  יש  כי  שליט"א  שפרן  הגרמ"מ  שכ"כ  וראיתי 
הרבות  והמכשולות  התקלות  לאור  בזבל"א  מדיון  שניתן 

העלולות לצאת מכך.
אשר  עילית,  ביתר   - עירנו  לעניין  זה  בדין  יל"ע  והנה 
בראשות שני בתי הדין מכהנים הגאונים מארי דאתרא, אי 
לדעת החזו"א  ואף  דין אחד שבו שני הרכבים   כבית  הוי 
וכמש"כ  בזבל"א,  לדון  לתבוע  הדין  מבעלי  אחד  יוכל  לא 
או  דהבי"ד,  זילותא  משום  בזה  יש  שאף  בסו"ד  החזו"א 
שמא  יש להחשיבם כשני בתי דין ואז לדעת החזו"א אפשר 
לתבוע דיון בפני זבל"א, אולם לדעת החולקים אף בכה"ג 

א"א לתבוע זבל"א. וצ"ע בזה.
"והאמת והשלום אהבו".

נשיח במשפטיך - המשך


