
שיח הפרשה

צו התייצבות!

אולי  אשר  והישר,  התם  האיש,  אותו 
היה ואולי משל היה, טרוד היה בוודאי, 
באותו היום, בעסקיו המסועפים. אולי 
חישב חשבונות של צדקה, ושמא הרנין 
היו  העצומות  בנחלותיו  אלמנה.  לב 
בניו  וניגש חורש בקציר,  רועות  הבקר 
ובנותיו משתעשעים, מעין עולם הבא. 

של  נווהו  שקט  בה  העת  באותה  אבל 
איוב, שם בארץ עוץ, רעשה כל הארץ. 

יאחזון,  ורעדה  וחיל  יחפזון,  ומלאכים 
ויאמרו: "הנה יום הדין, לפקוד על צבא 

מרום בדין"!

מי הם אלו אשר באו ביום ההוא, בני 
האלוקים המה. כל מלאכי מעלה, שרשי 
או  דיבור,  מעשה,  כל  כולה.  המציאות 
מחשבת לב. כל פעול, כל יצור וכל אשר 
נשמה באפו. כל תעלומות וכל נסתרות 
מחשבות  בטן,  חדרי  כל  שמבראשית, 

אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש.

למה באו כל אלה ביום ההוא? להתייצב 
על ה'!

את  לנו  מגלים  בא(  פר'  )זוה"ק  חז"ל 
קו  הולך  סובב  עליה  האמצע  נקודת 
לא  ר"ה.  של  ביו"ט  והמשפט  הדין 
נפתחו  ולא  וסנגורים  פרקליטים  עמדו 
לפי  ישראל.  על  אלא  ספרים,  שלושה 
שביום זה יהי בישורון מלך, וכל יהודי 
במעשיו.  ונצורות  גדולות  פועל  ויהודי 
כל מעשה וכל מחשבה טובה, כמה כוח 
כל  שמים.  במלכות  נותנים  הם  ועוז 
אומץ  כמה  קדושה,  של  וגדר  הרחקה 
ועיזוז המה לחיילות של כבוד ק-ל. וזה 
לעומת זה עשה האלוקים. כמה חולשה 
באושיות  לפגוע  ח"ו  עלולים  וחידלון 
הממלכה, מלכות שמים וארץ, מכישלון 

ופיתוי שוא בעולם חולף כצל.

על מה הוא הדין ביומא דראש השנה, 
על ה'!

נכונים  כאחד,  כולנו  היינו,  כמה 
ומזומנים ליתן עוז לאלוקים. כמה אנו 

עתה, מתייצבים, על ה'!

בעיר  שופר  היתקע  אנו,  אומרים  אך 
ועם לא יחרדו? אין אחד מאיתנו, גדול 
ביום  נדחק  אינו  אשר  הוא,  שם  וקטן 
הנורא הזה, ומצעק מקירות לבבו: "ה' 
ועד"!  לעולם  ימלוך  ה'  מלך,  ה'  מלך, 
כולנו מתייצבים, כולנו מתאמצים, אבל 

הבעיה היא, "ויבא גם השטן בתוכם".

פנים  מעיז  ה',  על  בא  שלא  זה  הוא 
לכיסו  מכניס מכשיר  כולם,  בין  ונדחק 
בליבו  קנאה  מרה של  וזורק  פלוני  של 
של אלמוני. מסכסך כאן, "מערבב" שם, 
פורש רשת, יורד ומתעה, עולה ומקטרג.

לאחותינו  נעשה  מה  אחים.  עצה,  הבו 
נטמון  נדחיק,  כלום  בה.  שידובר  ביום 
מדמעותינו,  הרטוב  במחזור  פנינו 
שלפתח  יודעים  כלא  עצמנו  ונעשה 
חושים  נחלץ  לא  האם  רובץ.  חטאת 
ק-ל,  במלכות  עולם  לתקן  הזה,  ביום 
גאולי  ושנת  שופר,  כתקוע  נס  להרים 

באה.

נתערב  אדה"ר  חטא  מחמת  "דהנה 
חיצונים  לכחות  שליטה  וניתנה  טו"ר 
בתוכם,  השטן  גם  ויבוא  מעשה  שבכל 
ישראל,  התאחדות  היא  לזה  והעצה 
הם  בזה  זה  מתאחדים  כשישראל  כי 
מניחין  שאינם  אדם  בני  של  כמחיצה 
כאשר  ואך  השורות,  לבין  להיכנס  לזר 
יש פירוד ביניהם נכנסין דרך הביקוע". 

)שם משמואל שמיני( 

כולנו מתייצבים! כתף אל כתף באהבה 
כלולה, מחברים כל פירוד, אוטמים כל 
פרצה, מקרבים לב אל לב, וייעשו כולם 
אגודה אחת, לעשות רצונך בלבב שלם!

לחיים  לאלתר  טובה  וחתימה  כתיבה 
גמורים,  צדיקים  של  בספרן  טובים 
לשנה טובה, שנת גאולה וישועה, שנת 
ובכל  ביראה  בתורה,  ועליה  התעלות 

מידה נכונה.   

דבר העורכים

הרה"ג בנימין זאב היימן שליט"א

"כי המצוה הזאת וגו' לא נפלאת 
היא ממך ולא רחוקה היא וגו'"

לא  בשער  חכמות  לאויל  "ראמות  )פ"ח(:  במד"ר  איתא 
יפתח פיהו. מהו ראמות לאויל חכמות וכו', רבנן אמרי, 
הטיפש הזה נכנס לביהכנ"ס ורואה אותן עוסקים בתורה 
והוא אומר להן, היאך אדם למד תורה תחילה. אומרים 
לו, תחילה קורא במגילה ואח"כ בספר ואח"כ בנביאים 
כך  ששומע  כיון  באגדות.  ואח"כ  בהלכות  ואח"כ  וכו', 
אומר בלבו, אימתי אני למד כל זאת. וחוזר מן השער. 
הוי, בשער לא יפתח פיהו. אמר רבי ינאי: למה"ד, לכיכר 
שהיה תלוי באוויר. טיפש אומר, מי יוכל להביאו. ופקח 
אומר, לא אחד תלה אותו. מביא סולם או קנה ומוריד 
כל  אקרא  אימתי  אומר,  טיפש  שהוא  מי  כל  כך  אותו. 
אחד  פרק  שונה  עושה,  מהו  פיקח,  שהוא  ומי  התורה. 
בכל יום ויום עד שמסיים כל התורה כולה. אמר הקב"ה, 
לא נפלאת היא ואם נפלאת היא ממך, שאין אתה עסוק 

בה. הוי, כי המצוה הזאת".
בויק"ר  במק"א.  ועשירים  כאן  עניים  אלו  חז"ל  דברי 
ינאי  )פי"ט( איתא עוד ב' משלים מלבד משלו של רבי 

המובא בפרשתנו.
של  זו  בתלולית  קרא  פתר  דציפורין  חנין  "רב  האחד, 
זו. מי  יכול לקצות את  עפר. מי שטפש מהו אומר, מי 
שפקח מהו אומר, הריני קוצץ שתי משפלות היום שתי 
משפלות למחר, עד שאני קוצץ את כולה. כך מי שטיפש 
אומר, מי יכול ללמוד את התורה, נזיקין ל' פרקים, כלים 
ל' פרקים. מי שפיקח מהו אומר, הריני שונה שני הלכות 
היום שני הלכות למחר, עד שאני שונה את כל התורה 

כולה". 
לאחריו, מובא שם משלו של רבי ינאי בשם רבי יוחנן.
ששכר  נקוב,  לטרסקל  משל  לוי,  רבי  "אמר  והשלישי 
בעליו פועלים למלאתו. מי שטיפש מהו אומר, מה אני 
מועיל מכניס בזו ומוציא בזו. מי שפיקח מהו אומר, ולא 
שכר כל חבית וחבית אני נוטל. כך מי שהוא טיפש מהו 
אומר, מה אני מועיל ללמוד תורה ומשכחה. מי שהוא 

פיקח מהו אומר, ולא שכר יגיעה הקב"ה נותן".
יש כאן שלושה משלים שבאים לכאורה להביע את אותו 
המסר. לימוד תורה מעט מעט עד שיגיע העמל לידיעת 
התורה כולה. אולם, פשוט שאין כאו רק סתם עוד משל. 
שומה עלינו "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם" 
ועומק דבריהם לדבר אל כל איש מישראל באשר הוא, 
בתכונותיו וכישרונותיו, להשתמש במה שחננו הי"ת כדי 

לעסוק בתורה ולא להיות "טיפש" ולהתבטל ממנה.
כנגד שלושה בנים דברו חז"ל, וכאו"א מהם חייב לעסוק 

בתורה בכליו שלו.
מאבד  שאינו  הכישרון,  לבעל  ידבר  הראשון  המשל 
עליו  שהוטלה  למי  חנין  רב  המשילו  מאומה.  מלימודו 
ויקצוץ  יטרח  הוא  באם  עפר.  תלולית  לקצוץ  משימה 
בכל יום שתי משפלות, התלולית כולה תקצץ והמקום 
המטרה  את  השיג  הוא  שבעמלו  הרי  לתכליתו.  יוכשר 
ישקיע אט  הוא  בלימוד תורה  כך  והיא תשאר לתמיד. 

אט ויראה ברכה בעמלו.
זה  כישרוני.  הפחות  אל  מדבר  ינאי,  רבי  של  משלו 
לאדם  המשילוהו  לנצח.  במוחו  יישאר  לא  שלימודו 
שרוצה להגיע אל כיכר לחם התלויה  בגובה. אם חכם 
את  משביע  שהוא  למרות  הכיכר  אל  ויגיע  יטרח  הוא, 
רעבונו רק לפרק זמן קצר. לאחר כמה שעות ישוב הרעב 
הלומד  הוא  כך  אכל.  כבר  שהוא  ישכח  והוא  לו  ויציק 
למרות  וילמד  ישקיע  הוא  זמן. אם חכם  לאחר  ושוכח 
שיצטרך לאחר מכן לשוב בעמל על לימודו שלא ישכחנו.
כזה  שבכולם.  הפחות  אל  מדבר  של  השלישי  והמשל 
שמכניס באוזן אחת ומוציא בשניה. המשילו רבי לוי למי 

הרב אברהם שדמי שליט"א

"ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב 
זרעך לאהבה את ה' אלהיך בכל 
לבבך ובכל נפשך למען חייך" ל. ו. 

הא דכתיב "למען חייך" צריך ביאור על מה קאי?
והנה הרמב"ן כאן בד"ה ומל לבבך סובר דהפסוקים כאן 
קאי על ימות המשיח וז"ל - "אבל לימות המשיח תהיה 
למה  הלב  להם  יתאוה  לא  טבע,  להם  בטוב  הבחירה 
הנזכרת  המילה  והיא  כלל,  בו  יחפוץ  ולא  ראוי  שאינו 
כאן, כי החמדה והתאוה ערלה ללב ומול הלב הוא שלא 
יחמוד ולא יתאוה וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה 
ילמדו עוד איש  ולא  קודם חטאו של אדם הראשון..... 
את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו 
אותי למקטנם ועד גדולם, ובידוע כי יצר לב האדם רע 
מנעוריו וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל יצרם בזמן 

ההוא לגמרי..." עכ"ל.
עוד  בו  יהיה  לא  זמן  באותו  נמצא דהאדם  דבריו  ולפי 
יצר הרע, ויהיה בדרגת אדם הראשון קודם החטא. וא"כ 
לפי דבריו, פירוש "למען חייך" הכוונה היא שתבטל ענין 
קודם  לאדם  היה  כאשר  לעולם  האדם  ויחיה  המיתה 
חטאו. וכן מבואר להדיא בתרגום יונתן כאן דכתב וז"ל 
"ארום יבטל יצרא בישא מן עלמא, ויברי יצרא טבא.... 
מן גלל דיוגדון חייכון עד עלמין" והיינו כדברנו שבשעה 

שיתבטל היצר הרע האדם יחיה לעולם ועד.
והנה ידועה שיטת הרמב"ם )בי"ב מהל' מלכים( דאין בין 
העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד, 
שנהיה  כדי  היא  המשיח  ימות  דתכלית  שם  ומבואר 
פנויים לעסוק בתורה בלי טרדות כדי לזכות לחיי עולם 
הבא - ומבואר דבאותו זמן יהיה עדיין יצר הרע ומיתה 
בעולם – דבפהמ"ש להרמב"ם לפרק חלק כתב להדיא 
וכבר  בנו,  ובן  תחתיו  בנו  וימלוך  ימות  "והמשיח  וז"ל 
ישים  עד  ירוץ  ולא  יכהה  ולא  ביאר הנביא את מיתתו 
בארץ משפט ויאריך מלכותו ימים רבים עד מאד" עכ"ל. 
ועיי"ש שחוזר על כל הענין של ימות המשיח כמו שכתב 
בהלכות מלכים - אבל בפיהמ"ש הוסיף הרמב"ם נקודה 
אחת שלא הזכירו בהלכות מלכים וז"ל "וגם יארכו חיי 
החיים"  יארכו  והצרות  הדאגות  בהעדר  כי  אדם,  בני 
עכ"ל. - ולכאורה תמוה דמי הכריח הרמב"ם לומר שיהיה 

כן לימות המשיח שיארכו ימי חיי האדם?
דגם  שלנו,  מהפסוק  הוא  הרמב"ם  של  דמקורו  ונראה 
על  הולכים  אלו  שפסוקים  הרמב"ן  כמו  סבר  הרמב"ם 
שמיטה  בהלכות  מהרמב"ם  מבואר  וכן  המשיח.  ימות 
פסוק  שם  דהביא  ט"ז   - ט"ו  הלכה  י"ב  פרק  ויובל 
בפרשתינו וסובר שם הרמב"ם דקאי על ביאה שלישית 
י"א  פרק  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  וכן  המשיח.  בזמן 
ביאת  זמן  לענין  שבפרשתנו  פסוקים  הביא  א'  הלכה 

המשיח.
ועיין במשך חכמה בפרשתנו בפרק ל' פסוק ה' שביאר 
בירושלמי  חנינא  בן  יוסי  רבי  שיטת  לפי  שלנו  הפסוק 
דלפי  חכמה  המשך  וסובר  דשביעית,  ששי  פרק  ריש 
שיטתו פסוק זה איירי על זמן הגאולה שהיה בימי עזרא 
זרה.  דעבודה  יצרא  הגדולה  הכנסת  אנשי  ביטלו  שאז 
הפסוק  בסוף  שכתוב  מה  להרמב"ם  קשה  היה  וא"כ 
"למען חייך", והרמב"ם לא היה יכול לפרשו כמו הרמב"ן 
דהכוונה הוא על חיים נצחיים וביטול המיתה, דהרמב"ם 
סובר דבימות המשיח עדיין יהיה מיתה בעולם, ולכן סבר 
היינו  חייך"  "למען  לומר  הוא  הפסוק  דכוונת  הרמב"ם 
להאדם  יהיה  אבל  מיתה  שיהיה  הגם  המשיח  שבימות 
של  מקורו  וזהו  עכשיו.  שיש  ממה  יותר  ימים  אריכות 
הרמב"ם שבאמת יהיה כן, והרמב"ם רק הוסיף טעם לזה 
לפי הסברא "כי בהעדר הדאגות והצרות יארכו החיים" 

ואין זה ענין של נס.
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המשך בעמ' הבא <<<



נשיח במשפטיך
הרה"ג צבי מרדכי פלדהיים שליט"א

אומן שעשה מלאכה והמזמין לא 
לקחה והופסדה

ראובן הזמין סורגים אצל מסגר לדירתו, המסגר הביא את 
הסורגים והלוקח לא הסכים לקבלם בטענה כי הדוגמא 
איננה כפי הזמנתו, המסגר היה מוכן לשנות את הדוגמא 
ולשם כך לקחה למסגריה, אמנם ראובן מטענות שונות 
לא שיתף פעולה והסורגים נשארו במסגריה עד שאבדו 
בנסיבות שונות. לאחר שמיעת כל הטענות החליט ביה"ד 
לו  היה  ולא  העיסקה  את  להשלים  חייב  היה  ראובן  כי 
בו, אמנם עלתה השאלה האם ראובן חייב  זכות לחזור 

לשלם על הפסד הסורגים וכפי שיבואר.

ס"ח(  של"ג  )סי'  פועלים  שכירות  הל'  בשו"ע  איתא  א. 
ועשאו  ממך  ואקחנו  פלוני  דבר  לי  עשה  לאומן  "אמר 
שאם  דבר  והוא  לקחתו  רוצה  אינו  כך  ואחר  האומן 
הרא"ש  תשו'  מדברי  והוא  חייב",  יפסיד  מיד  יקחנו  לא 
וכך  כך  לי  לאומן עשה  בראובן שאמר  ו'(  סי'  ק"ד  )כלל 
ואקחנו למחר, והאומן עשה הדבר ואמר לראובן ליטלו 
דלא יפסיד וראובן לא לקחו כי לקחו מאחר, וכתב "על 
מעשה האומן חייב המצוה לפרוע לאומן כל הפסדו משום 
דינא דגרמי, מידי דהוה אהלכו חמרין ולא מצאו תבואה 
פועלים ומצאו שדה לחה נותן להם שכרם משלם שעל 
ידו הפסידו מלאכת היום, והכא נמי ע"פ דבורו הפסיד", 

ע"ש. 

ב. וכתב הסמ"ע )שם  סק"ל( דמדקדוק לשון הרא"ש נראה 
דהטיפול מוטל על האומן למכור הכלי, וחיוב בעה"ב הוא 
כפי ההפרש שיהא בין הדמים שיקבל האומן ובין הדמים 
דבגרמי  משום  הוא  ולכאו'  מתחילה.  עמו  שפסק  כפי 
חיובו לשלם את ההפסד ובאם ישנו ערך לחפץ ההפסד 
הוא ההפרש בין ערכו ובין מה שקבע עמו. ]ולכאו' ישנו 
הדמים  לפי  היא  ההפסד  הסמ"ע ששומת  בדברי  חידוש 

שפסק עמו ואע"פ שעצם החפץ ערכו פחות[.

ג. וכן יעויין בתשו' רעק"א )קמא סי' קל"ד( שכתב בנידון 
דהמוכרים  ממכתבו  הנראה  כפי  לדון  יש  "אולם  דידיה 
הביאו הפירות למקום הלוקחים ואח"כ חזרו הלוקחים, 
דבזה יש לומר דצריכים לשלם להמוכרים הוצאת נסיעת 
ההבאת פירות מדינא דגרמי, כמו שכתב הרא"ש בתשו' 
כלי  עשה  דהאומר  ס"ח  של"ג  בסי'  להלכה  כן  ופסקינן 
פלוני ואקנה ממך והאומן עשה הכלי וחזר בו חייב, והיינו 

מדינא דגרמי", ע"ש. 

שנגרם  ההפסד  שאין  נראה  היה  לכאו'  דידן  ובנידון  ד. 
לסורגים חשוב כגרמי מצד המזמין, דהרי מבואר בשו"ע 
דהוא חייב משום דהוה דבר האבד אם אינו לוקחו, וא"כ 
הרי הכא אין זה דבר האבד ואם היה בא המסגר ותובע 
את ראובן בזמן שהסורגים קיימים היה ביה"ד מחייב את 
הלקוח להשלים את העיסקה, וא"כ אין הפסד הסורגים 
נובעים מחמת שלא לקחם אלא מחמת שהמסגר התעצל 
וא"כ  העיסקה,  את  ולהשלים  לקחתם  בביה"ד  לתובעו 

לכאו' מחמת דינא דגרמי אין מקום לחייב את הנתבע.

ט"ו(  )ס"ק  בנתה"מ  דהנה  אחר.  מצד  לדון  יש  אמנם  ה. 
וחיובו  האבד  דבר  דוקא  שיהא  בעינן  מדוע  התקשה 
מחמת דינא דגרמי הא בסי' של"ו )ס"ב( מבואר דאין יכול 
בעה"ב לומר לפועל טול מה שעשית בשכרך, ומחלק הנתי' 
"דדוקא בשכירות פועל דאין צריך קנין חייב דמזה מיירי 
בתורת  לו שיעשה  מיירי שלא אמר  והכא  של"ו,  בסימן 
שכירות רק שאמר לו שאחר שיעשהו לעצמו יקנהו ממנו 

בתורת קנין לפי שוויו דאז לא נעשה שלוחו להתחייב 
תיכף, רק בדבר האבד חייב מטעם גרמי", וכעין זה כתב 
וז"ל "וצ"ל דכשאמר לו  )ב"ק סי' כ"ג ס"ק ל"ה(  החזו"א 
פועל  שוכר  מדין  להתחייב  דעתו  אין  ממך  אקחנו  ואני 

אלא הבטחה שיקח", והוא כדברי הנתי', יעו"ש. 

עשה  לאומן  דבהאומר  והחזו"א  הנתי'  מדברי  ומבואר 
לי מלאכה ולא לקחו ונפסדה המלאכה, אם לא אמר לו 
עשה זאת לעצמך ואקחנו ממך יש לחייבו מדין שכירות 
עבור  לפועל  לשלם  בעה"ב  התחייבות  והיינו  פועלים, 
מלאכתו, ונפק"מ בהא דאף אם אינו דבר האבד ואף אם 
הדבר קיים חייב בעה"ב לשלם לפועל כפי שפסק עמו על 
השכירות. וישנם נפק"מ נוספות בין חיוב מדינא דגרמי 

לחיוב מדין שכירות פועלים ואכ"מ.

ו. נראה דיש מקום לומר דכל החילוק שכתבו הנתה"מ 
למוכרה  לצאת  שאפשר  סתם  במלאכה  הוא  והחזו"א 
לבעה"ב  המיועדת  מלאכה  העושה  באומן  אבל  בשוק, 
חלונותיו  מידת  לפי  העשויים  בסורגים  כגון  בלבד,  זה 
כשכירות  דינו  יהא  גוונא  בכל  המזמין,  של  ודלתותיו 
לומר  המזמין  שכונת  לומר  שאין  משום  וזאת  פועלים, 
לאומן  עשה זאת לעצמך ואקחנו ממך, דהרי אין לו מה 
לעשות עם דבר זה לעצמו וכל מהותו הוא שעושהו עבור 
המזמין. מאידך נראה דדעת בני אדם שאין האומן שכירו 
המלאכה  את  שעושה  כיון  כקבלן,  לא  גם  המזמין,  של 

בשלו וכן נעשה בבית המלאכה של האומן, וצ"ע.

ז. אלא דעדין יש לדון, דגם אם נאמר דבמזמין מלאכה 
אצל אומן יש דין שכירות פועלים, לכאו' בעושה האומן 
את מלאכתו משלו וחומרי הגלם בהם נעשית המלאכה 
בגין  התשלום  חיוב  בין  לחלק  יש  האומן,  משל  הינם 
החומר שהחיוב על כך הוא מדין מו"מ שבסיום העבודה 
קונה אותו המזמין, ובין חלק העבודה שחיובו הוא מדין 
)קמא  ביהודה  בנודע  זה  כעין  ומצינו  פועלים.  שכירות 
חו"מ סי' ל"ב( שדן לענין חזרה ומחלק בין חלק השכירות 
שהיה בין הצדדים בין חלק המקח, ע"ש. וא"כ לענין הפסד 
שנגרם על החלק שהוא מדין מקח חיובו הוא רק מדינא 
דגרמי, והכא כתבנו דאין לחייבו דאין זה דבר האבד, ורק 

על חלק העבודה יש לחייב מדין שכירות פועלים.

ח. אמנם בתשו' תורת אמת )סי' קי"ט( דן בראובן שציוה 
עובר  האם  לפורעו  רצה  ולא  כתובה  לו  לכתוב  לסופר 
והכתיבה  שהנייר  דכיון  דנראה  וכתב  תלין,  בל  באיסור 
היא של הסופר אין הסופר קבלן אלא הוא כמוכר חפץ 
לחבירו ולא פרעו דהויא הלואה ואין בו דיני שכירות או 
קבלנות, והביא ראיה לזה מהא דאיתא בגמ' דאם אומן 
באומן  כ"ש  א"כ  תלין  בבל  עובר  אינו  כלי  בשבח  קונה 
שכל הכלי שלו דדמי למכר, וכן הביא דברי הרא"ש דלעיל 
רק  איסור  שום  הזכיר  ולא  שלו  שהכל  בפועל  דמיירי 
חיוב מדינא דגרמי ומשמע דאינו קבלן, והו"ד בקצוה"ח 
ולכאו'  ע"ש.  ס"ו(,  )שם  רעק"א  ובחי'  סק"ג(  של"ט  )סי' 
לא  כלל  משלו  עושה  שהאומן  דבמקום  מדבריו  מבואר 
חלק  שלענין  מחלק  ואינו  כמו"מ,  רק  אלא  כפועל  נדון 
העבודה יחשב כקבלן ויהא בזה דיני קבלנות ויעבור על 
חלק מהדמים שפסקו ביניהם על איסור בל תלין, אלא 
כיון דעושה משלו חשוב כל העיסקה ביניהם כמקח ואין 

כאן משום שכירות פועלים, ודו'ק.

את  לדין  קרובה  פשרה  בתורת  חייב  ביה"ד  לדינא  ט. 
צדדים  שהיה  משום  הסורגים,  עלות  בכמחצית  ראובן 
אינם  דגרמי אפי' שסורגים  לחייבו מדינא  נוספים שיש 
שכירות  מדין  חייב  אם  הספק  מחמת  וגם  האבד,  דבר 

פועלים.

 

טרסקל  למלאות  עליו  שהטילו 
יצא  והכל  מלמעלה  יכניס  נקוב. 
מלמטה. מה תועלת יש לו בעמלו? 
אולם אם חכם אתה, אומר לו רבי 
על  שכר  תקבל  הרי  במשלו,  לוי 
עליך. עשה,  זה מה שמוטל  העמל. 

ושכרך מובטח.
ולכשתימצי לומר, גם תורת החינוך 

אילפונו חז"ל במשליהם הללו.
בידיעת  לאתגר  די  הכישרוני  את 
נזיקין  ותדע.  תלמד  גופא.  התורה 
ל' פרקים, כלים ל' פרקים והדברים 
יהיו תורה דילך. לעומתו אל השני 
אחד  "לא  אחרת.  בשפה  מדברים 
יש  ועידוד.  תחרות  אותו"?  תלה 
הכיכר  שהרי  שהצליחו,  אחרים 
נתלה ע"י מאן דהו. נסה גם אתה, 
אתה  גם  ותצליח  במצליח  התחרה 
שוב  מדברים  השלישי  אל  להגיע. 
כל  שכר  "ולא  לו.  המובנת  בשפה 
חבית וחבית אני נוטל". פרס. שכר. 
ובסוף גם הוא, -אם לא טיפש הוא- 

יגיע אל התכלית.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

האסורות  מאכלות  בענין 
נחלקו  הלב,  את  המטמטמות 
גורמים  הם  האם  האחרונים 
לטמטום הלב רק למי שאוכל אותם 
אותם  שאוכל  למי  גם  או  באיסור 
באופן של היתר כגון אונס ופיקוח 
האם  הוא,  הספק  ושורש  נפש. 
מחמת  הוא  הלב  לטמטום  הגורם 
האכילה,  בשעת  שעושה  האיסור 
ליכא  בהיתר  כשאוכל  ולפ"ז 
טמטום )כן דעת המהר"ל בתפארת 
המאכלות  שטבע  או  פ"ח(.  ישראל 
לטמטום  הגורם  הוא  האסורות 
בהיתר  אותם  כשאוכל  גם  וא"כ 
לטמטום  גורם  המאכל  טבע  מ"מ 
הלב )כן דעת המשך חכמה, והעמק 

דבר בפרשת ואתחנן(.

והנה לדעת הסוברים שרק באיסור 
להקשות  יש  הלב,  טמטום  איכא 
שכתבו  טו.(  )חגיגה  התוס'  מדברי 
בשם הירושלמי שהטעם שַאֵחר יצא 
שכאשר  משום  הוא  רעה  לתרבות 
עברה  היא  מעוברת  היתה  אימו 
לפני ע"ז והריחה ריח של מאכל של 
ע"ז ונתנו לה לאכול ממנו וזה גרם 
זקנותו לצאת לתרבות  לַאֵחר לעת 
לא  אמו  שלגבי  דאע"פ  וצ"ב  רעה. 
הוי האכילה באונס, מ"מ לגבי ַאֵחר 
שהיה עובר הרי זה אונס גמור וא"כ 
הירושלמי  מדברי  מבואר  לכאורה 
שאף באונס שייך טמטום הלב. ]עי' 
באור זרוע הל' ע"ז דאין לחלק בין 

ע"ז לשאר איסורים[.  

שואלין ודורשין

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו
"כשרות המאכלים" - על הלכות מאכלי עכו"ם

ספר נפלא ומיוחד במינו הוא הספר "כשרות המאכלים" על 
הלכות מאכלי עכו"ם, שחיברו בתבונה יתירה ובמלאכת 
חזן שליט"א, ראש  יששכר  ר'  אומן להפליא, הרב הגאון 
כולל "אמת ליעקב" בשכונת הדס, ומחשובי הת"ח בעירנו. 
הספר שלפנינו - שיצא לאור בשנת תשע"ג - מסודר על 
והדברים  קיב-קיט,  סימנים  ביו"ד  ערוך  השולחן  סדר 

דברי  ביאור  מיוחדים:  מדורים  לג'  וחלוקים  מסודרים 
רבותינו  דברי  עם  הש"ס  סוגיות  ע"פ  והרמ"א  השו"ע 
הוא  נוסף  מדור  ההלכה.  ופוסקי  והאחרונים  הראשונים 
"שער  עליהם מדור  וחונה  ביתר הרחבה,  ביאור ההלכות 
הציון", בו הובאו מקורי הדברים בתוספת הערות קצרות. 
קדוש",  "גוי  קובץ  הספר  בסוף  לעצמו  מקום  קובע  עוד 
למעשה  הלכות  פסקי  שליט"א  המחבר  הרה"ג  העלה  בו 
מיוחדת  לב  בשימת  נכתב  כולו  כשהספר  הנ"ל,  בענינים 

לשאלות שנתעוררו בימינו.
מעוטר  עמודים!(  מאות  מארבע  )יותר  הכרס  עב  הספר 
בהסכמותיהם הנלהבות של גדולי תורה והוראה, המהללים 
ומשבחים בכל פה את המלאכה הגדולה והכבירה שפעל 

עצומה  ביגיעה  שליט"א,  המחבר  הגאון  הרב  וערך 
ומופלאה.

ספריו  בשורת  שליט"א  המחבר  הרה"ג  איתמחי  כבר 
מזוזות";  "פתחי  מקואות";  "שערי  לתהילה:  הנודעים 
"ועתה כתבו" על הלכות ס"ת; "כשרות הכלים", כשספרים 

אלו הפכו לנחלת הכלל ובעיקר לעוסקים בהלכות אלו.

את הספר האמור )כמו גם את שאר ספריו, ובהם המהדורה 
החדשה של הספרים "שערי מקואות" ו"פתחי מזוזות"(

ניתן להשיג בבית המחבר שליט"א ברח' הרב קנייבסקי 1, 
ובחנויות הספרים המובחרות.

ויכתב בספר

שיח הפרשה - המשך



הרב אלעד ידידיה פרידמן שליט"א
 

חיתום התורה – הבטחת התשובה והגאולה

הבטחת התיקון השלם ע"פ דברי רבותינו זללה"ה

השלמת  דרכים:  בפרשת  עומדים  אנו  הזאת  בעת 
התורה, אחרית שנה, ואחרית הימים... 

על כן מתבקש שלא לעסוק בפרטים, אלא בכללים. 
וכיוון שהזמן קצר, ובעל הבית דוחק – הנה אנו באים 
לבית המדרש ומבקשים ללמוד את התורה כולה על 

רגל אחת.

ואמנם הכל הולך אחר החיתום, שבו מתבררת תכלית 
הנהגת השי"ת את עולמו, מ'בראשית' עד 'לעיני כל 
ישראל'. כי התורה כולה – גילוי רצונו של הבורא ית', 

להוציא לפועל כל הטוב אשר דיבר על ישראל. 

קריאת התוכחות שבסוף משנה תורה – למען תכלה 
שנה וקללותיה. והיא ברית התורה שנכרתה בחיתום 
ואמנם הרמב"ן  ובואם אל הארץ.  ישראל  בני  מסעי 
בחורבן  נתקיימו  בה  האמורות  שהתוכחות  לימדנו 
המסתיימת  הראשונה  כברית  שלא  ולכן   האחרון. 
הארץ,  וברית  אבות  ברית  בזכירת  והבטחה  בנחמה 
באחרונה – לא נתגלה קצם, שנמשלה לתהום שאין 

לה חקר, וע"כ אין מפורשת בה נחמה...

סודם של דברים גילה לנו רבינו הגר"א ]בס' 'יהל אור' 
שמות קטו, ב'[, שבאמת מהלך הדברים לא נשלם בפ' 
כי תבוא, ואין התיקון בא אלא בפ' נצבים שלאחריה, 
ָעֶליָך  ָיֹבאּו  ִכי  "ְוָהָיה  אשר מקרא מלא דיבר הכתוב: 
ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶניָך 
ְוָׁשַמְעָּת  א-לקיָך  ה'  ַעד  ְוַׁשְבָּת  ְלָבֶבָך...  ֶאל  ַוֲהֵׁשֹבָת   –
ְבֹקלֹו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶניָך ְּבָכל ְלָבְבָך 
ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך: ְוָׁשב ה' א-לקיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך ְוִרֲחֶמָך, ְוָׁשב 
ָׁשָּמה...  א-לקיָך  ה'  ֱהִפיְצָך  ֲאֶׁשר  ָהַעִּמים  ִמָּכל  ְוִקֶּבְצָך 
ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה' ְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו 
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום: ְוהֹוִתיְרָך ה' א-לקיָך... ְלטֹוָבה, 
ִּכי ָיׁשּוב ה' ָלׂשּוׂש ָעֶליָך ְלטֹוב... ִּכי ָתׁשּוב ֶאל ה' א-לקיָך 

ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך".

והנה תוכן הדברים: 'דגאולה האחרונה יהיה דוקא ע"י 
תשובה...', ובזה יישב מה שאינה חותמת בנחמה, כי 
'באמת ב'אתם נצבים' בפ' שניה כתב "והיה באחרית 
הימים ומל ה"א את לבבך, ושבת" כו', וע"ש, כי שם 
להורות  באריכות,  התשובה  ענין  היטב  באר  כתב 

שע"י תשובה דוקא יהיה נחמתן'.

פ]רשת[  ובין  התוכחה  בין  הפסיק  לכך  'אך  וחתם: 
בהיסח  לכשיהיה  לומר  שלמה,  פ]רשה[  התשובה 
שמפסיק,  הפ]רשה[  וזה  באריכות,  כלומר  הדעת 

וע]יין[ ותבין'. ע"כ.

והיינו הפרשה הראשונה של 'נצבים', בה נאמר: "פן 
כל  בו  ורבצה  לאמור...  בלבבו  והתברך  בכם...  יש 
האלה...". ובפשטות באה ללמדנו כי כאו"א מישראל 
גילה  וסודה  כ"י.  של  הברית  מן  חלק  להיות  מוכרח 

הגר"א, לומר שהגאולה באה בהיסח הדעת.

עשר  כי  הגר"א,  בשם  מהגר"ח  בידינו  מסורת 
כנגד המאות שבאלף  הן  תורה  הפרשיות של משנה 
פ'  בראשית   – שלנו  למאה  המעבר  ואמנם  השישי. 
בשואה  האחרון'  הדור  'אמר  כאשר  הנ"ל,  נצבים 
פרשת  ונהייתה  באה  הנה  אחריה  ואמנם  האיומה. 
התשובה והגאולה, שאת ראשיתה אנו רואים בעינינו 
לשוב  בנ"י  התעוררות  של  המופלאה  התופעה   –
השיבה  הבטחת  התחלת  וגם  שבשמים,  לאביהם 
התשובה  קודם  בפרשה שתחל  ]וכמו שמשמע  לא"י 

השלמה, וכמבואר ביחזקאל פל"ו[. 

אריכות  מחמת  רק  אינו  הדעת'  ש'היסח  א"כ  ויתכן 
הזמן, אלא שבינתיים נשפל מצבה הרוחני של כ"י עד 
עפר, ונתפרצו עזי פנים כמ"ש פן יש בכם כו'. ודבר זה 
מחליש הלבבות ומסיח הדעת מלצפות לרגלי משיח, 
ח"ו. ועל כל פנים מתוך היסח הדעת הזה מובטחים 

אנו בגאולה.

ובגמ' בסנהדרין )צז, ב'( מבואר לגירסא דידן דלכו"ע 
תבוא  אם  שנחלקו  אלא  בתשובה,  תלויה  הגאולה 
באתערותא דלתתא לבד או מלעילא. ופסק הרמב"ם 
בהלכות תשובה: 'ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה.

שיח ההלכה
הגאון רבי משה דוד אדלר שליט"א
רב קהילות בני התורה בגבעה ב'  

דינים השייכים לחודש תשרי 
הבעל"ט

לקראת חודש תשרי אעלה קמי רבנן ב' הערות 
ותרבה  בזה  ויפלפלו  לדינא  מינים  ד'  בדיני 

הדעת.
תרמ"א  רמ"א  דפסק  מעט  שנחלק  לולב  בדין 
ס"ג: "מיהו לכתחילה מצוה מן המובחר נוהגים 
כי  כלל,  העליון  עלה  נחלק  שלא  לולב  ליטול 
שם  ומנ"ב  קצת".  בנחלק  אפי'  מחמירים  יש 
להיות  רגיל  הנענועים  דע"י  "וטעמם  )סקי"ט(: 
זה  טעם  ולפי  עיי"ש.  וכו'  כולו"  סדוק  בסופו 
הוא  זה  דפסול  דכיון  הוראה  מורי  כמה  נקטו 
כולו,  סדוק  בסופו  להיות  שרגיל  מחמת  רק 
דאי"ז  יפתח,  כדי שלא  בדבק  לדבקו  יהני  א"כ 
תרמ"ט  במנ"ב  המוזכר  להכשירו  החוזר  פסול 
הוה  לא  דמעיקרא  כיון  וכדלקמן,  ל"ח  ס"ק 
וכ"כ  כולו,  להיסדק  שסופו  משום  אלא  פסול 
בספר ארבעת המינים בחלק ההסכמות מהגר"י 
פישר זצ"ל עיי"ש ובעוד ספרים שהתירו מה"ט.  
בנסדק כהמנק  לדבק אפי'  )ומש"כ שם להתיר 
להקל  נהגו  ולא  בפנ"ע,  עצום  חידוש  ודאי  זה 

בזה ואכמ"ל(.
להא  זה  היתר  שמדמים  ששמעתי  שנים  ומזה 
דאיתא בסי' תקפ"ו ס"ח בשופר שנסדק לאורכו 
דפסול וי"א דאפי' בכ"ש פסול, וכתב שם מנ"ב 
הרוח  שמחמת  "לפי  הפסול  דטעם  )סקל"ט( 
וחוזק התקיעה הסדק הולך ומוסיף עד שיסדק 
וכתב  דמי".  כסדוק  ליסדק  העומד  וכל  כולו, 
או  בחוט  הרבה  הדקו  "אא"כ  שם  בשו"ע  ע"ז 
במשיחה". ומנ"ב שם )סק"מ( "שהחוט מעמידו 
שהטעם  דכל  מבואר  הרי  יותר"  יתבקע  שלא 
חיצוני  תיקון  מהני  להתבקע,  שעומד  משום 

שלא יוסיף להתבקע וה"ה בני"ד.
 אך סברא זו ליתא, וגם ל"ד כלל להתם, משום 
דס"ל  מאן  ליכא  דלדינא  יראה  שם  דהמעיין 
דנסדק במיעוטו השופר מיפסיל, ונסדק לאורכו 
יש מן הראשונים  דקתני היינו ברובו, ואעפ"כ 
שחששו מלהתיר לתקוע אף במיעוטו, לפי שע"י 
התקיעות הסדק הולך ומוסיף, אך אינהו מודו 
לתקוע  ומותר  נסדק  בכלל  אי"ז  דגמ'  דמדינא 
שחששו  בעלמא  חששא  דזה  כיון  ולכך  בו, 
הראשונים, התירו לתקוע בו ע"י חוט ומשיחה 

דאזיל להו חששם,  עיי"ש בר"ן ודוק. 
דעות  כמה  דאיכא  להיפך  הוא  בני"ד  אך 
דפסלה  התיומת"  "נחלקה  פי'  מהו  בראשונים 
העלה האמצעי,  דהיינו  י"מ  הביא  והר"ן  הגמ', 
ובזה הביא י"מ דהיינו כולו, וי"מ דאף במיעוטו, 
עיי"ש, וחשש לכתחילה להחמיר כדעה זו וכ"כ 
זו  ותרוה"ד, ומה"ט הביא הרמ"א חומרא  מ"מ 

וכמש"כ הגר"א.
אחרונים  ועוד  הגר"א  שהביא  אף  ומעתה, 
דטעם  במנ"ב  והעתיקם  מהריטב"א  ומקורם 
עתיד  הנענועים  דע"י  משום  הוא  אלו  י"מ 
להו  דחיישינן  דלי"מ  כיון  מ"מ  כולו,  להפתח 
תו  א"כ  דגמ',  התיומת  נחלקה  היינו  לדינא, 
הו"ל "פסול" החוזר להכשירו, ומהכ"ת דאפשר 

להתיר כה"ג ע"י דיבוק.
החוזר  פסול  בדין  דנחלקו  דאף  נראה  ויותר 
מנ"ב  עיי'  ונכשר,  דהדר  אמרינן  אי  להכשירו 
דוקא  היינו  שם,  שהביא  ומה  סקל"ח  תרמ"ט 
דומיא דמאי דאיירי התם כגון ניקור העכברים  
פסולו  דאזיל  שהוסרה  חזזית  או  שהסירוהו 
ובא  הואיל  אעפ"כ  שפסלוהו  דיש  ורק  לגמרי, 
מכח פסול, ויש שהכשירוהו הואיל וס"ס עתה 
הפסול  דסיבת  בני"ד  אך  לגמרי,  פסולו  אזיל 
ואינהו  התיומת"  "נחלקה  הוא  ראשונים  להני 
אחר  וגם  נחלקה,  חשיב  במקצתו  דאף  ס"ל 
הדיבוק אכתי הוה נחלקה דפסלה הש"ס להני 
הפסול  דטעם  הפוסקים  דכתבו  ואף  שיטות. 
טעם  זהו  מ"מ  כולו,  להיחלק  שעתיד  הוא, 
ומשו"ה  התיומת"  "נחלקה  חשיב  שמחמתו 
נפסל בגמ', אך מהכ"ת אפשר לסמוך ע"ז ולדבק 
ולומר דאזיל פסולו, ודוק. ובפרט דטעם זה לא 
להני  כטעם  אמרוהו  הפוסקים  ורק  בגמ'  נזכר 
וצ"ע  לקולא,  ע"ז  לסמוך  יקשה  יותר  שיטות, 

בזה.
ומה שיל"ד ולהכשיר הוא רק אי נימא דדיבוק 
מהני, וכהשיטות דס"ל הכי גבי תפילין וכדהביא 
במנ"ב סי' ל"ב ס"ק קע"ב דאיכא דס"ל דדיבוק 
משוי כחד גבי תפילין, וכן דנו האחרונים בעוד 
דוכתי, ואי נימא כן, ונימא נמי דמצינן להכשיר 
דס"ל  להשיטות  וכנ"ל  פסול  דהוה  מאי  אף 
לאכשורי מטעם  מצינן  א"כ  תרמ"ט,  בסי'  הכי 
"נחלקה  ואי"ז  כחד  ליה  משוי  דהדיבוק  זה 
התיומת", והדר להכשרו להשיטות דפסול חוזר 
להכשרו. אך זה חידוש גדול, ולחידוש זה ה"ה 
פישר  הגר"י  שר"ל  כמו  בהמנק  דיבוק  דמהני 

זצ"ל, ולא נהגו להקל בזה, וצ"ע בכ"ז. 

בדין הדס:
א. בכל הדס מצוי מאוד שיוצאים ממנו בצידיו 
אותם  מסירים  כלל  ]ובדרך  קטנים.  ענפים 
בראשונים  ומבואר  השיווק[  קודם  הסוחרים 
הו"ד במנ"ב שצריך להסירם, ואף איכא חששא 
וכדהביא המנ"ב עפי"ד הר"ן  אם אינו מסירם, 
ומסברא  הפסק,  חשש  איכא  מסירם  דכשאינו 
דע"י  העלים.  בין  רק  בזה  הפסק  דשייך  נראה 
ענפים אלו, אי"ז עבות, דמפסקי להשילוש, דכל 
אך  מופסק,  ענף, השילוש  שיוצא ממנה  שורה 
אם יצא ענף בין שורה לשורה ל"ש בזה הפסק.
אך מלשון המנ"ב נראה דהחמיר דשייך הפסק, 
וצ"ע  דהעלים,  השורות  בין  ענף  יוצא  אי  אף 
בטעם הפסק זה, וכן תמה החזו"א על המנ"ב, 
יעקב  בביכורי  בהדיא  מבואר  דכן  ובאמת 
רק  שייך  הר"ן  שכתב  דהפסק  הסימן  בתחילת 

בין העלים ולא בין השורות עיי"ש.
דבין  ההפסק  בין  אלו.  הפסקים  בב'  ויל"ע  ב. 
העלים,  שורות  דבין  ההפסק  ובין  העלים, 
הוו  האלו  הענפים  אם  בזה  נפק"מ  איכא  אי 

משולשים, או לא, וצ"ע, ולקמן יבואר בס"ד.
הראב"ד  לשון  בפשטות  וכ"מ  נראה  לכאו'  ג. 
שהוא מקורו של הר"ן המובא במנ"ב, דכל מה 
דאיירינן עד עתה, היינו כשיש ענף מרכזי ברור 
]הן מבחינת עוביו והן מבחינת המשכו, שהוא 
ענפים  מצידיו  ויוצאים  ישר.[  ועולה  ממשיך 
קטנים. ]הן מבחינת עוביים, והן מבחינת זווית 
שראוי  הפוסקים  איירו  כה"ג  וכל  יציאתם[ 

להסירם וברור דאין שום חשש בהסרתם.
שהן  ענפים  כשיוצאים  הוא  שיל"ע  מה  אך 
מהו  ולדון  ויל"ע  המרכזי,  הענף  של  בעובי 
מהם  ואיזה  הצדדי  הענף  ומהו  ההדס,  המשך 
ממשיך  כשהוא  שייך  זה  ודבר  לקוטמו,  אפשר 
באופן שמתפצל לשנים, ואין שום בירור איזהו 
ב'  לו  שיש  כלולב  דחשיב  נימא  אי  המרכזי, 
דיש  או  בנחלקה בתרוויהו,  ראשים דמחמרינן 

להקל בזה.
ד. תו יל"ע בזה במה יקבע מהו הענף המרכזי 
ומהו הענף הצדדי, ומתי זה אחד שנחלק לשנים 
בעובי  שכשנמשך  כנ"ל  בעובי  תלוי  אי  כנ"ל, 
נחשב  אינו  וכשנמשך  ההדס  עץ  חשוב  גמור 
המשך, או דתלוי בצורתו אי נראה כהמשך או 
היה  ויותר  בתרוויהו,  דתלוי  או  כהתפצלות, 

נראה דתלוי בב' תנאים אלו, וצ"ע.
המעיין  אך  מסברא,  נראה  היה  כ"ז  אמנם  ה. 
בשערי תשובה תרמ"ו סק"ה יראה שכתב בשם 
הלק"ט "ועיין בהלק"ט ח"א סי' ר"כ בענף אחד 
נחשב  שהוא  הרבה  סעיפים  בו  שיש  הדס  של 
אחד, ונקטם האמצעי וסעיף אחד נשאר שלם, 
כמו  וישאר  האמצעי  לדבר,שיחתוך  תקנה  יש 
כוונתו  ולכאו'  עיי"ש.  העליון",  לסעיף  יד  בית 
דאפי' באופן שברור שיש עץ מרכזי וענף צדדי, 
ונקטם ראש העץ המרכזי, אעפ"כ יש לו תקנה 
הענף,  יציאת  מקום  עד  להמרכזי  שיחתכנו 
ונחשוב שהענף הוא ההמשך, ושוב אי"ז נקטם, 
דמסברא  כנ"ל  וצ"ע  מאוד,  גדול  חידוש  והוא 

היה נראה כש"כ ולא כהשע"ת.
לפי"ז  ולבאר  השע"ת,  לפי"ד  י"ל  עכ"פ  אך  ו. 
הפסק,  הוו  דענפים  דה"ט  די"ל  הנ"ל,  להמנ"ב 
ומהו  ההמשך  מהו  הכרח  שום  דאין  דכיון 
הענף, א"כ הענף הוא הפסק בין שורות העלים 
דווקא  דהיינו  יראה  לפי"ז  אך  המשולשים, 
הפסק,  הם  ולכך  משולשים,  אינם  כשהענפים 
דכיון די"ל דהם ההמשך והם אינם משולשים, 

א"כ ה"ז הפסק להשילוש, וצ"ע בכ"ז. 

שיח המוסר

המשך בעמ' אחרון <<<



שיח השדה

 הגליון הבא יצא בעז"ה
בערב שבת קודש פרשת נח א' חשוון
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 מרדכי עמנואל שליט"א

עגבניות  בגידול  בצירעיות  שימוש 
בשמיטה

העגבנייה – גידול עתיר ידע
ידע,  עתיר  גידול  הינו  בחממות  העגבנייה  גידול 
שהמגזר החקלאי היהודי מתמחה בו. במאמר בגיליון 
הוזכרה  שליט"א,  קצנשטיין  איתי  הרב  מאת  הקודם 
מחזורי  כמה  לקבל  הולנדית, המאפשרת  גידול  שיטת 
הנבה  עונת  שלאחר  היא  השיטה  שיח.  מאותו  יבול 
הראשונה מסירים את העלים מהגזע, ומשכיבים אותו 
על האדמה. את קצה הגזע מדלים על החוט, וכך השיח 
מחדש נעוריו, ונותן יבול נוסף, וחוזר חלילה. במאמר 
שקיימת  בשמיטה  הלכתית  בעיה  על  נעורר  שלפנינו 
בגידול עגבניות בשטח בבעלות יהודית, וגם בעגבניות 

בגידול גוי. 

הפרייה ע"י צירעיות
פרי העגבנייה מתפתח מפרחים. כדי שהפרחים יוציאו 
הפרחים  בין  הפרייה  של  תהליך  להתרחש  חייב  פרי, 
הן  ההפריה  על  שאמון  מי  הרי  בטבע  העגבנייה.  של 
הדבורים, שהפרחים הינם  גם מזונם. כיון שהעגבנייה 
שמחד  לדבורים  למחליפות  לדאוג  יש  בחממה  גדלות 
יפרו את פרחי העגבנייה, ומאידך לא יעקצו את עובדי 
אליהו[  ]שדה  משק  יש  פיתרון.  נמצא  ואכן  החממה. 
צירעיות  שמגדל  ביולוגיים,  בפיתרונות  המתמחה 
עוקצות.  אינם  אך  הפרח  צוף  את  שאוכלות  קטנות 
לפי התקדמות הפריחה מכניסים לחממה ארגזים בהם 
נמצאות צירעיות, שמיד מתחילות במלאכת ההפרייה. 
לא ניתן להכניס את הצירעיות לחממה לפני שהפרחים 
וללא  הצירעיות,  של  המזון  הם  הפרחים  שהרי  הנצו, 
צירעיות  יכניסו  אם  מאידך,  ימותו.  הן  זה  אוכל 
מועטות, הרי פרחים רבים לא יופרו ולא יניבו. צריכה 
להיות התאמה מוחלטת בין הפרחים לבין אוכלוסיית 
צירעיות  הכנסת  לגבי  ההלכה  דעת  מה  הצירעיות. 

לחממת עגבניות בשנת שמיטה?

הדבורים שמפרות עצי תפוח בשמיטה 
גוש עציון על  בשמיטת תשמ"ז שמרו שכנינו במשקי 
הלכות שמיטה במטעים שלהם. נציג של ועד הכשרות 
ולאחר הביקור שלח  ביקר במטעים,  אגו"י  בד"צ  של 

רשימה של הערות על מלאכות שנעשו לדעתו שלא 
וייטמן  זאב  הרב  תשובת  שנתקבלה  לאחר  לכתחילה. 
להערות,  עציון  כפר  קיבוץ  כרב  אז  שכיהן  שליט"א 
הובאו הדברים לפני מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. התברר 
שהטענה היחידה שיש בה אכן ערעור ממשי על פעולת  
מטעי  בתוך  כוורות  הנחת  מלאכת  הייתה  החקלאים, 
דבורים  כוורות  הכניסו   – עציון  גוש  למטעי  התפוח. 
בשמיטה כדי שיפרו את פרחי העצים. לדעת הגריש"א 
הגריש"א  זו מלאכה חמורה שאסורה בשביעית.  זצ"ל 
סבר שהדבורים לא רק מפרים את הפרחים, אלא ממש 
על  שיש  ייתכן  לכן  בשמיטה.  הפירות  את  מייצרות 
'נעבד במלאכת איסור' בשביעית!   הפירות שאלה של 
זו מלאכה שנעשתה  בגלל שהייתה  בסופו של דבר – 
ויש שמתירים אותה בתור מלאכת  וכן הואיל  בשוגג, 
המטע  פירות  את  אלישיב  הגרי"ש  אסר  לא  גרמא, 

שהופרו ע"י הדבורים. 

שאלת הצירעיות נוגעת גם לגידול בשדה נוכרי
אוסר  כוורות  הצבת  לגבי  אלישיב  הגרי"ש  פסק 
שיחי  בה  שיש  לחממה  צירעיות  הכנסת  לכאורה 
של  לציין שחברותיה  ]יש  אותם.  שיפרו  כדי  עגבניות 
להפרייה  זקוקים  לא  והפלפל  המלפפון   – העגבנייה 
מצירעיות, ויש להם הפרייה עצמית[. לאור מה שציינו 
לעיל, אי אפשר להקדים ולהכניס את הצירעיות לפני 
שמיטה, כי הן תמותנה מחוסר אוכל. שאלת הצירעיות 
עלולה להתעורר גם בחממות של גויים. כיון שהיצרן 
של הצירעיות הוא משק יהודי, אם עובד יהודי יכניס 
את ארגזי הצירעיות לחממה, הרי הוא זה שיעבור על 
מלאכת הפריית הפרחים בשמיטה, ויש לדון האם על 
ממלאכת  כ'נעבד'  מהחממה  שייצא  העגבניות  יבול 
הוא  נוכרים, הפיתרון  לגבי חממות  איסור בשביעית! 
שהעובד היהודי רק יניח את הארגזים מחוץ לחממה, 
א',  הלכה  ג'  פרק  שביעית  בירושלמי  שמצינו  כמו 
שמותר ליהודי להביא ארגזי זבל לשדהו של גוי, אבל 

הוא לא יפרוק את הזבל בשדה. 

סיכום:  מלאכת הפריית פרחי העגבניות הינה מלאכה 
לפני   לחממה  הצירעיות  הכנסת  בשמיטה.   שנאסרה 
גידול  על  מקשה  זו  עובדה  רב.  סיכון  בה  יש  שמיטה 
גופי  דין.  בית  אוצר  במסגרת  בחממות  עגבניות 
לפקח  צריכים  נוכרית  תוצרת  שקולטים  הכשרות 
שהכנסת הצירעיות לחממות תעשה ע"י נוכרים בלבד.                              

054-8528141 )גבעה א'(

גמ"ח תפילין

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

 וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל 
לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן 

נגאלין, שנאמר...'.

והרמב"ן פירש "והשבות" "ושבת" – 
שפשוטם מצוה ומרמזים בהבטחה 
'כי עתיד הדבר להיות כן'. וכן פי': 
'"ומל..." – זהו שאמרו 'הבא ליטהר 
שתשוב  מבטיחך   – אותו'  מסייעין 
אליו בכל לבבך, והוא יעזור אותך...' 

עיי"ש.

והנה בפ' נצבים עצמה כמה דרגות 
של תשובה וגאולה: 

יז[  ]לא,  וילך  בפ'  הרמב"ן  מ"ש  עי' 
בשלמות  תליא  הגאולה  דשלמות 
הדברים  ומבוארים  התשובה. 
]סוף  הר"ן  בדרשות  באריכות 
'הרי  עד:  עיי"ש,  העשירי[,  הדרוש 
שכתוב ב' מיני תשובה, גם ב' מיני 
הטבה... הרי לתשובה בלתי שלמה 
ולתשובה  שלמה,  בלתי  תשועה   –
]וכ"כ  שלמה'.  תשועה   – שלמה 

הגר"א בשיה"ש[. 

מאהבה  שלמה  תשובה  כולנה  ועל 
כו'  תשוב"  "ואתה  הנצי"ב:  כמ"ש 
הגאולה,  פרשת  היא  זו  פרשה   –
סדר  יהיה  איך  ברורה  נבואה 
כאשר  בפרטות  העתידה  הגאולה 
שהוא  ויתכן  עיי"ש.  יבואר...', 
שהיא  בא"י,  כבר  היותנו  מכח 
מקום המוכן להשראת שכינתו ית' 
בתוכנו, ולהארת פניו אלינו, עיי"ש. 

ולהשלים  לפניו  לשוב  יזכנו  ה' 
עלינו,  ישוב  ית'  והוא  רצונו, 
גאולת  ולגאלנו  לחיותנו  לנו  לטוב 

עולמים בב"א.

שיח ההלכהשיח המוסר  - המשך
הרב אורי גנוט שליט"א

הערות בדיני ראש השנה

שחל  בר"ה  שבת"  "לכבוד  רחיצה  מצוות  נקיים  איך  א. 
בער"ש?

מצוה לרחוץ כל גופו בחמין, לכבוד שבת, ואם אי אפשר 
לו, ירחוץ פניו ידיו ורגליו, ]שו"ע ורמ"א ומ"ב בסי' ר"ס[ 
הרי  בע"ש,  שחל  בר"ה  זו  מצוה  לקיים  נוכל  איך  ויל"ע 
ביו"ט אסור לרחוץ כל גופו כמו בשבת, ]כנפסק ברמ"א 
תקי"א סעיף ב' ובמ"ב סקי"ח שאסרו רחיצה ביו"ט כמו 
מותר  לכו"ע  איבר  איבר  אמנם   ] גופו  כל  לגבי  בשבת, 
שהוחמו  בחמין  גופו  לרחוץ  עיצה  יש  וא"כ  לרחוץ, 
מעיו"ט, ע"י שירחץ איבר איבר, עד שישלים לרחוץ את 
כל גופו, ובשביל פניו ידיו ורגליו, מותר אפי' לחמם מים 

ביו"ט, דהוא דבר השוה לכל נפש ]שם במ"ב סק"ח[.
ידיו  פניו  רחיצת  על  אולם לא שמענו שמקפידים, אפי' 

ורגליו, ביו"ט שחל בע"ש,ויל"ע אמאי?
ונציע לפני הת"ח, בדרך "אפשר"–דכיון שמצוות הרחיצה 
ר"מ  "עונג",]עי'  מדיני  ולא  היא,  שבת"  "כבוד  מדיני 
מקיימים  יו"ט  ערב  של  ברחיצה  אולי  ה"ב[  משבת  פ"ל 
ימים  של  "רצף"  כאן  שיש  שבת",דכיון  ה"כבוד  את  גם 
טובים עד שבת, הוי כמו "שבת אריכתא" שרוחץ לפניה, 
חתונות  לכמה  שהולך  במי  האוזן,  את  לסבר  ודוגמא 
כבוד,  של  יחס  יש  לפניהם,  שירחץ  אחד,דבמה  בערב 
לסמוכה  רק  ולא  ערב,  באותו  שילך  החתונות  רצף  לכל 
לרחיצתו,וה"נ הכבוד שברחיצה מיוחס לכל רצף הימים 
הקדושים הבאים, ולא רק ליום הסמוך לרחיצתו, אע"פ 

שהרגשת "עונג" יש לו רק סמוך לרחיצתו.
ב. האם מותר לקרוא "כרטיסי ברכה" בר"ה?

הילדים  מביאים  ר"ה  שבליל  בתים,  בהרבה  נוהג  ישנו 

הוריהם,  את  לברך  טובה,  לשנה  ברכה  כרטיסי 
כ"אגרות  הוי  והעירו,דלכאו'  בסעודה,  קוראם  והאב 
שלום",דנפסק בסי' ש"ז סעי' י"ג, שאסור לקרותן, גזירה 
ב"אגרת  לקרות  שמותר  ואף  וממכר?  מקח  שטרי  אטו 
סעי'  ]שם  בה,  כתוב  מה  יודע  אינו  אם  לו,  השלוחה" 
י"ד[ זהו רק מחשש שמא יש בה דבר שהוא צורך הגוף, 

משא"כ כאן.
והנה יש היתר של "חפצי שמים", כמו שכתב המ"ב שם 
סקמ"ז, שיש להקל לשמש, לקרוא את רשימת האורחים 
שמים  חפצי  בכלל  דהוי  מצוה,  בסעודת  והפרפראות 

]ובמקום מצוה לא גזרו אטו שטרי הדיוטות[.
תקפ"ב[  סי'  ]סוף  הרמ"א  דכ'  מצוה  הוי  בעניננו  וגם 
דנוהגין שכל אחד אומר לחבירו לשנה טובה תכתב,ואולי 
גם במכתב הוי קיום המנהג, ועוד דיש בזה נחת להורים 

וא"כ יש בזה גם ענין של כיבוד אב ואם.
והשיב מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א על שאלה זו, בזה"ל 

- "לכאו' מסתבר שאפשר להקל".
ג. שינה ביום ר"ה על הסטנדר.

כ' הרמ"א - ]תקפ"ג סעי' ב'[ "וגם נוהגין שלא לישן ביום 
דמאן  מהירושלמי  הביא  ובמ"ב  הוא",  נכון  ר"ה,ומנהג 

דדמיך בריש שתא דמיך מזליה.
שמה  שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  דמרן  משמיה  והביאו 
הכוונה  מזליה"  דמיך  דדמיך,  "מאן  בירושלמי  שכתוב 
אין  השולחן  על  ידיו  על  ראשו  מניח  אם  אבל  לשכב, 

קפידא. ]קונטרס בנתיבות ההלכה מס' 24 עמ' 39, 41[
ר'  אמר  נג."תניא  סוכה  מגמ'  כן  ללמוד  אפשר  ואולי 
יהושוע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה, 
לא ראינו שינה בעינינו ... והאמר ר' יוחנן, שבועה שלא 
אישן שלושה ימים, מלקין אותו וישן לאלתר, אלא הכי 
אכתפא  מנמנמי  דהוו  שינה,  טעם  טעמנו  לא  קאמר 

דהדדי", אלמא שינה על כתפי חבירו אינה שינה.


