
שיח הפרשה

תיבת נח
התורה  קריאת  למשמע  משתומם  לב  כל 
תמים  נפלאות  המגוללת  פרשתנו,  של 
דעים אשר מחה את כל היקום אשר ברא 
במבול של מים, מאדם עד בהמה עד רמש 
מתוך  הציל  בבד  ובד  השמים,  עוף  ועד 
החיה  ומבחר  ומשפחתו,  נח  את  ההפכה 
והבהמה אשר איתם בתיבה, בניסי ניסים 

שכולם חסד ורחמים. 
עטופים ברחמי ה', ניצלים נח ובני תיבתו, 
אשר אפילו עצם היותם כולם בתוך חללה 
של התיבה אינו אלא נס, שהחזיק המועט 
את המרובה כדברי הרמב"ן )ו,יט( ומהווים 
את  שימשיך  חדש  לעולם  הגרעין  את 
ייעודו, להפוך את העולם כולו למזבח של 
רמב"ן  ]עי'  ה'  למלכות  והתבטלות  אמונה 

ז,א[.
נוכח השגחה פרטית רוממה כזו, המתגלה 
בניסים גלויים, כמה קשים להבנה לעניות 
בסוף  ברש"י  חז"ל המובאים  דברי  דעתנו, 
בן  נח  "ויהי  הפסוק  על  בראשית,  פרשת 
חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם 
ואת יפת". וזה לשונו: "אמר רבי יודן, מה 
וזה  שנה  למאה  הולידו  הדורות  כל  טעם 
לחמש מאות. אמר הקב"ה, אם רשעים הם 
צדיקים  ואם  זה,  לצדיק  ורע  במים  יאבדו 
כבש  הרבה,  תיבות  לעשות  עליו  אטריח 
בן חמש  עד שהיה  הוליד  ולא  מעיינו  את 

מאות שנה". 
חמש  באותם  זה  לצדיק  היה  צער  כמה 
מאות שנים של ערירות, הקשה מרן הגר"ח 
ממשכה  תוחלת  כמה  זצ"ל,  שמואלביץ 
מחלת לב לזכות לבנים. וכל כך למה? כדי 
שלא להטריחו לבנות כמה תיבות להצלת 
בניו ממי המבול. והלא כל אותה הצלה לא 
להציל  מה'  היפלא  ופלא,  נס  אלא  היתה 
יהיו  אם  וגם  לנח,  שיהיו  בנים  עשרה  גם 
היא  טרחה  וכי  באחת.  ולא  תיבות  בכמה 
בטוח,  ממוות  לזרעו  מחסה  לבנות  לאב, 
והלא באותם מאה ועשרים שנה יכול היה 
נח לבנות בעזרת בניו כמה תיבות שיידרשו 
הנדרשים  והטורח  הקושי  הוא  מה  להם. 
אבריך  קודש  שחשש  התיבה,  בבניין  מנח 
יצטרך לבנות  יעמוד בהם אם  כי לא  הוא 

כמה תיבות.
והוא מפרק לה, ביסוד עצום ונפלא.

המלך  לשאול  האוב  בעלת  זועקת  כאשר 
מבקש  הארץ",  מן  עולים  ראיתי  "אלוקים 
אותו  שמואל  את  שתתאר  שאול  ממנה 
העלתה באוב, והיא אומרת "איש זקן עולה 
והוא עוטה מעיל". חז"ל מגלים כי המעיל 
נולד  עת  נאמר  עליו  המעיל  אותו  הוא 
תעשה  קטן  "ומעיל  חנה,  לאימו  שמואל 
נקבר  בו  גדל  בו  "תנא,המעיל  אמו".  לו 
נעשו  פלאות  אמור(.  )תנחומא,  עלה"  בו 
בו במעיל, שנתפר לפי מידתו של שמואל 
וסבב  הלך  עת  ימיו,  כל  עמו  וגדל  הקטן, 
בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל 
בכל המקומות, ועמו נקבר בשיבה. מה הוא 

סודו של המעיל?
יש  כוח עצום  כי  זצ"ל,  הגר"ח  מבאר מרן 
כוחות  דומם  לפעול אף בחפץ  ביד האדם 
רצונו  בכוח  מוגבלים,  בלתי  נפלאים 
זה  מעיל  לבבו.  רגשות  והמיית  הכביר 
עקרת  אותה  של  הנפש  בתמצית  שנתפר 
ותך  תך  הבנים, שכל  לאם  הבית שהייתה 
ודמעותיה  בתפילותיה  רצופים  שבאריגו 
ה' בשילה,  לפני  נפשה  של האם השופכת 
הפך להיות מציאות רוחנית שכולה אהבת 
ה' ואהבת עמו ישראל. כאשר לבש שמואל 
תעצומות  את  בנפשו  הרגיש  זה  מעיל 
הקדושה הכובשים את רוחו, ושוב לא יכול 

היה להסירו מעליו.
כיצד שרדה תיבה קטנה, עשויה עצי גופר 
ומצופת זפת, את אשדות המים שמחו את 
שנה  ועשרים  מאה  באותם  היקום?  כל 
כל  בהם  ויום  יום  שכל  התיבה,  בניין  של 
התעוררות  כלות,  עד  נפש  מסירות  כולו 
לתשובה נוקבת כליות ולב, ואמונה יוקדת, 
נח  של  כוחותיו  כל  למיצוי  התיבה  הפכה 
הייתה  אכן  זו  תיבה  בבניינה.  שהושקעו 
ראוי  להיות  היה  שיכול  מוגן,  רוחני  פלא 
בתוך  שמיים  רחמי  של  כזה  עצום  לשפע 

תוכו של המבול.
כדי  אדם,  באף  ונפש  לב  כוחות  די  אין 
לבנות עוד תיבה אחת כזאת, אף אם יעלה 

לו הדבר בחמש מאות שנות ערירות.
•

בתינו  את  עצמנו,  את  מעבירים  אנו,  גם 
ונחשולי  החיים  משברי  בין  וילדינו, 
עיקבתא  של  רבים  מים  בשטף  התקופה, 
לעצמו  בונה  מאיתנו  אחד  כל  דמשיחא. 
הדור  גדולי  של  בצילם  גופר,  עצי  תיבת 
שמים  לרחמי  ומקווה  עלינו,  החופפים 
ממבול  ביומו  יום  דבר  עלינו  שמגוננים 
כי  ונדע,  נאמין  ופיתויים.  רדיפות  של 
ובתפילה,  באמונה  ליבנו  שיהמה  ככל 
בהתחזקות בעמל התורה ויגיעתה בטהרה, 
בתיקון המידות ובגמילות חסדים, יכולים 
אנו להפוך את המציאות עצמה להתעלות 

נפלאה שכולה רחמי שמים. 
•

לתורה  זה,  משכן  בעירנו  והתייסד  זכינו 
ודעת, שכולו רצוף אהבה ממסירות נפשם 
מנת  על  שלא  והוגיו,  כותביו  עורכיו  של 
יזכונו  אלו  וכוחות  ה'  יתן  פרס.  לקבל 
להגדיל תורה ולהאדירה גם בשנת תשע"ה, 
ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה  ינון  יבוא  עד 

כמים לים מכסים.

דבר העורכים

הרב יהודה ברויאר שליט"א

 "אך בשר בנפשו דמו
לא תאכלו" בראשית ט, ד

כתב הרמב"ם פ"ט ממלכים ה"א, על ששה דברים נצטווה אדם 
הראשון וכו' הוסיף לנח אבר מן החי, שנאמר אך בשר בנפשו 
דמו לא תאכלו, נמצאו שבע מצות וכו' עד שבא משה רבינו 

ונשלמה תורה על ידו. 

והנה, אין כוונת הרמב"ם שמשה השלים והוסיף על המצוות 
ידועים  כמות שהיו, שהרי  נשארו  המצוות  ואותן  לו  שקדמו 
'אתה הראית לדעת  דבריו בפירוש המשניות לחולין פ"ז מ"ו 
שכל מה שאנו מרחיקים או עושים היום אין אנו עושים אלא 
זה  ]מפני[ שהקב"ה אמר  ידי מרע"ה, לא  במצוות הקב"ה על 
לנביאים שלפניו, כגון זה שאין אנו אוכלים אבר מן החי אינו 
מפני שהקב"ה אסרו  לנח אלא לפי שמשה אסר עלינו אבמ"ה 
וכו', הלא תראה  במה שצווה בסיני שיתקיים איסור אבמ"ה 
מכלל  אלו  וכל  בסיני,  למשה  לו  נאמרו  מצות  תרי"ג  אמרם 
המצוות'. הרי לן דעת הרמב"ם שאף המצוות שנצטוו בני נח 
אין חיובן לאחר מת"ת אלא מצד ציווי הקב"ה ע"י משה, ולא 
בא משה כהשלמה בלבד. אלא הביאור, שבמצוות אלו נצטווה 
משה להשאיר ולקיים את שהיה, וכגון במילה, הלא ברי לכל 
'להכניסו  הברכה  מטבע  הוא  וכן  היא,  אברהם  של  שבריתו 
בבריתו של א"א', אבל אין אנו מלים מפני שנצטווה אברהם 
של  בריתו  את  לשמור  במת"ת  שנצטווינו  מפני  אלא  במילה 
אסר  'שמשה  החי  מן  אבר  גבי  דלעיל  הר"מ  וכדברי  אברהם, 
עלינו אבמ"ה במה שצווה בסיני שיתקיים ]נ"א: שישאר[ איסור 
אבמ"ה'. וכן היא כוונת הר"מ בהל' מלכים, שנצטווינו בסיני 
בתרי"ג מצוות, ומתוכן כמה ציוויים לשמר ולקיים לדורות את 

שהיה קודם מתן תורה.
והנה בגמ' כריתות ט א מצינו שבקבלת התורה נכנסו ישראל 
לברית בשלשה דברים, וחד מינייהו מילה. וכתב הרמב"ם פי"ג 
היציאה  בזמן  היתה  לא  לוי  שבט  שמילת  ה"ב  איסו"ב  מהל' 
מילה  ברית  ביטלו  שכולם  בזמנו(,  אחד  כל  )אלא  ממצרים 
יבמות  הרמב"ן  בשם  המ"מ  וכתב  לוי.  משבט  חוץ  במצרים 
מה ב שלא הוצרכו אפילו להטיף מהם דם ברית, שכבר היו 
וצ"ע,  היתה.  חשובה  ומילה  אברהם  מימי  המילה  על  מצווין 
דהלא במילה דקבלת תורה וכניסה לברית איירינן הכא, ובזה 
צריכים אנו למילה הנעשית מפני ציווי הקב"ה ע"י משה ולא 
סגי בציווי אברהם, וכמבואר לעיל. ובשלמא שאר ישראל, י"ל 
דהא דמל אותם משה רבנו לאכילת קרבן פסח - כמבואר בר"מ 
שם - חשיב חלק מכלליות כניסתם לברית 'כשיצאו ממצרים 
)לשון  ולקבל פני השכינה'  ויצאו מכלל בני נח לקבל התורה 
רש"י יבמות מו א(, ועי' ברמב"ן שם שכ' כעי"ז, אבל שבט לוי 

מאי נעביד ליה.
ונראה דהרמב"ן פליג על האי כללא דהרמב"ם בפיה"מ שאין 
לנו לאחר מת"ת אלא ציווי משה, ולדידיה שפיר שייכי ציוויים 
לויקרא  בפירושו  הרמב"ן  כתב  דהנה  מת"ת.  מלפני  שנשארו 
אברהם  של  לזרעו  תורה  מתן  קודם  שנעשתה  דמילה  י(  )כד 
שבא  מעת  'כי  ולשונו,  תורה,  מתן  שאחר  לזמן  אף  מהניא 
וכמו שאמר  יתחשבו,  לא  ובגוים  ישראל  היו  בברית  אברהם 
בעשו ודילמא ישראל מומר שאני וכו' כל שכן קודם מתן תורה 
של  כזרעו  במילה  לחייבו  כמוה  להיות  ולדה  מטהרת  שתהא 
אברהם ויהיה מכלל בני ישראל'. עיי"ש היטב. מבואר, דמזמן 
שנצטווה  וכל  ולזרעו,  לו  איכא  ישראל  דין  אברהם  ברית 
ולפי"ז לא בא  ולזרעו מקיימינן מצד הציווי הזה,  לו  אברהם 
דברי  וא"כ  מצוות.  תרי"ג  סך  עד  כך  על  להוסיף  אלא  משה 

המ"מ אלו מהרמב"ן אינם אלא לשיטתו בזה.
מהטעם  לוי  שבט  מילת  מהניא  לא  באמת  להרמב"ם  ואמנם 
שכ' המ"מ, אלא מפני שמילת גירות הכנה והכשר גירות היא 
בלבד, ואיננה חלק מהכניסה לברית, כמבואר בדבריו להלן ה"ו 
ולא הזכיר שאף  ע"ג,  גירות בעינן שלשה שיעמדו  שבטבילת 
במילה כן, וביאר הב"ח יו"ד סי' רסח שלדעת הר"מ לא בעינן 

במילת גירות שלשה אלא רק בטבילה, מפני שבטבילה הוא 

הרה"ג מאיר הלפרין שליט"א

"ויאמר ה' אל לבו לא אוסיף לקלל 
עוד את האדמה בעבור האדם כי 
יצר לב האדם רע מנעריו" בראשית ח, כא

וממימי  מצואתו  מרחיקין  דגן  כזית  לאכול  שיכול  קטן  'תני 
פורשין,  מה  מפני  אבהו  רבי  קומי  בעון  אמות.  ארבע  רגליו 
ליה לא קטן הוא?  לון מפני שמחשבותיו רעות. אמרין  אמר 
אמר לון ולא כן כתיב כי יצר לב האדם רע מנעוריו? אמר רבי 
יודן 'מנעריו' כתיב משעה שהוא ננער ויוצא לעולם' ]ירושלמי 
ברכות ג, ה[. ואמרו חז"ל ]ילקו"ש קהלת תתקעא[ על הכתוב 
'טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסיל' ]קהלת ד, יג[ שיצה"ר 
נקרא 'זקן' כי ניתן באדם מיד כשנולד, ואילו יצה"ט נקרא 'ילד' 

כי ניתן באדם רק כאשר נעשה גדול ושלמה דעתו.
שכבר  כיון  היא  קטן  צואת  שמאיסות  בירושלמי,  מבואר 
דאם  הירושלמי,  מפרשי  ונתקשו  רעות.  מחשבותיו  בקטנותו 
רק  מרחיקין  מדוע  בו,  שנתון  יצה"ר  מכח  רעות  מחשבותיו 
מצואת קטן שאכל כזית דגן ואין מרחיקין מצואת קטן בן יומו 

שכבר נתון בו יצה"ר.
הרמב"ם ]מו"נ ח"א פ"ב[ מביא שאדם מלומד הקשה לו קושיא 
מופלאה, והרמב"ם משבח קושיא זו במיוחד. תורף הקושיא, 
שלפי פשט הכתוב נראה שלולי האכילה מעץ הדעת היה האדם 
משולל שכל ותבונה ולא היה מבדיל בין טוב לרע, וע"י אכילתו 
המיוחדת  ההבחנה  כח  שהיא  העצומה  שלמותו  בו  ניתנה 
לאדם, והיא כל מהותו. והקשה המקשה, היאך יתכן שחטאו 
העצומה.  שלמותו  את  לו  שהביאו  הם  הם  ומריו  האדם  של 
הרמב"ם האריך ליישב קושיא זו, ותורף דבריו שעיקר שלמות 
האדם היא השכל שעל ידו הוא יודע את ה'מושכלות' ומבחין 
בין אמת ובין שקר, ואכן שכל זה בשלמותו ניתן לאדם מיד 
כשנברא. לולי שכל זה היה האדם כשאר הבהמות, ולא היה 
ב'מפורסמות'  הם  והרע  הטוב  אך  מה.  דבר  על  לצוותו  שייך 
רק  היא  מציאותם  תפיסת  שכל  דהיינו  ב'מושכלות',  ולא 
במידות האדם, ותפיסה זו אינה אלא יחס תחושתי של האדם 
היה  האדם  כאשר  שלילי.  או  חיובי  והרע,  הטוב  למציאות 
הבחנת  בו  היתה  לא  שכלו  מעלת  לרום  השכלית,  בשלמותו 
טוב ורע כי אם ידיעת אמת ושקר, כעין דרגת המלאכים. אך 
ורע' נשללה ממנו אותה  ואכל מעץ ה'דעת טוב  כאשר חטא 

השגה שכלית, ושקע בהבחנת הטוב והרע.
מציאות הטוב והרע נתפסות אצל האדם ביחס תחושתי, אך 
יחס זה קיים באדם רק עד כמה שיש בו דעת שמכוחה הוא יכול 
להבחין מהו טוב ומהו רע. ואחר שהבחין במציאות שלפניו אם 
טובה היא אם רעה, יחסו התחושתי משתנה בהתאם. מסיבה 
זו נקרא העץ 'עץ הדעת טוב ורע', כי הבחנה בין טוב ובין רע 

מתאפשרת רק לאחר שקדמה לה דעה. 
הגופניות,  תאוותיו  אחר  בהימשכו  באדם  מתבטא  יצה"ר 
הימשכות  אולם  כשנולד.  מיד  בו  קיימת  אכן  זו  והימשכות 
יוצרת מאיסות כלפי פסולת האדם כל זמן שאין לו  זו אינה 
תאוותיו  אחר  והימשכותו  מעשיו  אם  ההבחנה  יכולת  את 
טובים המה או רעים חלילה. אך כאשר נוצרה באדם הבחנה 
זו שמעשיו רעים ועם כל זאת הוא נמשך אחר תאוותיו, או 
'מפני  כוונת הירושלמי  וזו  נוצרת מאיסות כלפי פסולתו,  אז 
הבחנה  שיכולת  הדברים,  נפלאים  ומה  רעות'.  שמחשבותיו 
לזקנו  בזאת  והתדמה  דגן,  כזית  כשאכל  רק  באדם  נוצרת  זו 
והרע. כמו שאמרו  כזו בהבחנת הטוב  ידי אכילה  ששקע על 
חז"ל ]ב"ר טו, ז[ 'מה היה אותו האילן שאכלו ממנו אדם וחוה, 
אינון  דעה  נש  בר  הוה  לא  כד  היו,  חיטים  אומר  מאיר  רבי 
וכעי"ז  יומוי'.  מן  דחיטי  פיתא  אינשא  ההוא  אכל  לא  אמרין 
בברכות ]מ, א[ 'רבי יהודה אומר ]עץ הדעת[ חיטה היה, שאין 
התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן'. ומסיבה 
זו אמרו חז"ל ]סוכה מב, ב[ שכאשר האדם הגיע לשנות גדלות 
ונשלמה דעתו, מרחיקין מצואתו גם אם אינו יכול לאכול כזית 
דגן כיון שדעתו והבחנתו בשלימותן, וכתיב 'יוסיף דעת יוסיף 

מכאוב'.

ויבחינו  אשפוך שיח לחונן הדעת הקל הטוב, שתרבה הדעת 
בין רע ובין טוב, ימאסו ברע ויעשו אך טוב, ומהרה ישמע קול 

זכור לטוב, משמיע שלום וישועה ומבשר טוב.

גליון 6 תשרי ה'תשע"ה - פרשת נח בס"ד

המשך בעמ' הבא <<<



נשיח במשפטיך
הרב יונתן קדוש שליט"א

בעניין יאוש באבידה שיש בה סימן

והשיבה  כדין  והכריז עליה  מצא אבידה שיש בה סימן 
קודם שהמוצא  לבעליה, אלא שבעל האבידה התייאש 

הגביה את האבידה - האם צריך להחזירה למוצא?

דבר  "מצא  ס"ה(  רסב  ס'  )חו"מ  השו"ע:  כתב  א. 
הוא  סימן,  בו  יש  אפי'  וכו'  ממנו  הבעלים  שנתייאשו 
של מוצאו". יש לדון במקרה של מוצא אבידה והגביה 
על דעת להשיבה כדין אך לא ידע שהתייאשו הבעלים 
קודם – האם זכה בה המוצא או המאבד - בדין זה נחלקו 

הקצוה"ח והנתיבות. 

כיון  זכה  לא  המוצא  סק"א(  רנט  )ס'  הקצוה"ח:  דעת 
להשיבה  היתה  דעתו  ואדרבה  בה,  לזכות  התכון  שלא 
התכון  שלא  כיון  בה  זכו  לא  הבעלים  ואף  לבעליה. 
להקנות להם בהגבהה זו דסבור שהאבידה שייכת להם 
)ולא דמי למגביהה מציאה לחברו  ידע שנתייאשו  ולא 
דזכה חבירו דהתם התכון להקנות לו בהגבהה זו( וא"כ 
לא זכו בה - לא המוצא ולא המאבד וכל הזוכה בה הרי 

אלו שלו.

דעת הנתיבות: )ס' רנט סק"א( המגביה מציאה להשיבה 
לבעליה ואינו יודע שהתייאשו, זכו בה הבעלים בהגבהה 
דעתו:  היתה  האבידה,  הגבהת  בשעת  אם  ורק  זו. 
ואם  בהגבהתה  באבידה  יזכה  הבעלים  התייאשו  שאם 
הבעלים  הוא שאם  הדין   – כדין  ישיבנה  התייאשו  לא 

התייאשו זכה בה המוצא.

המגביה  אמאי  בדעתו,  צ"ב  הנתיבות:  דעת  ביאור  ב. 
התכוין  לא  המוצא  הרי  הבעלים  זכו  להשיבה  מציאה 
להקנות להם וכמו שביאר הקצוה"ח. וכהבנת הקצוה"ח 
מבואר בשו"ע )ס' ער"ה סכ"ה( דהעודר בנכסי הגר שמת 
)שדינם כנכסי הפקר( וסבור שהם שלו לא קנה בחזקה. 
מציאה  במגביה  ה"ה  וא"כ  קנין  כוונת  דבעינן  מבואר 
רק  אלא  בהגבהתו  להקנות  התכון  שלא  כיון  להשיבה 

להשיב אמאי יזכה בה המאבד.

קיי"ל  דבשו"ע  אזיל.  לשיטתו  דהנתיבות  לבאר:  נראה 
של  שהם  וסבור  הפקר  מעות  דהמחזיק  ס"ב(  רנו  )ס' 
יתומה זכתה בהם היתומה. )עי"ש במאי איירי(. והקשה 
הקצוה"ח )שם סק"ב( אמאי זכתה הרי לא התכון להקנות 
לה שהרי סבור היה שהם שלה ומאי שנא מעודר בנכסי 
הפקר שסבור שהם שלו דלא זוכה בנכסים בחזקה דלא 

התכון לקנין. והניח בצ"ע.

הוי  הפקר  בנכסי  דעודר  סק"ד(  )שם  תירץ:  ובנתיבות 
חצר  בקנין  אבל  קנין  כוונת  בעינן  ובחזקה  חזקה  קנין 
בעינן  לא  מדעתו  שלא  לו  קונה  אדם  של  שחצרו  כיון 
כוונת קנין. ובמחזיק מעות ליתומה בחצירו בשבילה - 
חצרו זוכה לה בלא כוונת קנין, וכשם שאם היה בדעתו 
לזכות לה בחצרו את המעות היתה זוכה )כמבואר בסי' 
ר ס"ב בהגהה( ה"ה אם לא התכוין אלא להניח בשבילה 

זוכה בזה ללא כונת קנין.

ובנתיבות סימן ר' כתב: )סקט"ו( דקנין הגבהה הוי ידו 
ודינו כדין חצר וקונה בלא כוונת קנין, כגון מגביה חפץ 
חצר  כדין  בו  זכה  בהגבהתו  לזכות  התכוון  ולא  הפקר 
שקונה שלא מדעתו. ולפי האמור ה"ה במגביה מציאה 

להשיבה זכו בה הבעלים, דכיון שמגביה בשבילם לא 
מעות  בחצרו  המחזיק  כדין  בה  וזכו  קנין  כוונת  בעינן 
סק"ב  ורסה  סק"ג  קצח  דבס'  )יל"ע  וכמבואר.  ליתומה 
היוצא  אבל  כחצר,  הוי  ממש  ידו  שבתוך  מה  רק  נקט 
מהצדדים מתוך ידו לא הוי כחצר ובסימן ר' לא חילק.(.

ולא  לבעלים  להשיבה  מציאה  המגביה  האמור:  לפי  ג. 
בה  זכה   – לנתיבות:   – הבעלים  כבר  שהתייאשו  ידע 
ולכן  זכו  ולא המאבד  ולהקצוה"ח: לא המוצא  המאבד 
אם השיב למאבד א"צ הוא להחזירה אפילו שהתייאש 

מאבידתו.

ד. כל האמור זהו דוקא במגביה מציאה להשיבה בסתם. 
שאם  היתה  וכונתו  הגביהה  שהמוצא  באופן  אבל 
התייאשו  לא  ואם  לעצמו  יזכה  הבעלים  כבר  נתייאשו 
קודם  הבעלים  התייאשו  שאם  הוא  שהדין  לו  ישיבנה 
זכה בה המוצא. א"כ מה הדין אם השיב האבידה האם 

המאבד צריך להחזירה למוצא?. 

שהתייאשו  אבידה  לגבי  סה(  רנט  )ס'  מבואר:  בשו"ע 
לעשות  וישר  טוב  מ"מ  שלו  אלו  שהרי  דקיי"ל  בעליה 
אם  נחלקו  )הראשונים  להחזירה.  הדין  משורת  לפנים 
כופין על זה, עי"ש בש"ך(. וכתב הרמ"א בהגה"ה: דאם 
 - הדין  משורת  לפנים  אין  עשיר  והמאבד  עני  המוצא 
שהתאיישו  אפילו  אבידה  להשיב  מצוה  דיש  מבואר 

הבעלים קודם שהגביה המוצא. 

)ס' ע"ה סק"ד(. לענין החייב  בנדון אחר:  דן  הקצוה"ח 
מנה  חבירו  את  התובע  כגון  שמים  ידי  בלצאת  חיוב 
שחייב  הדין   – חייב  אם  יודע  שאינו  הנתבע  ואומר 
לצאת ידי שמים אלא שהחזיר בסתם ולא פירש שנתן 
ועתה תובע מה שנתן  ידי שמים  מחמת שחייב לצאת 
הבית  דברי  את  והביא  מדינא  שחייב  סבור  שהיה  לפי 
יעקב דהוי נתינה בטעות וצריך להשיב. אולם הקצוה"ח 
קעביד  למצוה  אמרינן  בסתם  שנתן  דכל  וסובר  חולק 
ולא אמרינן דהוי בטעות ועיי"ש שהוכיח זאת מיתומים, 
שמדינא פטורים לשלם חוב אביהם ואעפ"כ אם פרעו 
את החוב בסתם אמרינן דלמצווה נתכוונו ולא אמרינן 

דבטעות הוה.

אבידה  בהשיב  דה"ה  אפשר:  בקצוה"ח  האמור  לפי 
להשיבו אפשר  מצוה  דיש  באופן  יאוש  לאחר  לבעלים 
דהיכא דהשיב אמרינן דמסתמא משיב בכל גווני ולמצוה 
לא  ובין  הבעלים  נתייאשו  בין  להשיב  וכונתו  התכוון 
נתייאשו ולפיכך במאבד עשיר ומוצא עני דליכא מצוה, 
כיון  למוצא  האבידה  להחזיר  המאבד  שצריך  פשיטא 
שזכה בה המוצא ומה שהחזירה, בטעות היה כיון דסבור 

שלא נתייאש ואילו היה ידוע שנתייאש לא היה משיב.

ה. העולה מן האמור: א. אם הגביה האבידה לאחר יאוש 
על דעת להשיבה לבעלים: דעת הנתיבות דזכו הבעלים 
המאבד  ולא  המוצא  לא  בה  זכו  דלא  הקצהו"ח  ודעת 
ולכן אם נטלה המאבד א"צ להשיב. ב. הגביה על תנאי: 
שאם נתייאשו יזכה לעצמו ואם לאו ישיבנה, והשיבה 
להחזיר  יצטרך  שלא  אפשר  להשיב  מצוה  דיש  כיון   –
למוצא דאמרינן שכוונת המוצא בהחזרתו למצוה עביד. 
מצוה  דליכא  עני  והמוצא  עשיר  המאבד  אם  אולם 
לכאורה יצטרך להחזירה למוצא כיון דזכה בה המוצא 
ומה שהחזירה הוא רק לפי שהיה סבור שלא התייאשו 
ואילו היה יודע שהתייאשו לא היה משיבה כיון דליכא 

מצוה והוי נתינה בטעות. 

נכנס לגירות ולא במילה. ולפיכך סגי 
אף  ה'  ציווי  מצד  שנעשתה  במילה 
שלא נצטוו עליה ממשה רבינו, שלא 
כחלק  באה  ולא  הכשר,  אלא  היתה 

מהכניסה לברית דמתן תורה.
אף  הוא  דכן  להוסיף  נראה  וביותר 
לאידך גיסא, במצוות שנתחדשו אחר 
הרמב"ם  נחלקו  דהנה  תורה.  מתן 
לגבי  המצוות  ספר  בריש  והרמב"ן 
ש'כל  הרמב"ם  דעת  דרבנן,  מצוות 
מה  וכל  לעשותו  חכמים  שאמרו  מה 
שהזהירו ממנו כבר צווה משה רבינו 
בסיני שיצונו לקיימו, והוא אמרו על 
תסור  לא  וכו'  יורוך  אשר  התורה  פי 
מן הדבר', עי"ש. והרמב"ן פליג עליה 
וס"ל דכל מצוות שחידשו חכמים או 
נביאים כגון נר חנוכה ומקרא מגילה 
תסור,  דלא  הזה  בסמך  באות  אינן 
ויגדך'  אביך  'שאל  בהן  איכא  ורק 
דהיינו צוואה כללית לקבל מן הזקנים 
הקבלה  מפי  ית'  מאתו  שהורשו 
לתקן ולסדר, עיי"ש. והן הן הדברים, 
כלל  בישראל  שייך  אין  שלהרמב"ם 
למשה  הגבורה  מפי  שאיננו  ציווי 

בסיני, ולהרמב"ן ליכא להאי כללא.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

א. יש לדון האם תיבות 'ברוך אתה' 
ונ"מ  לא,  או  הברכה  תחילת  הוי 
האם אחר שאמר תיבות אלו חייב 
להפסיק  שיכול  או  לברך  להמשיך 
חברו  את  להוציא  רוצה  אם  )כגון 
'ברוך  בברכה הוא לא שמע שאמר 
אתה'(, והנה אם נאמר דלא חשוב 
תחילת הברכה, א"כ אם שמע קדיש 
או קדושה אחר שאמר 'ברוך אתה' 
לכאורה יהיה חייב להפסיק מלברך 
כדי לענות על הקדיש או הקדושה 
שמענו  לא  הנראה  וכפי  ששמע, 
מרבותינו שמורין כן. וא"כ לכוארה 
וא"כ  הברכה,  תחילת  דהוי  מבואר 
לכוארה יהיה אסור להפסיק, ויל"ע. 

נקטינן  אפים  נפילת  בהלכות  ב. 
שיש  קל"א(  )בסימן  הרמ"א  כדעת 
להטות לצד שמאל משום ששכינה 
א"כ  )אלא  המתפלל  מימין  עומדת 

מניח תפילין(.

ויש להקשות שבסימן )קכ"ג( מבואר 
המתפלל  כנגד  נמצאת  שהשכינה 
שפוסע  אחר  התפילה  בסוף  ולכך 
לצד  פונה  לאחוריו  פסיעות  ג' 
ימין השכינה  שמאל תחילה שהוא 
ורק אח"כ לימין שלו שהוא שמאל 
כנגד  שהשכינה  חזינן  השכינה. 

המתפלל ולא בימינו.

שואלין ודורשין

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"אמונת עתיך" - על מסכת שביעית
ההלכה,  ולומדי  התורה  בני  בקרב  לתהילה  נודעו  כבר 
חיבוריו הנודעים של הגאון רבי אברהם ברויאר שליט"א, 

מחשובי מרביצי התורה ומורי ההוראה בעירנו.
כעת, בפתחה של שנת השביעית, מציגים אנו את ספרו 
ובירורי  עמוקים  בירורים  ובו  עתיך",  "אמונת  הנפלא 

המשניות,  סדר  על  מסודרים  שביעית,  במסכת  הלכות 
הקשות  הסוגיות  רוב  את  אומן  במלאכת  ומקיפים 
בבבלי  הגמרא  מדברי  החל  שביעית,  שבעניני  והחמורות 
ובירושלמי, ושיטות רבותינו הראשונים, עד פסקי ההלכות 
המחבר  הגאון  מציין  ובהקדמתו  הפוסקים,  גדולי  של 
שליט"א, שחלק גדול מהספר בנוי על פי תורתו של מרנא 
זיע"א, שנתקבל במיוחד בסדר זרעים כפוסק  החזון איש 

אחרון.
הספר עוסק בשני הפרקים הראשונים של מסכת שביעית, 
מבוארים  שביעית  עניני  רוב  וכאמור,  ז-ט.  בפרקים  וכן 
המחבר  הגאון  של  כדרכו  היטב,  היטב  בו  ומלובנים 

שליט"א.
כחיבור  משמש  גם  הוא  הספר,  של  העשיר  תוכנו  מלבד 

נפלא של מראי מקומות והצגת סדר הלימוד של עניני 
שביעית, שכידוע, מפוזרים הן בין פרקי המשניות.

הספר דנן יצא לאור בשנת תשס"ז - ערב שנת השמיטה 
"אהל  ולהלכה  לתורה  המדרש  בית  בהוצאת  הקודמת, 
המחבר  הגאון  פאר  מכהן  בו  שבעירנו,  ומרים"  יצחק 
שבחברתם  מצוינים,  לאברכים  הכולל  כראש  שליט"א 

נתחבר הספר.
להרבות  בס"ד  שיוסיף  שליט"א  הגאון  להרב  ברכותינו 
חילו וגבולו בתלמידים, ויפוצו מעיינותיו הברוכים, למען 
הרבות תורה והלכה ברורה בקרב לומדי התורה וכל בתי 

ישראל.

ויכתב בספר

שיח הפרשה - המשך



הרה"ג עמנואל גיא שליט"א
 

ביאור הרש"י הראשון על התורה

הרש"י הראשון על התורה ידוע ומוכר לכולנו. אך ככל 
ואכן  ועלום מאיתנו,  פירושו מוסתר  כך  רב,  שפרסומו 
במשך הדורות נשתברו הרבה קולמוסים בביאורו. ננסה 

גם אנחנו לעמוד על דבריו.

ואלו דברי רש"י: 

"אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא 
בה  שנצטוו  ראשונה  מצוה  שהיא  לכם'  הזה  מ'החודש 
ישראל, ומה טעם פתח בבראשית. משום )תהלים קי"א(: 
שאם  גוים',  נחלת  להם  לתת  לעמו  הגיד  מעשיו  'כח 
יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם 
של  הארץ  כל  להם:  אומרים  הם  גוים,  שבעה  ארצות 
הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו 

נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו." עכ"ל.

אכן  האם  ביאור:  צריכה  יצחק  רבי  קושיית  ובאמת 
לשיטתו התורה אינה אלא קובץ חוקים, ואין בה מקום 
למוסר ולמידות טובות הנלמדות משיחת עבדי האבות 
בנים?  של  מתורתן  יותר  גדולים  שהם  בהם  שנאמר 
האם לא היה ראוי לתאר באריכות את מעשי אבותינו 
המהווים את הבסיס ואת היסוד של כל התורה כולה? 
מדוע  חוקים,  ספר  היא  התורה  שאכן  נאמר  אם  ואף 
צורף ספר במדבר וחלקו הראשון של ספר דברים - שאין 
שהרי  קשה  ועוד  התורה?  לספר   - כמעט  מצוות  בהם 
לפי רבי יצחק התורה היתה צריכה להתחיל מפרשת לך 
מצוה  שהיא  מילה  ברית  מצוות  על  נצטווינו  שבה  לך 
ראשונה שבה נצטווה בה אברהם אבינו, ולא ממצוות 

קידוש החודש?

גם תשובתו של רבי יצחק תמוהה, שהרי לפי דבריו לא 
היה צורך אלא לתאר את מעשה בראשית, ומדוע התורה 
מספרת לנו גם על מעשי האבות? וכן קשה לקבל שכל 
טענות  לסתור  כדי  אלא  אינו  הבריאה  סיפור  תכלית 
הגויים, כי מטרה זו נראית מאוד שולית ביחס לתכלית 
בחידוש  האמונה  ביסוס  שהיא  הסיפור  של  עיקרית 

העולם שהוא יסוד כל התורה כולה.

ועוד קשה שהרי אם בשאלתו רבי יצחק הניח שהתורה 
הסכים  בתשובתו  מדוע  א"כ  בלבד,  חוקים  ספר  היא 
שהתורה צריכה לעסוק בשאלת הבעלות על ארץ ישראל 

הרי אין זה מעניינה כלל לפי שיטתו.

שמקורה  יצחק  רבי  של  ששאלתו  היא  האמת  אך 
חז"ל,  בדברי  אחר  מקום  בעוד  מופיעה  ישן  בתנחומא 
ויש בה תוספת דברים השופכת אור על מהות השאלה.

ב'  ל"ט,  ד'  שמות  הק'  בזוהר  מובאים  יצחק  רבי  דברי 
וז"ל: 

אלא  למכתב  אורייתא  אצטריך  לא  יצחק:  רבי  "אמר 
לכם ראש חדשים'. מאי טעמא? משום  הזה  מ'החודש 
ועל דא אורייתא הוה אצטריך  הוי,  דשירותא דסיהרא 
למכתב מהכא, דהא בקודשא בריך הוא אתקשר מלה." 

עכ"ל.

פירוש: יש חובה לקדש את החודש כשהלבנה ממקבלת 
זו  מצוה  החודש.  בראשית  מחדש  השמש  אור  את 
מסמלת א"כ את חידוש הקשר בין השמש לירח. והאמת 

שהירח מסמל את כנסת ישראל והשמש את הקב"ה.

נמצינו למדים שהיתה צריכה להתחיל מן החודש הזה 
דינים אלא משום  קובץ  היא  לא משום שהתורה  לכם 
בין קוב"ה  זו מסמלת את תחילת ההתקשרות  שמצוה 
כי  בא  בפרשת  נולד  ישראל  כלל  ואכן  ישראל.  לכלל 
לאומה  יעקב  בני  התגבשו  מצרים  יציאת  מעת  רק 

הישראלית שלמה.

ולתאר  לספר  התורה:  של  עניינה  היא  שזו  נמצא 
המופלא  הקשר  של  ומציאותו  מהותו  את  בפרוטרוט 
גם  אך  מצוות  התרי"ג  הם  הקשר  שיסודות  ברור  הזה. 
בלתי  חלק  הוא  גם  במדבר  שאירעו  המאורעות  סיפור 

נפרד של הקשר הזה.

מובן לפ"ז מדוע אין לדלג כלל על ספר במדבר או על 
חלקו הראשון של ספר דברים, ומובן גם מדוע סיפורי 
מן  חלק  לכאורה  אינם  שיהיו,  ככל  חשובים  האבות, 
ההתקשרות  בתיאור  עוסק  בראשית  ספר  כי  התורה, 
של היחידים בה', בזמן שלא היתה עדיין אומה העובדת 
את ה'. וברור שאין כוונת רבי יצחק שספר בראשית לא 
את  לצרף  הוחלט  מדוע  היתה  שתמיהתו  אלא  ייכתב, 
שיתפוס  היה  הדין  מן  כי  התורה,  לספר  בראשית  ספר 

מקום לעצמו.

שיח ההלכה
הרה"ג יעקב סיטון שליט"א

בענין טעה בתפילת מוסף 
בשבת ר"ח

יש להסתפק בהתפלל מוסף בשבת ר"ח, דמדינא הרי 
תיקנו נוסח מיוחד המשלב בתוכו שבת ור"ח "אתה 
בלא  כהרגלו  מוסף שבת  של  נוסח  והתפלל  יצרת", 
מוסף  נוסח  על  לחזור  מספיק  האם  כשחוזר,  ר"ח, 
ר"ח לבדו, דהא כבר הזכיר מוסף של שבת, וא"כ יצא 
בו יד"ח, ומה שהחסיר היינו מוסף ר"ח וא"כ השתא 
יזכירהו. או דלא מהני וצריך בדווקא נוסח המשלב 

בתוכו שבת ור"ח בהדדי.

י"ד(  אות  ע'  סי'  )ח"ד  משה  אגרות  בשו"ת  ויעוי' 
האסורים  בבית  שהושיבום  אנשים  אודות  שנשאל 
בשבת שחל בה ר"ח, ולא היו בקיאין בעל פה בנוסח 
של שבת ור"ח, והשיב שיאמרו את תפילת מוסף של 
שבת רגילה שבקי לאומרה בע"פ, כי אין מוספי ר"ח 
יוציאו אותו לחפשי  ואם  מעכבין את מוספי שבת, 
מאחר  לבד,  ר"ח  של  מוסף  יתפלל  ביום  בו  אח"כ 

שכבר יצא יד"ח בתפילת מוסף של שבת.

אך יעוי' להגרש"ז אויערבך זצ"ל בספרו מנחת שלמה 
האג"מ  דברי  על  שחולק  כ"ה(  אות  ס'  )סי'  תנינא 
הנ"ל, וס"ל דכשחוזר ומזכיר צריך להזכיר את הנוסח 
ור"ח בהדדי דכך הוא מטבע  " דשבת  יצרת  "דאתה 

של תפילת מוסף ביום זה לכוללם ביחד.

ה"א(  מיוהכ"פ  )פ"ד  האו"ש  מדברי  ראיה  והביא 
של  במוסף  שגם  בשבת  שחל  יוהכ"פ  לענין  שכתב 
קדושת  דמהני  ומשום  כה"ג  ע"י  רק  נעשה  שבת 
יוהכ"פ אף על קדושת השבת לעשותה לקדושה אחת 

דשבת ויוהכ"פ.

ועיקר ראית האו"ש מגמ' זבחים )ד' ע"ב צ"א ע"א(: 
ומקודש איזה מהם קודם, תדיר  איבעיא להו תדיר 
קודם משום דתדיר או דילמא מקודש קדים דקדיש 
)ופירש"י דמקודש היינו כגון חטאת ומוספי ר"ח דלא 
תדירי אך מקודשי טפי ממוסף שבת( והביאה הגמ' 
ראיה ת"ש מוספי שבת קודמין למוספי ר"ח ודחתה 
שבת  למוספי  אהני  דידיה  למוספין  ר"ח  אטו  הגמ' 
קדושת  א"כ  ר"ח  דבשבת  הוא  והביאור  אהני,  לא 
שבת לא משפיעה רק על מוסף ר"ח לבדו אלא אף 

על קרבן מוסף של שבת לעשותו "קרבן מוסף אחר" 
של "שבת ור"ח" וכן במוסף של שבת ויוהכ"פ אין זה 
נפרדות שהזדמנו באותו  ב' קדושות  ב' מוספין של 
השבת  קדושת  על  אף  משפיע  יוהכ"פ  אלא  היום, 

לעשותו "שבת אחרת" של שבת ויוהכ"פ,

ור"ח  דבשבת  דידן  לנדון  הגמ'  מדברי  מבואר  וא"כ 
אין זה ב' מאורעות נפרדות שהזדמנו ליום אחד אלא 
ולכך  ור"ח",  זהו קדושה אחרת ומיוחדת של "שבת 
י"ל דאף בנוסח דמוסף, אף דהזכיר מוסף של שבת 
רגילה, לא יצא בזה יד"ח וצריך להזכיר את הנוסח 
ור"ח"  "שבת  של  המיוחדת  הקדושה  של  המיוחד 

וכדברי הגרשז"א.

וכן יש בזה נפק"מ נוספת דהנה יל"ע ביוהכ"פ שחל 
בשבת, והוצרך חולה שיב"ס לאכול אם צריך לעשות 
"עינוי  היא  מהותה  יוהכ"פ  קדושת  דמחד  קידוש 
קידוש  לעשות  צריך  דלא  י"ל  וא"כ מחמתה  הנפש" 
ככל  דהוי  י"ל  הא  שבת  קדושת  משום  מאידך  אך 

שבת דאם אוכל צריך לקדש.

תרי"ח(  סו"ס  יוהכ"פ  )הל'  רעק"א  בהגהות  ויעוי' 
חולה  והוצרך  בשבת  שחל  דביוהכ"פ  ס"ל  דהרי 
שיש בו סכנה לאכול מחויב לעשות קידוש ומפאת 

קדושת שבת המזקיקה אותו לידי כך.

דאין  ס"ל  יוהכ"פ(  עבודת  בהל'  )הנ"ל  האו"ש  אך 
בגמ'  דמוכח  דכיון  אזיל  ולטעמיה  קידוש  לעשות 
בזבחים הנ"ל דכשחל יוהכ"פ בשבת א"ז ב' מאורעות 
מיוחדת  בקדושה  הקדוש  אחד  יום  אלא  נפרדות 
אינה  השבת  קדושת  אף  א"כ  ויוהכ"פ"  "שבת  של 
בעת  קידוש  לעשות  הזקוקה  רגילה  שבת  כקדושת 
האכילה אלא זו קדושת "שבת ויוהכ"פ בהדדי" דאף 
קדושת שבת מקבלת מקדושת יוהכ"פ דמהותו הוא 

"עינוי הנפש" ולכך אין לעשות קידוש.

אחת  דקדושה  דנתבאר  ר"ח  בשבת  בנדו"ד  ונסיים 
השבת  קדושת  את  בתוכה  המשלבת  מיוחדת 

וקדושת ר"ח.

קדושת שבת  בין  הקבלה  דישנה  במקרא  מצינו  וכן 
לקדושת ר"ח בישעיה ס"ו "והיה מדי חודש בחודשו 
ומדי שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני", 
ובמלכים ב' ד' כ"ג גבי אלישע והשונמית "מדוע את 
הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת ותאמר שלום 

קדושת  בין  השואה  שישנה  במקראות  מבואר  הרי 
שבת לקדושת ר"ח. 

שיח המוסר

המשך בעמ' אחרון <<<

הרב ישראל מאיר פלאם שליט"א

בחיוב אובנתא דליבא

הרמב"ם פי"א מלכים הי"א כתב וז"ל כל המקבל שבע 
מצוות, ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם, 
ויש לו חלק לעוה"ב, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן 
מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה, והודיענו על ידי משה 
רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני 
ואינו מחסידי אומות  גר תושב,  זה  אין  הכרע הדעת, 

העולם, אלא מחכמיהם, עכ"ל.

ולא ידעתי למאי נפק"מ ש"העושה מפני הכרע הדעת" 
למדנו  פנים  כל  ועל  העולם",  אומות  "מחכמי  הוי 
"שבדרך חכמה" באים ב"הכרע הדעת" לז' מצוות ב"נ, 
נצטוו  דברים  וז"ל על ששה  ה"א  בפ"ט שם  וכך כתב 
אדם הראשון וכו' ואע"פ שכולן קבלה הן בידינו ממשה 
רבינו ו'הדעת נוטה להן' וכו', ע"כ. ]וכאן כתבו רק על ו' 
מצוות[, ולמדנו שמצוות אלו הונחו אדני הסברא, ]ועי' 

הקדמת רנ"ג לתלמוד[.

ובשו"ת עונג יו"ט יט' ]ד"ה ודע[ הבין בכוונת הרמב"ם 
לשם  ש"לא  המצווה  את  שעשה  הדעת"  הכרע  "מפני 
מצוות בראו", עי"ש, אמנם במים חיים ]לבעל הפר"ח[ 
ציין למקור דברי הרמב"ם במשנה חולין ק: אר"י והלא 
מבני יעקב נאסר וכו', אמרו לו בסיני נאמר וכו', ע"כ. 
ובפיה"מ שם, עי"ש, ולמדנו ששולל גם "לשם מצוות 
בוראו" שהתקבל דרך יעקב, והמכוון במודגש "ממשה 
בוראו",  מצוות  "לשם  ואף  אחר,  ממקום  ולא  רבינו" 
ב"הכרע הדעת" שדעתו מכרעת שכך  להבין  נוכל  וכך 
לזה מהמבואר שמ"חכמה" באים  ]ונוטה  בוראו,  רצון 

למצוות אלו[.

שהמתפרש  חיים  המים  דברי  בעצם  להעיר  אמנם 
הדעת",  "הכרע  לבין  "ממשה"  בין  חילוק  ברמב"ם 
"משה"  בין  חילוק  ולא  צווי",  ו"בלא  "צווי"  שהוא 
ל"אדם" ו"נח", שכולם צווים, ועוד הוקשה לי להלום 
נראה  ועוד  צווי,  שהכל  אחר  זה,  חילוק  בסברא 

שבני  רבינו  ידי משה  על  "והודיענו  הרמב"ם  מלשון 
הצווים  את  מודיע  שמרע"ה  בהן",  נצטוו  מקודם  נח 
שנצטוו "מקודם", ]וע"ע  שם ה"י[, ונראה שענין משה 
ואמנם  יסוה"ת[,  פ"ז  ]עי'  לצווים,  מאמנים  שמחמתו 
הצווים המחייבים קדומים, ]ודלא כישראל שמחויבים 
מחמת צווי משה, עי' חולין ק: ובפיה"מ שם, ובשורש 

החילוק, שרק ישראל קיבלו עליהם מחדש בסיני[.

הוא",  סברא  קרא,  לי  "למה  ועוד,  מו:  בב"ק  איתא 
ומתפרש  "קרא",  נצרך  לא  "סברא"  שבמקום  מבואר 
מבואר  כן  ואם  בפסוק,  הצווי  כחיוב  סברא  שחיוב 
שסברא הוי כצווי, וכך מתבאר להדיא ברמב"ם במו"נ 
ח"ב לג' שכתב "וכל מה שיודע במופת, משפט הנביא 
עי"ש,  יתרון",  אין  שוה,  שידעהו,  מי  כל  ומשפט  בו, 
]ואמנם היה מקום לצדד במכוון ב"למה לי קרא סברא 
הוא", שאמנם בא צווי מפורש על הדברים המסתברים 
צריך  היה  לא  מסברא,  שבאו  אחר  אולם  משה,  מפי 
להכתב זכרון הדין בפסוק, ובאמת אין הסברא במקום 

הצווי, ואכמ"ל[.

רצון  שכך  הדעת"  ב"הכרע  שגם  הדברים  כנים  ואם 
בוראו, אינו עולה לרצון, יש לעורר, במה חלוק "הכרע 
עצמו  שהסברא  הוא",  סברא  קרא  לי  מ"למה  הדעת" 
שהמחויב  להציע,  ולדון  לצווי,  שווה  בדרגה  מחייב 
מסברא הוא, שיש סברא שמחויבים לעשות כן מחמת 
שלא  הדעת",  ב"הכרע  האמור  אולם  משה",  "תורת 
]ואמנם  למשה,  הנמסר  מחמת  שאינו  לרצון,  עולה 

מהקדמת רנ"ג נראה שסברא לשעצמו הוי כצווי[.

בסנהדרין נז. בענין גזל פחות משוה פרוטה כתב רש"י 
ד"ה צערא בשעתא וז"ל ובישראל בישראל נמי אסור, 
ומעבר לא עבר, דכתיב ]ויקרא יט[ לא תגזול, ]שם ה[ 
והשיב את הגזילה, אמידי דהשבון קרי גזל וכו', ע"כ. 
שאינו  משו"פ,  בפחות  מישראל  ישראל  גזל  קמן  הנה 
מפני מה  נתפרש  ולא  "אסור",  כן  ואע"פ  תגזול,  בלא 
אסור, ולצדד, שלמתפרש שמצוות ב"נ ]שגזל בכללם[ 
מיסודים על אדני הסברא, וה"סברא" עצמה מחייבת, 

וזה "האסור".



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת תולדות כט' בחשוון 

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

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

 )עד 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 שמואל דייטש שליט"א

באיסור לפני עור לא תתן מכשול

רשאי  האומן  שאין  כלים  אלו  מ"ו  פ"ה  שביעית  מס' 
והדקר,  והמזרה  העול  וכליה  מחרישה  בשביעית  למוכרן 
כליה,  וכל  ועגלה  קציר  ומגל  יד  מגל  הוא  מוכר  אבל 
לאיסור  אסור  לעבודה  מיוחדת  שמלאכתו  כל  הכלל  זה 

ולהיתר מותר.
ובפי' המשניות להרמב"ם אמר הכתוב ולפני עור לא תתן 
מכשול ,רוצה לומר מי שסגרה עיניו התאוה ויצר הרע אל 
תעזור אותו להוסיף בעוורונו ותוסיף להרחיקו מן היושר 
ומפני זה אסור לעזור עוברי עבירה ולא יתקנו להם כלים 

אבל ראוי לקלקל להם, 
במלאכתו  אלא  איסור  שאין  למדנו  המשנה  בכלל  והנה 
ליכא  והיתר  לאיסור  שהוא  בכלי  אך  לעבודה  מיוחדת 
באיסור,הרי  זה  עור  יכשל  שמא  חיישינן  איסור,ולא 

דבספק לא חיישינן .
דקאמר  ע"ז  במס'  הריטב"א  בדברי  מצינו  זה  ודבר 
בהמתו  שביתת  על  מצווה  אדם  אין  התם  דמי  מי  רבה 
בשבת,  בהמתו  שביתת  על  מצווה  אדם  הכא  בשביעית 
וכתב הריטב"א תמיה לי מילתא מאי קאמר אדרבה נהי 
דהתם אין אדם מצווה על שביתת בהמתו בשביעית איכא 
חמיר  והא  עור  דלפני  איסורא  והיינו  אחרינא  איסורא 
שהוא איסור שבגופו טפי מאיסורא דהכא שאינו בגופו, 
ומסתברא לי דה"ק דהתם כיון דליכא אלא לאו דפני עור 
אין לאו דלפני עור אלא כשנותנו למי שיעשה בו עבירה 

ודאי, וכו' יעוי"ש.
שנא  מאי  ביאור  וצריך  זה  איסור  נאמר  לא  דבספק  הרי 
ספק  וכל  לספיקא  דחיישינן  תורה  איסורי  שאר  מכל 
וביאר  איסור,  ליכא  בספק  והכא  לחומרא  תורה  איסור 
הגרח"ק שליט"א דס"ל להריטב"א דספק מכשול לא מקרי 
לקרוא  יכול  ברה"ר  נותן  שאדם  דבר  כל  דא"כ  מכשול 
נקרא  לא  וזה  יראה  שלא  מי  או  בו  ויכשל  עור  שיעבור 
ודאי  אלא  מכשול  אין  וע"כ  תורה  אסרתו  ולא  מכשול 
מכשול.  - והיינו דהתורה אסרה לתת מכשול והיכא דכלי 
זה הרי הוא לאיסור והיתר הרי אין בו אלא צד מכשול, 
תורה  איסורי  ככל  ואינו  א"א  כמכשול  זה  דבר  ולהגדיר 
דהאיסור או ספיקו אסורים אך בזה הרי לא אסרה תורה 

אלא מכשול וזה אינו מכשול.
דהקילו  דהא  ונראה  כתב  ט'[  ס"ק  ]י"ב  החזו"א  אמנם 
חכמים בספק אע"ג דספק מכשול ודאי אסור ליתן לפני 
באנו  דאם  משום  בספיקות  להחמיר  ראוי  והיה  עור 
ודרכי  נמי נעשה מכשול שנמנע חסד  להחמיר בספיקות 
חיים ושלום מעצמנו ומהם והם רק עמי הארצות וחייבין 
אנו להחיותם ולהיטיב עמם, וכ"ש שלא להרבות שנאה 

ותחרות בינינו ובינהם ועוברין על לא תשנא ועוד כמה 
להציל  באין  שאנו  זה  מאיסור  קל  איסורן  שאין  לאוין 
י"ז א' במכה בנו גדול,והלכך  אותם ממנו וכן אמרו מ"ק 
שקלו חז"ל בפלס עד כמה שיש להתנהג לקונסם ולמשוך 
להם  גדולים  יותר  מכשולים  נגרום  ושלא  מהם  ידינו 
לעבירה  ודאי  שהוא  בזמן  למכרם  לאסור  ולנו,והכריעו 

ולהתיר בספק וזו דרך הממוצעת והישרה.
אינו  הספיקות  להתיר  הטעם  דכל  מדבריו  למדנו  והנה 
וכיון  מכשול  יהא  שלא  הוא  התורה  שציווי  מפני  אלא 
דיבוא מכשול בצד אחר הרי מוטל עלינו לחוש למכשול 
זה של שנאה וכל הני לאוין שחמורים הם ולא ראוי לחוש 
לספק מכשול איסור שביעית ולא לחוש למכשול ודאי של 
לא תשנא מצד אחר,וא"כ לדבריו נאמר האיסור אף בספק 
אלא שכיון שחישינן למכשול אחר הכריעו חז"ל לא לחוש 

לספק ולחוש לודאי.
והנה יוצא נפק"מ לאיסור תורה דלפני עור במקום ספק 
מכשול ובאופן שאין לחוש לשנאת הבריות , וכגון למכור 
לחשוד, בשביעית כלי שיש בו מלאכת איסור והיתר, או 
מכשול  ספק  הרי  הריטב"א  דלדברי  השנים,  בכל  מחשב 
החזו"א  לדברי  אך  רחמנא,  אמר  לא  ובהא  מכשול  אינו 
דיש היתר בספק רק מטעם דחשש מכשול מצד אחר וזה 
נמסר לחכמים, אם יוכל להציל עצמו ולא להכניס עצמו 
תורה  איסור  איכא  בזה  דאף  כיון  ודאי  דשנאה  למכשול 

וככל שאר איסורי תורה בעינן למיחש לספק.
והנה האי סברא דמדברי החזו"א למדנו בה טעם לדברי 
בספיקות,  והקילו  הודאי  את  שאסרו  שמצינו  חכמים 
זו גופא אף בודאי, במנחת  הגרשז"א התיר על פי סברא 
שלמה סי' ל"ה דן במי שבא אליו אורח חשוב אשר איננו 
תורה  לבני  אהבה  לו  יש  עדיין  אבל  ומצוה  תורה  שומר 
לא  הבעה"ב  וכדומה,ואם  תורה  במוסדות  תומך  וגם 
דמיכל  במידי  אותו  לכבד  המקובל  בנימוס  אתו  יתנהג 
אלא  לאכול  ליתן  אסור  הדין  שמצד  זה  ומישתי,בגלל 
למי שיודע שנוטל ידיו ומברך,יגרום לו לשנוא ולהתרחק 
מהתורה ולומדיה, ומסקנתו הואיל וכל האיסור של הנותן 
וכיון שאם  מכשול  נתינת  של  עבירה  רק  הוא  לאכול  לו 
יותר  גדול  באיסור  האורח  יכשל  הרי  לאכול  לו  יתן  לא 
נמצא דליכא כלל שום עבירה כיון דליכא הכא שום נתינת 
מאוד  גדול  הצלה ממכשול  כאן  יש  אדרבה  אלא  מכשול 
קטן,   יותר  במכשול  ועשה  בקום  אותו  שהחליף  זה  ע"י 
חבירו  של  מרגלו  אצבע  שקוטע  למי  דומה  וה"ז  ובסו"ד 
בכדי להציל אותו מקטיעת כל היד שלו דפשוט הוא דאינו 
קרוי מזיק אלא מתקן ומצוה הוא דקעביד ולא עבירה כך 
גם כאן אינו חשוב כמכשיל אלא אדרבה במעשהו זה הוא 
מציל אותו מעון חמור של שנאת תורה ולומדיה, ועל כן 
מתיר אף שמדובר באופן שודאי נותן מכשול, אמנם יש 

לציין שמסיים שם שהדבר צריך הכרע.                   

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

של  תשובתו  היא  מה  צ"ב  עדיין  אך 
טענת  סתירת  ומדוע  יצחק  רבי 
כדי  כ"כ עד  ומרכזית  הגויים חשובה 

צירוף ספר בראשית לספר התורה. 

הגויים  שטענת  היא  התשובה 
ש'ליסטים אתם' היא לכאורה סתירה 
והענין  התורה.  מהלך  לכל  חזיתית 
בין  שהקשר  טוענת  התורה  כי  הוא 
הנושא  הוא  להקב"ה  ישראל  כלל 
איך  וא"כ  בבריאה,  ביותר  המרכזי 
הזה  לעם  היה  שלא  לטענתם  ייתכן 
שום מקום משלו עלי אדמות, עד כדי 
כך שהיה צריך לכבוש בכח ארץ שלא 
היתה שייכת לו מקודם. וא"כ בהכרח 
מרכזי  למקום  זו  אומה  טענת  שכל 
שאינו  גס  שקר  אלא  אינו  בבריאה 

עומד במבחן המציאות.

להוכיח  בראשית  ספר  בא  לזה 
הקב"ה  הנכון.  הוא  ההיפך  שבאמת 
הוא אדון כל כי הוא ברא את העולם 
את  בו  לעבוד  האדם  בידי  והפקיד 
שנשארו  היחידים  המצוות.  עבודת 
הם  ית'  הבורא  לתפקיד  נאמנים 
כך  ומשום  ויעקב,  יצחק  אברהם 
ולכן  ישראל.  ארץ  את  להם  הובטח 
לקחו  ממצרים  ישראל  בני  כשיצאו 
שהשתלטו  הגויים  מידי  נחלתם  את 
שספר  נמצא  כהוגן.  שלא  עליה 
הנכון  הרקע  את  לתת  בא  בראשית 
הבורא  בין  שנרקם  הקשר  למהות 
רש"י  לשון  דיוק  וזהו  ישראל.  לבין 
ישר  לאשר  הארץ  את  נתן  שהקב"ה 
ישרים  שנקראו  האבות  בעיניו שהם 

]הקדמת הרמב"ן לספר שמות[.

שיח המוסר  - המשך

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

בעניין שלש פסיעות שבסוף תפילת העמידה

עניין הלכות אלו, פעמים רבות דורש חידוש והתחזקות, פעמים 
חומרא  בין  ובלבול  לב  שימת  חוסר  בגלל  ופעמים  ההרגל  מפני 

לעיקר הדין. לכן נתקבצו כאן מספר נקודות חשובות:

צריך שיפסיע שלש  "המתפלל  )נג:(:  יומא  בגמרא  א. הנה אמרו 
פסיעות לאחוריו ואח"כ יתן שלום. ואם לא עשה כן, ראוי לו שלא 
־יתפלל". ודין זה נפסק ברמב"ם בפ"ט מהלכות תפילה, ובטור ושו

לחן ערוך בסימן קכג. וכתב בשולחן ערוך )שם סעיף ג(: "ושיעור 
פסיעות אלו - לכל הפחות הוא כדי שיתן גודל בצד עקב". ובמגן 
אברהם )שם סק"י( כתב: "אבל פחות מעקב בצד גודל לא מיקרי 
פסיעה כלל". ועפי"ז דחה את דברי הב"ח שכתב להקל בזה בבתי 
כנסת שיש בהם דוחק רב. ודברי המג"א הובאו בשו"ע הרב )ס"ו( 
ובמשנ"ב שם )סקי"ד(. ]ובסדר שלש הפסיעות נאמרו כמה שיטות 
ויש בזה מנהגים שונים, אך לכל השיטות אין לפחות  בפוסקים 
מ'שלשה' 'פסיעות', כל אחד לפי פירושו. ובמשנ"ב )סקי"ג( הכריע 
ימין,  רגל  עקב  בצד  רגל שמאל  מניח  הפסיעות:  סדר  הוא  שכך 
ואח"כ רגל ימין בצד עקב רגל שמאל, ואח"כ משוה רגל שמאל 

לרגל ימין[.

ויש לשים לב שלא לפסוע פסיעות קטנות יותר, ולהשלים לשלש 
כדבעי  דגמרא  דינא  בזה  לקיים  להתרגל  וראוי  כהלכה,  פסיעות 

למיעבד.

ב. עוד אמרו בגמרא שם: "כיון שפסע שלש פסיעות, התם איבעי 
ליה למיקם. משל לתלמיד הנפטר מרבו, אם חוזר לאלתר - דומה 
לכלב ששב על קיאו". והרי שצריך האדם להשאר עומד במקום 

שכלו הפסיעות ולא לחזור למקומו מיד. ובשיעור זמן העמידה 
כתבו הראשונים שאם מתפלל בציבור צריך להשאר במקום זה 
וי"א עד שיתחיל הש"ץ את תפילתו.  עד שיגיע הש"ץ לקדושה, 
שאמרו  לאחר  תפילתו  את  שגמר  אחד  )או  ביחידות  ]ובמתפלל 
קדושה( נחלקו הפוסקים, יש הסוברים שדי בהמתנה כדי הילוך 
ד' אמות, ויש הסוברים שגם הוא צריך לשער כשיעור שהוא בדרך 

כלל עד שמגיע הש"ץ לקדושה[.

וגם דין זה נפסק ברמב"ם ובטור ושולחן ערוך שם. וז"ל השו"ע 
־)ס"ב(: "במקום שכלו הפסיעות יעמוד, ולא יחזור למקומו עד שי
גיע הש"ץ לקדושה, ולפחות עד שיתחיל ש"ץ להתפלל בקול רם".

 

ג. עוד בה שלישיה, פרט נוסף בדיני הפסיעות מהפחות ידועים, 
והוא שצריך לעשות הפסיעות בכריעה, דהיינו כורע ופוסע. וגם 
־דין זה עיקרו מן הגמרא ביומא שם. וז"ל הרמב"ם )הלכות תפי

לה פ"ה ה"י(: "המתפלל כורע חמש כריעות בכל תפילה ותפילה. 
־בברכה ראשונה בתחילה ובסוף, ובהודיה בתחילה ובסוף, וכשגו

כורע  וכשהוא  ופוסע שלש פסיעות לאחוריו.  כורע  מר התפילה 
נותן שלום משמאל עצמו, ואחר כך מימין עצמו, ואח"כ מגביה 
ראשו מן הכריעה". ובהמשך )הי"ב( כתב עוד: "כל הכריעות האלו 
צריך שיכרע בהן עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה ויעשה עצמו 
כקשת. ואם שחה מעט וציער עצמו ונראה ככורע בכל כוחו, אינו 

חושש".

וכן נפסק הדין בשולחן ערוך בסימן הנ"ל, ]ויש לציין ששם הסימן 
בשולחן ערוך הוא: 'דיני הכריעות בסיום שמונה עשרה ברכות'[, 
ואחר  אחת,  בכריעה  לאחריו  פסיעות  שלש  ופוסע  "כורע  וז"ל: 
עושה  כשיאמר  שיזקוף  קודם  כורע  בעודו  פסיעות  שפסע שלש 
יעשה  הוא  וכשיאמר  שמאלו,  לצד  פניו  הופך  במרומיו,  שלום 
לפניו כעבד  ישתחוה  ואח"כ  ימינו,  פניו לצד  שלום עלינו, הופך 

הנפטר מרבו".

ויהי רצון שיתקבלו כל תפילותינו ברצון ובאהבה, ובקרוב נוושע 
בתשועת עולמים, אמן. 

נשלח ע"י הרב אברהם הערש זאהן

רב שיח


