
שיח הפרשה

קל וחומר מצפרדעים

בימים בהם החל לנפול אחר כבוד, נושא 
דיגלה התורן של המלחמה בעמלי התורה, 
המדרש,  בית  בתוככי  אנו,  נא  נעסוק 
אותו  של  לטענותיו  הניצחת  בתשובה 

ליצן ודומיו.
טבא  מרגניתא  של  לאורה  ניאות  הבה 
אשר דלה דלה לנו מרן ראש ישיבת מיר 
זצ"ל מתוך עומקו של  הגר"ח שמואלביץ 

מאמר חז"ל.
"שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך 
היושבים לפניך כי אנשי מופת המה. איזו 
אומר  הוי  מופת  להם  שנעשה  אנשים 
תנחום  רבי  וכו',  ועזריה,  מישאל  חנניה 
מישאל  חנניה  ירדו  כן  מנת  על  אומר 
להם  שיעשה   - האש  כבשן  לתוך  ועזריה 

מופת" )ילקו"ש זכריה, רמז תקע(. 
מסירות נפשם של חנניה מישאל ועזריה 
אל  נפשנו  עינינו  עת  לדורות.  חרותה 
לחנניה  שענה  "מי  שיווענו:  אלוקינו 
הוא  האש  כבשן  בתוך  ועזריה  מישאל 
יעננו". ובגמרא מבואר )פסחים נג:( כיצד 
"מה  בנפשם,  ק"ו  אלו  עליון  קדושי  דנו 
עצמן  ועזריה שמסרו  מישאל  חנניה  ראו 
קל  נשאו  האש  לכבשן  השם  קדושת  על 
צפרדעים  ומה  מצפרדעים  בעצמן  וחומר 
שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו 
ובמשארותיך,  ובתנוריך  בביתך  ובאו 
הוי  תנור  אצל  מצויות  משארות  אימתי 
שמצווין  אנו  חם,  שהתנור  בשעה  אומר 

על קדושת השם על אחת כמה וכמה". 
אם לא ירדו חנניה מישאל ועזריה אל תוך 
כבשן האש אלא מתוך הידיעה כי בודאי 
נפש  מסירות  מה  ונס,  מופת  להם  יעשה 
עצמם  את  להשוות  יכלו  וכיצד  זו,  היא 
תוככי  אל  בהמוניהם  שעלו  לצפרדעים 

המשארות הלוהטות בתנורי מצרים. 
גם  כי  יותר,  עוד  הדברים  מפליאים 
לא  ופלא.  מופת  נעשה  מצרים  לצפרדעי 
נשרפו  לא  כי  ללמדנו  צורך  חז"ל  ראו 
תנורי  להבות  בין  למוות  הצפרדעים 
אלא  לימדונו  לא  פשיטא.  הא  המצרים, 
צפרדע,  מכת  הסתיימה  כאשר  שאף 
"וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת 
ומן השדת" - "פרע להם הקדוש ברוך הוא 
שכל הצפרדעים מתו ואותן שירדו לתנור 
לשרפה"  עצמן  שמסרו  מפני  מתו  לא 
של  סודה  מה  קפב(.  רמז  וארא,  )ילקו"ש 
במעשי  אפופה  שכולה  זו,  נפש  מסירות 

ניסים.
יסוד נורא מעלה מרן הגר"ח זצ"ל מדברים 

אלו. 
ועזריה לא עסקו במסירת  חנניה מישאל 
עצמם למיתה על קידוש ה', הם התרוממו 
ואהבת  והתעלו בתחושת קרבת אלוקים 
ה', מתוך ידיעה חושית כי חייהם נתונים 
כי  וידעו  הכירו  כאשר  ה'.  ביד  לגמרי 
ומסורים  אמו,  עלי  כעולל  נישאים  הם 
אותם  האופפת  פרטית  להשגחה  כליל 
לא  ונסתרים,  גלויים  במופתים  תמיד 
הלוהט  תוכו  בין  הבדל  כל  בעיניהם  היה 
של  המפואר  לארמונו  האש  כבשן  של 

נבוכדנצאר.
מצפרדעים",  בעצמם  וחומר  קל  "נשאו 
ומה צפרדעים אלו שאין מצווין, ואין להם 
את כוח הבחירה שבו נתייחד האדם )עי' 
מתוך  העקדה(,  לבעל  אדם  נעשה  מאמר 
רצון  לעשות  הם  ושמחים  ששים  טבעם 
עד  ומושיע  מגן  מלך  להם  והוא  קונם, 
במשארות  בעלותם  דבר  להם  ארע  שלא 
ועושים,  אנו  שמצווין  אנו  מצרים. 
לא  ודאי  במעשינו,  תלויה  ה'  וקדושת 
מכוסים  ידו,  בצל  נתונים  מלהיות  ניגרע 

במכסה ובהנהגה. 
כלל  עסקו  לא  ועזריה  מישאל  חנניה 
לכבשן  להכנס  חייבים  הם  האם  בשאלה 
האש )עי' תוס' פסחים שם ד"ה מה(, או 
האם מותר להם להכנס לשם )ע"ש רש"י 
הם  ה,א(,  יסוה"ת  רמב"ם  ראו,  מה  ד"ה 
דמהימנותא,  בצילא  ראש  למעלה  נישאו 

"על מנת שיעשה להם מופת".
אשר  העולם  באי  מכל  ואיש  איש  "כל 
להבדל  מדעו  והבינו  אותו  רוחו  נדבה 
לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את 
ה' והלך ישר כמו שעשהו האלהים ופרק 
הרבים אשר  עול החשבונות  צוארו  מעל 
קדש  נתקדש  זה  הרי  האדם  בני  בקשו 
לעולם  ונחלתו  חלקו  ה'  ויהיה  קדשים 
דבר  בעה"ז  לו  ויזכה  עולמים  ולעולמי 
ללוים"  לכהנים  שזכה  כמו  לו  המספיק 

)רמב"ם שמו"י יג,יג(. 
אין לנו עסק בשאלות מתפלפלות וביישוב 
מאזנים  עורכים  אנו  אין  המקורות, 
חודשיים כדי להוכיח שיתכן ואפשרי, יהי 
ה' חלקנו ונחלתנו לעולם ולעולמי עלמים 

– ק"ו מצפרדעים!

דבר המערכת

הרב דוד צבי לשם שליט"א

"ואני אקשה את לב פרעה" 

כתב רש"י על הפסוק )פ"ז פס' ג'( "ואני אקשה את לב פרעה" 
לי  טוב  נגדי...  והתריס  שהרשיע  מאחר   - אקשה  ואני  וז"ל: 
שיתקשה ליבו למען הרבות בו אותותי... ואעפ"כ בחמש מכות 
לב  ויחזק  לב פרעה אלא  ה' את  ויחזק  נאמר  לא  הראשונות 

פרעה. עכ"ל.
מבואר בדברי רש"י שבחמשת המכות הראשונות פרעה חיזק 
חיזק  הקב"ה  האחרונות  המכות  ובחמשת  ליבו  את  בעצמו 
את לב פרעה. וכן כתב הרמב"ן בפסוק זה וז"ל: והטעם השני 
ויחזק  רק  בהן  נאמר  לא  כי  עליו בפשעו  היו חצי המכות  כי 
לב פרעה )ז' יג'( ויכבד פרעה את ליבו )ח' כד'(. ע"כ. ומבואר 
א'(  פס'  י'  )פרק  בא  בפרשת  לשון המדרש  וכן פשטות  כנ"ל. 
וז"ל: כך פרעה הרשע כיון ששיגר הקב"ה אצלו חמש פעמים 
ולא השגיח על דבריו אמר לו הקב"ה אתה הקשית את ערפך 
והכבדת את לבך הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך, הוי כי 

אני הכבדתי את ליבו. ע"כ. ומבואר כנ"ל.
שכתב  ה"ג(  )פ"ו  תשובה  בהלכות  הרמב"ם  על  להקשות  ויש 
וז"ל: ואפשר שיחטא האדם חטא גדול או חטאים הרבה עד 
רשות  לו  מניחין  ואין  התשובה  ממנו  שמונעין  הדין...  שיתן 
לשוב מרשעו... לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה 
לפי שחטא מעצמו תחילה והרע לישראל הגרים בארצו... נתן 
משה  ביד  לו  שולח  היה  ולמה  התשובה...  ממנו  למנוע  הדין 
ואומר לו שלח ועשה תשובה וכבר אמר לו הקב"ה שאין אתה 
משלח שנאמר ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני )פ"ט 

פס' ל'( כדי להודיע... ע"כ.
ויש לדקדק מדוע הרמב"ם הביא את הפסוק "ואתה ועבדיך" 
כבר אחרי  לעיל  כפי שנתבאר  והרי  ברד  שנאמר לאחר מכת 
זכות  את  ממנו  נטל  הקב"ה  החמישית(  )המכה  דבר  מכת 
הבחירה. ויעויין בחידושי מרן רי"ז הלוי עה"ת בפרשת שמות 
)פ"ג פס' יט'( שמשמע ממנו שלמד ברמב"ם שלאחר מכת ברד 
הקב"ה נטל מפרעה את זכות הבחירה. וצ"ע שהרי מהפסוקים 
מוכח כרש"י והרמב"ן שלאחר מכת דבר ניטלה מפרעה זכות 

הבחירה.
שכתב  משנתו  סתר  שלכאורה  הרמב"ן  על  קשה  וביותר 
הודיע   - ליבו  את  הכבדתי  אני  כי  וז"ל:  בא  פרשת  בתחילת 
הקב"ה למשה שהוא הכביד את ליבם עתה אחרי שפחדו ממנו 
בברד והתודו על עוונם. עכ"ל. ומבואר כאן בדבריו שרק במכת 
ברד הכביד הקב"ה את לב פרעה ולעיל כתב הרמב"ן )פ"ז פס' 
ג'( שאחרי המכה החמישית )דבר( הקב"ה נטל ממנו את זכות 
הבחירה. )וכן הקשה בספר שם דרך להגרש"ז ברוידא זצ"ל ר"י 

חברון ונשאר בצ"ע(.
ואולי אפשר ליישב את דברי הרמב"ן והרמב"ם דהנה בפסוק 
במשלי כתיב )פכ"א פס' א'( לב מלך ביד ה' על כל אשר יחפוץ 
יטנו. ע"כ. ופשט הפסוק הוא שמלך אין לו בחירה. וזה פשוט 
לכאורה שלהנהגת מלכותו אין לו בחירה אבל למעשיו שלא 

קשורים להנהגת מלכותו יש לו בחירה ככל אדם.
כתוב בהגר"א )הגדה של פסח ע"פ שיח יצחק( שבמצרים היו 
שתי גלויות גלות אחת על עצם היותם במצרים וגלות שניה  

קושי השעבוד.
וא"כ אפשר לומר שעל פרעה היו שתי תביעות תביעה אחת 
על כך שלא הוציא את בנ"י ממצרים וזה קשור למלכות פרעה 
מארצו.  בנ"י  את  להוציא  האם  להחליט  יכול  המלך  שרק 
ותביעה שניה על קושי השעבוד שזה לא מוכרח מכח היותו 
על  נתבע  המיצרי  העם  שגם  הפסוקים  מן  שמוכח  כמו  מלך 
כך ואף נענש )יעויין בחידושי מרן רי"ז הלוי על הפסוק ראה 

נתתיך א' לפרעה(.
המכה  שאחרי  רש"י  שכתב  שמה  לומר  אפשר  אולי  כך  ואם 
החמישית הקב"ה הקשה את ליבו של פרעה זה כנגד התביעה 
עליו שלא הוציא את בנ"י מארץ מצרים, וזה גם כונת הרמב"ן 
שכתב כי היו חצי המכות עליו בפשעו שהקב"ה נתן לו חמש 
מכות הראשונות כדי שיבחר להוציא את בנ"י ממצרים וכיון 
שלא בחר להוציא נטל ממנו הקב"ה את הבחירה להוציא אבל 
השעבוד  קושי  על  תשובה  לעשות  אפשרות  לו  היתה  עדיין 
)אע"פ שבזמן המכות יתכן שכבר לא היה שיעבוד היתה תביעה 
על פרעה ועל עמו לעשות תשובה( ועל זה אמרו הרמב"ם הנ"ל 

והרמב"ן בפרשת בא שרק אחרי מכת ברד מנע 

הרה"ג רבי חיים פרץ גרינוולד שליט"א 

"ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא 
בסבלותם"

קדמה  מנוחת שבת  אך  ניתנו  במרה  חוקותיה של השבת  הן 
וכדאיתא במדרש רבה על הפסוק ויגדל משה ויצא אל אחיו 
וירא בסבלותם , שמשה רבינו ע"ה תיקן לישראל מנוחת שבת 
שביקש יום אחד בשבוע מפרעה שיהא מנוחה לעבדים ובחר 

ביום השבת והסכים פרעה על ידו.
 והנה יש לעיין מה יהיה בזמן הגאולה שתהיה במהרה בימינו 
והובטחנו ע"י ישעיה ]פרק ס"א[ ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני 
נכר אכריכם וכרמיכם, האם יעשו עבדינו גם ביום השבת את 

מלאכתנו או אפשר שישבתו ביום השבת ממלאכת ישראל.
והנה בסימן רמ"ג לא ישכיר אדם מרחץ שלו לאינו יהודי מפני 
שכיון  בשבת  מלאכה  בו  עושה  יהודי  ואינו  שמו  על  שנקרא 
את  שכר  שהגוי  יודעים  כולם  ולא  המרחץ  על  ישראל  ששם 
המרחץ יחשבו שהגוי פועל של הישראל וזה אסור מדין אמירה 

לעכו"ם.
והנה איסור אמירה לעכו"ם ידוע כאיסור קל איסור דלית ביה 
מעשה, ויש לעיין מדוע אסרו להשכיר המרחץ שיחשבו שהוא 
פועל הרי אין בזה אלא איסור קל של אמירה לעכו"ם ומפני מה  

כ"כ החמירו ואסרו אף להשכיר בכלל.
לא  מלאכה  כל  מכילתא  שהביא  רמ"ד  סי'  סוף  בב"י  ויעויין 
יעשה  ולא  חבירך  יעשה  ולא  אתה  תעשה  לא  בהם  יעשה 
העכו"ם מלאכתך, משמע מכאן שאסור לישראל להניח לעכו"ם 
לעשות מלאכתו בין ביו"ט בין בשבת דאורייתא. וכתב על זה 
הב"י אמנם י"ל שהוא אסמכתא בעלמא אולם לשון 'לא יעשה' 
הכתוב בתורה מוכיח קצת שהיא דרשה גמורה, וכתב השער 
גמורה  דרשא  היא  אולי  ליה  מספקא  שספוקי  ז'  אות  הציון 
אבל מכל הפוסקים משמע דהוא רק מדרבנן, ויש לציין שרש"י 
על  פשוט  כפירוש  המכילתא  הביא  ט"ז(  )י"ב  שמות  בחומש 
מאידך  אולם  דאורייתא  ממש  שזה  משמע  זה  ומכל  הפסוק 

הלכה רווחת שאמירה לעכו"ם שבות.
לומר בדרך אפשר שישנם שני סוגי מלאכות,  וחשבתי בס"ד 
האחד פעולה שבה עוברים על אחד מל"ט מלאכות כגון מבשל 
הפעולה  לעצם  שבנוסף  מלאכה  סוג  עוד  ויש  וכדו'  מבעיר 
שעוברים בה אחד מל"ט מלאכות יש בה משום מלאכת עבודה 
בשדהו  וזורע  חורש  כגון  למחייתו  לפרנסתו  האדם  עובד  בו 
שעל  למחייתו,  ולמכור  לבשל  פרנסתו  בזה  כאשר  מבשל  או 
כל  ועשית  תעבוד  ימים  ששת  מקרא  של  בפשוטו  נאמר  זה 
ע"י  נעשית  רבות  פעמים  האדם  של  מלאכתו  והנה  מלאכתך 
פועלים  שמעמיד  בזה  למלאכתו  כעובד  נחשב  אולם  פועליו, 
זו בשבת  וזה חלק ממלאכתו ואם ימשיך האדם את מלאכה 
על ידי עכו"ם הרי שמבטל שביתה וממשיך לעבוד בשבת וזה 
מה שאמרה תורה כל מלאכה לא יעשה בהם לא יעשה העכו"ם 

מלאכתך.
בזה  מעורב  שאין  מלאכות  מל"ט  מלאכות  עשיית  כל  ואילו 
ולפי"ז  מדרבנן  רק  אסור  אכן  האדם  של  העבודה  מלאכת 
מבואר מאוד מפני מה אסרו חכמים אפילו להשכיר המרחץ 
לגוי על אף שבאופן זה אין העכו"ם שלוחו של הישראל כלל 
אלא עובד לעצמו, אלא כיון שלא כולם יודעים שהעכו"ם שכר 
נעכו"ם פועל  המרחץ ושם המרחץ על הישראל נראה כאילו 
שביארנו  כמו  התורה  מן  אסור  וזה  הישראל  בשביל  ועובד 
את  דורשת  שהמכילתא  מדוייק  ולפי"ז  במכילתא,  מהנלמד 
הדרש על הפסוק ביו"ט וממשיכה לבאר שבת מנין ומסיק דאף 
שבת אסור ע"י עכו"ם ואף שהשבת חמורה ומפני מה מתחיל 

ביו"ט ולאחריה השבת.
יותר  ודאי  ביו"ט  השביתה  שהרי  נפלא  זה  מש"כ  פי  על  אך 
לעבוד  ימשיך  שלא  האדם  של  העבודה  מלאכת  על  מוגדרת 
מותר,  נפש  אוכל  מלאכת  שהרי  לחג,  ולפרנסתו  למלאכתו 
ומלכות אלו בא הדרש לאסור ע"י עכו"ם, וגם בשבת מלאכות 

אלו אסור מדאוריתא ע"י עכו"ם.
כימי  כאשר  בימינו  במהרה  מעתה  הרי  הדברים  כנים  ואם 
צאתנו מארץ מצרים שוב נזכה לגאולה השלימה הרי אף כאשר 
יחזיקו בכנף איש יהודי זרים ובני נכר לעשות מלאכת ישראל 
הרי ביום השבת לא יעשו מלאכת פרנסתו של ישראל שכן זהו 
אשר נאסר מדאורייתא וזאת התורה לא יהא בה שינוי. ויה"ר 

שנזכה ונחיה בב"א.

גליון 9 טבת ה'תשע"ה - פרשת וארא בס"ד

המשך בעמ' הבא <<<



שיח ההלכה

התשובה.  אפשרות  את  הקב"ה  ממנו 
וכן מדוקדק מלשונו של הרמב"ם שכתב 
והרע  תחילה  מעצמו  שחטא  לפי  וז"ל 
כתב  וכן  עכ"ל.  בארצו.  הגרים  לישראל 
הרמב"ן בפ"ז פס' ג' וז"ל כי פרעה ברשעו 
חינם  גדולות  רעות  לישראל  עשה  אשר 
התשובה.  דרכי  ממנו  למנוע  נתחייב 
עכ"ל. והתביעה הזאת היא לאו דוקא על 
פרעה כמלך אלא ככל העם במצרים. ואכן 
מדוקדק לשון הפסוקים שבכל המכות עד 
לב  שכבד  נאמר  המכה  בסיום  ברד  מכת 
ואילו  הוזכר  לא  כלל  העם  ואילו  פרעה 
הוא  ליבו  ויכבד  נאמר  ברד  מכת  אחרי 
ועבדיו )ט' לד'( והביאור בזה כנ"ל שלאחר 
מכת ברד התחדש שנמנע זכות התשובה 
על קושי השעבוד ובזה פרעה והעם שווים 

ועל זה דברו הרמב"ם והרמב"ן הנ"ל.  

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"אותיות ומופתים בתורה"

חיבור חדש וייחודי יצא זה עתה לאור עולם, הספר "אותיות 
נחמן  רבי  של  הנפלאה  יצירתו  פרי  בתורה",  ומופתים 
אברכים",  "מנין  קהילת  וחשובי  מזקני  שליט"א,  שטרנפלד 
שהעתיק לפני כמה שנים את מגוריו מקהילת "אהבת תורה" 

שבחיפה, וקבע את מושבו בעירנו המעטירה.

פרשיות  על  נפלאים  ופנינים  פירושים  כולל  האמור  הספר 
גימטריאות  חישובי  של  רמז  בדרך  באים  כולם  התורה, 
רבותינו  ומפירושי  חז"ל  מדברי  וענין  דבר  כל  ועל  נפלאים, 
צירופי  שליט"א  המחבר  הרב  מצא  התורה  על  הראשונים 

גימטריאות, המורים על עומק ופנימיות הדברים להפליא.

בחמש מאות עמודי הספר מובאים אלפי פנינים וגימטריאות, 
והמעיין  הלומד  לב  את  ומענגים  ונפש,  לב  כל  המשובבים 

מגודל עומקה של תורה ופנימיות רמזיה הטמונים בה.

את  כתב  שלא  שליט"א  המחבר  הרב  מציין  לספר  בפתיחה 
הספר בכוונה תחילה, אלא שמקטנותו נהג לרשום כל מקום 
שנפתר בגימטריא, וכעת כשראה בנו הרב יעקב שליט"א את 
האוצר הגדול והטוב, המריצו ועודדו לקבעם עלי ספר, למען 

יעמדו למשמרת ולזכות בהם את הרבים.

הספר יוצא לאור לעילוי נשמת רעייתו ע"ה של הרב המחבר 
בהקדמתו  טבת(.  )כ"ו  היום  חל  פטירתה  שיום  שליט"א, 
מעלה הוא את זכרה הטוב ומידותיה הטובות, וכן את פעליה 

הברוכים בהיותה מסורה לו ולצאצאיהם כל ימיה.

כבר איתמחי גברא בספרו "ק"ן טעמים" ובו מאה וחמישים 
בהם  המקומות  כל  את  נפלאה  בצורה  המבארות  דרשות 
להרב  וברכותינו  שבתורה,  הטעמים  בקריאת  פזר  טעם  יש 
המחבר שליט"א כי יוסיף עוד רבות בשנים, בטוב ובנעימים 
ממעיינו  התורה  בני  את  ולזכות  להפיץ  מלאה,  ובבריאות 

המבורך.

ויכתב בספר

שיח הפרשה - המשך

הרב נחום הרצל שליט"א

טמטום הלב באכילה באונס

)בעיה  מוטורית  בעיה  לו  יש  הקטן  שבנו  במי  לדון  יש 
בהתפתחות הגוף( אך אין לו בעיה קוגנטיבית )בעיה שכלית(, 
ולכך הוא שולח אותו למוסד המטפל בילדים הצריכים סיוע. 
והנה בשנת השמיטה נודע לו שמאכילים שם פירות וירקות 

מהיתר מכירה, ואין ביכולתו למנוע שלא יתנו מהם לבנו.
ונראה דמשום ספיית איסור לתינוק ליכא חשש, כמו שמבואר 
בשו"ת חת"ס )או"ח פג'(, ובשו"ת מהר"ם שיק )קסג'( עי"ש 
מה שמובא  ע"פ  לדון  שיש  אלא  ספיה.  נחשב  שנקטו שלא 
בראשונים ביבמות )קיד.( שאע"פ שאין איסור מדינא למסור 
תינוק לנכרית לינק ממנה, מ"מ אין לעשות כן. ובטעם הדבר 
נאמרו ב' דרכים, בריטב"א שם כתב "הטעם, שהחלב שלהם 
מאכילת נבילות שקצים ורמשים ומגדל אכזריות ביונק וטבע 
רע", עכ"ל. וברשב"א שם כתב "דמידת חסידות וזריזות שלא 
ינוק מנכרית מפני שטבען של ישראל נח יותר משום דרגילין 
במצוות והם רחמנים ובישנים בטבע, אף חלבן מגדל כיוצ"ב, 
עכ"ל". וכ"כ במאירי שם וז"ל "מדרך הטבע שכל מזון המגדל 
עושה רושם במגודל ממנו, מידת חסידות להניק כמה שאפשר 
כפי  ומגדלת  וצנוע,  ובישן  ורחמן  נח  ישראל שטבעה  בחלב 

טבעה", עכ"ל. 
והנה טעמו של הריטב"א הוא משום שמגדל טבע רע בתינוק, 
מגדלת  דנכרית  משום  לא  והמאירי  הרשב"א  של  וטעמו 
טבע רע, אלא דעדיף של ישראל המגדל טבע טוב, והמדייק 
בדבריהם יראה דהריטב"א כותב דהוי איסור מדרבנן שהוולד 
יונק מנכרית והרשב"א והמאירי כותבים דהוי מידת חסידות, 
וי"ל דהוי לשיטתם דאם משום טבע רע זה איסור דרבנן, ואם 
רק שיהיה טבע טוב זה מידת חסידות, ]ונפק"מ גם בזמנינו 
לעינין תחליפי חלב מטרנה וכדו' גם בכשרות מהודרת, דלפי 
הרשב"א והמאירי יש עדיפות שינק חלב אם דבזה יקבל טבע 

הטוב של ישראל, דזה אין בתחליפי חלב[.
הריטב"א  כסברת  כתב  לא  שהרשב"א  שהטעם  לבאר  ויש 
דאע"פ  חידוש  יוצא  הריטב"א  דברי  דלפי  רע,  טבע  דמגדל 
שהתינוק היונק הוא באונס, דמסרו אותו ואין בכוחו ובדעתו 
למחות, מ"מ נשפע לו טבע רע מהמאכלות אסורות גם באונס, 
ויש לומר דהרשב"א והמאירי חלקו על נקודה זו דבאונס אין 
טמטום, ולכן הסבירו הטעם דחלב ישראל משפיע טבע טוב, 

שמאכלות  מה  האם  הידוע  בנידון  תלוי  המחלוקת  ]שורש 
אסורות מטמטם את הלב הוא בטבע המאכלים, או מחמת 
נידון זה דבאונס אין עבירה, אבל טבע  העבירה, ובזה תלוי 

המאכלים שייך כאן, ואכמ"ל[.
ז'( מביא הרמ"א דין זה להלכה דלא  וביו"ד )סימן פא' סעי' 
נכרי  דחלב  בישראלית  אפשר  אם  הנוכרית  מן  תינוק  יניקו 
מטמטם הלב ומוליד טבע רע, וכן לא תאכל המינקת אפילו 
ישראלית דברים האסורים, וכן התינוק בעצמו כי זה מזיק לו 
נזהרים  אין  שבזמננו  "דלפי  מסיים  ]ובפר"ח  עכ"ל.  בזקנתו, 
בזה, רוב בנים יוצאים לתרבות רעה ואין יראת השם נוגעת 

בליבם, עי"ש[.
שהמינקת  דמה  הריטב"א  כשיטת  פסק  דהרמ"א  ומבואר 
אוכלת גורם טבע רע וטמטום הלב ]גם כשהוא אנוס כנ"ל[, 
ולכן כותב דאסור ליתן ולא הוי רק מידת חסידות, ומבואר 
גורם טמטום  דלהלכה נקטינן דגם דבר שמותר מדינא מ"מ 
הלב וטבע רע לוולד היונק אע"פ דהוי כאונס שהרי מסרהו 
בע"כ, וע"ע שו"ת חת"ס הנ"ל שדן האם מותר להעביר ילד 
קצת שוטה לעיר וויען שיטפלו בו הרופאים ויחזור להיות ילד 
רגיל וברור שיאכל שם טרפות, דמסיק החת"ס דאע"ג דלדינא 
ימיו  כל  שוטה  שיהיה  מוטב  למעשה  מ"מ  להתיר,  נראה 
נבלות וטרפות המטמא  יהיה רשע שעה אחת באכילת  ואל 
ומטמטם לב התינוק. והנה לא פירש החת"ס מקור הדברים, 
אולם נראה שמקורו מהדין הנ"ל דחלב דאע"פ שמותר איכא 

מטמטם. 
ליכא  דרבנן  ובאיסור  דרבנן  הזה  בזמן  דשביעית  לומר  ואין 
האסור  מאכל  האוכל  דקטן  מבואר  שם  דבש"ך  טמטום, 
שבת  הל'  השני  בחוט  האריך  וכן  הלב,  טמטום  יש  מדרבנן 
בדיני חינוך. וכן כתב בספר ידון משה )עמ' 3( עי"ש שמביא 
לשתות  מותר  אם  בענין  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  תשובת 
וז"ל "החלב גורם טמטום  חלב מבהמות שאוכלים ספיחים, 
הלב דלא גרע מאשה שאכלה איסור משום פיקוח נפש שלא 
לריבוי  גורם  וזה  פ"א(  )סימן  ביו"ד  כמבואר  בנה  את  תניק 
הנושרים בדורנו" עכ"ל. ומבואר דנקט שגם באיסורי שביעית 

נאמר דזה מטמטם הלב.
ושמא יש לומר שבמקום צורך קצת אע"פ שאינו חולה שיש 
בדרכי  כמבואר  מנכרית  לינק  התינוק  לתת  מותר  סכנה  בו 
וכן  בנד"ד.  גם  להקל  מקום  יש  לכאורה  וא"כ  שם,  תשובה 
ראיתי שהורה הגר"מ רובין שליט"א רב ביהכ"נ בני תורה הר 

נוף )היכלא כסלו עה'(.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

פרי  'בורא  עליו  ובירך  פרי  אדם שנטל 
משקה  ממנו  עשה  מכן  ולאחר  העץ' 
האם  לדון  יש  'שהכל',  ברכתו  ומעתה 
שהתחייב  כיון  ולברך  לחזור  צריך 
בברכה אחרת או שנפטר בברכה שבירך 
על  שבירך  במי  לדון  יש  וכן  מתחילה. 
חיטה בורא פרי אדמה ולאחר מכן עשה 
ממנה פת ומעתה ברכתה 'המוציא לחם 
ולברך  לחזור  צריך  האם  הארץ',  מן 
בברכת  שנפטר  או  הפת  על  המוציא 
'אדמה' כיון שס"ס כבר בירך על מאכל 

זה בזמן שהיה ברכתו אדמה. 

שואלין ודורשין

הרב מאיר ארקדר שליט"א

בענין שימוש במטריה בשבת

א' שיש איסור עשית אהל  מבואר בסימן שט"ו סעי' 
אסור  עראי  אהל  ואפי'  דבונה,  תולדה  דהוי  משום 

מדרבנן אטו אהל קבע.
וכ' המשנ"ב שם ס"ק י"ז שבאהל שעשוי להגן מהגשם 
מחיצות,  בלא  אף  בלבד  גג  בעשיית  איסור  יש  וכדו' 
שרי,  עראי  אהל  שתוספת  מבואר  ב'  בסעי'  ובשו"ע 
כלומר היכן שיש כבר אהל בשיעור טפח פרוס מער"ש 

מותר בשבת להוסיף עליו.
בענין  לדון  ל'[  סי'  או"ח  ]תנינא  ביהודה  הנודע  וכ' 
דאו'  איסור  אפי'  יש  שבפתיחתה  שאפשר  המטריה 
לא  כפולה  "טלית  קלח.  דף  הגמ'  בביאור  הרי"ף  לפי 
יעשה ואם עשה פטור אבל אסור, היה כרוך עליה חוט 
המוט  על  שמונחת  טלית  פירוש  מותר".  משיחה  או 
חוט  יש  אא"כ  אסור  לפורסה  בא  ובשבת  מקופלת 
או משיחה דהינו שע"י החוט קל למשוך את הטלית 
דהוי  כיון  מותר  חוט  וביאר המשנ"ב שע"י  ולפורסה, 
כמו תוספת אהל שמבואר בסעי' ב' דהיכא שהיה כבר 
אהל טפח מער"ש ובשבת בא להוסיף דשרי, והכא נמי 
ע"י החוט חשיב כמו תוספת, וכ' הרי"ף בביאור הגמ' 
דאירי דווקא באין בטלית רוחב טפח גם אחרי שיפרוס 
ואז שרי ע"י חוט אבל היכא שיש טפח אסור כיון דהוי 

אהל קבע, והרא"ש שם חולק וביאר שבפחות מטפח 
אי"ז אהל כלל ואירי ביותר מטפח, והשו"ע בסעי' ח' 
פסק כדעת הרי"ף, שאהל שיותר מטפח הוי אהל קבע, 
וכ' הנוב"י שכיון שבמטריה יש יותר מטפח, לפי הרי"ף 
יהיה בפתיחתה איסור דאו' של עשית אהל, ואמנם יש 
חולקין על הנוב"י וסברי שגם לרי"ף אין איסור דאו', 
בשבת  לפתוח  זה  וכל  דרבנן,  איסור  דיש  מודו  ומ"מ 
רק  לאסור  שיש  כ'  פתוחה  כבר  המטריה  כאשר  אבל 

משום מראית העין.
אמנם החת"ס בשו"ת )סי' ע"ב( כ' דלא כהנוב"י וסברתו 
להתיר משום דכיון שנושא את המטריה ביד אי"ז דרך 
עשית אהל, וראייתו מהגמ' דף מג: "מת המוטל בחמה 
באים שני בנ"א ויושבים בצידו, חם להם מלמטה זה 
מביא מיטה ויושב עליה וזה מביא מיטה ויושב עליה, 
חם להם מלמעלה מביאין מחצלת ופורסין עליהם זה 
זוקף מיטתו ונשמט והולך לו וזה זוקף מיטתו ונשמט 
והולך לו ונמצאת מחיצה עשויה מאיליה" מבואר שאין 
את  מחזיקים  שהם  כיון  והטעם  אהל  עשית  איסור 
ביד מותר.  וא"כ ה"ה מטריה שמחזיק  בידיהם  האהל 
דהתם  לדחות  ויש  מותר.  גוי  ע"י  דעכ"פ  החת"ס  וכ' 
שאני שכל האהל הוא ע"י שמחזיק ביד משא"כ מטריה 
בסי'  וכמו שמבואר  ביד,  בלא שמחזיק  גם  שזה אהל 

ש"א סעי' מ' שיש איסור בכובע שעל ראשו. 
"כסא  קלח.  בדף  דמבואר  מהא  להתיר  לדון  יש  עוד 
אותו  שמקפלין  כסא  ופירש"י  לנטותו  מותר  טרסקל 
דעביד  משום  דשרי  והטעם  נוטהו  לישב  וכשרוצה 
וקאי", ומבואר דהיכא שלא צריך לעשות כלום מותר 

לנטותו וכן פסק השו"ע בסעי' ה'. אמנם בביאור הגמ' 
כ' הנוב"י שכל ההיתר זה רק באהל שאינו עשוי להגן 
אבל בעשוי להגן לא אמרינן את ההיתר דעביד וקאי, 
אך במג"א בסק' ח' מבואר שחולק על הנוב"י ומתיר 
דעביד  היתר  יש  בחופה  שגם  שכ'  להגן,  בעשוי  אפי' 
זה  שבחופה  אף  מער"ש  בכלונסאות  כשקשור  וקאי 
לדרכו  וא"כ  כ"ז,  בסק'  פסק המשנ"ב  וכן  להגן,  עשוי 
של הנוב"י אין ראיה להתיר פתיחת מטריה מהסוגיא 
של טרסקל, אבל לפי המשנ"ב יש ראיה להתיר, והנה 
כ' הבה"ל בסעי' ח' בד"ה "טפח שבמטריה אין להתיר 
מטעם כסא טרסקל כיון שצריך לחזקו ולקושרו ואי"ז 
עביד וקאי, אמנם כל זה במטריה בזמנו אבל מטריה 
דידן שאין צריך לעשות כלום לכאו' יש להתיר מהטעם 
הנוב"י  דברי  הביא  ו'[  סק'  נב'  ]סי'  והחזו"א  הנה"ל, 
גם  זה  טרסקל  כסא  של  שההיתר  שודאי  עליו  ותמה 
באהל שעשוי להגן שטעם ההיתר הוא דחשיב כדלת, 
וכל מה שיש לאסור פתיחת מטריה זה משום עובדין 
פרטי  מאיסור  חמור  יותר  וזה  פירצה,  וגורם  דחול 

ליחיד כי זה גדר לעם כולו ולדורות. 
ועשוי  בצירים  שמחובר  העגלה  שע"ג  גגון  דין  אמנם 
להגן זה תלוי במח' בדין של כסא טרסקל שלפי הנוב"י 
עשוי  באהל שאינו  רק  נאמר  כיון שכל ההיתר  אסור 
להגן, משא"כ לפי המבואר במג"א ובמשנ"ב וכן בחזו"א 
שגם באהל העשוי להגן נאמר ההיתר של טרסקל הכא 

נמי שרי.



הרב שמואל רבר שליט"א
 

שמע ישראל ועשרת המכות
 

"היכן מצויות עשרת המכות בפסוק: 'שמע ישראל"? שאל 
ונותרה  האוויר  בחלל  הדהדה  השאלה  רך.  בקול  סבא 
ללא מענה. "הייתכן? אולי סבא התכוון לעשרת הדברות 
ענה  "לא"  הנכדים.  שאלו  שמע"?  בקריאת  המרומזות 
סבא. "אני מתכוון לעשרת המכות: דצ"כ, עד"ש, באח"ב". 
אחר  בתוהו.  עלה  ועמלם  גימטריות  לחשב  ניסו  הילדים 
יודעים  "אתם  בהקדמה:  סבא  התחיל  הסערה  ששקטה 
שפרעה הרשע הכחיש את מציאות ה' והשגחתו ואמר: 'ֹלא 
ָיַדְעִּתי ֶאת ה'' )שמות ה: ב(. רשעות זו החלה מימי אנוש. 
האדם  מבני  חלק  באמונה.  שיבוש  חל  תקופה  באותה 
האמינו בשטות אווילית שהעולם היה כל הזמן והתכחשו 
למציאות ה' כבורא עולם. אחרים הודו שבריאה מופלאה 
יכולה להיווצר מעצמה אלא ע"י הקב"ה לבדו, אולם  לא 
השפל  בעולם  שנעשה  את  יודע  שה'  מהעובדה  התעלמו 
ואמרו: 'ֵאיָכה ָיַדע ֵא-ל ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון'. )תהלים עג: יא(. 
חלק מהרשעים הכיר בידיעת ה', אולם לא האמין בהשגחתו 
על ברואיו וחשב בטיפשותו כי בני האדם נחשבים בעיניו 
כדגי הים וה' איננו משגיח עליהם בהשגחה פרטית, לפיכך, 
אין הם נענשים על עשיית הרע, ואינם מקבלים שכר על 
המעשה הטוב, וטענו: 'ָעַזב ה' ֶאת ָהָאֶרץ'". )יחזקאל ח: יב(. 
לא  ועדיין  החידה  על  חשבו  לסבא,  מרותקים  היו  כולם 
מצאו שום חוט מקשר בין קריאת שמע לעשרת המכות. 
אחר  אדם  בני  "אם  ושאל:  להתאפק  היה  יכול  לא  מושי 
חטא אדם הראשון מסוגלים להגיע לטעויות חמורות אלו, 

אז מהו הפתרון לשיבוש הדעות הכוזבות?" 
סבא חייך ואמר: "שאלה טובה שאלת. יש רק מענה אחד 
לכפירה והוא התגלות ה' בפני רבים. הקב"ה החליט לבחור 
בו  ותתגלה  השכינה  תשרה  שעליו  לעם  ישראל  בני  את 
 10 ב-  ישראל תתממש  תכלית הבריאה. הבחירה של עם 
נבראו  בהם  מאמרות  עשרה  של  בבחינה  גלויים  ניסים 
יעלמו  האדם  בני  טעויות  זו,  בהתגלות  וכך  וארץ,  שמים 
בורא  לעולם  שיש  בשר  לעין  האמת  ותתברר  היו,  כלא 
עליו  משגיח  התחתון,  בעולם  שנעשה  מה  את  היודע 

בהשגחה פרטית, יחיד הוא בעולמו והוא כל יכול".
חיים הצעיר לא הבין ושאל: "אבל כיצד זה קשור לקריאת 
שמע"? סבא שמע וענה: "הקב"ה רצה לעשות קריאת שמע 
חושית, ולהתגלות בעדות מוחשית לפני עם שלם כדי שלא 
יהיה פתחון פה, הן לבני האדם בכלל והן בני ישראל בפרט 

לטעון טענות כוזבות. כיצד?
ה' פתח במערכה רבתי נגד פרעה הרשע ומצרים בסדרת 
את  שגילו  בא"ח  עד"ש,  דצ"כ,  קבוצות:  שלוש  בת  חינוך 
והוכיחו  מצרים  באלילי  פגעו  רבתי,  בעדות  בה'  האמונה 
כל  מוגבלת.  הבלתי  ויכולתו  השגחתו  ה',  מציאות  על 
קבוצה הייתה מורכבת משלוש מכות בנות שבוע ימים כל 
אחת. לשתי המכות הראשונות קדמה התראה בת שלושה 
בזיון  דרך  והמכה השלישית באה ללא התראה,  שבועות, 

על שלא שמעו בקול ה'. 
באותות  להראות  ה'  רצה  דצ"כ  חינוך הראשונה:  בסדרה 
ולהוכיח  והאדמה  היאור  אלילי  אפסות  את  ובמופתים 
לכולם על מציאותו כבורא, לכן משה הקדים לפני הסדרה 
את האפיון שלה ואמר: 'ֹּכה, ָאַמר ה', ְּבֹזאת ֵּתַדע, ִּכי ֲאִני ה'' 
)שמות ז: יז(. עתה הגיעה שעתה של סדרת החינוך השנייה. 
פרעה כבר הפנים שהמכות בניסים גלויים היוו הוכחה על 
מציאות ה', אולם כפר בהשגחתו הפרטית על עם ישראל, 
ולהראות  לכן באה הסדרה: עד"ש לבטל את אלילי החי, 
לעין כל את אהבתו לעם ישראל בשמירה אישית של כל 
יהודי ובהמתו. לפיכך הקדים משה ואמר: 'ְלַמַען ֵּתַדע, ִּכי 
ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ' )שם ח: יח(, הסדרה השלישית: בא"ח 
יכול  כל  הוא  ה'  אלילות בשמים,  להראות שאין  מטרתה 
ואין מי שיעכב בידו, לכן משה הכריז: 'ַּבֲעבּור ֵּתַדע, ִּכי ֵאין 
ְּבָכל ָהָאֶרץ' )שם ט: יד(. מכת בכורות נועדה לפגוע  ָּכֹמִני 

בחיי המצרים ולשחרר את כלל ישראל.
הילדים והנכדים שמעו ובבת אחת שאלו כאחד: "מה עם 
קריאת שמע?" ענה סבא בחיוך: "שלושת יסודי האמונה 
ְׁשַמע  הראשון:  בפסוק  נמצאים  מצרים  במכות  שראינו 
ה'  פרטית,  השגחת   – ֱאֹלֵקינּו  ה',  מציאות   – ה'  ִיְׂשָרֵאל 
ֶאָחד – בעל היכולת. מצאנו למדים כי עשרת המכות נועדו 
שאותה  לאמונה  בפרט  ואותנו  בכלל  המצרים  את  לחנך 
את  תרצנו  כך  שמע.  בקריאת  ביום  פעמים  אומרים  אנו 
השאלה היכן מצויות עשרת המכות בקריאת שמע. אבל 
המכות  עשרת  מלבד  שה-"ֶאָחד"  לשכוח  לא  סבא  הוסיף 
הוא כולל עוד גילוי אמונה אותו ראינו בהר סיני: יחוד ה' - 
"ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת, ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים:  ֵאין עֹוד, ִמְּלַבּדֹו" 

)דברים ד: לה(. 
לרב  המנחה",  ו"קומץ  מלבי"ם  בא,  פר'  סוף  רמב"ן  עפ"י 

חנוך הכהן ארנטרוי.

שיח המשפט
הרה"ג רבי יאיר דואר שליט"א

בניית גדר המונעת היזק ראיה 
ומסתירה את הנוף

באו לפני הבי"ד פה ביתר ת"ו ראובן ושמעון 
ראובן  של  דירתו  משותף,  בבנין  דיירים 
נמצאת למטה מגובה הרחוב, וגינתו במפלס 
התחתון קומה מתחת למדרכה, וגדר של אבן 
המדרכה  בגובה  ועליה  לבנין,  מקיפה  נמוכה 
מפני  מסתיר  שאינו  מסורג,  ברזל  של  גדר 
לגדור  חפץ  וראובן  חפצים.  וזריקת  ראיה 
ראיה  למנוע  כדי  מעץ  אטומה  גדר  שם 
וכדו'. ושמעון שכנו שמעליו שדירתו בגובה 
זו,  גדר  בניית  ממנו  למנוע  מבקש  המדרכה, 
של  הראיה  שדה  תחסם  זו  בניה  שע"י  כיון 
והמרחק  המדרכה.  מול  שעומדים  חלונותיו, 

בין הגדר לחלון כחמשה מטרים.
ובהלכה  בגמ'  מפורש  נזיקין  דיני  מצד  הנה 
בריחוק  אלא  כנגדן  לבנות  אסור  שהחלונות 
ד' אמות, ויותר מזה לא מצינו לאסור, ולכן 
בעצם אינו נחשב מזיק כשבונה דבר החוסם 

את החלון בריחוק ד' אמות. 
לבנות  חפץ  הבונה  היה  אם  זה  כל  אמנם 
בתוך שלו, כגון בבנין סמוך, אבל כאן שניהם 
והכותל  האויר  ונמצא  אחד,  בבנין  שותפין 

שייכים לשניהם, ובזה יש לדון. 
הביאו  מתחילה  לכותל,  גובה  תוספת  בענין 
אם  השו"ע  כ'  ס"ט  קנ"ז  סי'  מהשו"ע  ראיה 
רצה אחד מהשותפים להגביה כותל זה יותר 
חצי  לומר:  עליו  מעכב  חבירו  אמות  מד' 
מקום הכותל שלי ואיני רוצה שתמעט האויר 
שלי כי אני רוצה להשתמש על חצי המקום 
לעכב  שלא  המדינה  מנהג  כן  אם  אלא  שלי, 
רשאי  אלא  ידו,  על  מעכב  חבירו  וי"א שאין 
הוא להגביה, ומשלם לחבירו כפי מה שכתלו 

נפחת מפני כבדו.
וכותל זה שבשו"ע נבנה ביניהם מן הדין כדי 
אינו  אמות  מד'  והיותר  ראיה,  היזק  למנוע 
נצרך לזה, ולכן נחלקו אם יכול הא' להוסיף 
לדון  יש  וכאן  לא.  אם  זה,  כותל  על  לצרכו 
היזק  למנוע  כדי  נבנה  הכותל  שאין  שכיון 
ראיה, שהרי בנאוהו באופן שלא יסתיר כלל, 
מן  לראות  שיוכלו  כדי  כן  שנבנה  ]ואפשר 
כדי  נבנה  שלמטה  הכותל  ועיקר  החלונות[, 
שמעליו  הגדר  ואת  המדרכה,  את  להעמיד 
למעקה. וא"כ להוסיף עליו דמי לתוספת על 
הדין  תלוי  ויהיה  שבשו"ע.  בכותל  אמות  ד' 

כאן בפלוגתא הנ"ל. 
הזכיר  ששם  בפשטות  לחלק  יש  ואמנם 
סברות  שתי  יונה  ורבינו  הרא"ש  בשם  הב"י 
למניעה זו, הא' שרוצה להניח הכותל כן כדי 
שיוכל להניח על חציו קורות ולבנות תקרה, 
והב' שלא רוצה שיכביד על הכותל בהגבהה 
בנדו"ד, שהרי  ושני הטעמים לא שייכים  זו. 
אין שמעון רוצה להשתמש ע"ג הכותל באופן 
שנמנע ע"י הבניה, ואדרבה רוצה לבטל משם 
כל שימוש, ואין נפגעת זכותו בכותל בבניה 
זו, רק זכותו באויר, וזה ענין אחר. וגם סברת 
נסרים  של  בגדר  כלל  שייכא  לא  יונה  רבינו 

שאין כובדם נחשב בכותל של בנין.
האויר,  בטענת  הוא  כאן  לדיון  והעיקר 
שראובן טוען מאחר שאויר שסביבות הבנין 
שייך לכולנו, ואני רוצה להשתמש בו באופן 
אורה  אויר  זרימת  ומאפשר  פתוח  שיהיה 
וראיה, ואתה רוצה להשתמש בו באופן חסום 
שבסתירה  ברור  א"כ  מחצרך.  ראיה  שמבטל 
זו הולכים אחר המצב הקיים שבו השתתפנו, 
שאני הנהנה מן האויר ואתה המפסיד מהעדר 
החסימה, ובאיזה זכות תהפוך את הקביעות 

שמועילה אותי. 
אינו  אמות  מד'  שיותר  מצינו  שבגמ'  ואף 
נחשב נזק בחסימה, זה דוקא כשהשני בונה 
כמזיק,  אותו  לדון  צריכים  שלו, שאנו  בתוך 
ואז דוקא במבטל מחבירו אורה לגמרי, ידון 
שלו  בתוך  ממנו  להתרחק  ויתחייב  כמזיקו, 
הגמ'  באה  לא  אבל  מזיק.  יחשב  שלא  עד 

ראיה  של  בעולם  כזה  שימוש  שאין  לומר 
ואויר ותוספת אורה, ואחר שיש שימוש כזה, 
ולמנוע  בשלו,  להחזיקו  זכאי  יהיה  לא  למה 
ביניהם  הקבוע  הייעוד  את  לשנות  משכנו 

באופן השימוש בחצר המשותפת. 
דאיספלידא  מסוגיא  לדבר  ראיה  ויש 
ותרביצא ב"ב ז' ע"א, ]עיין ב"י קנ"ד באורך[ 
שמפורש שם שכשחלקו חצר כנגד בית, אם 
הבית  בעל  נעשה  ודאי  לאויר,  בדמים  העלו 
זכאי בתוספת האויר, ומקבל זכות בתרביצא 
שיש  וע"כ  מד"א,  יותר  אף שהוא  זה,  לאויר 
מציאות של זכות כזו אפי' בשל חבירו. וא"כ 
בחצר משותפת, פשטות צורת החלוקה היא 
בשעת  הקיים  המצב  לפי  הוא  שימוש  שכל 
שימוש  קיבל  שהוא  ונמצא  ההשתתפות, 
וכך  כזה,  חסר  שימוש  וחבירו  כזה,  מעולה 
שברור  וכמו  ההשתתפות.  לפרש  מסתבר 
שאין אחד יכול לשנות צורת חדר המדרגות 
אחר,  מעבר  ע"ח  רחב  מעבר  לדירתו  שיהיה 
במצב  כך  מ"מ  שוה,  החלוקה  אין  אם  ואפי' 

זה השתתפו.
ניצחת  ידידי הרה"ג רנ"ש, הביא ראיה  והנה 
כנגד סברא זו מדברי הב"י קנ"ד בשם תשובת 
הריב"ש רפ"ט, וז"ל על אחד מהשותפין שרצה 
להוצאתו  ביניהם  המשותף  הכותל  להגביה 
יתר על ד' אמות אם יכול חבירו לעכב בידו 
הוא  פשוט  והשיב  חצרי.  מאפלת  קא  ולומר 
שאינו יכול לעכב שלא אמרו להרחיק מכנגדן 
שלא יאפיל אלא בחלונות שהאורה הנכנסת 
לבית מהחלונות נכנסת מכנגדן וכל שהחזיק 
בחלון זכה באויר קרקעו של חבירו שיצטרך 
כדי  כנגדו  לבנות  בא  אם  אמות  ד'  להרחיק 
שלא יאפיל. אבל בחצר שהוא מגולה והאורה 
נכנסת בה מלמעלה ולא מכנגדה לא שמענו 
בה שלא יאפיל אף על פי שבכל חצר יש אורה 

יותר כשהכותל המפסיק הוא נמוך עכ"ל. 
והנה הריב"ש מדבר להדיא בכותל של שניהם, 
למנוע  הניזק  שזכות  כאן  דן  לא  זאת  ובכל 
מצד שהכותל שלו ויכול לעכב שלא ישתמשו 
בו כנגדו, אלא הכל לפי דיני הנזיקין ומאחר 
אין  ממילא  מגולה,  בחצר  אורה  זכות  שאין 
אפשר  בשלו  ואפי'  בזה,  נזיקין  תביעת  שום 

לבנות שאין זה נזק של כלום.
הברורה  הדעה  לדחות  שאין  נראה  אמנם 
בין  הרבה  לחלק  ויש  זו,  ראיה  מכח  דלעיל 
הנדונים, שעיקר הסברא היא בזכות המקום 

ולא בזכות הכותל. 
פנוי  אויר  תובע  שכשאדם  פשוט,  והחילוק 
ותובע  עצמו,  באויר  להשתמש  רוצה  הנה 
בזכותו,  לדון  צריך  ובזה  זה,  שימוש  לעצמו 
העדר  נחשב  אמות  ד'  שעד  בגמ'  ואמרי' 
בחצר  אפי'  ולכן  לנזק,  אויר  של  השימוש 
חבירו צריך חבירו לכנוס ולהרחיק כדי שלא 
לו  ואין  נזק  אינו  אמות  מד'  וטפי  להזיקו, 
זכות על חבירו ליתן לו האויר הזה, וממילא 
לכלום.  חושש  ואינו  שלו  בתוך  בונה  חבירו 
ולכן ברור שבנדון של הריב"ש מאחר שבעל 
הצד  מן  לחצירו  אורה  כניסת  רוצה  זה  חצר 
מעל הכותל, א"כ רוצה הוא להשתמש באויר 
את  תובע  הוא  זה  ולשימוש  חבירו,  חצר 
אינו  זה  שימוש  וכיון שעיקר  הבניה,  מניעת 
כלל,  נזק  כאן  שאין  כיון  מזכותו  ואינו  שלו 
ממילא נחשב הוא מנוע מדרישת שימוש זה, 
המסתיר  דבר  כל  לבנות  חבירו  שיכול  ואחר 
זה  יכול להשתמש  זה, למה לא  האורה מצד 
שלו,  הוא  שהכותל  אחר  המשותף,  בכותל 
חבירו,  את  מזיק  שאינו  לדבר  בו  ומשתמש 
שבלא"ה אויר זה יכול למנוע ממנו בכל דרך 

מצד אחר. 
אבל בנדון דידן עיקר האויר שדורש להשתמש 
בו, שייך לשניהם, והשתתפו באופן שהעליון 
חבירו  ואין  תובע,  הוא  ושלו  בו,  משתמש 

יכול לשנות זה מבלי הסכמתו כלל. 
לשנות  שא"א  ברור,  באופן  הדין  נפסק  ע"כ 
בשטח משותף שום דבר לטובת אחד כשיש 
אחר שמתנגד, אף שהמתנגד תובע את ראיית 

הנוף, והתובע מבקש להגן מהיזק ראיה.

שיח המוסר



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת משפטים כה' בשבט 

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 יהודה קאופמן שליט"א

בענין מקח וחילול בפירות 
שביעית

שביעית  אין  אלעזר  א"ר  ע"ב(  )מ'  בסוכה  איתא  א. 
מתחללת אלא דרך מקח ור' יוחנן אמר בין דרך מקח 
ובין דרך חילול, ומבארת הגמ' שהמקור של ר"א הוא 
מסמיכות הפסוקים של בשנת היובל הזאת לפסוק וכי 
תמכרו ממכר, ומזה לומדים שדווקא דרך מקח ולא דרך 
חילול, וטעמו של ר' יוחנן שגם דרך חילול הוא משום 
שכתוב כי יובל היא קודש תהיה לכם. א"כ נקרא קודש 
כמו"כ  חילול,  דרך  בין  מקח  דרך  בין  מתחלל  וקודש 
שביעית בין דרך מקח בין דרך חילול. ור"א מעמיד את 
הפסוק של ר"י לומר שכמו קודש תופס את דמיו ה"ה 
שביעית תופסת את דמיה, דהיינו שמה שנקנה בפירות 
ר'  ולדעת  בקדושת שביעית  דמי שביעית מתקדש  או 
גם  הדברים  שני  את  מקודש  שלומד  לפרש  יש  יוחנן 

דמתחלל כקודש וגם דתופס את דמיו כקודש.

אולי  כקודש  שביעית  שאם  מק'  שם  הגמ'  ובהמשך 
כקודש,  לחולין  יצאו  כשמתחללים  שביעית  הפירות 
עונה הגמ', תלמוד לומר תהיה בהויתה תהא, ומפרש 
פרי  אבל  ראשון  פרי  על  רק  כתוב  תהיה"  ש"כי  רש"י 
שני יוצא לחולין. ומבארת הגמ', הא כיצד לקח בפירות 
שביעית בשר אלו ואלו מתבערין בשביעית, לקח בבשר 

יין יצא בשר ונכנס יין וכו'.

ובהמשך הגמ' שם למסקנא דמח' דר"י ור"א רק בפרי 
שני אבל פרי ראשון לכו"ע רק דרך מקח, ונחלקו בפרי 
חילול.  דרך  גם  יוחנן  ולר'  מקח  דרך  רק  דלר"א  שני 
והנה מה שלר"א פרי שביעית תופס את דמיו יש לפרש 
דנתחדש בשביעית שכל שאתה מהווה ממנו הרי הוא 
כמותו כמו שמצינו בענין עבודה זרה, והיינו שכל דבר 

שבא מכח פ"ש דינו להיות כפ"ש.

ב. ויש להקשות מהיכן ר' יוחנן לומד שפרי ראשון רק 
דרך מקח, שהרי הפסוק קודש שמשמעותו שגם חילול 
נאמר  ואם  שני,  לפרי  ראשון  פרי  בין  חילוק  בו  אין 
יהיה רק  שלמד מהפסוק של ר"א א"כ צ"ל שגם פ"ש 
דרך מקח, ונראה לבאר שר"י הבין זאת מסברא, שמכיון 
שאמרה התורה שפרי ראשון נשאר תמיד בקדושתו על 
כרחך שאי"ז דרך חילול, שחילול משמעותו לקחת דבר 
קדוש ולהעביר את קדושתו לחפץ אחר ועי"ז הראשון 

בקדושתו  נשאר  ואם  חילול  לשון  וזהו  לחולין  יוצא 
הבין ר' יוחנן דע"כ זה דרך מקח וא"כ מה שהפ"ש נהיה 
קדוש צריך לומר כמו שנתבאר בדעת ר"א שכל שאתה 

מהווה הרי הוא כמוהו.

הקדושה  נפקע  איך  מקח  דרך  של  באופן  קשה  וא"כ 
מהפרי שני, דבשלמא דרך חילול הרי חילל, אבל במקח 
מפרי  דניתהווה  מכיון  מתקדש  שלישי  הפרי  אמנם 

שביעית, אבל איך הפרי שני נפקע מקדושת שביעית.

פרי  של  שבמקח  לומר  שצריך  כתב  י"ג  י'  ובחזו"א  ג. 
שני צריך להיות גם חילול וצריך לכוין לחלל, ובתחילה 
רוצה החזו"א לומר שאם לא יכוין לחלל הפרי שלישי 
לא יהיה קדוש, ומביא החזו"א ראיה מירושלמי שהפרי 
שני  דהפרי  החזו"א  כ'  אמנם  בע"כ,  מתקדש  שלישי 
הפרי  על  לחלל  שיתכווין  בלא  תיפקע  לא  קדושתו 

שלישי.

ד. וצריך ביאור בדברי החזו"א א( שדעת ר"א שאין כלל 
איך  לר"א  וא"כ  חילול  שצריך  שביעית  בפירות  מקור 
שר"א  לומר  תיתי  ומהכי  שני.  מהפרי  הקדושה  נפקע 
מודה שאם עושה מקח אפשר גם חילול. ב( עוד קשה 
שחילול פירושו שלוקח דבר חולין ומעביר עליו קדושה 
מהחפץ הראשון. אבל אם החפץ השני כבר קדוש לא 
וא"כ בכל מקח החפץ הניקנה צריך  שייך לחלל עליו, 
להיות קדוש מצד שמתהווה מפירות שביעית, א"כ איך 
יש בהם מקום לתפוס בהם קדושה מצד החילול, והגם 
שיש לתרץ ששני הדברים באים כאחת, מ"מ בודאי לפי 
ר"א שאין חילול אלא במקום שיש מקח א"כ בסיבות, 
שכבר  במקום  חילול  ל"ש  וא"כ  לחילול  קודם  המקח 
מפקיע  החילול  שאין  כרחך  ועל  המקח,  מצד  קדוש 

הקדושה אלא משהו אחר.

ה. ולולי דברי החזו"א היה נראה לבאר דהנה כשמוכר 
פירות שביעית פרי ראשון הפרי נשאר בקדושתו ובכל 
זאת הפרי שני גם מתקדש והיינו משום שבכל פירות 
שעומדים  מה  עצמם,  הפירות  גוף  את  יש  שביעית, 
לאכילה, ויש את השויות של הפירות, והתורה חידשה 
ומה  שביעית,  בקדושת  להשאר  צריכה  השויות  שגם 
שנאמר שכל שאתה מהווה ממנו הרי הוא כמוהו, אי"ז 
סתם משום שניקנה ע"י פירות שביעית אלא שכשקונה 
בפירות שביעית בשר אז השויות של הפירות שביעית 
צריכה  השויות  גם  ובשביעית  בבשר,  עכשיו  נמצא 

להיות קדושה.

בו  שיש  רק  אלא  בעצם  קדוש  אינו  שני  הפרי  אמנם 
את השווי של הפרי שביעית הראשון, אבל אם השווי 
שני  מהפרי  עוברת  הקדושה  אז  שלישי  לפרי  יעבור 

לפרי שלישי.

ולפי"ז אין צריך להגיע לדין חילול בשביל שהקדושה 
פרי  שקונה  שברגע  שלישי,  לפרי  שני  מפרי  תעבור 
הקדושה  אז  לשלישי,  עבר  שהשווי  מכיון  שלישי 
לקנות  א"א  ולפי"ז  שני.  מהפרי  ונפקד  עוברת,  גם 
שזה  כיון  תעבור,  שהקדושה  לרצות  ולא  שלישי  פרי 

מציאות שהשווי עובר גם הקדושה עוברת.

ולפי"ז מובן שבין לר' אלעזר ובין לר' יוחנן בדרך מקח 
הקדושה עוברת גם בלא שנתכוון לחלל.

מביא  ע"ב  מ"ז  נדרים  דהרשב"א  זה,  ליסוד  וראיה  ו. 
דהיינו  אסורים,  ערלה  חליפי  שחליפי  הר"ש  דעת 
שמי שקנה כלי בדמי ערלה הכלי אסור בהנאה, ומק' 
בע"ז  אלא  חליפין  חליפי  מצינו  דלא  הרשב"א  עליו 
הרי  מהווה  שאתה  כל  כמוהו  חרם  והיית  פסוק  שיש 
הוא כמוהו, ומת' הרשב"א דאולי נאמר שהכלי אסור 
אסור  הכל  בע"ז  דהיינו  כשביעית,  מותרות  והמעות 
לכלי  עובר  והאיסור  נהיים מותרים  כאן המעות  אבל 
זה מדין חילול אי"ז  והנה אי שביעית  כמו בשביעית. 
שייך כלל בערלה דלא מצינו חילול בערלה, אבל לפי 
מה שנתבאר א"ש דמה שהתהווה מהערלה אי"ז אסור 
בעצם רק שבו יש את שווי הערלה, ולכן נחשב שנהנה 
עובר  האיסור  א"כ  כלי  בזה  כשקונה  אבל  מהערלה, 
מהדמים לכלי דעכשיו הכלי הוא המתהווה מהערלה, 
כך  זה  ג"כ  דשביעית  "כשביעית",  הרשב"א  מש"כ  וזה 

וכנ"ל.

נזהר  שלא  מי  של  בחנות  שכשקונים  שעוררו  יש  ז. 
שיש  יתכן  א"כ  שביעית  בפירות  סחורה  מלעשות 
זה  וכסף  שביעית,  פירות  עבור  שנתקבל  כסף  למוכר 
קדוש וא"כ צריך להיזהר בעודף שמקבלים ולנהוג בו 

קדושת שביעית.

ויש שתירצו שכשמשלמים בחנות 100 ש"ח ומקבלים 
עודף 50 ש"ח, אי"ז שהמוכר מתחייב חוב של 50 ש"ח 
אלא העודף הוא חלק מהמקח דהיינו שתמורה ל-100 
ש"ח מקבל הקונה מוצרים ו-50 ש"ח וא"כ נמצא שה-
50 ש"ח שהקונה מקבל זה פרי שני ומתחלל על ה-100 
קדושה  אין  וממילא  שלישי,  פרי  שנהיה  המוכר  של 

בעודף.

זה  א"כ  חילול,  עם  עובד  מקח  שכל  נאמר  אם  אמנם 
יעזור רק כשהמוכר מתכוון לחלל אבל כשהמוכר אינו 
יעזור. אבל לפי  זה לא  ולא מתכוון לחלל  מבין כלום 
וזה מציאות  מה שהסברנו שבמקח א"צ כוונת חילול 
שהקדושה עוברת מהפרי שני לפרי שלישי א"כ יצאנו 

מכלל בעיות בעודף של קדושת שביעית.            

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

שיח ההלכההגיליון מוקדש
הרב יעקב יהודה לוין שליט"א

בדין מלא הנאמר בקידוש ובכוס של 
ברכה

אחד מעשרה דברים שנאמרו בכוס של ברכה הוא 'מלא' )ברכות 
צריך  אלא  בכוס  יין  רביעית  שיש  במה  די  שלא  והיינו  נא(, 
שהכוס יהא מלא, וכן נפסק להלכה בדיני כוס של ברכה )סי' 
קפג( ובדיני קידוש )סי' רעא(. ויש לדון בזה עד כמה צריך למלא 
את הכוס כדי לקיים דין זה, האם צריך למלא כל כולו עד שלא 
ישאר שום חלק מן הכוס ללא יין, או אפשר שהוא ממלא את 

רוב הכוס ביין וכבר שם מלא עליו.

ויש לדקדק ולהביא ראיות מדברי הפוסקים לכאן ולכאן. לשון 
הטור )סי' קפג( הוא: "מלא כפשטיה, שיהא מלא על כל גדותיו". 
מלא  שיהא  ימלאנו  ברכה  של  "וכוס  שם:  הרמ"א  לשון  וכ"ה 
על כל גדותיו". ובמשנ"ב שם הוסיף וכתב בזה"ל: "שיהא מלא 
הט"ז  מדברי  והוא  לארץ".  זה  ע"י  קצת  לישפך  שרגיל  ואף   –
הכוס  את  למלא  שצריך  מורה  ודאי  לשונם  ופשטות  והא"ר. 

ממש עד סופו.

כל  על  מלא  שאינו  באופן  שאף  ראיות  כמה  מצאנו  מנגד  אך 
גדותיו שם מלא עליו, א[ שלגבי מה שאמרו בגמ' )ברכות שם( 
שמוזג הכוס בברכת הארץ כתב רבינו יונה שאין הכוונה שכל 
המזיגה עושה בברכת הארץ, שא"כ נמצא שתחילת הברכה הוא 
על כוס שאיננו מלא, אלא מתחיל למזוג הכוס לפני שמתחיל 
והרי שכל שאינו  ובברכת הארץ רק משלים המזיגה  בבהמ"ז, 
סי'  בשו"ע  ב[  'מלא'.  יד"ח  גם  יצא  כבר  להשלים  אלא  צריך 
פגום  נעשה  מן הכוס לא  נשפך קצת  נתבאר שאם  ס"ג  קפ"ב 
בעינן  הלא  הט"ז  שם  והקשה  פיו,  לתוך  שתה  שלא  כל  עי"ז 
)בתירוץ השני(: "דאינו שופך כי אם מעט  שיהא מלא, ותירץ 
באופן שעדיין שם מלא עליו". וגם המשנ"ב שם העתיק תירוץ 
ג[  עליו.  מלא  שם  עדיין  קצת  חסר  שאע"פ  מפורש  והרי  זה. 
עוד אחד מעשרת דברים שנאמרו בכוס של ברכה הוא 'עיטור', 
ואחד מהפירושים הוא שכשממלא  פירושים,  בו כמה  ונאמרו 
ריק  ישאיר קצת  גובה הכוס אלא  כל  ימלאנו  את הכוס שלא 

וכך יהא הכוס מבפנים כעין עטרה ליין שבכוס, והוזכר פירוש 
וגם מזה יש להוכיח ש'מלא' לאו דוקא,  זה במג"א וט"ז שם. 
שהרי ודאי מעלת העיטור לא באה לסתור את מעלת ה'מלא'. 
בנ"א אינם ממלאים  "ראיתי בהרבה  עוד הביא הט"ז שם:  ד[ 
הכוס ממש אלא מניחין קצת ריקן למעלה". ובסו"ד כתב: "צ"ל 
לא  ובודאי  ויתבזה".  ישפך  הרבה  מלא  יהיה  שאם  לפי  טעם 
מסתבר שמשום חשש שישפך ויתבזה ויתרו על כל דין 'מלא' 

שאמרו חז"ל.

ונמצינו נבוכים בזה, האם דין מלא מחייב שיהא הכוס מלא על 
וכל  בכך  צורך  וכפשטות לשון הפוסקים, או שאין  גדותיו  כל 

שנתמלא רובו כבר נתקיים בו דין 'מלא'.

יכול  מסויים  מצב  אינו  'מלא'  ענין  שבאמת  בזה  והנראה 
להתקיים רק באופן אחד, אלא הוא דבר שיש בו כמה דרגות, 
שמשיעור מסויים כבר אפשר לראות את הכוס כמלא, אך ככל 
שיוסיף וימלא עוד יוסיף להיות מלא יותר ויותר. ולפי"ז הכל 
מבואר שפיר, שבכל המקורות שהבאנו שכבר מתקיים דין מלא 
גם כשחסר קצת ואינו מלא לגמרי, הרי"ז משום שבאמת כבר 
להדר  מקום  יש  מ"מ  אך  מצומצם,  באופן  כי  אם  מלא  נקרא 
בהידור.  הענין  ויתקיים  גדותיו  כל  על  הכוס  את  ולמלא  בזה 
"אם חושש שאם  בזה"ל:  גם בשו"ע הרב שכתב  כן  ומדוקדק 
מלמעלה,  ריקן  קצת  ומניח  ויתבזה  ישפוך  הרבה'  'מלא  יהא 
אין לחוש, שעדיין 'שם מלא' עליו". ומבואר גם מש"כ המשנ"ב 
נשפך  שעי"ז  אע"פ  לגמרי  הכוס  את  שימלא  הפוסקים  בשם 
וקציעה שם שכתב שודאי  במור  וע"ע  וכנ"ל,  על הארץ  קצת 

מצוה יש בזה שממלאהו על כל גדותיו.

שאמר  הגרשז"א  ממרן  שהביא  הברכה  שערי  בספר  )וראיתי 
שאין ענין למלא את כל הכוס ביין, שגם בפחות מכך כבר שם 
מלא עליו, והביא ראיה לדברי שאין דרך למלא כוס רגיל על 
כל גדותיו, עיי"ש. ולפי"ד אינו מובן, שודאי דין מלא שייך גם 
כשמילא את הכוס ברובו וכמו שדקדקנו גם מהפוסקים, ומ"מ 
יש מקום להדר ולמלא את הכוס 'על כל גדותיו' כלשון הרמ"א, 

שכך הוא מקיים ענין זה בהידור. וצ"ע(.

ונסיים במה שאמרו בגמ' שם: "א"ר יוחנן כל המברך על כוס 
]ואולי ככל שמרבה למלא  מלא, נותנין לו נחלה בלי מצרים" 

כך מרבה בברכה[.


