
שיח הפרשה

הקדים שקליהן לשקליו

שאמר  מי  לפני  וידוע  גלוי  לקיש:  ריש  "אמר 
על  שקלים  לשקול  המן  שעתיד  העולם  והיה 
ישראל, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו. והיינו 
דתנן: באחד באדר משמיעין על השקלים ועל 
מימות   – דתנן  היינו  יג:(.  )מגילה  הכלאים" 
על  "משמיעים  היום  ועד  זה  קוצץ  בן  קוצץ 
הצלה  למכה,  רפואה  להקדים  כדי  השקלים". 
מאבק  לשקליו.  שקלינו  להקדים  לסכנה, 
שלנו,  השקל  מחצית  בין  מתחולל  איתנים 
בבחינת ונשלמה פרים שפתינו, לעשרת אלפים 

ככרות הכסף ששוקל עלינו שרו של עמלק.
הלב, הרועד מזכרו המחוי של איש צר ואויב, 
יגדל נא כוחה של מחצית  מבקש לדעת, במה 
האלפים  עשרת  מול  שלנו,  הקטנה  השקל 
הנשקלים כנגדה מבית ומחוץ. נרים נא כוסית 
קטנה מיינה של תורה, טעימה של ברכה לשבת 

מברכים אדר.
במגילה  דבריהם הסתומים של התוס'  ידועים 
)טז. ד"ה ודחי( אשר הרימו שולי הכיסוי מסוד 
ה', וגילו לנו כי אותם עשרת אלפים ככר אשר 
"חצי  היו  ומדודים  לשקול, שקולים  המן  אמר 
שקל לכל אחד מישראל שהיו שש מאות אלף 
כשיצאו ממצרים, ואמר שיתן לאחשוורוש כל 
פדיונם, דוק ותשכח". קולמוסים רבים נשתברו 
בחישוב חשבונם של התוס', )עי' חזקוני ורבנו 
בחוקותי  בפרשת  הריב"א  פי'  בפרשתין  בחיי 
בפי'  ועי'  טז,  מגילה  ופנ"י  החסיד  ר"י  בשם 
של  מסתימתם  אמנם  שקלים(  ריש  הרע"ב 

רבותינו נתגלה לנו סודם.
ביקש צר לקנות לעצמו את כוחם של ישראל, 
כל  את  הסגולי,  משקלם  את  כנגדם  לשקול 
מה"סך-הכל"  ומתעצמת  המתאספת  העצמה 
מחצית  ועוד  השקל  מחצית  ישראל.  כלל  של 
מתאספים יחד לעשרת אלפי ככר, "אמר שיתן 

לאחשוורוש כל פדיונם". 
של  בדרכו  הוא  ממשיך  עשיו.  של  שרו  טעה 
אבי אביו המתרברב באזני אבינו יעקב "יש לי 
הקול  את  לשמוע  אזנו  מטה  ואינו  אחי".  רב, 
הוא  סבור  כל".  לי  "יש   – המצהיר  יעקב  קול 
של  שכוחם  ג(  יתרו  תנחומא  )עי'  לץ  אותו 
ישראל טמון בסכום הכולל, בסך הכל המרשים 
ההפך  כי  יודע  ואינו  היחידים,  מכל  המתאסף 

הוא הנכון.
"מאת  הפסוק  על  משה,  האיש  אלי  דבר  כה 
תרומתי"  את  תקחו  ליבו  ידבנו  אשר  איש  כל 
)שמות כה,ב(, "הביטו וראו את אשר החשבתיו, 
אדם  בני  רבים  ודם שאם  בשר  כמלך  איני  כי 
יתנו לו עשרת אלפים ככר כסף יהיה לחשיבות 
וחלק  חלק  כל  לא  אך  יחד,  הסכום  כל  בעיניו 
הלא  כי  עצמו  בפני  ואיש  איש  כל  יתן  אשר 
אם  כי  עמי,  עם  אנכי  כן  לא  אך  הוא.  מצער 
שמכל איש אשר ידבנו לבו אעלה עליו כאילו 
)אלשיך  כולה"  תרומתי  את  תקחו  לבדו  ממנו 

שם(.
אלא  המשקל,  בעלי  הם  האלפים  עשרת  לא 
מחצית השקל האחת, חלק קטן – אבל בלתי 
ובה  לב,  בנדבת  ניתנה  אשר  הכלל,  מן  נפרד 

טמון כוחה של התרומה כולה.
על  הלוי  נשיאי  נשיא  של  ביאורו  מתוק  כמה 
יצילוך  "בזעקך  א(  פד  )ב"ר  המדרש  דברי 
קבוציך ואת כולם ישא רוח" - קיבוצו וקיבוץ 
זה  רוח  ישא  כולם  ואת  מיד עשו.  בניו הצילו 
אך  יכילנו,  לא  היריעה  קוצר  ואלופיו".  עשו 
הלוי  )בית  הדבש  ביערת  המטה  קצה  נטבול 
חיל  אנשי  לאסוף  הנלחמים  "דרך  וישב(:  ר"פ 
יהיה  הוא  יותר  גדולה  שמחנהו  ומי  הרבה, 
המנצח. והנה התועלת מריבוי החיל הוא דעל 
וכן  יוכל להתחזק במקומות הרבה  ידי הריבוי 
אבל  מרובים,  במקומות  לשכנגדו  להזיק  יוכל 
אם יקבץ כל ריבוי החיל שלו לירות בקשתותם 
יהיה  הרי  ממש  אחת  ולנקודה  למקום  כולם 
הריבוי  של  והפירוד  תועלת,  ללא  הריבוי  כל 
הוא  בישראל  אבל  המחנה.  של  חוזקו  הוא 
ממש להיפוך. כל חיזוקם של ישראל אינו מצד 
הנאספים  כל  דאם  הקיבוץ,  מצד  רק  הריבוי 
לבית הכנסת לתפלה יכוונו לבם כולם לנקודה 
אחת לאביהם שבשמים ולבקש ממנו על דבר 
הריבוי  אבל  מתחזקים.  לכולם,  הנוגע  אחד 
מאנשים מופרדים בלבותם בלא קיבוץ אין בו 
בזעקך  שדרשו  וזהו  כלל.  הריבוי  מצד  מעלה 
יצילוך קבוציך, דמה שהנאספים נעשים כולם 
זהו  שלם  בלב  ואחוה  באהבה  אחת  אגודה 

המציל אותך".
ולפי דרכנו נטעם טעם גן עדן בדברי המדרש, 
"נצחו   – המן  דברי  על  מרדכי  של  שתשובתו 
היתה  דילי"  כסף  ככר  אלפים  לעשרת  שקליך 
–  "אתה ביקשת לבטל מה שאמר דוד "הפכת 
מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה". 
דהנה פסוק זה הוא אחד מג' הפוכות המוזכרים 
הוא  פירושו  כן  ואם  )נה:(,  בברכות  בגמ' 
סנהדרין  )עי'  להיפוכו,  התהפך  עצמו  שהדבר 
קה:(.  "הפכת מספדי למחול לי" – ההספד – 
התאספות וקיבוץ רב של אנשים, וכאשר כולם 
שילבו יד ביד באחדות – למחול לי. וסמך לדבר 
מצינו במפרשים: תחת ארבע צרותם אבל וצום 
ובכי ומספד, החליפו לעומתם שמחה ומשתה 
הרי  לרעהו.  איש  מנות  ומשלוח  טוב  ויום 
שתחת המספד יבוא משלוח מנות איש לרעהו. 
זה,  מקרא  בהתקיימות  בקרוב  ונראה  ה'  יתן 
בני  יזעקון  שעתא  "בההיא  ז"ל:  וכדרשתם 
ויימרון "קלי קלי למה עזבתני", לבתר  ישראל 
)ז"ח  שמחה"  ותאזרני  שקי  "פתחת  כתיב  מה 

בראשית יא:(. 

דבר המערכת

הרה"ג רבי שמשון יחיאל רביץ שליט"א

אם אישה מוכרת עצמה לאמה 
עבריה

כג:  סוטה  ובגמ'  ב(.  כב,  )שמות  בגניבתו"  ונמכר  לו  אין  "ואם 
מ"ט אמר  בגניבתה,  נמכרת  ואין האישה  בגניבתו  נמכר  "האיש 

קרא ונמכר בגניבתו ולא בגניבתה".

להיות  עצמה  למכור  יכולה  אישה  אם  הראשונים  נחלקו  והנה 
שאישה  סובר  ד[  כא,  שמות  ]עה"ת  דהרמב"ן  העבריה,  אמה 
יכולה למכור עצמה, והיא נתמעטה רק שאין ב"ד מוכרים אותה 
בגניבתה אבל מכירת עצמה יש בה, אבל הרמב"ם בפ"א מעבדים 
ה"ב כתב: "כבר ביארנו שאין האישה נמכרת בגניבתה וכן אינה 
בביאור  שהאריך  למלך"  ב"משנה  ]ועיי"ש  עצמה",  את  מוכרת 

שיטתם[.

עצמה,  מוכרת  אינה  גם  שאישה  הסובר  הרמב"ם  לשיטת  והנה 
שפחה  להיות  יכולה  לא  שאישה  הוא  לכאורה שהמיעוט  פשוט 
למכור  שיכולה  הסוברים  לשיטות  אבל  אביה[,  ע"י  רק  ]אלא 
זה  מיעוט  יש להסתפק האם  ב"ד,  ע"י  נמכרת  אינה  ורק  עצמה 
שאין האישה נמכרת בגניבתה, יסודו הוא בגלל שדין עבדות כזו 
של מכרוהו ב"ד לא נתחדש באישה, ]דדין עבדות זה של מכרוהו 
ויש  עצמו,  מוכר  של  מעבדות  ומהותו  ביסודו  שונה  הוא  ב"ד, 
ביניהם כמה חילוקי דינים[, או הכוונה לא בגלל שדין עבדות כזו 
לא שייך באישה, אלא שדין עונש זה של מכירה, לא נתחדש אלא 
על איש שגנב ולא על אישה שגנבה, ]ולקמן יתבאר נפק"מ בזה[.

למכור  יכולה  לדברי הרמב"ן הסובר שאישה  להק'  יש  ולכאורה 
עצמה ורק אינה נמכרת ע"י ב"ד, דבגמ' קידושין שם יד: איתא 
כמה  שם  ומנו  ב"ד,  מכרוהו  לבין  עצמו  מוכר  בין  נפק"מ  כמה 
נפק"מ, וק' מדוע לא מנו שם גם דבר זה, דמוכר עצמו ישנו גם 
בנשים, ומכרוהו ב"ד אינו נוהג אלא באנשים. ואם נימא כהצד 
שדין  בגלל  אינו  נמכרות  שאינם  התמעטו  שנשים  שמה  הנ"ל, 
שעונש  בגלל  אלא  בנשים,  אינו  זה  ב"ד"  "מכרוהו  של  עבדות 
זה אינו בנשים, לפי"ז ניחא קצת הא דלא מנו חילוק זה, מכיון 
של  עבדות  דיני  בגלל  לא  הוא  נמכרת,  אינה  שאישה  זה  שדין 
מכרוהו ב"ד, אלא רק בגלל שאין מטילים עליה עונש כזה, ומש"ה 
לא מנו לה בהדי שאר החילוקים שם, דלא נקט אלא חילוקים 
כאלו שהם חלוקים בגלל יסוד דין העבדות של מוכר עצמו, ושל 

מכרוהו ב"ד. 

]גם היה יתכן לומר שיש בזה נפק"מ למעשה, לפי שיטה יחידאה 
ב'[  ס"ק  תקפ"ט  ]סימן  שופר,  בהל'  היטב"  ה"באר  שהביא 
שאנדרוגינוס חודש אחד הוא זכר וחודש אחד הוא נקבה וחוזר 
נמכר  הוא  הרי  זכר,  כשהוא  שגנב  אנדרוגינוס  דלפי"ז,  חלילה, 
שהוא  החודש  כשמגיע  גם  עבד  ישאר  הוא  ולכאורה  בגניבתו 
נקבה, מכיון שלא נאמר שדין עבדות כזו לא שייך באישה, אלא 
איש,  של  גניבה  היתה  זו  הרי  וכאן  איש  של  גניבה  שבעינן  רק 
ונמצא שיש שפחה אישה שמכרוה ב"ד, ומש"ה לא מצי למינקט 

שמכרוהו ב"ד אינו בנשים[. 

ויש בזה נפק"מ למעשה, עבד כנעני שגנב ואח"כ נשתחרר, האם 
הוא ימכר בגניבתו, דאם נימא שיש מיעוט שעונש זה של להמכר 
בגניבתו הוא רק באנשים ולא בנשים, א"כ גם עבד כנעני בכלל 
מיעוט זה ]לפי הצד באחרונים שכל דיניו של עבד הם כמו אישה, 
ולפיכך מכיון שהוא היה עבד  ולא רק לגבי מ"ע שהזמן גרמא[, 
כנעני בשעת הגניבה, הוא לא יהיה בכלל עונש זה, וכמו אישה 
שאין עליה עונש זה, אבל אם כל הדין הוא רק שדין עבדות של 
"מכרוהו ב"ד" אינו נוהג באישה ]ובעבד כנעני שהוקש לה[ א"כ 
עברי.  לעבד  ימכר  כן  הוא  כאישה,  אינו  וכבר  משוחרר  כשהוא 
לגבי  זו  נפק"מ  מנו  ]מדלא  שם  מהגמ'  לכאורה  שמוכח  ומכיון 
בהל'  מיעוט  שזה  הראשון  כצד  להמכר[  יכולה  היא  אם  אישה 
נמכר מכיון  העונש של הגנב, א"כ לכאורה נמצא שבכה"ג אינו 

שהיה עבד כנעיני בשעת הגניבה. 

הרי  הרמב"ם  לשיטת  אבל  הרמב"ן,  לשיטת  כ"ז  דלכאורה  ודוק 
לכאורה ברור שדין זה הוא דין בהל' עבדות שאישה אינה יכולה 
כה"ג  כנעני  בעבד  וא"כ  אביה[,  ע"י  ]אלא  עברי  לעבד  להיות 

שעכשיו כבר נשתחרר לכאורה הוא כן ימכר.

אינה  שאישה  דין  יש  בודאי  הרמב"ם  דלשיטת  לדחות  יש  אך 
יכול להיות לשפחה, וכדחזינן שאפילו אינה יכולה להיות מוכרת 

עצמה.

אבל מ"מ משמע ברמב"ם, שזה גם דין בעונש, דלא נתנה תורה 

הרב דוד פלדמן שליט"א 

גילוי ההסתר

א[ איתא בחגיגה ה. "וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי 
פני מהם, אמר רב ברדלא בר טביומי אמר רב כל שאינו בהסתר 

פנים אינו מהם, כל שאינו בוהיה לאכל אינו מהם". 
מהם  פני  והסתרתי  דכתיב  ישראל,  מזרע   - מהן  "אינו  ופירש"י 
ובע"ב שם  יבואו".  נענה שלא  ואינו  עליו,  שצועק מצרות הבאות 
איתא "ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, אמר רבא אמר הקדוש 
ברוך הוא אף על פי שהסתרתי פני מהם בחלום אדבר בו". ופירש"י 
"בחלום אדבר בו - ביום ההוא קא דייק ביום ולא בלילה, שמראין 
לו חלום כדי שיתפלל על הדבר". היינו שמגלים לאדם חלום כדי 

לעוררו לתפילה.
התפילות  שאפילו  עד  גדול  כזה  הסתר  יהיה  אכן  שאם  וצ"ב 
הוא  להסתר  מתאים  הכי  שהזמן  הראוי  מן  א"כ  מתקבלות,  אינן 
דברי  צ"ב  עוד  מתבטל.  ההסתר  בלילה  דווקא  למה  וא"כ  בלילה, 
הגמ' הנראים כסותרים זה את זה, שמקודם כתב שמחמת ההסתר 
האדם לא נענה על תפלותיו לסלק הצרות הבאות עליו, ואילו אח"כ 
כשיש לו חלום הוא כדי לעוררו שיתפלל על הדבר, והיינו על כרחך 

שהקב"ה יקבל תפלותיו.
ונראה בעזה"י שכתוב כאן יסוד חשוב, שאין הקב"ה משאיר את כלל 
ישראל בלי תקוה, אלא תמיד בכל מצב ניתן לכל אחד האפשרות 
למצוא את הקב"ה. ולכן תינח ביום שמצד הזמן אינו חושך והסתר 
מוחלט, שהרי יום הוא, לכן הקב"ה נוהג עמנו בהסתר. אבל בלילה 
שפירושו שמצד הזמן הוא חשוך ומוסתר, או אז מניח לו הקב"ה 
פתח של גילוי, והיינו גילוי החלום, להראות לנו שהוא עדיין אתנו, 
מתקבלת,  הזה  גילוי  מכח  שבא  התפילה  ולכן  אותנו.  הזניח  ולא 
שזה חלק מהגילוי שלא ימצא האדם את עצמו מוזנח לגמרי. וכבר 
יש  'ואנכי הסתר אסתיר' שאפילו בשעת ההסתר  פירשו בספה"ק 

עדיין את ה'אנכי'.
תקוה  שתלה  בחגיגה,  המימרא  הבעל  שהוא  רבא  אצל  ומצינו  ב[ 
של ישועה דווקא בחלום. עי' במנחות ס"ז. "אמר רבא יהא רעוא 
דאחזיה בחילמא". והיינו שרצה שיגלו אליו בחלום תשובה להספק 
סופרים  כגירסת הדקדוקי  דלא  ]וזה  עיי"ש.  שלו בהלכה מסויימת 
שם שמביא גירסא שרבה הסתפק, ורבא פשט הספק עיי"ש[. וצ"ב 
שלכאורה אם האדם מסופק בהלכה, עליו להתעמק ולייגע עד שיתן 
לו השי"ת בינה. אלא רבא הבחין שהספק שלו נובע מההסתר הגדול 
שיש, וככל שהתעמק ועמל לא זכה לפשוט אותו. לכן אמר שהלוואי 
ואזכה להארת פנים מתוך ההסתר, וזהו הבחינה של הגילוי בחלום 
של לילה. ואיתא מיד אח"כ בגמ' שרבא שוב פשט את הספק, אבל 
שברגע  כנ"ל,  הוא  והפשט  בחלום.  זה  את  ראה  שהוא  כתוב  לא 
שהרגיש שהגיע לשיא ההסתר, וכמו שביטא זאת שהוא אוחז בגילוי 
של חלום, אז באמת ריחמו עליו מן השמים וקיבלו תפילתו, וסייעו 
בידו להבין הדבר בשכלו ובסברא שלו. ]וגם יתכן שהסברא התגלתה 
אליו בחלום, אבל אין זה בכלל 'לא בשמים היא' כיון שהיה בשכל 

שלו, ומיושב בזה קושיית הדברי תורה ח"ג אות צ"א עיי"ש[.
ובתענית כ"ד: "רבא איקלע להגרוניא, גזר תעניתא ולא אתא מיטרא 
אמר להו ביתו כולי עלמא בתעניתייכו, למחר אמר להו מי איכא 
דחזא חילמא לימא, אמר להו רבי אלעזר מהגרוניא לדידי אקריון 
בחלמי שלם טב לרב טב מריבון טב דמטוביה מטיב לעמיה, אמר 
מיטרא".  ואתי  רחמי  בעי  רחמי  מבעי  היא  רצון  עת  מינה  שמע 
כדי  בחלום  ההסתר  שמגלים  ברש"י  כאן  שכתוב  הענין  ממש  וזה 

שיתפללו.
]ומה שאיתא בברכות פ' הרואה הסיפור עם חלומות של רבא ואיך 
שפתר אותם בר הדיא לרעה, אינו ענין לכאן ששם היה חלום ע"י 
שד, משא"כ חלום ע"י מלאך שלא תלוי בפתרון, עיי"ש במהרש"א 

נ"ה:[.
ג[ והבה נראה איך זה התקיים במגילת אסתר שכל שמה מורה על 
פני  אסתיר  הסתר  ואנכי  ממש"כ  מניין  התורה  מן  ואסתר  הסתר, 
ביום ההוא )חולין קל"ט:(. והנה דייקא בהפסוק שמזכיר הענין של 
הפסוק  והוא  הגילוי,  לצמוח  על הסתר, שם התחיל  לילה שמורה 
של 'בלילה ההוא נדדה שנת המלך' וכדאיתא במגילה י"ט. "מבלילה 

ההוא תוקפו של נס".
בו,  כנ"ל, אם מתבוננים  וכן עצם השם אסתר, שמורה על הסתר 
אומות  'שהיו  לבנה  מלשון  הוא  אסתר  שהרי  אור.  גילוי  מוצאים 
העולם קורין אותה על שום אסתהר' )מגילה י"ג.( פירש"י "ירח יפה 
כלבנה". והנה הלבנה כל עצמותו הוא החזרה של אור השמש. והיינו 
תמיד  חל  פורים  וכן  שמתגלה.  אור  נשאר  תמיד  ההסתר  שבתוך 

באמצע החודש שאז גילוי ה'אסתהר' הוא הכי גדול.
לו'  אמר  החלום  בעל   - ידע  'ומרדכי  א'(  ד'  )אסתר  רש"י  וזמש"כ 
ופירשו העיון יעקב והחת"ס )חולין קל"ט:( ועוד, שהוא עפ"י הגמ' 

בחגיגה הנ"ל שאפילו בתוך ההסתר יש גילוי של חלום.

גליון 10 שבט ה'תשע"ה - פרשת משפטים )שקלים( בס"ד

המשך בעמ' הבא <<<



שיח ההלכה

ולא  שגונב  לאיש  אלא  כה"ג  עונש 
לאישה, דהרמב"ם הזכיר ד"ז שאישה 
בהל'  גם  בגניבתה,  נמכרת  אינה 
בהל'  וגם  ה"ב[,  פ"א  ]הנ"ל  עבדים 
גניבה פ"ג הי"ב "ואיש נמכר בגניבתו 
ולא אישה" משמע שזה לא רק מהל' 
להיות  יכולה  אינה  שאישה  עבדות 
לשפחה, אלא זה גם דין מהל' גניבה, 
ולא  לאיש  רק  שניתן  עונש  שזה 
מסתבר  לשיטתו  גם  וא"כ  לאישה, 
ימכר  לא  שגנב  כנעני  שעבד  לומר, 
כבר  הוא  המכירה  בשעת  אם  אפילו 

לא עבד כנעני, וכנ"ל. 

מכיון  נכון,  אינו  זה  נדון  באמת  אבל 
נמכר,  אינו  משוחרר  עבד  שבלא"ה 
שנשתחרר,  לאחר  גונב  אם  ואפילו 
הרמב"ם  דכתב  הנ"ל.  בגונא  וק"ו 
נקנה  הגר  אין  ה"ב  מעבדים  בפ"א 
בעבד עברי שנ' ושב אל משפחתו מי 
ולכאורה  ועיי"ש.  משפחה,  לו  שיש 
נמי  משוחרר  עבד  זה  דמטעם  פשוט 

אינו נמכר, מכיון שאין לו משפחה. 

אמנם, היה מקום לומר שדין זה שגר 
אינו נמכר הוא דוקא אם אין לו בנים, 
אם  אבל  משפחה,  שום  לו  אין  דאז 
מכיון  נתמעט,  לא  בנים  לו  יש  כבר 
וא"כ  משפחה,  לו  יש  כבר  שבכה"ג 
הנ"ל,  הנפק"מ  את  לומר  יכלנו  אכתי 
להוליד  הספיק  שכבר  כה"ג  בעבד 
אבל  בגניבתו.  למוכרו  שאתינן  לפני 
בזה,  חילקו  שלא  בראשונים  נראה 
נתמעט,  הוא  בנים  לגר  יש  אם  וגם 
במכילתא  מדאיתא  הק'  דהראשונים 
עקיבא  לרבי  בין  ישמעאל  לרבי  דבין 
דמיירי  ותירצו  עברי,  בעבד  נמכר  גר 
באמו מישראל, ולכאורה ק' מדוע לא 
בנים,  לו  יש  שכבר  בכגון  דמיירי  ת' 
וגם  בזה  חילקו  שלא  להדיא  ומשמע 
אם כבר יש לו בנים מ"מ אינו נמכר[, 
גווני  בכל  משוחרר  בעבד  ה"נ  וא"כ 
לו  יש  כבר  אם  אפילו  נמכר,  אינו 

בנים.

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"עץ פרי - ב' חלקים"

את  התורה  בני  ציבור  לפני  אנו  מציגים  יתירה  בחיבה 
החיבור הנפלא "עץ פרי" על שני חלקיו, מפרי תנובתו של 
הגאון רבי חיים פרץ גרינוולד שליט"א, מו"ץ בקהילת "בני 
תורה" בשכונת התמר, ראש כולל בישיבת הר"ן, ומחשובי 

הת"ח בעירנו.

שליט"א  המחבר  הגאון  מעלה  שלפנינו  הכרכים  בשני 
בקצרה  שבאו  מהם  ובהלכה,  בש"ס  סימנים  עשרות 
רבים  במקצועות  עוסקים  כולם  בארוכה,  שבאו  ומהם 
מאוד בכל חלקי התורה, וכל סימן וסימן הוא אוצר בלום 
נכבד של  היקף  עם  יחד  המחבר,  הגאון  של  הגותו  מפרי 
ידיעות מפליאות והברקות שנונות ומחודדות, המשמחות 

ומענגות לב כל לומד ומעיין.

כי  בעלמא,  ידיעות  אוצר  בגדר  אינם  הספרים  סימני 
רב  באשר  וענין,  ענין  בכל  רב  בעיון  נפלאה  העמקה  אם 
חילו של הגאון המחבר שליט"א בעומק העיון ובבהירות 
ההגדרה, ושם הספר "עץ פרי" נאה גם יאה לתוכנו הכביר, 
בהיות "טעם עצו ופריו" שווים לטובה, בשורשים איתנים 

וענפים פורחים להפליא.

בשנת  ורעהו  תשס"ט  בשנת  לאור  יצא  הראשון  החלק 
נלהבים  הסכמה  מכתבי  באו  החיבורים  שני  על  תשע"ג. 
הגרד"צ  עירנו  גאב"ד  ובראשם  והוראה,  תורה  גדולי  של 
אורדנטליך שליט"א שמשבח את הגאון המחבר שליט"א 

ואת חיבורו המיוחד.

רבים  ייאותו  כי  שליט"א  המחבר  הגאון  להרב  ברכותינו 
לאורו, וימשיך לאורך ימים ושנים טובות, להפיץ בעל פה 
ובכתב מאוצרו המבורך, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 

- אמן ואמן.

ויכתב בספר

שיח הפרשה - המשך

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

)בסימן  הבדלה  בהלכות  המ"ב  כתב 
רצז'( שבברכת הריח בהבדלה אין לברך 
על כל מין ומין את ברכתו אלא מברך 
בורא מיני בשמים על כל המינים, וטעם 
העם  המון  יבאו  שלא  כדי  הוא  הדבר 
וברכת  בשמים  עצי  ברכת  בין  לטעות 

עשבי בשמים וכדו'. 

והנה כתב הרמ"א בסימן רצו' )סע' ח'( 
ישמעו  רק  לעצמם  יבדילו  לא  שנשים 
בשם  הלכה  הביאור  וכתב  מהאנשים, 
על  לעצמם  לברך  יכולים  שמ"מ  המ"א 
אלו  שברכות  כיון  הכוס  ועל  הבשמים 

הם ברכת הנהנים, 

יכולים  נשים  האם  לדון  יש  וא"כ 
'בורא  הבשמים  סוגי  כל  על  לברך 
מברכים  הם  שס"ס  כיון  בשמים'  מיני 
או  הבדלה  תקנת  משום  הבשמים  על 
שמא כיון שאין עושים כן אלא מספק 
את  שיברכו  ראוי  בהבדלה  חיבות  אם 

הברכה הראויה לכל מין ומין.

שואלין ודורשין

הרב חננאל שטסמן שליט"א

עמידה בקריאת המגילה

דבשלמא  המגילה,  בקריאת  שעומדים  אלו  על  לעיין  יש 
מעומד  לעמוד  "א"צ  ד'(  )קמ"ו  השו"ע  כתב  התורה  בקריאת 
בעת שקורין בתורה". וכתב הרמ"א: "ויש מחמירין ועומדין וכן 
עשה מהר"ם". אך בקריאת המגילה לכאורה לא מצינו דבר זה, 
עומד  המגילה  את  "הקורא  איתא  א'(  )כ"א  במגילה  דבמשנה 
ויושב", וברש"י שם כתב "עומד ויושב - אם רצה עומד אם רצה 
יושב", וכן כתב הר"ן בחי', ומשמע מדבריהם שקריאת המגילה 
)שם( כתב דאע"ג  וכן ברשב"א  במיושב,  כשרה אף לכתחילה 
במשנה  יצאו  שנים  קראוה  וכדין  לכתחילה  הינו  יצא  דקתני 
התם, וכן כתב בר"ן על הרי"ף שהקורא את המגילה יושב יצא 

אף לכתחילה.
וכן בירושלמי איתא דקריאת המגילה אפי' לכתחילה במיושב 
דאמרינן בירושלמי )ד' הל' א'( "מה לשעבר הא בתחילה לא, 
והא תני מעשה בר"מ שקרייה מיושב בבית הכנסת של טיבעין 
עומד  לקרותה  מותר  מתניתא  כיני  עליה  ובירך  לאחר  ונתנה 
מותר לקרותה יושב" ועי' בפני משה שביאר דכוונת הירושלמי 
לכתחילה  מותר  למשנה  שמפרשים  היינו  מתניתא"  "כיני 
ש"כיני  כתב  שם  העדה  בקרבן  אמנם  במיושב,  לקרותה 
לקרותה  מותר  במשנה  לגרוס  צריכים  כן  פירושו  מתניתא" 
עומד ומותר לקרותה יושב ואפי' לכתחילה שהרי עומד ודאי 
לכתחילה אם כן אף יושב שכתוב במשנה היינו לכתחילה, ואם 
שקריאת  סברי  הנ"ל  הראשונים  וכל  שהירושלמי  מבואר  כן 

המגילה במיושב אף לכתחילה )בין הבעל קורא ובין הצבור(.
עומד  "קראה  כתב  ז'(  הל'  פ"ב  מגילה  )הל'  הרמב"ם  אמנם 

יושב  בצבור  יקרא  לא  אבל  בצבור,  ואפילו  יצא  יושב  או 
לכתחילה מפני כבוד הצבור", ולכאורה מבואר שהרמב"ם פליג 
לכתחילה  קורא  קורא  הבעל  גם  שלירושלמי  הירושלמי,  על 
לכתחילה  יקרא  לא  קורא  שהבעל  סובר  והרמב"ם  במיושב, 
במייושב מפני כבוד הצבור, וכן הוא להדיא בדברי הטור )תר"צ( 
שכתב "הקורא המגילה עומד או יושב יצא משמע בדיעבד אבל 
לכתחילה לא יקרא יושב, ובירושלמי קאמר דאפילו לכתחילה, 
והרמב"ם ז"ל כתב אבל לא יקרא לכתחילה יושב בצבור מפני 

כבוד הצבור" )וכן למד הב"ח בדעת הטור(.
פליג  לא  שהרמב"ם  שאפשר  שכתב  )שם(  משנה  בלחם  ועי' 
שהרי  הירושלמי  על  לרמב"ם  שהוקשה  אלא  הירושלמי  על 
המשנה במגילה בדיעבד קאמר ואיך קאמר הירושלמי דאפילו 
לכתחילה, ותירץ הרמב"ם דמתני' מיירי אפילו בצבור ובצבור 
הירושלמי  אבל  הצבור  כבוד  מפני  במיושב  לא  לכתחילה 
דקאמר אפי' לכתחילה אירי ביחיד, ואם כן מבואר שאין לנו 
שום שיטה שסבירא ליה שיש לשומע דין לשמוע את קריאת 
המגילה בעמידה. )מלבד לשון הטור בריש סימן תר"צ ויש לדון 
מלשון  יעבץ  המשנת  שלמד  במה  בהמשך  ועי'  דבריו  בכוונת 

הטור(.
נחלקו  בזה  לא,  או  בעמידה  לקרות  צריך  הקורא  הבעל  ואם 
את  אדם  "קורא  שכתב  השו"ע  דברי  את  נבין  ועפ"ז  הדעות, 
יושב  בצבור  יקרא  לא  אבל  יושב,  בין  עומד  בין  המגילה 
לכתחילה מפני כבוד הצבור", ולא כתב הרמ"א שיש להחמיר 
לעמוד בעת קריאתה כמו שכתב הרמ"א בקריאת התורה, וכן 
נבין אמאי הנושאי הכלים של השו"ע לא הזכירו דבר זה שיש 
)סי'  בלבוש  מצאתי  והנה  שמיעתו,  בעת  לעמוד  דין  לשומע 
תר"צ סע' א'( דברים נפלאים מאד שכתב בזה"ל "המגילה אינה 

אלא סיפור דברים לזכור את הנס, 

הגאון רבי חיים אקרמן שליט"א

מסרנו לצבור יפה יפה

הן ביומא )לב:( באותה כתונת שעשתה אמו של הכהן הגדול, 
והן בשלהי ב"מ )קיח.( באותם שומרי הספיחים, הוזכר בגמ' 
שלא הוכשר לעבודה אלא א"כ ימסרנו לצבור יפה יפה וצריך 

לידע זאת, ויש החושש שמא לא ימסרנו לצבור יפה יפה.
דאין  מט:(  )קידושין  דקיי"ל  מאי  דלפי  צבי  החכם  והקשה 
דדברים  שנעשה,  מעשה  לבטל  כדי  חשובים  שבלב  דברים 
שבלב אינם דברים, אם כן מה לי לחשוש שהמתנדב יביאנו 
למקדש ויתננו בסתמא, ואף אם בלבו יחשוב שלא למוסרו 
יפה יפה לא יפריע למעשה הנתינה דהוו ליה דברים שבלב 

שאינם דברים.
ושמעתי משמיה דהגאון ר' אפרים בורודיאנסקי זצ"ל לבאר 
עולת  בין  להבחין  ויקרא  בריש  הרמב"ן  שכתב  מה  פי  על 
השותפין שקרויה כן בין כששניהם משתתפים בקרבן ובין 
עשרה ואלף שנשתתפו בו, וכל עולה שיביאו הרבים דינה 
כדין עולת השותפין הטעונה סמיכה והנסכים באים וקרבים 
משלהם. ולפיכך אף העוף שאין נדבתו באה מהציבור יכול 
לבא בנדבת שנים, ואף השלמים שאין הצבור מביאים אותם 
קרויה  ותהא  בתחילה  להם  להתנדב  הרבים  יוכלו  נדבה, 
עולת השותפין ושלמי שותפין. ובאו למעט שלא יביאו אותן 

מן הקופות.
ובאור הדבר על פי מה שהאיר במהר"ח או"ז ולמד מהמשנה 
בבכורות שתפוסת הבית חשובה כבעלות אחת כללית של 
כל היורשין הקמים תחת מורישן, ולאפוקי מהאחין השותפין 
ונשתתפו שאז  וחזרו  הבית  בתפוסת  חלקיהם  שחלקו את 

הם קרויים שותפין ולא בעלות אחת.
אחד  לכל  שיש  זמן  שכל  להבחין  דעתו  הרמב"ן  ואף 
מהמתנדבים חלק פרטי בקרבן הרי זה קרבן שותפין שנוהג 
אך  והביאום.  שנשתתפו  בשלמים  וגם  העוף  בעולת  גם 
כל  של  אחת  בעלות  זו  הרי  הקופות  מן  אותן  כשמביאים 
הצבור בלא חלק מסוים למתנדב פרטי ולפיכך קרויה עולת 
בכסף  ליקח  מציאות  אין  וכן  בנדבה,  באה  שאינה  צבור 

שבקופות שלמים לצבור.

יביא  כאשר  שגם  הנ"ל  המ"ד  אותו  חושש  שפיר  ומעתה 
לא  שמא  שלם,  בלב  ויתננה  למקדש  נדבתו  את  המתנדב 
ימסרנו לצבור יפה יפה והיינו שהוא יהא סבור ליתן באופן 
שגם  מוכן  שהוא  ורק  פרטי  כחלק  ישאר  בממון  שחלקו 
מהני  לא  וזה  כממון השותפין,  והוי  חלק  בו  יהא  לאחרים 
מאחר ובעינן שימסרנו באופן שהממון נעשה לממון של כל 

הצבור כולו כדין הממון הנאסף בקופות.
ולפי יסוד זה היה נראה שכשם שהבעלות של תפוסת הבית 
גם  כך   – המוריש  מות  עם   - מאליה  נעשית  זה  באופיה 
בעלות כללית זו של ממון צבור אינה נעשית ע"י המפריש 
עצמו כשאר הקנאות וחלויות התלויות באדם, אלא מאחר 
ומביא את ממונו על דעת למוסרו לאותה סוג בעלות הרי 
זה נעשה ממון הכלל, וכל הקפידא הנ"ל היא רק שלא יהא 
סבור להותיר תחת ידו את חלקו ובעלותו ולשתף עמו עוד 

אנשים.
את  ממשכנין  שאין  שאף  דאשכחן  להא  תבלין  ליתן  ונוכל 
הקטנים הפטורים מליתן מחצית השקל מכל מקום מקבלים 
מהם אם הביאו. ותמה בקצוה"ח )סימן רל"ה ס"ק ד'( לסובר 
שקטנים היינו הפחותים מבני י"ג שנים שנידונים כקטנים 
בכל דיני התורה איך נמצא שיוכלו למסור לציבור יפה והרי 
שמן  ונמצא  סופרים  מדברי  רק  מתנה  מתנתן  הפעוטות 
התורה אין כאן מתנה לצבור, וקרבן צבור קרב משל היחיד. 
ומכאן הוכיח שקנין דרבנן מהני לדאוריתא. ועיין עוד במה 

שהוסיף באבני מילואים )סימן כ"ח ס"ק ל"ג(.
ונאמר שקנין או הפקר או מתנה הנעשים רק ע"י בעליהם 
ורק  התורה  מן  לעשותן  יכולים  הפעוטות  שאין  דינא  הוי 
זה  זה יש לדון באם קנין  מדרבנן הוא דתקון להו, ובאופן 
אהני לדאוריתא. אבל במסירת ממון לציבור וכשנעשה שייך 
לכלל כשלבעליו אין בו חלק פרטי שאינה עשיית המפריש 
גם  אולי  כך,  על  דעת  צריך  ואין  דממילא  כמידי  הוי  אלא 

הקטן לא מופקע מעשייה זו ונעשה ממון ציבור.
ואין  נדרים  לעונת  הגיע  שלא  בקטן  לעיין  יש  ומעתה 
מי  לשם  כשיודע  גם  נדר  משום  לחייבו  לצדקה  באמירתו 
מקנה  אחרת  דעת  ידי  על  לו  שניתן  מכספו  והפריש  נדר, 
לגופי הצדקה כ"ועד הרבנים" או "קופת העיר" האם זכו בו 
ונעשה שלהם מן התורה דהפעוטות מתנתן מתנה רק מדברי 
סופרים וכדכתב הקצוה"ח, או שההפרשה למענם נעשית רק 
מדין נדר כאמירה לעני שחשובה כמסירה להדיוט, וקטן זה 

שלא הגיע לעונת הנדרים לאו בר הכי הוא. 

המשך בעמ' אחרון <<<

 ראש ישיבת "הישיבה הגדולה ביתר עילית"
 ורב קהילת "בית משה"



הרב יהשוע אדלשטיין שליט"א
 

אלה המשפטים אשר תשים לפניהם
 

איתא במכילתא "ואלה - תניא, ר' ישמעאל אומר, ואלה מוסיף על 
הראשונים, מה עליונים מסיני אף תחתונים מסיני".

מציין התורה תמימה שדעה זו מעניינת במיוחד שהרי ר' ישמעאל 
לשיטתו בזבחים דף קטו:  "דתניא, ר' ישמעאל אומר: כללות נאמרו 

בסיני, ופרטות באהל מועד".
לעומת זאת כאן משמע שהדינים האלו של פרשת משפטים נאמרה 
גם  התורה  משאר  בשונה  אלו  שדינים  אומרת  זאת  בסיני,  כולה 

לדעתו של ר' ישמעאל נאמרו באופן מפורט בסיני.
מה מייחד דינים אלו שהיה חשוב לפרט את כל הדינים בסיני, יתר על 
כן סביר להניח שהדינים של גנב, אמה עבריה, רוצח, מזיק בשריפת 
שדה חברו, מפתה, מכשפה וכו', לא היו נושאים שבנ"י נתקלו בהם 
מיד לאחר מתן תורה, יותר סביר להניח שהרבה מהדברים האלו לא 
ודאי שהרבה מהם לא קרו מיד לאחר מתן  קרו כלל במדבר, אבל 

תורה עוד כשהיו במדבר סיני.
כל  יז,  פסוק  כב  לפרק  שעד  העובדה  היא  נוספת  מענינת  נקודה 
הדינים הם בין אדם לחברו וכלל לא בין אדם למקום, זאת אומרת 
אדם  בין  על  רק  מדברים  הראשונים  הפסוקים  ושתים  שחמישים 

לחברו וגם אח"כ יש עוד ציוויים על בין אדם לחברו!
"תניא, היה ר' טרפון אומר, כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של 
רשאי  אתה  אי  ישראל,  כדיני  שדיניהם  פי  על  אף  כוכבים  עובדי 
להזקק להם, שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפניהם 
ולא לפני עובדי כוכבים, לפניהם ולא לפני הדיוטות" ]גיטין פ"ח ב'[

עכו"ם  בדייני  הדן  "כל  ז(  הלכה  כו  )פרק  סנהדרין  הלכות  ברמב"ם 
זה  הרי  ישראל  כדיני  דיניהם  שהיו  פי  על  אף  שלהן  ובערכאות 
רשע וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבינו שנאמר ואלה 
המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עכו"ם לפניהם ולא 

לפני הדיוטות..."
שוב אנו רואים שיש חשיבות עקרונית לדון דינים שבין אדם לחברו 
הנושא עשיית הצדק, שאולי  כאן  ואין  תורה,  דין  פי  על  דין  בבית 
במקרה שדיניהם  גם  מדובר  הדין, שהרי  יעוותו את  העכו"ם  דייני 
יהיו שווים לדיני התורה, בכל אופן כותב הרמב"ם שזה כאילו חרף 
וגידף וכו', אבל יתר על כך נראה בפרשת משפטים שהדינים האלו 
מהווים את עיקר התורה "אלה המשפטים" זה הנושא זה המהות, לא 
רק מהבחינה המעשית )שהרי הרבה מהדינים לא היו מעשיים(, אלא 
יש כאן יסוד עקרוני לכך שדיני תורה שבין אדם לחברו מהווים יסוד 

אמוני שעליו מבוססת חלק גדול מהקשר שלנו עם הקב"ה.
בילקוט שמעוני תהלים רמז תרנו: "אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר 
רבי יונתן כל דיין שדן דין אמת לאמתו, משרה שכינה בישראל שנאמר 
אלהים נצב בעדת אל וגו', וכל דיין שאינו דן דין אמת לאמתו, גורם 
לשכינה שתסתלק מישראל, שנאמר, משוד עניים מאנקת אביונים, 

עתה אקום יאמר ה'".
ישראל  דין של  בית  "כל  ז(:  ג הלכה  )פרק  סנהדרין  הלכות  רמב"ם 
שהוא הגון שכינה עמהם, לפיכך צריכין הדיינים לישב באימה ויראה 
ועטיפה וכובד ראש ואסור להקל ראש או לשחק או לספר בשיחה 

בטילה בבית דין אלא בדברי תורה וחכמה".
לכאורה על פניו היה מסתבר לומר שהסיבה לדיני ממונות בתורה 
היא- מכיון שברור שכאשר בני אדם חיים יחד, מטבע הדברים יתכנו 
התורה  וביושר,  בצדק  יפתרו  שסיכסוכים  לדאוג  בכדי  סיכסוכים, 

מצווה עלינו למנות דיינים ומדריכה איך עליהם לפסוק.
בדינים  מתמקדת  שהתורה  כך  מתוך  המקרה,  זה  שלא  נראה  אבל 
נראה שהמשמעות המעשית  גם כאשר  בצורה מיוחדת עוד בסיני, 
שלהם לא גדולה, בנוסף אנו רואים שגם כאשר ברור שיצא דין צדק 
אצל העכו"ם הדבר אסור ולסיום אם הנושא כאן הוא פרקטי למה 
יש קדושה כה גדולה דוקא בבית הדין, גם בזמן דיני ממונות, הרי כל 
אחד מאתנו יודע שהיום להיות דיין בבית הדין זה לפגוש את הצד 
שונה  היה  שהמצב  להאמין  לי  וקשה  האדם  בני  של  נעים  הפחות 

בדורות עברו.
זה באחת המבצעים  היה  על המצב הבטחוני,  ידיד  עם  דנתי  פעם 
אחת  גומרת  לא  שהממשלה  כך  על  התלונן  הידיד  בעזה,  שנעשו 
ולתמיד את הבעיה ששמה עזה, עניתי לו בשם אבי מורי שליט"א, 
שבאם נאמר שסוף גלות אדום היא גלות ישמעאל ונניח שאלו הם 
ישמעאל, הרי שהפתרון לבעיה זו תבוא רק עם משיח צדקנו – על 
פי הבנה זו באמת עד שיבא משיח צדקנו, מכיון שלא נוכל לפתור 
את הבעיה, אולי האסטרטגיה הנכונה היא בכל פעם להנמיך קצת 

את הלהבות ולהשתדל לא להסתבך.
אין אני רוצה לפתוח דיון בנושא המדיני, מה שמעניין אותי כאן זה 
מבחינה  התכוונתי  "לא,   – יקר  תורה  בן  יהודי  אותו  של  התגובה 

פרקטית, לא מבחינה תורנית".
להוציא  בדווקא  הקב"ה  רצה  שאותו  יסוד  כאן  שנעוץ  חושב  אני 

מליבנו.
התורה מדגישה לנו שאין שום חלק בחיים שלנו, גם לא החלק הכי 
ירוד כסכסוך, שלא צריך להיות על פי תורה ובאמת אם נבין שכאשר 
אני פונה לדין תורה אני מכריז על כך שכל חלק וחלק של החיים שלי 
הוא על פי ה', הרי זה קידוש ה' מאין כמוהו, אבל אם אני מחפש 
צדק, על אף שיתכן שאני צודק בטענותי רק שיש לי בעיה תכנית 
היום כיון שבתי הדין לא בעלי סמכות וכדו', הרי אני ח"ו מכריז שיש 

חלק של החיים שלי ששייך לדת הצדק ולא לתורה הקדושה.

שיח המשפט
הרב רפאל רייטן שליט"א

בדין מזיק רכב של חבירו

שאלה: 

ראובן נסע ברכבו ובלא משים שפשף 
וגרם  שמעון  של  החדש  רכבו  את 
טוען  שמעון  צבע,  קצת  לו  שיתקלף 
שכיון שהרכב חדש למרות שהשפשוף 
זה,  את  לתקן  רוצה  הוא  מאד  קטן 
של  במוסך  זאת  שיעשה  וכנראה 
פי  הוא  שם  שהמחיר  למרות  החברה 
שלוש ממוסך אחר. למעשה עבר שנה 
וחצי ושמעון עדיין לא תיקן את רכבו, 
חדש  כ"כ  לא  כבר  הרכב  ובינתיים 
וכאן  שריטוט.  כמה  עוד  לו  יש  וכבר 
חיוב  בכלל  לו  יש  האם  שואל  ראובן 
החברה  של  מחיר  איזה  וא"כ  לשלם, 

או של מוסך פרטי.

תשובה: 

של  התשלומים  חיוב  בעיקר  הנה 
בב"ק  הגמ'  דברי  ידועים  רכב,  שורט 
נח: "וביער בשדה אחר" - שאם אכלה 
כלומר  בששים,  אותה  שמין  ערוגה 
אלא  בשוק,  שוויה  לפי  משלם  שאין 
כמה  ערוגות  שישים  בת  שדה  שמין 
היא  וכמה  הערוגה  עם  שוה  הייתה 

שוה בלא הערוגה, וההפרש ישלם. 

ועפ"ז כתב בספר תולדות הח"ח שמי 
אינו  חברו  בית  של  חלון  ששובר 
מחוייב לשלם כיון ששמין את החלון 
חלון  עם  בית  שוה  כמה  הבית,  אגב 
וכיון  וכמה הוא שוה עם חלון שבור, 

שאין הפרש פטור המזיק מלשלם. 

כתב  סק"ג(  ס"ו  )ב"ק  החזו"א  אמנם 
עומד  בית  שאין  דכיון  "ונראה  וז"ל: 
משלם  בדקיה,  לתקן  אלא  למכירה 
מה שחבירו מפסיד בהוצאות התיקון" 
שעומד  דבר  בין  שמחלק  הרי  עכ"ל. 
ערכו,  כפי  הנזק  שמשלם  לתיקון 
לדבר שאינו עומד לתיקון ששמין אגב 
של  בחלון  וממילא  בשישים.  השדה 
המזיק  יתחייב  לתיקון  שעומד  בית 

לשלם לפי שוויו.

ח"א  )תשו'  זו  מחלוקת  הביא  באל"צ 
תלוי  שזה  והעלה  ד'(  תשו'  חו"מ 
דברי  בביאור  והר"מ  רש"י  במחלוקת 
קשבא  דקץ  ההוא  גבי  )שם(  הגמ' 
הנזק  ששמין  דמסקינן  דחבריה, 
בקוצץ  דמיירי  פירש  דרש"י  בשישים. 
למכירה  עומד  שאינו  דבר  שזה  דקל 
דינא  ואעפ"כ  לתיקון,  עומד  והנזק 
הוא ששמין בשישים. ולמד מזה הח"ח 
דה"ה בחלון בית וכדו' שמין בשישים. 

הי"ד(  ממון,  מנזקי  )פ"ד  הר"מ  אמנם 
דקל  פירות  בקוצץ  דמיירי  ביאר 
דשמינן  הוא  דוקא  ובזה  יעוי"ש, 
את  ישלם  דקל  המזיק  אבל  בשישים, 
הוצאות התיקון. וביאור החילוק, לפי 
להם  אין  למכירה  העומדים  שפירות 
שער קבוע, לכן הקילה התורה שישלם 
במחיר סיטונאי ובשישים, אבל בדבר 
שאינו עומד למכירה אלא לתיקון, אין 

שום טעם לשום את הנזק באגב.

ו'(  שצ"ד  )סי'  דהשו"ע  כיון  ולדינא 
ממילא  כהרמב"ם,  הגמ'  דברי  ביאר 
העומד  דבדבר  כוותייהו  נקטינן 
לתיקון מחוייב בתשלומי התיקון ולא 

יתחייב  נמי  ובנידו"ד  באגב.  שמין 
לשלם את מחיר התיקון.

את  לשלם  הוא  שהחיוב  וכיון 
הנזק,  עצם  את  ולא  התיקון  הוצאות 
וכיון  הרגילות,  אחר  הולכים  ממילא 
חדש  רכב  לתקן  היא  שהרגילות 
במוסך של החברה דוקא, )שאם יתקנו 
האחריות  את  יפקיע  זה  פרטי  במוסך 
של החברה על הרכב( ממילא יתחייב 
בחברה.  תיקון  של  המחיר  את  לשלם 
ומאידך גיסא, אם בסופו של דבר בעל 
הרכב לא יתקן את הנזק, לא יהיה כלל 
חיוב תשלומים. וה"ה אם בסוף יתקן 
במוסך פרטי לא יוכל לתבוע אלא את 

מה שהוציא בפועל.

בפלוגתא  זאת  לתלות  מקום  יש  עוד 
של  החיוב  עיקר  אם  והש"ך  דהרה"מ 
לתקן  או  הנזק  על  לשלם  הוא  המזיק 
את הנזק, דהראב"ד כתב לגבי החופר 
במקצת,  וכפר  חבירו  בשדה  בורות 
שאם תבעו לשלם פחתו הו"ל תביעת 
מטלטלין וחייב שבועה, אך אם תבעו 
למלאות החפירות הו"ל תביעת קרקע 
ופטור מן השבועה. ותמה הרה"מ דהא 
אין ביד התובע להכריח לנתבע למלאת 
לו החפירות, אלא אם רצה משלם לו 
נזקו והפסדו, הלכך מ"ל תבעו בדמים 
מ"ל תבעו למלאות כאן וכאן תביעתו 
דמים הבאים מחמת הקרקע הם. וכתב 
הש"ך ולא ידעתי מנ"ל הא.. אבל היכא 
שחייב  מסתברא  הנזק  לתקן  דאפשר 

המזיק לתקן הנזק.

לשלם  הוא  החיוב  אם  שנחלקו  הרי 
ממון או לתקן את הנזק, ונ"מ יש בזה 
אם אדם הזיק רכב ישן שעלות התיקון 
מחוייב  הרכב, שאם  יותר משווי  הוא 
יתחייב  נמי  בכה"ג  הנזק  את  לתקן 
מה  לשלם  חייב  הוא  אם  אך  לתקנו, 
יותר  לשלם  מחוייב  אינו  שהזיקו 
יש מקום  לכאורה  וא"כ  משווי הרכב. 
לומר שלדעת הש"ך יוכל הניזק לטעון 
תן לי את הרכב ואתקנו במקום שאני 

חפץ...

לא  דלכאורה  בזה,  לעיין  יש  ואכתי 
ששם  כיון  חלון,  לשבירת  כלל  דמי 
שבר   – אחד  דבר  הם  והנזק  התיקון 
רכב  בפחחות  אבל  חלון,  ותיקן  חלון 
השריטה,  על  לא  זה  התשלום  עיקר 
להוציא  צריך  השריטה  שמחמת  אלא 
כל  את  מחדש  לצבוע  כדי  הוצאות 
גרמא  אלא  אינו  ודבר  שנפגע,  החלק 
הרמ"א  דפסק  להא  ודמי  בעלמא. 
)ב"ק אוקי"ד(  ג'( בשם המרדכי  )שפ"ו 
גבי הזורק מטבע של חבירו לים, דמה 
לו  להוציא  לאמוראי  לשלם  שצריך 
וה"ה  גרמא,  אלא  אינו  המטבע  את 
צורתו,  ופיחת  חבירו  של  מטבע  השף 
שצריך  הא  גרמא  דחשיב  אמרינן 
נחלקו  )וכבר  שיתקנו  לצורף  למוסרה 
ריש  והנתה"מ  י'  שפ"ו  הקצה"ח  בזה 

ש"מ( 

ואולי כאן זה נחשב שחסרו קצת כיון 
מגלגלין  וממילא  צבע  קצת  שקילף 

עליו את הכל.  

קיי"ל  הא  בגרמא  יד"ש  לצאת  ולענין 
יד"ש  לצאת  חיוב  דאין  דוכתי  בכו"כ 

אם לא נתכון להזיק.

ויש עוד להאריך הרבה ואכ"מ.

שיח המוסר



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת ויקרא כח' באדר 

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 ליב נחמן זלוטניק שליט"א

משלוח מנות מפירות שביעית

דינים  חלים  שביעית  בקדושת  הקדושים  הפירות  על 
מותר  האם  בהם  לעיין  שיש  הדברים  אחד  מיוחדים. 

לתת משלוח מנות מפירות שביעית בפורים.

 במגילה כ"ו: איתא דמתנה כזביני, דאי לאו דהוה ליה 
הוא  מתנה  דדין  פי'  ליה.  יהיב  הוה  לא  מיניה  הנאה 
הנאה  איזו  המתנה  לנותן  שהיה  דלולי  מכירה,  כדין 
מהמקבל לא היה נותנה לו. התפא"י והמשנה ראשונה 
בפ"ח דמס' שביעית מ"ה הביאו את הגמ' הנ"ל, וכתבו 
מתנה  לתת  מותר  מ"מ  כמכירה  דינה  שמתנה  דאע"פ 
רק  נאסרה  שביעית  דלענין  כיון  שביעית,  מפירות 

הסחורה ולא המכירה.

שביעית  מפירות  חוב  לפרוע  דאסור  סב.  בע"ז  שנינו 
שם  וביארו  לסחורה,  ולא  קרא  אמר  דלאכלה  משום 
בזה  משתכר  שביעית  מפירות  חוב  דהפורע  התוס' 
חי'  )עי'  אחרים  ראשונים  גם  וכ"כ  שביעית,  מפירות 

הרמב"ן שם והר"ש בשביעית פ"ח מ"ד ועוד(.

החזו"א )שביעית סי' י"ג סקכ"ו( כ' דאיסור פריעת חוב 
הוא לא מטעם סחורה אלא משום שמשתמש בפירות 
לכאורה  מדבריהם.  איסור  והוא  כדרך  שלא  שביעית 
לטעמא דהחזו"א כיון שדרך לשולח דורון לחברו, יהא 

מותר בפורים לתת משלוח מנות מפירות שביעית.

זבות  זבים  קיני  מביאים  אין  תנן  מ"ח  פ"ח  בשביעית 
ויולדות מדמי פידטת שביעית, התורת זרעים והכלכלת 
שביעית ביארו את המישנה ע"פ דברי הנימוקי הרא"ם 
והאמרי יושר )שו"ת ח"א סי' ק'( דכיון שהבאת הקינים 
היא חובה עליו אסור להביאן מפירות שביעית משום 

זו  משנה  ומכח  שביעית,  מפירות  חובו  פורע  דנמצא 
כתב המשנת יוסף )שו"ת ח"א סי' כ"ז( דמאחר ומחויב 
מנות  משלוח  כשנותן  א"כ  מנות,  משלוח  במצות 
מפירות שביעית נמצא פורע חובו זה מפירות שביעית 
נטה  קפ"ג(  סי'  )ח"ז  הלוי  שבט  בשו"ת  וכן  ואסור, 
להחמיר לשלוח משלוח מנות שיוצא בו יד"ח מפירות 

שביעית או מדמיהם מהאי טעמא.

דאין  כ'  כ"א  הל'  שני  מעשר  מהל'  בפ"ג  הרמב"ם 
פורעים המלוה ממע"ש, ובפ"ו מהל' יובל ושמיטה ה"י 
כ' הרמב"ם דאין פורעים את החוב מדמי שביעית. מזה 
שהרמב"ם שינה בלשונו דייק המשנת יעב"ץ )מועד סי' 
פ'( דאסור לקיים מצוות שחייב בהם בפירות שביעית, 
דהרמב"ם בא להורות דאין אסור לפרוע ממע"ש אלא 
שביעית  מפירות  ואילו  הדיוט,  של  חוב  שהוא  מלוה 

אסור לפרוע כל חוב שהוא ואפי' של גבוה וכנ"ל.

דאסור  דהא  כתב  סקי"ג(  י"ג  סי'  )שביעית  החזו"א 
להביא קינים מדמי שביעית הוא משום שצריך לשרוף 
ומשמע  שביעית,  דמי  לאבד  גורם  ונמצא  הקינים 
אין  בה  שמחויב  המצוה  לצורך  ההשתמשות  דבעצם 

איסור משום פריעת חוב מפירות שביעית.

תניא בתוספתא )דשביעית פ"ז ה"ו ודפאה פ"ד הט"ז( 
אין פורעים מפירות שביעית מלוה וחוב אין משלמין 
מהם תגמולין ואין פודין בהם שבוים ואין עושים בהם 
שושבינות ואין פוסקים מהם צדקה אבל משלחין )ויש 
גורסים משלמין( מהן דבר של גמילות חסדים וצריכים 
האם  נשאל  קצ"ג(  )סי'  לשמה  תורה  בשו"ת  להודיע. 
מותר להחזיר משלוח מנות מפירות שביעית, ובתשובה 
הביא את דברי התוספתא הנ"ל דאסור לשלם תגמולין 
מנות  משלוח  שהמקבל  ומכיון  שביעית,  מפירות 
מחבירו מוכרח גם לשלוח לחבירו בחזרה הוו תגמולין, 

ופסק דאסור להחזיר משלוח מנות מפירות שביעית.

אך בציון ההלכה לדרך אמונה )הל' שביעית ויובל פ"ו 

ה"י אות קכ"א( צידד להתיר להחזיר תגמולין מפירות 
מ"א  דעדיות  בפ"ה  המאירי  ממש"כ  וחיליה  שביעית, 
מתורת  אלא  שביעית  מפירות  אוכלין  אין  שם:  וז"ל 
הפקר ומתוך כך אין פורעים מהן את החוב ואין עושין 
מהן שושבינות שהרי עתיד הוא להשתלם וכ"ש שאין 
לאומנים  אותם  נותנים  ואין  שושבינות  בהן  משלמין 
בשכרן וכיוצא באלו ומ"מ מאכילין לאחרים מהן אפי' 
בטובה כלו' למי שעשה לו חסד אע"פ שדומה במקצת 

לפירעון חוב עכ"ל.

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל )קובץ מבקשי תורה, פורים( 
השיב לשואל דלא מבעי לשלוח בתחילה דמותר, אלא 
אפי' להחזיר משלוח מנות מותר, כיון דאם לא יחזיר 
לא יתבענו חבירו בדיינין, וא"כ לא מיקרי כה"ג פורע 
על  דוד  בחסדי  איתא  וכיו"ב  שביעית  בפירות  חובו 

התוספתא דפאה )שם ד"ה מעשר(.

בס' דיני שביעית הובא שמרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל 
התיר לשלוח משלוח מנות מפירות שביעית. ועי' בס' 
זה באם מרגיש מחויבות לשלוח  דין  חוט שני שתלה 

לו בחזרה או לא.

מנות  משלוח  לשלוח  המתירים  כדעת  שנוהג  ומי 
שאלו  לחברו  להודיע  שצריך  נראה  שביעית  מפירות 
שהמקבל  כדי  טעמי:1(  מתלת  והוא  שביעית  פירות 
לא ינהג בהם מנהג פירות חולין. 2( כדי שהמקבל לא 
יחשוב שהשולח שילם עבור משלוח מנות כאשר באמת 
מהמחמירים  המקבל  שאם   )3 הפקר.  מפירות  הוא 
כדעת המקנה בקידושין )לב.( שסבר דגם הקונה עובר 
באיסור סחורה שיוכל לסרב לקבל משלוח מנות כדי 

לא לעבור באיסור סחורה לשיטתו.

בקדושת  הקדושים  מפירות  לאכול  יזכנו  השי"ת 
שביעית דאורייתא בקרוב ממש.         

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

ואין בה בקריאתה משום אימה או יראה או קדושה, לכך מותר לקרותה 
יקרא  לא  בצבור  אותה  צבור הקורא  יושב, אלא השליח  בין  עומד  בין 

אותה לכתחילה יושב מפני כבוד הצבור". 

אלא שצריך ליישב את מנהגם של אותם העומדים בעת קריאת המגילה 
מאי טעמם, והנה בגמ' במגילה )י"ד א'( איתא בענין קריאת המגילה "רב 
נחמן אמר קרייתא זו הלילא רבא אמר בשלמא התם הללו עבדי ה' ולא 
עבדי פרעה אלא הכא הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש, אכתי עבדי 
ובשו"ע  בב"י  כמבואר  במעומד  הוי  הלל  קריאת  והנה  אנן".  אחשורוש 
נ"א( שכתב שאי  סי'  )אורח חיים  ועיי' בשו"ת חתם סופר  ססי' תכ"ב, 
ויש  היות  בעמידה,  הוי  הודאה  דבר  שכל  רבה  האליהו  לדברי  איתא 
בקריאת המגילה משום הלל היה ראוי לאומרו בעמידה כמו שכתב הב"י 
והשו"ע בסימן תכ"ב )ס"ז( לגבי קריאת ההלל, ותמה החתם סופר על הא 
דתנן במס' מגילה דקריאתה בין בעמידה בין בישיבה, והנה החתם סופר 
לא חלק בין מגילה של יום למגילה של הלילה ואם כן לכאורה יש מקור 

לעומדים בקריאת המגילה בין ביום בין בלילה. 

ועי' בטורי אבן )מגילה י"ד א'( שלמד דהא דאין הלל נאמר ביום הוא דוקא 
בהלל שנאמר מצד המועד שנתקדש בעשית מלאכה אבל הלל הנאמר על 
הנס דומיא דהלל של יום ראשון של פסח נאמר גם בלילה ועיי"ש שדימה 
את הלל דקריאת המגילה להלל הנאמר בבליל פסח הנאמר על הנס וא"כ 

יש מקור גם מהטורי אבן לעמידה במגילה גם בליל פורים. 

אך באור שמח )פ"א מהל' מגילה ה"ז( כתב דהא דאמר רב אסי )ה' א'( 
מגילה אפילו בזמנה צריכה עשרה הוא רק בקריאה דלילה אבל בקריאה 
דיום שהוא במקום הלל קורין אותה אפי' ביחיד כדין הלל, ואם כן לפי 
לעומדים  לא  אבל  המגילה,  בקריאת  ביום  לעומדים  מקור  יש  דבריו 
בלילה. והנה בספר משנת יעבץ )או"ח סימן ע"ז( הביא את דברי הטור 
משמע  יצא  יושב  או  עומד  המגילה  "הקורא  שכתב:  תר"צ  סימן  בריש 
בדיעבד אבל לכתחילה לא יקרא יושב", וביאר דטעמא משום דין הלל 
שבו, ועיי"ש שכתב גם דדין קריאתה בעמידה הוא רק בקריאת המגילה 
גם מדין הלל אבל בלילה שהוא רק מצד מצות קריאה  יום שהוא  של 
יושב.  כשהוא  המגילה  את  לקרות  מותר  לכתחילה  גם  ניסא  ופרסומי 
ואם כן מבואר שיש מקור לעומדים בקריאת המגילה ביום, ומקור גם 

לעומדים בקריאת המגילה בלילה.

ועיין במאירי י"ד א' ד"ה "דבר ידוע" שכתב דלהך טעמא דאמרינן בש"ס 
משום דקריאתה זו הלילא אם אין לו מגילה לקרות בה יאמר הלל, וכתב 
המאירי שטעם זה של רב נחמן דקריאתה זו הלילא נראה יותר מהטעם 
של רבא דאכתי עבדי אחשוורוש אנן. והברכי יוסף כתב כיון דרבא אמר 
טעמא משום דאכתי עבדי אחשורוש אנן לא יאמר הלל כלל והלכה כרבא 
דהוא בתרא, אך במחזיק ברכה הביא דבעל הלכות גדולות ורמב"ם כתבו 
ג"כ הטעם דקריאתה זו הלילא וכדמשמע מהמאירי, ויהיב טעמא משום 
דמסתבר להו טעמא דרב נחמן ולפי זה כתב המחזיק ברכה שחזר הדין 
שמי שאין לו מגילה שיאמר הלל, אך השערי תשובה או"ח תרצ"ג )ס"ק 
כוונת הש"ס על עיקר התקנה  ג'( כתב על דברי המחזיק ברכה דעיקר 
זו הלילא ממילא  אבל אחרי שלא נתקן הלל בפורים משום דקריאתה 
אין לקרות הלל שהרי לא תיקנו חז"ל לאומרה היום, והמשיך וכתב שם 
דאעפ"כ כשאין לו מגילה לקרות יש לו לקרות הלל בלא ברכה שלפניו 
מגילה  בו  שקורא  חומש  לו  יש  אם  ואף  בתהלים,  כקורא  ושלאחריו 
לעצמו מ"מ הרוצה לקרות גם הלל בלא ברכה לא הפסיד דאפשר דעדיף 
אמירת הלל שלא נתקן שיהיה בכשרות קצת כספר תורה משא"כ קריאת 

המגילה שעיקר תקנתה להיות כתובה כתיקנה, ולכן יוצא ידי שניהם.

אך זה צריך לידע שהיות וענין עמידה לא הוזכר לא בירושלמי ובראשונים 
ולא בשו"ע ולא ברמ"א ואף לא בשאר הנושאי כלים של השו"ע, ויתירה 
מזאת שהוזכר בדבריהם שאפשר לכתחילה לקרותה במיושב )לכל הפחות 
השומעים את קריאתה( מלבד הברכי יוסף והשערי תשובה, ואף הרמב"ם 
)הלכה  ב'  בפרק  מ"מ  הלילא  זו  ו'( שקריאתה  )הלכה  ג'  בפרק  שהזכיר 
ז'( כתב שהיחיד קורא אותה בין עומד או יושב, ומוכח מדבריו שהיינו 
לכתחילה מדכתב בהמשך שלא יקרא אותה בצבור יושב לכתחילה מפני 
כבוד צבור, לכן יש להיזהר שאם ע"י עמידתו יגרום לו הדבר לא להיות 
מרוכז בקריאתה, ואם ננקוט שגם בלילה צריך לקרותה בעמידה כהטורי 
ביתר היושבים בערי הפרזות שקריאתה הוא לאחר  לדידן תושבי  אבן 
יצא בקריאתה, דהנה הלבושי שרד  ולא  התענית יש בכך בעיה שיתכן 
)בסימן תר"צ ס"ק י"ד( כתב ע"פ דברי הרשב"א בתשובה )חלק א' תס"ז 
ותיבה  תיבה  בכל  לכוין  צריך  אין  המגילה  קריאת  שהשומע  ותשכ"ז( 
דעמי הארץ שאינם יודעים הלשון אי אפשר להם לכוין כל כך, אלא כיון 
שמטה אזנו להקורא ואינו חושב מחשבות אחרות מסתמא שמע הכל 
הוא  מדבריו שאם  ונתבאר  עכ"ד,  בבירור  תיבה  בכל  לכוין  צריך  ואינו 
חושב מחשבות אחרות בקריאת המגילה אינו יוצא ידי חובתו שאפשר 
שע"י עמידתו מפריע לו הדבר בהתרכזות בקריאת המגילה ובפרט לאחר 

התענית ולא גרע מחושב מחשבות אחרות שאינו יוצא ידי חובתו.

שיח ההלכה - המשך

במה שדן הרב נחום הרצל לגבי אכילת 
מחמת  הוא  הלב  טמטום  האם  איסור 
יש  המאכל,  טבע  מחמת  או  האיסור 
מחמת  דהוי  לומר  שייך  מה  לתמוה 
הטבע הרי בשלמא בבהמה טמאה שייך 
לגבי  אך  לטמטום  גורם  שהטבע  לומר 
גורם  הטבע  שאין  וודאי  נבילה  בשר 
בן אם הבהמה  אין הבדל בטבע  שהרי 
נבילה,  נעשתה  אם  לבין  כדין  נשחטה 
אלא שכבר נחלקו בזה האחרונים ודעת 
שהטמטום  דבר  והעמק  חכמה  המשך 

הוא מחמת הטבע, ומצווה לישב.
נשלח ע"י מ.ג.

רב שיח


