
שיח הפרשה

אדם
עוד לא תמו ימי בכי אבל אדירי התורה, אשר 
חכמת  ואבדה  ופלא,  הפלא  בכפלים  הוכינו 
בהסתלק  תסתתר,  נבונינו  ובינת  חכמינו 
הלוי  ה"שבט  בעל  עולם  עמודי  שני  מעמנו 
זצוק"ל ובעל ה"חידושים וביאורים" זללה"ה. 

יתומים היינו ואין אב.
הדברים  נשמעים  מכותינו  לקול  הד  כמו 
דגברא רבא חתים עליהו, מרן הגר"ז סורוצקין 
זצ"ל )הדעה והדבור חלק ג' סי' ל"א אות ב'(, 
חכמים  לשון  על  ליבו  בנהמת  עמד  אשר 
צדיק  יציאת  וכי  מכפרת",  צדיקים  "מיתת 
ורק  רושם,  עושה  אינה  העולם  מן  אחד 
עון?  יכופר  צדיקים – תרתי משמע,  במיתת 
והוא מפרק לה, כי אכן גם מיתת צדיק אחד 
תלויה  הכפרה  אך  וכקרבן,  כעולה  מכפרת 
בווידוי ותשובה הבאים עם הקרבן, אבל אם 
"הצדיק אבד ואין איש שם על לב", וזה מצוי 
לומר  ולחשך אדם  מופלגת,  כשנפטר בשיבה 
ה'  מפליא  אז  הצדיק,  נאסף  הרעה  מפני  לא 
צדיקים,  ומיתת  ופלא,  הפלא  מכותינו  את 
נעשית כשני עדים להעיד בנו עדות והתראה 

לשוב אל ה'.
עינינו  נוכח  אשר  לאנחות,  הנעזבים  אנו, 
יח  ר"ה  )עי'  מקדשות  שני  נשרפו  גם  נחרבו 
ע"ב, ילקו"ש ישעיה רמז תלו, כלי יקר מסעי( 
עומדים בתוך השרפה אשר שרף ה' ותוהים, 

מה זאת עשה ה' לנו.
נתבונן נא בשני מדרשים חלוקים המתפוצצים 

מדיבור אחד. 
"והובא אל הכהן" – "והוא בא". למה, שהכל 
ורעי  אוהבי  אמר  איוב  שכן  ממנו,  רחוקים 
וכן  עמדו,  מרחוק  וקרובי  יעמודו  נגעי  מנגד 
והובא  נאמר  לכך  וגו'  ישב  בדד  אומר  הוא 
הפסוק  לשון  שינוי  דרשו  מצורע(.  )ילקו"ש 
כרומז לעומק ענשו של המצורע, שאף בלכתו 
אל הכהן אין מי ילווה אליו, כי בדד מושבו. 
וקצת יש להתבונן בזה, למה עטף הפסוק רמז 
זה בלשון הפוכה ממש – "והובא" שמשמעה 

שאחרים יביאוהו, אתמהה.
משמעותו:  אחר  ז"ל  דרשוהו  אחר  ובמקום 
הכהן",  אל  "והובא  באדם  כתיב  כך  "ובגין 
"ובא" לא כתיב אלא והובא, דכל מאן דחמי 
ליה אתחייב ביה לאקרובי קמי כהנא" )זוה"ק 
וכרגע נראה לנו כאילו סתירה היא,  תזריע(. 
אך מראה עמוק מן האור, וכולם מרועה אחד 

ניתנו.
החיים  באור  מואר  בילקוט,  ז"ל  מאמרם 
והובא,  "ואמר  בדברי האוה"ח הק' על אתר: 
פי' מעצמו יתקרב. כי מעשיו יקרבוהו ויקרא 
זו  בדידות  ולקרוב".  וגו'  שלום  דכתיב  קרוב 
הכהן  אל  אותו  מביאה  המצורע  בה  שנענש 

מעצמו, "כי מעשיו יקרבוהו". 
שם,  הזוה"ק  מאמר  תחילת  את  ראה  נא  לך 
]פירוש:  נש,  בר  אתקרי  דרגין  בכמה  תאנא 
מדרגות  ואל  לאדם,  נקראו  שמות  כמה 
גדול  איש.  אנוש,  גבר,  אדם,  ירמזו[  שונות 
שבכלם  - אדם. א"ל אי הכי הא כתיב אדם 
כי יהיה בעור בשרו וגו' והיה בעור בשרו לנגע 
צרעת. ]פירוש: הרי המצורע נקרא כאן בשם 
"אדם", ואם בדרגה הגבוהה מכולם הוא, למה 
בריך  קודשא  בעי  להאי  ליה,  אמר  הצטרע?[ 
הוא לדכאה יתיר מכלא דמאן דאיהו בדרגא 
עלאה דכלהו, לא ליתיב הכי. ובגין כך כתיב 
אלא  כתיב  לא  ובא  הכהן,  אל  והובא  באדם 
ביה  אתחייב  ליה  דחמי  מאן  דכל  והובא, 
לא  קדישא  דדיוקנא  כהנא  קמי  לאקרובי 

ליתיב הכי".
החשוב  מצורע  למחנה,  מחוץ  בדד  בהיותו 
כמת, מתגלה לו לאדם סוד מעלתו העצומה, 
מעלת אדם. "וזהו אומרו "וישב מחוץ לאהלו 
העולם  כי  ישקיף  אשר  וכו',  ימים",  שבעת 
ואיש  האדם,  בעבור  ימים  בשבעת  נברא 
בשבילו.  העולם  שיברא  כדאי  צדיק  אחד 
וזה יתן אל לבו בהסגר שבעת ימים, כי הוא 
בשבילו,  נברא  העולם  יהיה  מהראויים  אחד 
ועתה בהעוותו מאבד העולם שנברא בשבעה, 

ויחזור בתשובה" )אלשיך תזריע(. 
ולבבו יבין, ושב – ורפא לו. גזירה זו "שהכל 
להבין  המצורע  את  מאלצת  ממנו",  רחוקים 
אביו  אל  מעצמו  להתקרב  הוא  שראוי 
שבשמים, "כי מעשיו יקרבוהו". ואז – והובא 
אל  להתקרב  עליו  שיקבל  "והוא  הכהן,  אל 
שם(.  יקר  )כלי  מפיהו"  תורה  ולבקש  הכהן 
הכהן הוא דמות אדם, שכל העולם כולו כדאי 

הוא לו. 
עת גברו עוונות, וניטלו מעמנו שפתי כהן אשר 
פורענות  עלינו  תכפה  מפיהו,  תורה  יבקשו 
למרמס  היתה  אדם  צורת  מחברתה.  גדולה 
רגלים, כפשוטו. ושני מזבחות הוקמו בעלות 
הלהב השמימה. בשבתנו בדד כאבלים, אולי 
המונה  וקול  השיגרה  שטף  כי  ונראה  נשקיף 
למרמס  שמו  אזנינו,  את  המחריש  רומי  של 
גודלה האמיתי של קומת אדם מישראל  את 
מאיתנו  אחד  כל  כי  הלב  אל  נשיב  בעינינו. 
נברא  העולם  שיהיה  מהראויים  אחד  הוא 
בשבילו, ונבין את התפקיד המרומם והנישא 
הטמון בזאת. נקבל על עצמנו "להתקרב אל 
ולרומם  לגדל  מפיהו",  תורה  ולבקש  הכהן 
תחת  ולחסות  שבדורנו  התורה  גדולי  כבוד 
כנפיהם. ויתקיימו בנו דברי האוה"ח הק' שם: 
" והובא אל הכהן כי ה' ב"ה יתכנה בשם כהן 
עכשיו  שנתרחק,  ולצד  הזהר,  בספר  כאמור 
יתקרב ובא אל הכהן ותכף ומיד, כי מי גדול 
אשר לו אלוקים קרובים אליו", והוא ינחמנו. 

דבר המערכת

הרב יחיאל סוקולובר שליט"א

צדקתך כהררי אל - אלו נגעי 
אדם

"אין בנגעים פחות משבוע  )ח:( כותבת  המשנה בערכין 
הגמ'  ומבארת  שבועות",  שלשה  על  יתר  ולא  אחד, 
נגעי אדם שנבררים בשבוע אחד  - אלו  שפחות משבוע 
אם לטהר אם להחלט, ולא יתר על שלשה שבועות - אלו 
נגעי בתים שבתוך שלושה שבועות מתברר מה דינו של 
וע"ז דרש רב פפא את הפסוק בתהילים  הבית המנוגע, 
ומשפטיך  אדם,  נגעי  אלו   - אל  כהררי  צדקתך  ז'(  )לו' 

תהום רבה - אלו נגעי בתים.

אדם  בני  נגעי  בין  הקשר  מה  להבין  צריך  ולכאורה 
ל'צדקתך'? והרי כתב המשך חכמה שהנגעים הם מחלה 
 ... מסוכן  ענין  היא  בהם  וההתעסקות  ביותר  מדבקת 

וא"כ במה מתבטא ה-'צדקתך' בנגעי בני אדם?

ב. וביאר המהרש"א בחידושי הגדות ע"פ הגמ' בקידושין 
)לא:( שאבימי דרש את הפסוק "מזמור לאסף באו גויים 
וביאר  עט'(  )תהילים  קדשך"  היכל  את  טימאו  נחלתך, 
לאסף'  'קינה  לכתוב  צריך  שהיה  הקשה  שאבימי  רש"י 
לשון  שהוא  לאסף'  'מזמור  ולא  ויגון  צער  לשון  שהוא 
שמחה. ודרש אבימי שאסף אמר שירה על שכילה הקב"ה 
הותיר  כך  ומתוך  ואבנים שבביתו,  עצים  על  חמתו  את 
פליטה בישראל, שאלמלא כן לא נשתייר משונאי ישראל 

שריד, וכן הוא במדרש איכה )ד'(.

וכך גם בנגעים הקב"ה עשה צדקה עם האדם שלא שפך 
חמתו על אדם שעשה עבירה  בכילוי גמור ח"ו, אלא נתן 

בו נגעים בגופו ובביתו. 

כביכול  שהקב"ה  הפשט  דאין  כוונתו  לבאר  ונראה  ג. 
את  להוציא  ית'  לפניו  צורך  והיה  וחימה  אף  מלא  היה 
החימה ובחר להוציאה על עצים ואבנים והיא השמחה 
שבחר בהם ולא בישראל ח"ו, אלא הכוונה היא שבמקום 
תיקן  וכואבת,  קשה  בצורה  ישראל  עם  את  להעניש 
הרבים  לחטאים  הסיבה  את  מהם  שלקח  זה  ע"י  אותם 
שהיו להם, שכל עוד שבית המקדש קיים ויש אפשרות 
הוקל  קרבן,  ולהביא  כראוי  בתשובה  ולחזור  לחטא 
בעינהם ענין החטא והעוון שנכשלו בו, דזהו מהותו של 
החטאים  את  שהלבין  על  'לבנון'  שנקרא  המקדש  בית 
של עם ישראל, וכן בילקוט שמעוני בתהילים )מח'( על 
הפסוק "יפה נוף משוש כל הארץ" אמר ר' יצחק שהיתה 
ולבו  ודואג  משמחת את כל הארץ, שאדם עובר עבירה 
שח עליו ... עלה לירושלים והקריב קרבן ונסלח לו ויצא 
צדקה  עימו  הקב"ה  עשה  במצורע  גם  וכך  שמח.  משם 
וחסד שלא רק הענישו בצורה חמורה וקשה אלא לקח 
ממנו את סיבת החטאים, שהרי סיבת הצרעת היא עבור 
להחשיב  לאדם  הגורם  ודבר  הרוח,  וגסות  הרע  לשון 
וכאשר  באחרים,  מזלזל  כך  ומשום  למושלם  עצמו  את 
רואה על גופו את הצרעת מבין כי רחוק הוא מהשלמות, 
בו  יהיה  כי  "והבגד  מז'(  )יג'  וכדברי הרמב"ן על הפסוק 
נגע צערת" וז"ל "זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם, 
יהיה  לה'  שלמים  ישראל  בהיות  אבל  הבתים,  נגעי  וכן 
רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם 
במראה טוב, וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועון, יתהוה 
כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו להראות כי השם סר 
מעליו" עכ"ל. ולדבריו הצרעת היא סימן אלוקי שה' סר 
מעליו ולא שוכן עימו וממילא כשרואה זאת הרי נלקחה 

ממנו סיבת החטא וכעת יתקן את מעשיו הרעים.

ד. ולפ"ז אפשר לבאר דבר נפלא בענין מיתת בני הארון 
שלאחר שמתו נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני ה', 
כתוב )י' ג'( "ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה 
שמה  ונועדתי  דבר,  היכן  ופרש"י  אקדש"  בקרבי  לאמר 
תקרי  אל  מג.(,  כט,  )שמות  בכבודי  ונקדש  ישראל  לבני 
בכבודי אלא במכובדי )זבחים קטו:(. אמר משה לאהרן, 

אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו 

הרה"ג רבי אפרים מזוז שליט"א 

בענין "ברית" ו"מילה"
"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ִיּמֹול ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו" ]תזריע י''ב ג'[

אשר  אומר  המל  רבנן  תנו  קל''ז(  )דף  שבת  בגמ'  איתא 
קידשנו במצותיו וציונו על המילה, אבי הבן אומר אקב''ו 
להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, העומדים שם אומרים 

כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה לחופה ולמעש''ט. 
הם  בבריתו"  ו"להכניסו  "למול"  הברכות  שני  שהרי  וצ"ב 
ענין אחד דגם להכניסו זה ע''י המילה, וע''י המילה נכנס 
וא''כ מדוע נתקנו שני ברכות  בבריתו של אברהם אבינו. 
ולא כללוהו בחדא ברכה אשר קדשנו על המילה להכניסו 
שתי  מצוה  בשום  מצינו  דלא  אבינו,  אברהם  של  בבריתו 
היא  המילה  שהרי  אחד,  וענין  אחת  מצוה  על  ברכות 
מהר''ח  כתב  ומה''ט  אבינו.  אברהם  של  לבריתו  ההכנסה 
להכניסו  רק  מברך  מוהל  שכשהאב  ס''ו(  ק''ז  )סי'  או''ז 
ב'  וכל מה שנתקנו  מצוה אחת  על  ברכות  ב'  מצינו  דלא 
שליח  עושה  שהאב  באופן  הוא  ולהכניסו,  למול  ברכות 
אולם  למול  מברך  והמוהל  להכניסו,  מברך  שהאב  למול, 
רוב פוסקים פליגי )עי' שו''ע רס''ה סק''ב, וט''ז שם סק''א, 
ואבודרהם, ור' מנוח( וס''ל שגם שהאב מל מברך ב' ברכות 

וצ''ב.
מעשה  על  ברכות  ב'  לברך  ענין  יש  אם  דאף  יעויין  עוד 
ו"להכניסו בבריתו", אך מדוע כאשר האב  "למול"  המילה 
בשו''ע  נפסק  שליח,  המוהל  את  ועושה  למול  יודע  אינו 
)רס''ה ס''א( שהמוהל מברך רק למול והאב להכניסו, וצ''ב 

שהמוהל שמל בשליחות האב יברך גם להכניסו.
ויש להקדים ולבאר במהותה וגדרה של מצוות מילה. דבגמ' 
ידיד מבטן  שם איתא דלאחר הברית אומרים אשר קידש 
ידידות  וכו', על כן בשכר זאת אל חי חלקינו צוה להציל 
שארינו משחת למען בריתו אשר שם בבשרינו בא''י כורת 
בין  ברית  כריתת  המילה  בברית  שיש  דהיינו  ע''כ.  הברית 
עצם  הוא  בפשטות  הכורת.  הדבר  ומהו  לקב''ה.  ישראל 
מעשה המילה הסרת הערלה. אולם מהמשך דברי הגמ' שם 

נראה דאופן כריתת הברית הינה ע''י הדם שבמילה.
דאיתא שם המל את הגרים אומר אקב"ו למול את הגרים 
נתקיימו  לא  ברית  דם  שאילמלא  ברית  דם  מהם  ולהטיף 
חוקות  ולילה  יומם  בריתי  לא  אם  שנאמר  וארץ  שמים 

שמים וארץ לא שמתי בא''י כורת הברית .
וברשב"א הקשה מדוע בגרים לא תקנו בה ב' ברכות תחילה 
וסוף, וכללו הכל בברכה אחת. ותירץ הרמב"ן משום שלפני 
לכן מברך  ויטבול  גר עד שימול  א''א לברך שאינו  המילה 
אח''כ ברכה אחת "לפי שדם המילה בירתן של ישראל ועל 
הברית אנו מברכים", ומה שתיקנו להטיף מהם דם ברית 
לפי שיש שמתגיירים נימולים לכן לכולם תקנו כן יעוי''ש. 
וחזינן "שדם המילה הוא בריתן של ישראל ועל הברית אנו 
מברכים. וכמ''ש בגמ' שם שאילמלי דם ברית לא נתקיימו 

שמים וארץ.
וכעין מש''כ בפר' משפטים )כ''ד ח'( "ויקח משה את הדם 
ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת ה' עמכם 
על כל הדברים האלה. ועיין מדרש תנחומא )סו''פ לך לך( 
שכתב אמר הקב''ה חביב עלי דם ערלה יותר ממור ולבנה. 
וביחזקאל )ט''ז ה'( "ואמר לך בדמיך חיי ואמר לך בדמייך 
חיי". וכתב רש"י לפי שבדם פסח ודם מילה נגאלו )מכילתא 
הוא  הדם  "כי  הוא  הדם  על  הברית  כריתת  וענין  ה'(.  בא 
הנפש" )דברים יב,כג( ואנו מוסרים את נפשינו לקב''ה מעת 
וכמ''ש  והוי כמו קרבן,  נהיה כריתת ברית.  ועי''ז  לידתינו 

הגר''א שאבי הבן צריך לעמוד ליד המוהל דהוי כקרבן.
א',  המילה.  במעשה  מחולקים  דינים  ב'  שישנם  ונמצא 
בין  ברית  כריתת  ב',  הערלה.  חיתוך  והא  המילה  מעשה 
ישראל לאביהם שבשמים ע''י דם הברית ומדוייק המשנה 
רשעים.  בה  שנתגנו  הערלה  מאוסה  מ''יא(  )פ''ג  בנדרים 
רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה י''ג בריתות 
עיי''ש .דהינו שיש מעשה הסרת הערלה שהיא מאוסה, ויש 

ענין של דם הברית שנכרתו עליה י''ג בריתות. 
ומצאתי בס''ד ראיה לכך שדם הברית חלוק ממעשה הסרת 
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שיח ההלכה

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"יד נתן" - הלכות טהרה על סדר המסכת 
חיבור נאה וייחודי מונח לפנינו, הוא ניהו הספר הנפלא 
"יד נתן", ובו תמצית דיני והלכות טהרה על סדר מסכת 
דוד  ר'  הרה"ג  ועמלו של האברך החשוב  יגיעו  פרי  נדה, 
נתן גלר שליט"א, מטובי ופארי האברכים בקהילת "מנין 

אברכים" שבשכונת הגפן.

חיבורי טהרה רבים חוברו ונפוצו בקרב בית ישראל, כולם 
שווים לטובה ולברכה, אמנם מיוחד הוא החיבור שלפנינו, 
בהיותו ספר המשלב בחכמה ובתבונה רבה את ההלכות 
הרבות על סדר המסכת כולה, מתחילתה ועד סופה. וכבר 
מעיד הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א בהסכמתו על 
ולמעיינים  ללומדים  שיש  הגדולה  התועלת  בדבר  הספר, 
ערוכים  הגמרא  וסוגיות  ההלכה  עניני  בהיות  זה,  בספר 

לפניהם, ושזורים זה בזה, בצורה נפלאה ובהירה.

דבור  דבר  לסדר  בחכמתו  השכיל  שליט"א  המחבר  הרב 
על אופנו, בצורה ברורה ובצחות הלשון, ובמראי מקומות 
ברורים ובהירים, ואת הכל עשה ופעל במיטב כשרונותיו 
הברוכים, עליהם מעיד בהסכמתו הנלהבת, רבו הגאון רבי 

התורה"  "באר  ישיבת  ראש  שליט"א,  לוי  יוסף  גבריאל 
המחבר  הרב  והתעלה  למד  שבצילה  ירושלים,  בעיה"ק 

שליט"א.

תמצית  הספר  בסוף  מובאים  היצירה  שלמות  למען 
ההלכות הנוגעים להלכות טהרה, ואינם מובאים במסכת 
נדה, ואין ספק שמדובר במלאכת אומן נפלאה, המסייעת 

הרבה ללומדי המסכת וללומדי ההלכות.

כהנה  עוד  שיוסיף  שליט"א  המחבר  להרה"ג  ברכותינו 
מעליא,  ונהורא  גופא  בריות  מתוך  תורתו,  בעמל  וכהנה 

וייאותו רבים לאור תורתו הנעים.

ויכתב בספר

בי  או  סבור  והייתי  מקום,  של 
שהם  אני  רואה  עכשיו  בך,  או 
והקשה  וממך,עכ"ל.  ממני  גדולים 
מבשר  היה  וכי  כך  על  הרשב"ם 
ה' למשה עשו לי משכן ובו ביום 
ומנין  שבכם?  הגדולים  ימותו 
פשוט למשה שבו ביום הגדול של 
נורא  אסון  יהיה  המשכן  הקמת 

בפטירת גדולי ישראל. 

שידע  הדברים  את  לישב  ואפשר 
משה רבנו שכעת שנבנה המשכן, 
על  ישראל  לעם  כפרה  יש  הרי 
המקום  קדושת  ע"י  עונותיהם 
והקרבת הקורבנות, ודבר זה יכול 
להיות סיבה לחטאים ויכול לגרום 
ח"ו לזלזול בחיובי המצוות כדינם,  
שהקב"ה  למשה  ברור  היה  ולכן 
שיוכיח  ע"י  ישראל  עם  את  יתקן 
שבתוך המשכן עצמו ובתוך מקום 
לעבור  אסור  והכפרה,  המחילה 
ידע  ולכן  ה'  וכלל על מצוות  כלל 
שיהיה עונש על כל עבירה שהיא 
עבירה  היא  אם  בין  שנעשית, 
ופגם  חיסרון  היא  אם  ובין  ממש 

לפי דרגתם.         

שיח הפרשה - המשך

הרב פנחס וינטרוב שליט"א

בענין כוונה בספירת העומר

השו"ע בסימן תפט סעיף ג פסק דהמתפלל עם הציבור 
מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה ואם יזכור בלילה 
אבודרהם  בספר  שכתב  מה  ע"פ  והוא  ויספור,  יברך 

בשם רש"י.

רלה  סימן  הרשב"א  בשם  ע"ז  הקשה  סק"ז  ובמג"א 
דממ"נ הוי שלא כדין דהרי כל שמנה מבעוד יום לא 
עשה ולא כלום ואי נימא דיכול לסמוך ע"ז כמו ק"ש 
דערבית א"כ כבר יצא ידי ספירה וכשחוזר ומברך הוה 

ברכתו לבטלה. 

ותירץ המג"א דהב"י לשיטתו דפסק דמצוות צריכות 
כוונה והכא מכוון על תנאי דאם ישכח לספור בלילה 
יצא  לא  בלילה  לספור  יזכור  ואם  זו  בספירה  יצא 
בספירה זו וע"כ כשנזכר בלילה לא חשיב שספר כלל 
וע"כ יכול נמי לברך. ונראה מדבריו דקושית הרשב"א 

היא לשיטתו דפסק דמצוות א"צ כונה.

)שם(  דהרמ"א  דבריו,  מהמשך  המג"א  ע"ד  והקשו 
היה  מברך  כשהקהל  דאם  הרשב"א  תשובת  העתיק 
דעתו שלא לספור, אפילו  ענה אמן על ברכתם ,יספור 
בברכה בלילה, ולא יצא בענייתו. והעיר שם המג"א 
]וכ"ה במקור הדברים  סק"ח דמשמע מלשון הרמ"א 
בשו"ת הרשב"א[ דבעי דווקא כוונה שלא לצאת ידי 
חובת הברכה אמנם בסתמא לא מהני ויצא בענייתו 
דהא  המג"א  והקשה  בלילה.  לברך  יכול  אין  ושוב 
אפילו בסתם לא יצא כמו דקימ"ל בסימן ס סעיף ד 
דמצוות צריכות כוונה? ותירץ דמחמת איסור ברכה 

בעינן  וע"כ  דאצ"כ,  לשיטות  לחשוש  צריך  לבטלה 
שיכוון שלא לצאת.

והנה קשה לפי זה דדברי המג"א סתרי אהדדי בתרתי, 
חדא דלפמש"כ בסק"ח דחישינן לענין ברכה לבטלה 
לשיטות דמצוות אצ"כ, אם כן מה מהני שעושה תנאי 
במה שסופר עם הציבור ,כיוון דלשיטות דאצ"כ יצא 
ואינו יכול לברך שוב והוי ברכה לבטלה ?]ואין לומר 
דחשיב כוונה להדיא שלא לצאת, ובזה מהני אף למ"ד 
למ"ד  רק  דדבריו  המ"א  כתב  אמאי  דא"כ  מאצ"כ, 

מצוות צ"כ[

לשיטתו  דהב"י   תירץ  אמאי  גיסא  לאידך  קשה  וכן 
גם  הלא  תנאי,  מהני  וע"כ  כוונה  צריכים  דמצוות 
בלילה  יזכור  דאם  להתנות  יכול  אצ"כ  מצוות  אם 
אינו רוצה לצאת ויכול לחזור ולספור בלילה בברכה 
דנראה דהרשב"א  ,ובפרט  ומחה"ש  וכן הקשה בפ"מ 
לשיטתו דס"ל מצוות אצ"כ אכן ל"מ תנאי וע"כ דחה 

דין זה מהלכה?

והיה נראה לומר דהנה באמת מקור הדין באבודרהם 
רק  לשונו,  מפשטות  שנראה  כפי  תנאי  מצד  אינו 
כוונתו דבלא ברכה אין זה ספירה כלל מדרבנן וע"כ 
להדיא  היא  ]וכן  בביתו,  ולספור  לחזור  יכול  בנזכר 
הברכה  בשעת  דאם  בס"ה  הובא  הראבי"ה  שיטת 
פתח אדעתא דארבעה ימים ונזכר שהם חמישה חוזר 
מנוסח  חלק  הוי  דהברכה  הגר"א  שם  וביאר  ומברך. 
הספירה בפרט לפי הנוסח "שהיום", וע"כ חשיב חלק 
ממטבע ברכה,[  ולפי"ז סבר רש"י דיכול לחזור ולברך 
כיוון שלא ספר כדין, דספירה בלא ברכה אף דיוצא  
של  בנוסח  לספור  תקנו  מדרבנן  מ"מ  מדאוריתא 
ברכה ]וכעין הזכרת שבת דאף שמזכיר בתפילה חוזר 

ומקדש בנוסח הברכה שתיקנו חז"ל.[

וכן נראה מסיום דברי אבודרהם שכתב אבל הרמב"ם 
כתב דאם ספר ולא ברך יצא ומשמע דבא לומר דחלוק 

עם רש"י בהא דהברכה הוי מנוסח הספירה.

אלא דלהלכה דחה הרשב"א סברה זו מכל וכל וע"כ 
להתנות  דצריך  המג"א  כתב  הרשב"א  לדעת  למיחש 
ומהני לדידן דמצוות צ"כ ולא חשש לשיטות דמצוות 
אין צריכות כוונה כיוון דיש לצרף שיטת רש"י דבלא 

ברכה אין זה ספירה כתיקונה ושרי לחזור ולברך.

מה שאין כן במה שכתב רמ"א דבעונה אמן על ברכת 
כיון  ולא מהני סתמא  כוונה שלא לצאת  הקהל בעי 
ידי חובת ספירה  יצא  דלמאן דאמר מצוות אין צ"כ 
כתיקונה כיון דברך וספר ונמצא דנסמך רק על מאן 
דאמר מצוות צ"כ ובזה חיישינן לברכה לבטלה. ]ועיין 
בשומע  חציו  בענין  י"א  סימן  ברכות  יעקב  קהילות 

כעונה וחציו בדיבור[

אולם עדיין צריך ביאור לאידך גיסא אמאי לא נימא 
בסופר מבעוד יום דגם למאן דאמר מצוות אין צריכות 
יהני תנאי בדרך כוונה הפכית והלא הרשב"א  כוונה 
עצמו שהביא הרמ"א הגם שפסק דמצוות אין צריכות 
כוונה מכל מקום סבירא ליה דכוונה הפכית אינו יוצא 

ידי חובתו וא"כ אמאי לא מהני תנאי בזה.

המעשה  על  עקירה  כעין  הוי  הפכית  דכונה  וצ"ל 
אי"ז  דתנאי  וכיון  מצוה  מעשה  שם  מזה  להפקיע 
עשיה על צד רק מילתא אחריתי והוי עקירה על מה 
שעשה ובפרט לפי מש"כ בשער"י ש"ב סימן י דנעקר 
רק מכאן ולהבא ולמפרע א"כ לא שייך עקירה מכאן 
ולהבא על כונה הפכית דסו"ס המעשה מצוה עצמו 

כבר נעקר ודו"ק.

הרב ישעיהו ויסברג שליט"א

בענין הוצאת דם בשבת

הראשונים,  בזה  נחלקו  דם  הוצאת  של  האיסור  בטעם  הנה 
לדעת הרמב"ם )פ"ח ה"ז מהל' שבת( חיובו משום מפרק דהוא 
תולדה דדש. ולרש"י )בל"א במשנה בר"פ שמונה שרצים( חיובו 
משום צובע. ולדעת תוס' )שבת דף ע"ה ע"א ד"ה כי היכי, ובדף 
ק"ו ע"א ד"ה בחובל( חיובו משום נטילת נשמה, כי הדם הוא 
הנפש, והוי תולדה דשוחט. ולטעם זה הסכימו רוב הראשונים 
הלה המה רש"י בשם לוי"ה )שבת ק"ז ע"א ד"ה החובל, ונראה 
שלטעם זה הסכים רש"י עצמו כי כן כתב בחולין דף מ"ו. ביה"ל 
סי' שט"ז סעי' ח'( והרמב"ן והרשב"א והריטב"א והמאירי. וכ"כ 
המ"א בסי' שט"ז סקט"ז. וכן במ"ב שם ס"ק כ"ט ול' נקט טעם 
צובע  משום  אף  חייב  יהיה  שפעמים  כתב  שם  ]ובביה"ל  זה. 

יע"ש[.
א'  נשמה,  נטילת  של  סוגים  ב'  דיש  נפקא  תוס'  דברי  ולפי 
בשוחט הבהמה וממיתה, והוא אב דשוחט המבואר במתניתין 
דשוחט.  תולדה  והוא  החי,  מן  דם  כשמוציא  ב'  ע"א.  ע"ג  דף 
ונראה לבאר בס"ד דסוג הא' נלמד ממלאכת המשכן דשם היו 
צריכים לעורות האילים, היינו שהיה צורך שהאילים יהיו נטולי 
חיה  שהבהמה  זמן  דכל  בעורם,  להשתמש  שיוכלו  כדי  נשמה 
לגופה  הצריכה  מלאכה  הוי  ולכן  בעורה,  להשתמש  יכול  לא 
רק בכה"ג שאחר שהמית הבהמה משתמש בה לצורך העור או 
צורך אחר. אבל בניטלת נשמה של הוצאת דם הגדר הוא שצריך 
אף שלא משתמש  החי,  לגוף  יהיה מחוץ  הנפש  שהדם שהוא 
בדם עצמו, דבזה שהוציאו לחוץ ממית את הדם הזה, רק שצריך 
הוי  דאל"ה  לגוף,  מחוץ  הדם  בהוצאת  כל שהוא  צורך  שיהיה 

מלאכה שאינה צריכה לגופה.  
דחיובו  הרמב"ם  דלטעם  הטעמים,  בין  נפק"מ  כמה  יש  והנה 
משום דש, צריך שיעור כגרוגרת כדי להתחייב, וכן לטעם משום 
צובע יש לו שיעור כדי לחייבו. משא"כ לשאר הראשונים דחיובו 

משום נטילת נשמה, חיובו בכל שהוא. 
דש  משום  שהוא  דלטעם  הטעמים,  בין  מהותי  הבדל  יש  עוד 

יהיה חייב רק בצריך לדם להשתמש בו לאיזה צורך, שאל"כ 
]והרמב"ם  ואסור.  דפטור  לגופה  צריכה  שאינה  מלאכה  הוי 
שלא הזכיר זה הוא לשיטתו דמשאצ"ל חייב. ולהלכה נקטינן 
לטעם  אבל  ואכמ"ל[.  מקומות  בכמה  בשו"ע  כמבואר  דפטור, 
שחיובו משום נטילת נשמה יהיה חייב גם אם לא צריך לגוף 
דאז  לגוף,  ייצא מחוץ  צורך שהדם  לו  בעינן שיהיה  רק  הדם, 
הוי מלאכה הצריכה לגופה. וכגון המקיז דם, לפי טעם הרמב"ם 
בעינן שיהיה לו איזה שימוש בדם אחרי ההקזה. משא"כ לתוס' 
ושארי הראשונים במה שיש לו תועלת שהדם יוצא חוץ לגוף, 
לגופה, אף שאת  גופו, הוי כבר מלאכה הצריכה  דבזה מבריא 

הדם עצמו מאבד כי אין לו תועלת בו.
דלעשות  שכתב  ע"ז(  עמ'  )ח"ט  אליעזר  ציץ  בשו"ת  וראיתי 
הרופאים  שדרך  דאף  דרבנן,  איסור  הוי  הווריד  לתוך  זריקה 
שכשמכניסים המחט לווריד מוציאים קצת דם לוודא שהמחט 
נכנס לווריד, הוי מלאכה שאין צריך לגופה, כי לא צריך לגוף 
עמ'  דבח"י  )אלא  זצ"ל  אויערבאך  הגרש"ז  עמו  והסכים  הדם, 
קה נראה שם שהגרש"ז זצ"ל חזר בו מזה(.  ועיין עוד בשש"כ 
ובציץ  זצ"ל.  הגרש"ז  בשם  בזה  מש"כ  קנ"ח(  הערה  ל"ב  )פרק 
אליעזר הוסיף עוד דהרי לא מוציא שיעור גרוגרת דזהו השיעור 
להרמב"ם. ובספר שש"כ )שם( כתב בשם הגר"י אברמסקי זצ"ל 
דיש בזה איסור תורה של דישה כמבואר ברמב"ם, ]ומה שכתב 
לו  דאין  עח  עמ'  ח"ט  אליעזר  בציץ  כתב  החזו"א,  בשם  שם 
סמוכין יע"ש[. והנה לפי שיטת תוס' ורוב הראשונים וכן פסקו 
ושיעורו  נשמה  נטילת  משום  חיובו  דם  דהוצאת  ומ"ב  המ"א 
רוצה  הוי איסורו מדאורייתא, דהרי  בכל שהוא, כאן לכאורה 
בהוצאת הדם כדי שיוכל לוודאות שהמחט נכנס לתוך הווריד, 

והוי מלאכה הצריכה לגופה. 
ויש להעיר דלפעמים יוצא קצת דם מן הגוף ומניח רטיה עליו 
איסור  שום  אין  לגופו  שמחוץ  הדם  והנה  הדם,  לספוג  כדי 
על  אותו  מניחים  שכאשר  רך  דבר  כל  של  הדרך  אבל  לקנחו, 
דם שואב הדם לתוכו, וא"כ יש לחשוש ששואב דם שעדיין לא 
יצא מחוץ לגוף, כמו דמצינו גבי מציצה בסי' של"א בביה"ל ד"ה 
ופורעין ומוצצין, וכן בכתובות ל"ז ע"א במשמשת במוך עי"ש 
ברש"י. ואף שאין לו צורך שייצא הדם לחוץ, מכל מקום הוי 

איסור מדרבנן. 



הרב ישראל קליין שליט"א
 

לזכות לכתרה של תורה
 

בימים אלו אשר אנו סופרים ספירת העומר, ומצפים ליום שבו עמדו רגלנו ורגלי 
אבותינו כנגד הר סיני לקבל את תורת ד', רבים מעמלי התורה מתבוננים ושואפים 
לקנות את מ"ח הקנינים שהתורה נקנית בהם המבוארים במשנה באבות )פרק ו'(. 
שבו  הסדר  מהו  ולברר  לחקור  יש  הקנינים  במ"ח  להשקיע  חפצים  כאשר  והנה 
ראוי לעמול על קניני התורה, האם יש לקנותם כפי הסדר ששנאם התנא במשנה 
בדווקא ]שהרי בוודאי לא במקרה נכתבו בזה הסדר[ או שמא כפי סדר שונה. וכן 
יש לבאר האם יש סדר אחד קבוע לכל החפץ לקנות את מ"ח הקנינים, או שמא 

כל אדם צריך לקנותם כפי הסדר הראוי לו כפי כוחו וכפי טבע נפשו. 
והנה ידוע כי קודם חורבן יהדות אירופה היו ישיבות שעמלו בהם בימי ספירת 
העומר על מ"ח קניני התורה, והיו משקעים ומתבוננים כל יום בקנין אחד מהמ"ח 
קנינים וביום מ"ט לעומר חוזרים על כל קניני התורה. אך נראה כי אין להוכיח 
שכן הוא סדר קנייתם בדווקא, שהרי פשוט שלא שייך לקנות כל קנין וקנין ביום 
אחד של התבוננות ועבודה. ובאמת שיש להתבוננן ולהבין מדוע עשו כך באותם 
ישיבות, הרי פשוט שלקנות באמת את קניני התורה צריך עמל רב ועבודה תמידית 
ומה שייך לעמול כל יום על קנין אחד, וכי די ביום אחד כדי לקנות קנין אמיתי 
בנפש האדם. ועוד יש להבין שהרי ברור הדבר שיש לעמול על קניני התורה כל 
ימות השנה ומה ראו ליחד ימים אלו דוקא לענין זה ולא עמלו לקנותם בכל השנה 

כולה.  
ועוד יש להעיר שמכיון שנדרש הרבה עמל והשקעה לקנות את כל מ"ח הקנינים, 
היכן ישאר פנאי לאדם לעמול על תיקון מידותיו, על דרגתו באמונה וביטחון, ועל 
התעלות בתפילה וכו', וכי מוטל על האדם להשקיע את רוב ימיו בקניני התורה. 

מ"ח  על  מיוחדים  מאמצים  להשקיע  כלל  הדרך  זו  שאין  לומר  יש  הנראה  וכפי 
קניני התורה. ובאמת לא שמענו מרבותנו שיש להשקיע כ"כ במ"ח קנינים, ולא 
ראינו כן אצל ראשי הישיבות בדורות הקודמים ]כפי ידיעתי[, וכך שמעתי מת"ח 
אחד גדול בתורה ובקי בדרכי העלייה, שבישיבות עמלו בעיקר על דברי הרמב"ם 
בהלכות ת"ת )פרק ג'( שכתב וליקט כמה וכמה מאמרים מדברי חז"ל עי"ש, מפני 
שהם היסודות הנדרשים למי שחפץ לזכות לכתרה של תורה, ולא עמלו על כל 
המ"ח קנינים המבוארים במשנה. ובאמת נראה שדברי הרמב"ם גופא הם הם ראיה 
גדולה וברורה שאין להשקיע עמל רב על כל המ"ח קנינים שהרי א"כ מדוע לא 
מנה הרמב"ם בדבריו את המ"ח קנינים אלא ליקט יסודות ומאמרים מדברי חז"ל. 
אלא שא"כ יש לבאר דמאחר ולא מוטל על האדם לעמול בקנינים אלו מה הטעם 
ששנאם התנא בדבריו, וכן מה שטעם שהיו ישיבות שהשקיעו בקנינים אלו בימי 

ספירת העומר.
והנה אותו ת"ח הראה לי את דברי הגאון מוילנא בפרושו לספר משלי )לא' כט'( 
זוכה  כל אדם  עי"ש שביאר שלא  יסוד הדברים,  גדול המאיר את  חידוש  שכתב 
לכל המ"ח קנינים רק זה זוכה למעט וזה זוכה למעט, אלא שכשאר רבים לומדים 
בחבורה זוכים כולם יחד למ"ח קניני התורה מאחר ומצטרפים זה עם זה ונחשב 
כאילו זכו כולם לכל הקנינים עי"ש. ]ויש לדון בדברי הגאון האם הכוונה שמועיל 
משום שכל אחד מושפע מחברו לכל הפחות במקצת ועי"ז נחשב שיש לכל אחד 
בני החבורה[.  כל  ע"י  צירוף אחד  סגולי שנחשב  עניין  או שזה  הקנינים  כל  את 
וחשוב להוסיף שצריך דיבוק חברים בין כל בני החבורה, דאל"כ לא חשוב חבורה 

אחת וכיצד יזכו למ"ח קנינים.
ולפ"ז מתבאר יפה מדוע כאשר נפרדו האמוראים מבית המדרש ברכו זה את זה 
כמבואר בגמ' )ברכות יז'( מה שלא ברכו כל יום אחד את חברו, ובפשטות יש לומר 
ששעת פרידה הוא זמן ראוי לברכה, אך לפי המתבאר לעיל יש לומר שכאשר היו 
בחבורה אחת גדלו בתורה ע"י צירוף קניני התורה של כל בני החבורה ורק כאשר 
עמדו לילך לביתם ולהיפרד זה מזה כדי לשוב כל אחד למקומו היה צורך לברך זה 

את זה שיזכו לגדול בתורה. 
וכן לפי זה מתבארים נפלא דברי המהרש"א על תפילת ר' נחוניא בן הקנה, דר' 
נחוניא ביקש בתפילתו בכניסתו לבית המדרש  "שלא יכשל בדבר הלכה וישמחו 
בי חברי, ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם", וידוע מה שפירש רש"י שם 
)ברכות כח:( דהוי שני רעות א[ שאכשל בדבר הלכה ב[ שישמחו חברי שנכשלתי 
ויעשנו מחמתי. והמהרש"א שם פירש בדרך אחרת ש"ישמחו בי" הינו שישמחו 
שלא נכשלתי וכן "אשמח בהם" הינו שאשמח על שחברי שלא נכשלו ]ולא כפרש"י 
כן  שהתפלל  המהרש"א  וביאר  בכישלון[,  שמחה  דהינו  אכשל  על  קאי  שאשמח 
יש  ולכאורה  משום דהוי בכלל "משמח את הבריות" שהוא אחד ממ"ח קנינים, 
וכן מדוע התפלל  ולא על שאר קנינים,  זה  להעיר מדוע התפלל דווקא על קנין 
שחבריו ישמחו בו וכי בכניסתו לבית המדרש מוטל עליו להתפלל על חבריו שיזכו 

לקנין התורה.
זה בזה מהני מעלתו של  ונראה שיש לבאר ע"פ הדברים הנ"ל, שע"י ששמחים 
זה בזה,  ולכך עיקר תפילתו הייתה שישמחו  כל אחד מבני החבורה אף לחבריו 
ומטעם זה התפלל שאף חבריו ישמחו בו דאם לא ישמחו בו לא חשוב חבורה 
אחת, דלא סגי במה שהוא שמח בהצלחתם אם הם לא שמחים בהצלחתו. ]אלא 
שא"כ מבואר מכאן יסוד גדול שרק ע"י שכולם שמחים זה בזה נחשב חבורה אחת 
ונחשב ע"י כולם למ"ח קנינים, אלא שאפשר לומר דהוי מעלה בעלמא ואף בלא 

זה נחשב חבורה אחת[.
ונראה שמה שנהגו בישיבות להשקיע כל יום מימי ספירת העומר על קנין אחד 
ממ"ח קנינים הינו לא כצורת העבודה העיקרית בקניני התורה, אלא כדי לעורר 
את האדם לעיקרי הדברים, דע"י שהאדם מתבונן קצת ומתרומם יום אחד פועל 
משהו בנפשו. וכעין מה שכתב החזו"א בספר אמונה ובטחון )ד' אות יב'(  "שכאשר 
איש שונה את משנת נוח לכעוס ונוח לרצות וכו', לוטש בקרב ליבו את המראה, 
ומעורר את התענוג הנפשי אשר הוא למעלה מכל חיי הבשרים, ונפשו תתהלל 
במידת הריצוי ותגנה את מידת הכעס, עכ"ל. כלומר למרות שאין זו עיקר הדרך 
לתקן את המידות מ"מ ע"י קריאת מאמרי חז"ל וההתבוננות בהם מתעורר הרצון 

והתשוקה לשלמות ויש בזה תועלת רבה.  

שיח המשפט
הרב שמואל דייטש שליט"א

בענין דינא דמלכותא דינא
ושמירת חוקי התנועה הנהוגים ע"י המדינה  

א( ב"ק קי"ג אמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רבא תדע דקטלי דיקלי וגשרי 
גישרי ועברינן עלייהו, כלומר אף שאסור ליהנות בדבר גזול אפי' לאחר יאוש, אם 
יודע בוודאי שדבר זה הוא הגזילה עצמה ואם גזל דקלים ועשה גשר אסור לעבור 
עליו, אבל מלך שכרת אילנות של בעלי בתים ועשה מהן גשר, מותר לעבור עליו 

שדין המלך דין הוא )רמב"ם הל' גזילה ואבידה פ"ה הי"ז(.
ב( ובטעמא דמילתא נחלקו הראשונים ויש כמה נפק"מ לענין הלכה בזה, הרשב"ם 
להנהיג  שרגילים  מלכים  ומנהגות של משפטי  וארנוניות  מיסים  כל  כתב  נד:  ב"ב 
המלך  חוקי  מרצונם  עליהם  מקבלים  המלכות  בני  שכל  הוא,  דינא  במלכותם 
ומשפטיו, והלכך דין גמור הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ המלך הנהוג בעיר 
אך  המלך,  למלכות  העם  מפני הסכמת  זה  לדין  בדבריו הטעם  מבואר  גזל.  משום 
הרא"ש בפרק ארבעה נדרים הל' י"א כתב: והיינו טעמא דדינו דין, שארץ שלו היא, 
יהנה אדם מארצו אלא מדעתו ובקצבתו  ואף הדיוט שיש לו קרקע כך דינו שלא 
דדינא  אמר  כוכבים  עובדי  במלכי  דדוקא  בתוספות  וכתבו  כתב:  כ"ח  דף  והר"ן 
אגרש  כמצוותי  תעשו  לו  אם  להם  לומר  ויכול  היא  שלו  שהארץ  דינא  דמלכותא 
מצינו  בה,  ישראל שותפין  כל  לפי שא"י  לא  ישראל  במלכי  אבל  מן הארץ  אתכם 
נפק"מ ראשונה שהרי לדעת הרשב"ם אין שום טעם לחלק בין מלך שקיבלו מלכותו 
בארץ העמים למלך שהסכימו עליו העם בארץ ישראל, ואין חילוק זה אלא להרא"ש 
בעלים  אינו  ובא"י  הארץ,  על  הוא  דבעלים  מטעם  היינו  דמלכותא  דדינא  והר"ן 

וליכא דינא דמלכותא. 
קנה  שאם  לענין  היינו  דינא  דמלכותא  דינא  אמרינן  וכי  כתב  שם  הר"ן  והנה  ג( 
ישראל מכס זה חייבים ליתן לו את המכס - ובחסרונות הש"ס הביאו – מיהו אין 
ממונה זה רשאי להכריח ישראל חבירו לפרוע לו את המכס אם לא מיראת המלכות, 
דנהי דדינא דמלכותא דינא לא יהא אלא הפקעת הלואתו ומותר, אך הרמב"ם כתב 
בהי"א אבל מכס שפסקו המלך ואמר שילקח שליש או רביע או דבר קצוב והעמיד 
מוכס ישראל לגבות חלק זה למלך ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה 
שגזר המלך אינו בחזקת גזלן שדין המלך דין הוא ולא עוד אלא שהוא עובר המבריח 
ממכס זה מפני שהוא גוזל מנת המלך בין שהיה המלך גוי בין שהיה המלך ישראל.

והכס"מ שם נתקשה מהיכן הוציא דין זה שגוזל מנת המלך, ועיין בביאור הגר"א 
מוכח  המכס  את  לו  ליתן  חייבים  המכס  את  שקנה  דישראל  דאמרינן  דכיון  דפי' 
שהמלך שמכוחו עומד הישראל אין לגזול ממנו דישראל הבא מחמת גוי הרי הוא 

כמותו ואי מהמלך מותר להפקיע גם מהישראל היה מותר.
דדינא  בטעם  במחלוקת  תלויה  לאו,  או  מהמכס  להבריח  שרי  אי  זו  ומחלוקת 
דמלכותא דינא, דלפי הטעם שכתב הרשב"ם שהסכמת העם למלכותו א"כ מחויבים 
לדיני המלכות, ודין זה עצמו שיש לשלם את המכס שחקק המלך מחייב ג"כ שלא 
להפקיע ואין להבריח את המכס, אך להרא"ש והר"ן דטעמא דמילתא מכח בעלותו 
על הארץ א"כ כל מה שמותר בהדיוט להפקיע מביתו ורשותו אף מרשות המלך שרי, 

וכשם שהפקעת הלוואתו מותרת כך שרי להבריח את המכס.
ד( עוד מצינו נפק"מ במה שהביא הרמ"א יש אומרים דלא אמרינן דינא דמלכותא 
בארצו  ידורו  שלא  גוזר  המלך  כי  בקרקע,  התלויים  ומכסים  במיסים  אלא  דינא 
זו, אבל בשאר דברים לא, ויש חולקין וס"ל דאמרינן בכל דבר דינא  כי אם בדרך 
דמלכותא דינא, ולכן המלווה על המשכון יכול למוכרו אחרי שנה הואיל וכן הוא 
דינא דמלכותא, והרמ"א מסיים וכן עיקר, והיינו כדעה השנייה דנראה דסבירא להו 
תלויים  בקרקע לשאינם  דברים התלוים  בין  לחלק  ראו טעם  לא  ולכן  כהרשב"ם, 

בקרקע .  
ה( והנה הרמב"ם והשו"ע סבירא להו דדינא דמלכותא דינא הוא היינו מכח הסכמת 
דברים  במה  בהי"ח  כתב  הרמב"ם  שהרי  והר"ן,  כהרא"ש  ודלא  כהרשב"ם  העם 
אמורים במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ 
הוא  הרי  יוצא  אין מטבעו  עבדים אבל אם  לו  והם  אדוניהם  דעתן שהוא  וסמכה 
וכל  זה  מלך  וכן  דין  דיניהן  שאין  המזויינין  לסטים  חבורת  וכמו  זרוע  בעל  כגזלן 
עבדיו כגזלן לכל דבר. הרי שתלה הרמב"ם מלכותו של המלך בהסכמת בני המדינה 
המכס  את  להבריח  דאסרו  מהא  מוכח  וכן  ה"ב(,  )שס"ט  בשו"ע  הוא  וכן  עליהם, 
והוי ליה כגוזל מנת המלך כנ"ל, וגדר זה שיהא מטבעו יוצא מצינו מקורו בגמ' מה 
שאמרה אביגיל לדוד אף שנמשח ע"י נביא בציווי ממלך העולם, ועל כן סבר שיש 
לנבל דין מורד במלכות, אמרה לו עדיין לא יצא טבעך בעולם, והיינו המטבע לא 
לזה הגר"א  וציין  זמן שלא הסכימו העם,  כל  כן לא חשיב מורד במלכות  יצא על 

ס"ק ט'.
והיוצא לדינא בדין דינא דמלכותא דינא שהסכימו הפוסקים לטעמו של הרשב"ם 
דכח המלך מהא דהסכימו העם לקבל מלכותו, וא"כ גם בא"י שייך דינא דמלכותא 
אף שהארץ אינה שייכת למלך, וכן אין היתר להבריח המכס דהוי כגוזל מנת המלך, 
לא  ודאי  דהא  הגדר  לידע  ]ויש  בקרקע  בדברים שאינם  אף  דמלכותא  דינא  ושייך 
נתבטלו דיני התורה, והרמ"א כתב שאין דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה 

למלך או לתקנת בני המדינה[. 
ובשו"ת חת"ס נשאל בסרסורים שהתרבו בעיר וקפחו פרנסתם של ראשונים שהיו 
זו חוק מהקיסר להגביל מספר הסרסורים בעיר,  והיה בעיר  זו  מוחזקים בפרנסה 
והשיב דאף לדעת הר"ן שאין חיוב לשמוע למלך אלא מכח שהוא אדון הארץ, זה 
אינו אלא לגבי מיסים וארנוניות שמטיל על כרחם, אבל בדבר שהיא תקנה ברורה 
שאילו לא היתה תקנה מן המלך היינו אנו מתקנים כתקנה זו, וכנדון הני סרסורים 
שהיה מוטל על עיני העדה לתקן תקנות להגביל המסחר באופן שיוכלו להתפרנס 
ולא יפסקו חיותא זה לזה, וא"כ בדבר זה וודאי מחויבים לתקנת המלך, ולא מיבעי 
להרשב"ם והפוסקים שבשיטתו אזלי שמחויבים מדין המלך כשאר דינא דמלכותא, 
אך בכגון זה שלולא תקנת המלך היו מתקנים כן הב"ד יודה נמי הר"ן דהכא דינא 

הוא ולית מאן דפליג.
והנה לנדון דידן דהיינו חוקי התנועה שנקבעו על ע"י המדינה שהם הרי לתקנת בני 
המדינה והם דינים המוכרחים לשמירת החיים, לא מיבעיא לדעת הרשב"ם ודעימיה 
וקיבלו המלכות,  בני המדינה נחשב שהסכימו  כל  ע"י  דכיון דמטבע היוצא בארץ 
וממילא אף בא"י שייך דינא דמלכותא, ואף בדברים שאינם תלויים בקרקע, וא"כ 
ודאי מחויבים לשמור כהלכתן את חוקי התנועה, אלא אף לדעת הר"ן שהיה מקום 
לחלק שבא"י ודינים שאינם תלויים בקרקע לית דינא דמלכותא, אך בתקנות שלולא 
בהלכות  ופרטים  כללים  לתקן  מחויבים  העדה  עיני  היו  מתקנת  המלכות  היתה 
הזהירות על שמירת החיים בדרכים, מדברי החת"ס למדנו שבזה מחויבים לשמור 

התקנות ככתבן וכלשונן לכולי עלמא, ולכאורה לית מאן דפליג בזה.

שיח המוסר



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת בחוקותי כו' באייר 

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 מרדכי עמנואל שליט"א

שמירת שמיטה באמצעות
אוצר בית דין

גריינמן  חיים  רבי  הגאון  בשם  מדרשא  בבי  מטו 
ביום  ישראל  כל  לב  למגינת  )שנלב"ע  זללה"ה 
איש  החזון  מרן  שדעת  השתא(,  פסח  של  שביעי 
בכל  שמיטה  שמירת  למען  לפעול  שיש  היא  זיע"א 
'קולות'  על  הסתמכות  של  במחיר  גם  שהיא,  דרך 
שונות. הדברים אמורים במיוחד לגבי איסור סחורה 
באמצעות  שביעית  פירות  ושיווק  שביעית  בפירות 
'אוצר בית דין'. בשו"ת 'ברכת אברהם ברוך' מהרב 
א"ב רוזנברגר זצ"ל – הרב דגמזו, מובא שהחזון איש 
פירות  התיר בשמיטת תשי"ב למסור בשעת הדחק 
בקדושת שביעית שגדלו במושב גמזו למחסני חברת 
'תנובה' בשוק הסיטונאי, למרות ש'תנובה' לכאורה 
סוחרת בהם. הרב דגמזו מסביר, שהחזון איש סמך 
כלומר  'קומיסיון',  רק  לוקחת  ש'תנובה'  כך  על 
סוחרת  ואינה  שירותיה,  עבור  קבועים  עמלה  דמי 
בפירות. אמנם עדיין קשה שהרי הירקנים שקונים 

מ'תנובה' סוחרים בפירות כרגיל. 

חיים  חפץ  מקיבוץ  ז"ל  שטיפל  שרגא  ר'  החבר  גם 
בשמיטת  איש  החזון  של  דומות  הוראות  על  מסר 
תשי"ב: "הרב הלל ברוקנטל זצ"ל רב הקיבוץ, סידר 

אוצר בית דין. המחיר שיקף במדויק את ההוצאות 
לבני  וכן  פ"ת  ל'תנובה'  הלך  הפרי  ובקטיף.  בגידול 
ברק שם קבל אותו הרב יעקב לנדא זצ"ל רב העיר. 
המחירים  על  לנדא,  הרב  לפני  תרעומת  הבעתי 
הגבוהים בחנויות בבני ברק, אך לא היה בידי הרב 
הועבר  כן  כמו  המצב.  לשיפור  הרבה  לעשות  לנדא 
יהודי  המנהל  היה  שם  ברחובות,  ל'תנובה'  הפרי 
המחיר,  לגבי  שלי  ההנחיות  לפי  פעל  והוא  דתי, 
ברצוני  מצוות.  לשומרי  יועבר  השתדל שהפרי  ואף 
בהתייעצות  נעשו  ועבודה  פעולה  שכול  להדגיש, 

וע"פ הכוונת מרן החזון איש". 

גריינימן  חיים  רבי  הגאון  כותב  תשי"ט  בשמיטת 
זצ"ל במכתב לרב מושב קוממיות הגאון רבי בנימין 
מנדלסון זצ"ל, שעל בית הדין להקדים ולשכור את 
שמיטה,  בתחילת  כבר  שליחים  בתור  המטע  עובדי 
בתור  יזקפו  המטע  באחזקת  ההוצאות  שכל  כדי 
לגבות  רשאי  הדין  בית  הדין, שאותם  בית  הוצאות 
מן הציבור. אמנם הרב משה פלס זצ"ל שכיהן כרבו 
של מושב נתיבה ]כיום 'יד בנימין'[ בשמיטת תשי"ב, 
כותב בכתביו, שהחזון איש הסתפק בשאלה זו, האם 
מותר לבית הדין לגבות מהציבור את הוצאות גידול 
החל  הדין  שבית  מוזכר,  בתוספתא  שהרי  הפירות, 
אמנם  כן.  לפני  ולא  הקטיף,  לפני  ממש  רק  לפעול 
של  הגידול  הוצאות  את  ולחשב  להקל  כיום  נהוג 

הפירות, כהוראת הגר"ח גריינימן. 

ואירוע שארע במוצאי שמיטת תשנ"ד. ברשות מושב 
ריסוסים  ]ללא  אורגני  פרדס  נמצא  שמיטה  שומר 
חתם  המשק  'אורגני'.  הדר  למיץ  שיועד  וכדומה[ 

על הסכם לקליטת הפרי עם מפעל בארץ, על מנת 
שייצא לאחר זמן הביעור את המיץ לאירופה, זאת 
פוקעת  שביעית  שקדושת  הדעות  על  בהסתמכות 
לאחר זמן הביעור ]ראה 'משנת רבי עקיבה' ]פורוש[ 
סימן ה[. אמנם עדין קשה, שהרי מניין שמותר לבית 
מנת  על  אותם  ולשמור  הפירות  את  לקטוף  הדין 
אפרתי  הגר"י  ע"י  הובאה  השאלה  לחו"ל.  לשווקם 
שהשיב  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  לפני  שליט"א 
]וגם המפעל שעמו  שכיון שרב הישוב הורה להקל 
אין  לכן  פיצויים[,  לתבוע  מאיים  ההסכם,  נחתם 
את  לייצא  ממנהגם  לשנות  הישוב  מאנשי  לדרוש 
פשט  כבר  תשס"א  בשמיטת  הביעור.  לאחר  המיץ 
המושב  של  והפרי  הרגל,  את  הנ"ל  החרושת  בית 

הועבר לידי אוצר בית דין לחלוקה בארץ.

שאלה נוספת היא, לגבי העברת פירות שביעית לידי 
משה  הרב  ומצוות.  תורה  שומרים  שאינם  אנשים 
הדין  בית  כי  איש,  החזון  מרן  בשם  מסר  ז"ל  פלס 
שביעית,  פירות  לצרוך  מחילונים  למנוע  יכול  אינו 
מרן  אמנם  להם.  גם  שייכים  שביעית  פירות  שהרי 
האומר שאדם  צד  העלה  בשיעורו  אלישיב  הגרי"ש 
פירות  לו  למסור  ואסור  כגוי,  דינו  שבת  מחלל 
לא  השמיטות  בכל  למעשה  הלכה  אמנם  שביעית. 
פירות  והורה שמסירת  לכך,  חשש הגרי"ש אלישיב 
ישראל היא קיום מצוותם  ליהודים בארץ  שביעית 
של הפירות, וכל פרי שביעית שיחולק כדין בפיקוח 

בית הדין, הרי זו מצווה בפני עצמה.

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

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

גשמים  )קיז'( ששואלים  בסימן  מבואר 
והנה  הפסח,  חג  של  ראשון  יו"ט  עד 
לגבי תחילת זמן שאילת גשמים מבואר 
בארץ  גשמים  שאולים  שאין  )שם( 
אחרון  שיגיע  כדי  חשון  ז'  עד  ישראל 
טו'  מהלך  פרת שהוא  לנהר  שבישראל 
מדוע  להקשות  ויש  מירושלים.  יום 
שואלים גשמים עד יו"ט ראשון של חג 
הפסח ולא מפסיקים לשאול גשמים טו' 
יום קודם הפסח דהינו א' ניסן כדי שלא 

ירדו גשמים על הבאים לירושלים.

שואלין ודורשין

הערלה, מהגמ' )שבת קל''ד( דתניא אמר ר' נתן פעם הלכתי 
למדינת קפוטיקא, ובאת אשה אחת לפני, שמלה בנה ראשון 
ומת שני ומת, שלישי הביאתו לפני ראיתיו שהוא ירוק הצצתי 
בו ולא ראיתי בו "דם ברית" אמרתי לה המתיני עד שיפול בו 
דמו והמתינה לו ומלה אותו וחיה, וכו'. ובפשטות הטעם שר' 
נתן אמר לה המתיני עד שיצא בו דם משום סכנתא שלא ימות 
וכך פירש רש''י על הרי"ף, אולם ברש''י לפנינו כתב וז''ל ראיתיו 
שהוא ירוק ולא היה בו דם ברית 'תרתי לגריעותא'- חדא דאי 
מהיל לא נפיק מינה דמא, והטפת דם ברית מצוה כדכתיב "גם 
את בדם בריתך שלחתי אסירך מבור אין בו מים" )זכריה ט'(. 
ועוד דמסוכן הוא ומשום חולשא שלא נוצר בו עדיין דם עכ''ל, 
מצוה  הינה  החיתוך  במעשה  הדם  דיציאת  וחזינן  הרן.  וכ''כ 
בפנ''ע והוא כריתת ברית, ומש''ה היה צריך להמתין שכשימול 
יצא דם דבלא''ה רק עשה מעשה הסרת הערלה אולם כריתת 

הברית לא נעשה דהוי מילה בלא ברית. 
רס''ג  שו'''ע  )עי'  ברית  דם  להטיף  צריך  מהול  כשנולד  וכן 
ס''ד( ובמנ''ח )מצוה ב' סקי''ג( כתב שמדברי הראשונים נראה 
יעקב  במשכנות  ועיין  מדאורייתא.  חיובו  ברית  דם  דהטפת 
)יו''ד סי' ס''ג( שהוכיח שדעת הרמב"ם שדין הטפת דם ברית 
אינו מחשש ערלה כבושה אלא הוי דין מחודש בפרשת ערלה 
שיהא מטיף דם ברית יעוי'ש. ומשום שאף שאין לו את הערלה 
עם  ברית  כרת  לא  עדיין  מ''מ  להסירה  שנצטוינו  המאוסה 
הקב''ה ע''י הדם לכן עושים הטפת ברית. ומברך רק להכניסו 
שדם  "לפי  העיטור.  בעל  בשם  רס''ה(  )בסימן  הטור  כמ''ש 
והטפת  מברכים",  אנו  הברית  ועל  ישראל  בירתן של  המילה 

הדם אינה לזכר בעלמא לברית, אלא מצוה בפנ''ע.
מל  מה''ט  אשר  נפרדים  ענינים  ב'  הוי  וברית  דמילה  וחזינן 
ולא יצא דם לא קיים מצוות הטפת דם ברית. דהוי מילה בלא 
ברית. ומאידך נולד מהול אינו צריך למול ולא לברך על המילה 
אבל צריך להטיף דם ברית, שלפחות את חלק מצות כריתת 

הברית יעשה. 
והשתא מבואר שפיר מדוע נתקנו ב' ברכות. משום שנתבאר 
שהם ב' ענינים "מילה" ו"ברית", מצות חיתוך הערלה ועליה 

מברכים על המילה, ומצות כריתת ברית בין ישראל לקב''ה 
מברכים  וע''ז  ישראל,  של  בריתן  הוא  שהדם  לפי  הדם,  ע''י 
המילה  ברכת  בין  הפרידו  חז''ל  ומש''ה  בבריתו.  להכניסו 
לברכת הברית כאשר האב לא מל ואת מעשה הסרת הערלה 
עושה המוהל מברך על המילה, אולם האב שמצווה להכניסו 
על  שמברך  זה  הוא  הברית  דם  היינו  אברהם  של  "בבריתו" 
להכניסו בברית וכמו שכתב הרמב''ם שם שמצוה זו מוטלת 

על האב יותר משאר העם. 
ואפשר דמה''ט אף אם האב אינו נמצא. חיוב ברכת להכניסו 
מוטל על בי''ד או המיוחד שבעם או הסנדק כמבואר  ברמ''א 
שם. ומשום שכשהמוהל מברך להכניסו נראה דזה על מעשה 
המילה ולא על דם הברית. וזמ''ש בתוספתא שם, המוהל צריך 
ברכה לעצמו ואבי הבן צריך ברכה לעצמו. ]וכאשר האב מוהל 
מברך שניהם ]דלא כהאור זרוע כנ''ל[ משום שכיון שבד''כ יש 
מוהל והוא מברך על המילה והאב או הבי"ד מברכים להכניסו 
ולא  שניהם  מברך  מל  וכשהאב  ענינים  ב'  דהוי  ביה  ידעינן 

חישינן.
שפסק  ס''א(  )רס''ה  השו"ע  דברי   לבאר  מקום  יש  ולפי"ז 
שמברך להכניסו בין חתיכת הערלה לפריעה. ובש''ך שם כתב 
דכיון שיש פוסקים דס''ל שמברך להכניסו לפני ברכת המילה 
להכניסו  ברכת  שמברך  פוסקים  ויש  לעשייתן  עובר  משום 
לאחר ברכת המילה שמא ימלך המוהל ולא ימול. לכן מברך 
לאחר המילה ולפני הפריעה דבכה''ג לא חיישינן שמא ימלך 
כיון שהתחיל וחשיב שפיר עובר לעשייתן כיון שמל ולא פרע 

עדיין, ומל ולא פרע כאילו לא מל.
דמכיון  אחרינא  ומטעמא  המחבר  דברי  שפיר  אתי  ולפמש"נ 
שברכת להכניסו בבריתו הוא על דם הברית א''כ הזמן הראוי 
לברך הוא בין חיתוך הערלה לפריעה שאז יוצא הדם ושפיר 
"לפי  הרמב"ן  וכמ''ש  הברית"  על  דמברך  לעשייתן  עובר  הוי 
שדם המילה בריתן של ישראל ועל הברית אנו מברכים", ובזה 
חוקות  ברית"  "דם  שאילמלי  אמרה  שם  שהגמ'  מה  יבואר 
שמים וארץ לא נתקיימו שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה 
אין  הלא  הגרעק''א  והקשה  שמתי,  לא  וארץ  שמים  חוקות 
יש  הברית  דם  שע''י  י''ל  ולהאמור  ביום.  אלא  נוהגת  מילה 

כריתת ברית בבשרינו ומצוה זו מתמשכת כל רגע ורגע. 
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