
שיח הפרשה

שנאת חינם - או שנאה שאינה של חינם

מידת  בגנות  בעלי המוסר  כבר האריכו 
הנקמה, ובגודל החיוב להתרחק ממנה, 
אך נראה כי פעמים הנקמה היא מעלה 

גדולה ועצומה. 
הנקמה - היא איסור, אך פעמים שאינה 
מפורשת   - האסורה  הנקמה  איסור. 
בתורה "לא תיקום"  )ויקרא יט' יח'(. אך 
הנקמה שאינה איסור - גם היא מפורשת 
בתורה, היא מפורשת בפרשתנו, והיא - 
נקימה של מצווה. "נקום את נקמת בני 

ישראל מאת המדינים" )לא' ב'(.
עשרים וארבע אלף איש מישראל מתו 
כל   - פעור.  דבר  על  ה'  לפני  במגיפה 
לא  ישראל  את  לקלל  בלעם  של  רצונו 
את  להחטיא  עצתו  אך  מאומה,  הועיל 
ישראל הפילה רבבות. ולאחר שהחטיאו 
מדין את ישראל, מצווה משה רבנו את 

בני ישראל לנקום את נקמת ד' במדין.
בין  ההבדלים  על  לעמוד  יש   - ומעתה 
האסורה,  לנקימה  המותרת  הנקימה 
שאע"פ  ללב  להמחיש  ניתן  יהיה  ובכך 
שזו נקימה וזו נקימה מ"מ אינם מאותו 
בכך  די  ולא  מקור,  מאותו  ולא  שורש 
נובע  זה  מזה.  זה  הפוכים  אלא שהם   -
ממידות טובות, וזה נובע ממידות רעות. 
כאשר אדם נוקם את נקמת עצמו הרי 
ומזמין  כוחותיו  מירב  את  מפעיל  הוא 
לו  לסייע  שבידו  מי  כל  את  לעזרתו 
אפילו במקצת, האדם הנוקם את נקמת 
שפעמים  פנימי  דחף  מתוך  פועל  עצמו 
שאף  הדבר  רחוק  ולא  נשלט,  אינו  אף 
את  הנוקם  כן  לא  עצמו.  לרעת  פועל 
נקמת ד' שאע"פ שאף הוא וודאי נובע 
מדחף פנימי אך הוא נוקם נקימה מדודה 
ושקולה, הוא עושה זאות מתוך שליטה 
נקודת  את  החטיא  אם  שהרי  גמורה, 
כבוד  להוסיף  שבמקום  נמצא  הנקמה, 
מחללי  בין  להיות  בגורלו  נפל  שמים, 

שם שמים ח"ו.
"אלף  ישראל  את  מצווה  רבנו  משה 
ושקול  מדוד  הכל  למטה",  אלף  למטה 
כי נקמת ד' ממדין אינה דומה למלחמה 
ד'  נקמת  של  מלחמה  היא  בעלמא. 
הדקדוק,  בתכלית  מדויקת  היא  במדין, 
אנשי  זוכים  וכך  אלפים.  ב-יב'  לה  ודי 
מונים  וכאשר  הבורא  לעזרת  המלחמה 
את אנשי המלחמה רואים כי "לא נפקד 

מהם איש" )לא' מט'(. 
שמצינו  במה  לתמוה,  שיש  ונראה 
שציוה משה ש-יב' אלפים יהיו נקראים 
למלחמה. מדוע אלף מכל מטה בדווקא, 
וכי מה יגרע במעשה נקמת ד' במדין אם 
וכנגדו  זה  משבט  בודדים  כמה  יחסרו 
יעמדו וילחמו כמה נוספים משבט אחר. 
לנקום  הוא  הדבר  יסוד  שכאשר  אלא 
ד', חייבת הנקמה לבא מכל  נקמת  את 
להראות  כדי  שווה,  באופן  ישראל  עם 
את  לקדש  חפצים  כולם  כי  ולהודיע 
שמו ית' ולנקום את נקמת מדין כאיש 
אחד בלב אחד, ואין ליבו של זה שונה 
שמים  שם  נמצא  דא"כ  זה,  של  מליבו 
מתחלל ח"ו שיש שאינם שווים בדרגתם 
ובמעלתם ברצונם לנקום את נקמת ד', 
וכל זה ע"פ משה העומד עליהם ומלמדם 
כאשר  לדקדק  שיש  הדקדוק  גודל  כמה 
נוקמים את נקמת ד', ושאין הדבר מסור 

ליחידים. 
ומעתה יתבאר נפלא סירובם של ישראל 
לבא בזריזות לנקום במדין, כמו שביאר 
ה'(  )לא'  "וימסרו"  תיבת  על  רש"י 
כמה  ישראל  רועי  של  שבחן  "להודיעך 
חביבים הם על ישראל...  וכיון ששמעו 
מדין  בנקמת  תלויה  משה  שמיתת 
כרחן".  על  שנמסרו  עד  ללכת  רצו  לא 
יש לתמוה איך שייך שבשעה  ולכאורה 
שהקב"ה מצווה את בני ישראל לנקום 
נשמעים  אינם  הם  מדין,  נקמת  את 
לקיים את מצוותו. אלא שמאחר ונודע 
ד',  בנקמת  תלויה  משה  שמיתת  להם 
סברו שכאשר יזדרזו לנקום במדין יראה 
כבודו של משה  על  חסים  אינם  כאילו 
אע"פ  ולכך  ממיתו,  חוששים  ואינם 
שרצונם היה עז לעשות רצון ד' ולנקום 
במדין מ"מ גמרו בדעתם שמוטל עליהם 
לסרב עד שיקחו אותם בעל כרחם, דע"י 
שילקחו על כוחם יהיה ניכר כמה גדול 

בעני ישראל כבודו של משה.  
יזכנו ד' לראות בקרוב את הנאמר "נקום 
לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך" ותסור 
מלבינו,  מצווה  של  שאינה  נקמה  כל 

ונראה בנחמת ציון ברחמים בב"א. 

דבר המערכת

הרה"ג רבי אליהו הזה שליט"א
ראש כולל נתיבות חיים  

קשה עלי פרידתכם

עצרת,  קרבנות  גבי  לו(  )ל,  פנחס  בפרשת  הפסוק  על 
מביא רש"י, פר אחד איל אחד, אלו כנגד ישראל שהם 
ולשון חיבה הוא  אחד להקב"ה, התעכבו לי מעט עוד, 
זה כבנים הנפטרים מאביהם הוא אומר להם, קשה עלי 

פרידתכם עכבו עוד יום אחד, משל למלך וכו'.
וענין קשה עלי פרידתכם אפשר לבאר בב' אופנים. 

א. נאמר במדרש על הפסוק בתהילים קכ"ב, "ירושלים 
עיר  לוי  בן  ר"י  אמר  יחדיו,  לה  שחוברה  כעיר  הבנויה 
בשאר  אפילו  מעתה  חברים,  ישראל  כל  עושה  שהיא 
ימות השנה? אמר רבי זעירא, ובלבד, ששם עלו שבטים 
לרגל  העלייה  שע"י  נמצא  לישראל".  עדות  י-ה  שבטי 
נעשים כל ישראל חברים ולכן אומר הקב"ה קשה עלי 
פרידתכם ולכן בא העצרת לחזק את האחדות לכל ימות 

השנה.
בן  יהושע  על התקנות של  כא.  דף  ב"ב  בגמ'  איתא  ב. 
מלמדי  מושיבין  שיהיו  התקינו  מסוים  שבשלב  גמלא 
תינוקות בירושלים, מאי דרוש כי מציון תצא תורה וגו', 
וז"ל לפי  ובתוס' שם )בד"ה כי מציון תצא תורה( כתב 
שהיה רואה קדושה גדולה וכוהנים עוסקים בעבודה היה 
מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה וכו' עיי"ש.
ואפשר עוד שכיוון שראינו שבירושלים נעשים כל ישראל 
כמו  תורה",  תצא  מציון  ל"כי  סיבה  עצמו  זהו  חברים, 
שמצינו במתן תורה על הפסוק )שמות י"ט ב'( ויחן שם 
ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד, ומובא בילקוט: 
אמר הקב"ה התורה כולה שלום ולמי אני נותנה לאומה 

שהיא אוהבת שלום, הוי כל נתיבותיה שלום.
ומכיון שירושלים גורמת לתורה, והרי הקב"ה אורייתא 
באה  לזה  פרידתכם,  עלי  קשה  לכן  הוא,  חד  וישראל 
העצרת לחזק את העניין של כי מציון תצא תורה לכל 

השנה.
ולפי"ז מובן מה שמצינו שירושלים חרבה בגלל שנאת 
את  עזבם  על  הארץ  אבדה  מה  שעל  מצינו  וכן  חינם, 
תורתי, שכיון שהמקום גורם לשני הדברים האלו, ברגע 

שעזבו את זה עי"ז נגרם החורבן.
האלו  הדברים  את  שהיה  שבמצב  מצינו  אם  אמנם 
במצב  אז  פרידתכם,  עלי  קשה  אומר  הקב"ה  בפועל, 
שבנ"י הולכים לגלות על אחת כמה וכמה. ואיך גם בזמן 

כזה אנחנו מגיעים לעכבו עוד יום אחד.
ומובא במהרש"א בבכורות )דף ח:( שכמו שיש כ"א יום 
מר"ה עד הושענא רבא שהם תולדות ליבון עוון וכפרה, 
הם  באב,  ט'  עד  בתמוז  מי"ז  פורענויות  יום  כ"א  כך 
תולדות ליבון עוונות, כי הצרות ויסורים מכפרין כמ"ש 

הגלות מכפר עכ"ל.
בין  של  אלו  בימים  שגם  האלו  הדברים  לפי  נמצא 
המצרים אפשר לפעול כמו בכ"א יום שמר"ה עד הו"ר, 
עוד  ה"לעכבו  את  לתקן  גם  אפשר  לעיל  האמור  ולפי 
בין  הישיגוה  רודפי-יה  כל  רמז אמרו  ובדרך  יום אחד", 
כט.(  )דף  במגילה  בגמ'  מובא  ביאור,  וביתר  המצרים. 
תניא ר"ש בר יוחאי אמר בוא וראה כמה חביבין ישראל 
לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו שכינה עמהן גלו למצרים 
שכינה עמהן וכו' ואף שעתידין ליגאל שכינה עמהן וכו'.
וכן מובא בגמ' ב"ב )דף צט.( גבי הסתירה בין הפסוקים 

הרב מרדכי מילר שליט"א 

גדול השלום

אותיות קטנות  על  יוסף  בן  ר"ע  )מדרש  איתא במדרש 
קטיעה,  ו'  שלום,  בריתי  את  לו  נותן  "הנני  וטעמיהן(: 
בשבילו הנני נותן, לו ולא לאחר, את בריתי שלם, מתנה 

שלמה. 
לרמז  קטועה,  "שלום"  של  הו'  שנכתב  במדרש  מבואר 

שדווקא לפנחס הקב"ה נותן ברית במתנה שלמה.
ובמה זכה לברית זו ע"י מעשה הקנאות, וצריך ביאור מה 

המעלה הגדולה של מידת קנאות זו.
על  ל"שלום",  קנאות  בין  השייכות  מה  לעיין  יש  עוד 
פניו נראה שהם שני הפכים, "קנאות" היא להפריד בין 
ברש"ר  )עין  אנשים  בין  לחבר  הוא  ו"שלום"  אנשים, 

הירש שביאר באורך(.
והנה במדרש רבה כתב שפנחס השכין שלום בין הקב"ה 
שעתיד  אליהו  והוא  מת  לא  שפנחס  כתוב  עוד  לבניו. 
לגאול את ישראל בגאולה העתידה וגם לזה זכה בגלל 

הקנאות, ויתבאר בעז"ה.
קנאות  גדר  במאמר   )104 ע'  )ח"ה  מאליהו  המכתב 
גבוה  מידה  היא  השלם  שמידת  וז"ל,  מבאר,  אמיתית, 
 , שלם"  יעקב  "ויבא  אע"ה  יעקב  על  נאמר  הרי  מאוד, 
וזוהי הברית הניתנת למקנא לשם ה', ואמרו בזהר )ח"א 
רט( שאין למלאך המוות שליטה כלל למקנא קנאת ה', 
ביאור  וצריך  מת.  לא  והוא  אליהו  הוא  שפנחס  והיינו 
מהו גדר הקנאות שמדרגתה גבוהה כל כך, )הרי קנאות 
רגילה יש בה עכ"פ מן הכעס, ואף שאין כעס זה כעבודה 
זרה, כי הטעם שכל הכועס כעובד עבודה זרה הוא משום 
שכועס על חבירו שעשה לו רעה, הרי זה לאות שאינו 
עוברי  על  בכועס  שייך  לא  וזה  היא,  ה'  מאמין שמאת 
עבירה, שהרי לא עשו לו רעה, אבל על כל פנים מידה 

רעה היא(, וצריך עיון.  
הקנאה  שדרגת  פנחס(  )פ'  הארץ  פרי  מספר  ומביא 
בדבר  חיסרון  שום  ירגיש  לא  שלעולם  היא  האמיתית 
שיחסר לו לגופו או לכל צרכיו הגשמיים, כי הרי מאת 
שליבו  אלא  כלל,  חיסרון  גדר  בזה  שייך  ולא  הוא  ה' 
נשבר על חילול ה' וגלות השכינה. כי אלמלא חטא אדם 
בלי  והיינו  כלל,  בלי חסרון  היה העוה"ז שלם  הראשון 
הגבלות מצד הטבע, מלאכים צולים לו בשר, וכו', והיינו 
ולא  לעבודתו  כלים  כולם  כי  דבר,  בכל  הצדיק  שלטון 
שייך שיגבילוהו. ובעולם המתוקן לא היה צריך הצדיק 
לכלים לעבור מרחקים ולעבור אורחות ימים, כי תקפוץ 
לו הארץ ונהרות יקרעו לו )כמעשה פנחס בן יאיר ונהר 
גינאי, חולין ז.(, ואם כן כל ההגבלות מצד הטבע תולדות 
החטא הן. והקב"ה הוא המחיה את הכל, והוא הנותן כח 
מוגבל  הצדיק  כי  ה'  חילול  וזהו  האלה,  ההגבלות  בכל 
למטה,  פה  כמוגבלת  נראית  ית'  והשפעתו  במעשיו, 

והיינו גלות השכינה.
שמו  שיתקדש  ויבקש  יתפלל  זאת  כל  הצדיק  ובראות 
ית', ויסורו כל הגבולים הגשמיים, לא יתפלל על אשר 
לעומת  בעיניו  כלל  ישווה  לא  כי  מהגשמיות,  לו  יחסר 
עוצם צערו על גלות השכינה. ]והרי ש"כעסו" אינו בגדר 
כעס כלל, אלא רוח גבורה מאת ה' שלובשתו וממריצתו 
את  "בקצפו  והיינו  נפש.  במסירות  החילול  את  לתקן 
כלומר  יא(  כה  במדבר  )רש"י  לקצוף"  לי  שהיה  הקצף 
לשם שמים גמור[, וזהו האדם אשר בראותו חטא ופשע
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שיח המשפט

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"הנה ימים באים" - דיני מורא בית המקדש

חורבן  על  אנו  מתאבלים  בהם  המצרים,  בין  בימי 
בית מקדשנו, ומייחלים לראותו בנוי על תילו בקרוב 
בימינו, הונח לפנינו חיבור נפלא וייחודי "הנה ימים 
הנוגעות  ההלכות  רב  בפירוט  מובאים  ובו  באים", 
למי שנכנס לבית המקדש מדיני מורא בית המקדש 
והמסתעף, וכן חלק אגדה, ובו "נטפי אור לקרב את 

בית המקדש אל ליבנו עם הנחיות מעשיות" )כלשון 
שער מדור האגדה(.

יצירה נפלאה זו נתחברה על ידי שני אברכים יקרים 
ומופלגים, בהם הרה"ג רבי שלמה בורוכוב שליט"א 
לומדי  ומפארי  הדקל,  בשכונת  האברכים  מחשובי 

ישיבת מיר בעיה"ק ירושלים.

הרה"ג המחבר שליט"א כבר איתמחי בחיבור נפלא 
"שינוני שלמה" עמ"ס גיטין, וכעת הניף ידו בשנית 
את  גורנה  כעמיר  לאסוף  יתירה,  ובחכמה  בתבונה 
כל ההלכות הנוגעות למעשה בכניסה לבית המקדש 
שליט"א  רעהו  עם  ויחד  בימינו,  במהרה  שייבנה 
הניחו לפני לומדי התורה והוגי ההלכה חיבור נאה 
ומפואר, אשר מלבד עצם העיון בו וידיעת ההלכות, 

הוא גם מעורר בתשוקה יתירה את הציפיה לבנין 
בית מקדשנו, למען נוכל לקיים במהרה את ההלכות 

המופיעות בחיבור דנן.

האנגלית,  בשפה  בראשונה  לאור  יצא  זה  חיבור 
העברית,  בשפה  לאור  יוצא  הוא  זו,  בשנה  וכעת, 
כשעל התרגום הופקד הרה"ג הרב בורוכוב שליט"א.

ראוי הוא חיבור נפלא זה לעטר את שולחנם של כל 
יראי ה' המייחלים ומצפים לישועת השי"ת, יען כי 
ולמעשה  להלכה  נוהגים  יהיו  אלו  חשובות  הלכות 
המקדש  בית  ורדת  צדקנו,  משיח  ביאת  עם  מיד 
השלישי באש גדולה מן השמים, ועיני כולנו שמחות 

ורואות בתשועת עמנו.

ויכתב בספר

אל  איש  פניהם  כתוב  אחד  שמצד  הכרובים  על  שנאמר 
לא  מתרצת  והגמ'  לבית.  ופניהם  כתוב  שני  ומצד  אחיו 
קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן 
שאין ישראל עושין רצונו של מקום. וקשה שהרי מובא 
בגמ' ביומא )דף נד:( שבשעה שנכנסו עכו"ם להיכל מצאו 
כרובים שמעורים זה בזה וכו', והרי שעת החורבן נקרא 
עפ"י  שמואל  בעיני  ומובא  מקום,  של  רצונו  עושין  אין 
ואבנים  עצים  על  חמתו  כילה  שהקב"ה  בקידושין  הגמ' 
ולא על ישראל, וכיון שכך התקיים כיון שנקלה הרי הוא 
כאחיך, וחזרו להקרות בנים למקום, וכיוון שכך נקרא גם 

ט' באב מועד.
נמצינו למדים שמצד אחד אנו בגלות, ומצד שני שכינה 
עמהם, אלא כל הנ"מ שאנו לא רואים את זה בחוש, וכמו 
זצ"ל שבגילוי  לופיאן  רבי אליהו  שאמר המשגיח הגה"צ 
הכי גדול במעמד הר סיני כתוב "אנכי" ה' אלוקיך, ולגבי 
"ואנכי" הסתר אסתיר פני ביום ההוא.  הגלות גם נאמר 
אותו "אנכי" כתוב בשניהם, אלא בזמן בית המקדש זהו 

משגיח מן החלונות שרואה את בני רשות הרבים ובני 
מן  זהו מציץ  בגלות  רואים אותו, משא"כ  רשות הרבים 
החרכים שרואה את בני רשות הרבים ובני רשות הרבים 
לא  אפשר  הזה  במצב  שדווקא  אלא  אותו.  רואים  לא 

להפרד מהקב"ה.
וזהו כמבואר באריכות בתנחומא )פרשת נח( על התורה 
שבע"פ שאין למד אותה אלא מי שאוהב את הקב"ה בכל 
גדול,  אור  ראו  בחושך  ההולכים  "העם  נאמר  וע"ז  לבו. 
אלו בעלי תלמוד שראו אור גדול", ושלפיכך קבע הקב"ה 
שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה יומם ולילה וכו', 
ואותן שתי ישיבות לא שבי ולא שמד ולא שלל וכו', וגם 
אין רואים חבלו של משיח, וכן מסיים שם ששכינה לא 
באמת  שמצינו  וכמו  הגאולה.  מתחלת  ומשם  מהם  זזה 

שעיקר התורה שבע"פ נכתבה בגלות.
א"כ נמצא שדווקא בזמן החושך והגלות זהו הזמן להדבק 
של  האלה  ימים  בכ"א  ושגם  שבע"פ,  תורה  ע"י  בקב"ה 
ובזכות  יום אחד,  עוד  לזכות לעכבו  בין המצרים אפשר 
זה נזכה למה שמסיים התנחומא שמשם מתחלת הגאולה 

במהרה בימינו אכי"ר.

קשה עליי פרידתכם - המשך

הרב חיים שניידר שליט"א

הגדרתו של צ'יק כשטר חוב

יש לדון במי שמוצא צ'יק סחיר, ועל הצ'יק חתום 
מציאת  לפני  בודאות  התיאש  הצ'יק  ומאבד  לוי, 
הצ'יק, האם המוצא רשאי להשתמש בצ'יק, שהרי 
נותן הצ'יק התחייב לכל מחזיק צ'יק זה, וכן יש לדון 

במוצא זיכוי לאחר יאוש.

ויעויין  רחב,  נושא  הוא  בהלכה  צ'יק  גדר  והנה 
חוב  לשטר  צ'יק  נדמה  ואם  זמננו.  פוסקי  בספרי 
חוב[,  שטר  הוא  שצ'יק  צד  מביא  חושן  ]בפתחי 
ג' סוגי  יש לדון באיזה שטר חוב מדובר, כי ישנם 
רגיל שבו מתחייב  שטרות המצויים. א. שטר חוב 
בטענת  לחוב  ראיה  מהוה  והשטר  השטר,  נותן 

שטרך בידי מאי בעי, וכן מחזיק את זכות הגביה.

ב. שטר חוב לך ולכל דאתי מחמתך, שמתחייב נותן 
השטר לכל דאתי מחמת המלוה, ונחלקו הראשונים 
הגוף  שהשיעבוד  מכיון  למחול,  יכול  המלוה  האם 
שתי  את  מביא  והשו"ע  למלוה,  להיות  ממשיך 

הדעות.

ג. שטר לכל המוציאו, שמתחייב לכל מחזיק שטר 
זה ושונה משטרות שראינו לעיל ]גם אי"צ כתיבה 
ומסירה אלא מספיק מסירת השטר לקנות השטר, 
וגם שאין בזה את דינו של שמואל ב"מ דף כ. דאמר 
שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול 
ממשיך  המכירה  לאחר  אף  הגוף  ששיעבוד  כיון 
להיות למלוה, ולכן יכול למחול, ואילו בשטר לכל 
וביאור  יכול למחול[.  אין  המוציאו לאחר המכירה 
הדבר שהלווה מתחייב למי שיחזיק שטר זה ויממש 
וכאשר  נכסים,  ושיעבוד  הגוף  שיעבוד  החוב  את 
שהמלוה  מתברר  ללוקח,  זה  שטר  מעביר  מלוה 
בירר למי הלוה חייב, נמצא שלא היה חייב הלווה 
למלוה  אלא  החוב,  גבה  לא  המלוה  כאשר  למלוה 
היתה זכות לתבוע החוב, ולברר למי חייב הלווה, 

ולכן לאחר המכירה לא יוכל המלוה למחול, שהרי 
שו"ע  ועיין  למלוה,  הגוף  שיעבוד  היה  לא  מעולם 
נדמה שטר  ואם  שם,  ובקצוה"ח  ד  ס"ק  סא  חו"מ 
המוציאו,  לכל  לשטר  לדמותו  נראה  לצ'יק  חוב 
שודאי נותן צ'יק סחיר לא יוכל למחול לנותן הצ'יק 

לאחר שהעביר הצ'יק הלאה.

בנפילה,  דינו  מה  המוציאו,  לכל  חוב  בשטר  ונדון 
ועיין תוס' ב"ב קעב: ד"ה אבל הכא וז"ל: מאי אמרת 
ולא לוה הא שיעבד ליה נפשיה  שמא כתב ללוות 
אופנים  שני  ויש  לנפילה.  למיחש  שייך  לא  הלכך 
להבין את התוס', האופן הראשון הוא שאף במקרה 
השטר,  למחזיק  השטר  נותן  השתעבד  נפילה  של 
נותן השטר למקבל  בין  והסברא בזה שזהו הסכם 
למנוע טענות נפילה, והוא מתחייב לכל מוציא שטר 
וז"ל, אבל אם טוען נפל  ד  נ' ס'  ועיין נתיבות  זה, 
מאחר וכו' אין עליו אפי' חרם דמחויב לשלם למי 

שמוציאו כדמוכח מתוס' קעב:

ועיין נתיבות סד ס' א וז"ל, ואני תמה על תמיהתו 
דנגד הלווה אי"צ שום קנין בממרני ]הכינוי של שטר 
לאו בעל  יכול לטעון  אינו  דהלווה  לכל המוציאו[, 
דברים דידי את, דהא נתחייב לכל מי שמוציאו וכו'. 
לאו  נפילה  טענת  ואפי'  שמוציאו,  מי  לכל  משמע 
הראשון  כאופן  בנתיבות  ונראה  כלל,  היא  טענה 

שהשתעבד אף למוצא.

אמנם צריך להבין בתוס' ב"ב דף עו. ד"ה אי כרבי 
הזוכה בשט"ח מהפקר אינו זוכה שצריך דעת אחרת 
מקנה, ולהנתיבות התוס' איירי בשט"ח רגיל, אבל 
ללא  המוצא  זוכה  המוציאו  לכל  שטר  המפקיר 

מסירה. 

התוס'  בדברי  שלומד  כה  ס"ק  סו  סימן  ש"ך  ועיין 
עו. שמיירי בשטר לכל המוציאו, ואם מפקיר  ב"ב 
רק  המוצא,  ולא  שבידו  במה  הלווה  יזכה  המלוה 
וצ"ע  יכול להפקיר, שצריך דעת אחרת מקנה,  אין 
מדוע לא יוכל להפקיר שטר לכל המוציאו, ואמרו 
בבית המדרש שבמעשה הפקר לא ראינו שמפקיר 
ומכיון שאין כאן מעשה  הנייר,  החוב אלא הפקיר 
הפקר על החוב, הרי שהחוב אינו מופקר ]כעין מה 

שמצאנו שלמכור שטר לא ראינו מעשה קנין על 
החוב, כי אם על הנייר[.

האופן השני להבין בתוס' הנ"ל הוא שמכיון שרואים 
חוששים  אין  המוציאו,  לכל  שטר  מחזיק  אותו 
בנפילה  מ"מ  לנפילה,  דחייש  מאן  ואף  לנפילה, 

מהמלוה בכה"ג הלווה לא התחייב למוצא.

עכ"פ בש"ך נראה שאם היה מועיל להפקיר החוב, 
היא  והסברא  הלווה,  אלא  זוכה  היה  לא  המוצא 
כשאין תובע זכה הלווה בעצמו בחוב, ולא השתעבד 
לאדם אחר שמצא החוב, נמצא שלמד כאופן השני 

בתוס'.

ויש לדון לסברת הקצות החושן שלומד בתוס' עו: 
ד"ה קני שמבואר שם שמכירת שטרות דרבנן, ומה 
שהתמעט שטרות מאונאה, איירי בשטר שהתיאשו 
הבעלים ממנו, והמוצא מכרו לבעלים, זהו מכירה 
הלווה  זכה  שלא  הקצות  ומבאר  מדאורייתא, 
מכיון שהלווה התחייב  המלוה,  יאוש  לאחר  בחוב 
המוצא  זכה  ולכן  לידיה,  אתא  ובאיסורא  בהשבה, 
שיעבוד  למוצא  שאין  הדבר,  לבאר  ונראה  בחוב. 
אלא  למלוה,  גוף  שיעבוד  שממשיך  מכיון  הגוף 
מתיאשים,  מזה  בשטר,  הנמצא  נכסים  השיעבוד 
ומכיון שחלק מהחוב הוא אפשרות הגביה, והלווה 
לא  ממילא  יאוש,  לפני  זו  גביה  למלוה  חייב  כבר 
פקע ביאוש השיעבוד נכסים, וזה הכונה באיסורא 
אתא לידיה, וכל זה שייך בשט"ח רגיל שבו ממשיך 
המוציאו,  לכל  בשטר  משא"כ  למלוה,  חוב  להיות 
בשטר  מחזיק  כשאין  א"כ  הגוף,  שיעבוד  אין  שבו 

פקע כל החוב, ובכה"ג יזכה הלווה בעצמו.

ממרני,  לשטר  צ'יק  נדמה  אם  מהדברים,  העולה 
תאמר  לא  ]אם  בצ'יק  להשתמש  יוכל  לנתיבות 
שדעת בני אדם בצי"ק אחרת[, ולדעת הש"ך יזכה 
בזה נותן הצי"ק, ואסור לו להשתמש בצ'יק ,ונראה 
ולגבי  המוציאו,  לכל  בשטר  כהש"ך  למד  שהקצות 
זיכוי צריך לדעת בדעת בני אדם, האם מתחייב נותן 
הזיכוי למוצא הזיכוי כמו כרטיסיה של אוטובוס או 

לא.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

מבואר בסימן  קצו'  שאם אכל איסור 
מנאץ.  אלא  מברך  זה  אין  עליו  ובירך 
ויל"ע באופן שבירך על דבר היתר והיה 
דעתו בברכה זו גם על דבר איסור, האם 
חלה  זו  שברכה  משום  מנאץ  חשוב 
ועיקר  שמאחר  או  איסור  דבר  על  גם 
חשוב  לא  היתר  דבר  על  חלה  ברכתו 
אלא  מנאץ  חושב  דאין  דאפשר  מנאץ, 

כשהברכה חלה רק על דבר איסור.
ואם נאמר שלא חשוב מנאץ באופן זה 
כיון שהברכה חלה גם על דבר ההיתר, 
האיסור  את  תחילה  כשאוכל  לדון  יש 
דלא  ה"ה  האם  ההיתר,  את  ואחריו 
חשוב מנאץ כיון שס"ס הברכה חלה גם 

על דבר היתר. 

שואלין ודורשין



הרה"ג יהושוע שראבני שליט"א
נו"נ בישיבת קול תורה

 

ראש חודש אב – יום פטירת אהרן הכהן 
 

"ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי ה' וימת שם וגו' בחדש 
החמישי באחד לחדש" )במדבר ל"ג ל"ה(. וב"העמק דבר" 
כתב וז"ל: לא הודיע הכתוב לא במיתת משה ולא במיתת 
מרים החודש והיום כי אם במיתת אהרן, ללמדנו שאותו 
החודש גרם להיות לשטן לגדולת עבודת המשכן שהיה על 
ידי אהרן הכהן הראש, ומזה סימן לדורות דבחודש אב יהא 

נחרב בית המקדש עכ"ל.

והנה ירמיה הנביא מקונן )איכה א' כ"א( "שמעו כי נאנחה 
אני – ר' יהושע פתר קריה באהרן, את מוצא בשעה שמת 
אהרן הורדו ענני כבוד, ונתקבצו כל ישראל לסופדו, אמרו 

משה אבל, ואלעזר אבל, ומי לא יתאבל וכו' ע"כ.

מיתת  על  דוקא  ונאנח  ירמיה  מקונן  מדוע  להתבונן  ויש 
אהרן, יותר משאר מיתות של האבות הקדושים ומרע"ה, 
ובמה נתייחד אהרן לענין חורבן הבית יותר משאר צדיקים.

ובפתיחא דאיכה איתא, אילו זכיתם הייתם קורין כי ביום 
ועכשיו אתם קורין טומאתה בשוליה,  יכפר עליכם,  הזה 
הבית  נחרב  הירושלמי  לדעת  כי  דבש  היערות  וביאר 
בראש חדש אב )יום פטירת אהרן הכהן( ואילו זכינו היינו 
ששניהם  וקדשיו,  מקדש  על  לכפר  ר"ח  שעיר  מקריבים 

מענין אחד, עיי"ש.

"לא  ל:(:  )ב"מ  בגמ'  איתא  דהנה  נראה  הענין  ובביאור 
חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה 

ולא עשו לפנים משורת הדין".

ראינו  דהרי  ביאר  שט"ו(  עמ'  אב  לז'  )דרושים  ובחת"ס 
בו  בירח שמת  פור  נפל ברשת הטעות על שהפיל  שהמן 
מרע"ה, ונהפוך הוא כי היה בעזרתנו, כי כדאי יום הלידה 
הלא  עלינו,  יקשה  זאת  איפה  וא"כ  המיתה,  על  שיכפר 
אהרן קדוש ה' שקול כמרע"ה, והוא מת בר"ח אב, והיה 
בחודשו,  המקדש  בית  החריב  מבלי  זכותו  שתעזור  ראוי 
ובפרט כי עבודת בית המקדש שייך לאהרן ביותר ואיך לא 
הגין עלינו, אמנם התירוץ על זה הוא רק זכות הצדיק מגין 
וישראל  התורה,  שורש  הוא  ומרע"ה  מעשיו,  כשאוחזים 
הדר קבלוה בימי אחשורוש, ע"כ הגין זכותו, ואמנם אהרן 
לא  והם  הדין,  משורת  לפנים  העושה  השלום  בעל  הוא 
לא  והיינו  ירושלים,  חרבה  כן  על  דאהרן,  עובדא  עבדו 
חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה, 
מות  אחרי  פ'  חכמה  המשך  ביאר  )ועד"ז  באורך.  עיי"ש 
סמיכות מיתת נדב ואביהו ליום הכיפורים עיי"ש באורך(.

ומעתה מתבאר שפיר שייכות מיתת אהרן לחורבן הבית, 
ועל זה מקונן ירמיה ונאנח שפטירת אהרן בחודש אב לא 
הגינה על ישראל, ונחרב הבית, והוא משום שנאת חינם 
שהיתה ביניהם )ואף בבית ראשון היה שנאת חינם ביניהם 
הצדיק  מיתת  ואין  אב(,  לז'  א'  דרוש  בחת"ס  כמבואר 

מכפרת ומגינה אלא אם כן אוחזים במעשיו.

והנה איתא בתרגום ירושלמי דבשעה שהיה יורד מרע"ה 
מהר ההר אחר פטירת אהרן היה בוכה ואמר ווי לי עליך 
עליהון חד  מנהר  ישראל  דבני  צלותהון  עמוד  אהרן אחי 
זמן בכל שתא וכו'. הרי שבכה מרע"ה על זמן כפרה לכל 
תולדותם של בני ישראל, שהיה אהרן מכפר עליהם פעם 
בשנה בהיכנסו לקדש הקדשים. ולהאמור יש לבאר דעל זה 
היה בוכה מרע"ה על מיתת אהרן בר"ח שהוא זמן כפרה 
לכל תולדותם, ואעפ"כ לא תגן זכותו של אהרן, ובמקום 
שיהיו קורין כי ביום הזה יכפר עליהם יהיו קורין טומאתה 

היתה בשוליה.

והנה מצות החודש היא המצוה הראשונה שנצטוו ישראל, 
וביאר החיד"א כי בא לרמז לישראל שאי אפשר להם לקבל 
ויחן ישראל כנגד ההר כאיש אחד  תורה אלא במצב של 
אפשר  שאי  שטענה  מהלבנה  ילמדו  זה  וענין  אחד,  בלב 
ואמר לה הקב"ה מעטי  לשני מלכים לשמש בכתר אחד, 
עצמך, כי תנאי להיות באחדות ולהיות כולם בכתר אחד 
דסימן  לומר  יש  ומעתה  יתירה,  בענוה  הוא למעט עצמו 
לא  ומעולם  חודש,  בראש  שמת  הכהן  אהרן  הוא  לזה 
נתקנא במרע"ה, ואדרבא וראך ושמח בליבו, ואילו זכינו 
להיות באחדות ובאהבה כמשה ואהרן היתה מגינה עלינו 

זכותו של אהרן הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום.

ועל ידי שנלך בדרכיו של אהרן, שהיה אוהב שלום ורודף 
שלום, נזכה לבנין בית המקדש במהרה בימינו אמן.

שיח ההלכה
הרה"ג עמיחי אהרן גרינוולד שליט"א

בענין בורר 

 בגדר התנאי של 'לאלתר' 

א. ברר לאכול לאלתר ונמלך - מי שברר לצורך אכילה לאלתר ונמלך לאכלו בסעודה אחר, 
כתב הפרי מגדים דלא אריך למעבד הכי ובמשנה ברורה בשעה"צ הביא ראיה שאין איסור 
בדבר, מדין צידה, שבישב אחד בפתח וניצוד הצבי בכך, וישב אחד לידו, ואח"כ קם הראשון 
מותר לשני להישאר, ואע"פ שכעת הוא המונע מהצבי לצאת, מפני שלא עשה מעשה צידה, 
כיון שהתיישב בהיתר, ואין איסור להישאר כך. ואם כן גם לגבי בורר הרי בשעת מעשה 
ברירה היה ע"מ לאכול לאלתר, ואין איסור במה שאינו אוכלו כעת, והאוכל נשאר מבורר.

ובשביתת השבת כתב שיש לחלק, שבצידה, הרי כשהתיישב לא פעל דבר, שכבר היה הצבי 
ניצוד, משא"כ כאן שהרי ברר את האוכל מהפסולת, אלא שע"י שהיה לצורך אכילה לאלתר 
באופן זה אין איסור בדבר, אך משהוברר שאינו לצורך אכילה לאלתר יתכן שעשה איסור 

למפרע.
ב. בדעת המשנה ברורה, אפשר שיש לבאר, דהנה בעיקר ההיתר של 'לאלתר' צ"ב מה עניינו, 
דבשלמא בתנאי של 'יד' ו'אוכל מתוך פסולת' מבואר שיש בזה שינוי מדרך המלאכה, אולם 
וכי מותר לאפות לאלתר, כעין שהקשו בגמרא )שבת ע"ד( למ"ד שהתיר לברור לבו ביום. 

ועוד שהחיוב שב'לאחר זמן' מוסבר בגמרא שהוא רק מטעם 'נעשה כבורר לאוצר', והרי 
ממה נפשך, אם מעשה זה מצד עצמו אינו ראוי להיאסר, למה תמהו על המתיר זאת, מכח 

הדמיון לאפייה, והרי בהכרח שבורר חלוק, מדבעינן לסברת 'נעשה כבורר לאוצר'.
ובגמרא שם, אותו המקשן שהקשה קושיא זו, סבר שמותר לברור אוכל פחות מכשיעור, 
להתיר,  הסברא  את  התוס'  וביארו  מכשיעור.  פחות  לאפות  מותר  דוכי  עליו  הקשו  ושוב 
משום שהוא דרך אכילה. ולכאורה צ"ב דנהי דדרך האוכלין כן, מ"מ הרי זו מלאכה מ"ש 

משאר המלאכות.
וברמב"ן כתב שפחות מכשיעור אין זה דרך ברירה אלא דרך אכילה ]ומ"מ דחו זאת בגמרא 
משום שאין דרך הבוררים לברור את כל השיעור בבת אחת נמצא שכל ברירה מתחילה ע"י 

פחות מכשיעור, ואין כאן שינוי הניכר[. 
ודעת הרשב"א שמותר לטחון לצורך אכילה לאלתר, ובשלטי גיבורים הקשה עליו שהיתר 
זה שייך רק בברירה, משום שהוא דרך אכילה. ובחזון איש הוסיף עוד שתמיד כך אוכלים. 
הפסולת  בהסרת  הדבר, שאין  בעצם  אינה מחדשת  בורר  בזה סברא שמלאכת  כתב  ועוד 

שינוי באוכל בעצמותו, ולכן נאמר בה ההיתר של 'לאלתר'.
דהיינו שכל מעשה מלאכה ניכר עפ"י התוצאה והחידוש שנפעלו על ידו, ולכן לא מהני מה 
שיהיה גם דרך אכילה, אבל בורר אינה מלאכה מובהקת, ולכן יש להכריע שהיא רק תיקון 

אכילתו והיא חלק ממעשה האכילה.
שתוצאה  ברירה,  במלאכת  חידשה  התורה  שאמנם  זה,  בהסבר  להוסיף  יש  ולכאורה  ג. 
וכעין פנים חדשות  כן שינוי מהותי באוכל,  זו שהאוכל מבורר ומתייפה היא נחשבת גם 
שבאו לכאן. שכן נראה מדברי הרמב"ן שביאר שאין זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, אע"פ 
שהאוכל  משום  והטעם  המת.  את  וכמוציא  בו  חפץ  שאין  מה  של  הסרה  הוא  שעניינה 

מתייפה בכך.
ו'לאחר זמן' הוא בתרתי, א' בלאלתר נחשב  'לאלתר'  ואפשר שמכיון שכך, החילוק שבין 
דהיינו  במאכל.  'תכונה'  של  חידוש  כאן  ב' שאין  גרידא.  לאכילה  והקדמה  כאילו התחלה 
שאמנם הוא נשאר ללא פסולת, אבל בעצמותו נשאר כפי שהיה. ודוקא כשבורר לאוצר, 
הרי זה פרק זמן ארוך, וכעין מצב של קבע, ולכן יש חשיבות לכך, שבוררו ומכינו להיות 
עומד כך, משא"כ כשהוא לאלתר שזהו מצב עראי, הדר דינא שהוא רק לקיחת אוכל או 

פסולת ממקום אחד למשנהו, ואין שינוי וחידוש במאכל עצמו.
ד. ולפי זה נראה, שזהו ביאור לשון הגמרא בבורר לבו ביום ש'נעשה' כבורר לאוצר, דהיינו 
שבאמת בורר לבו ביום ראוי היה להיות מותר, וכפי שכן הוא באמת לחד מ"ד, משום שרק 
התכלית של 'לאוצר' היא הקובעת את ייפוי האוכל שבברירה, להיות נחשב לחידוש ויצירה 
באוכל. אך מאחר שניתנה מלאכה זו, ונחדשה הלכה שמעשה ברירה הוא מעשה מלאכה, 
צריך שיהיה שינוי הניכר כדי לבטל מהמעשה שם מלאכה. ובגוף מעשה המלאכה אין ניכר 

ההבדל בין בורר לבו ביום לבורר לאוצר.
ואמנם, מטעם זה ראוי היה לאסור אפילו בבורר לאלתר, אלא שכיון שאין ניכר גם שהוא 

ברירה לאוצר, מוכרע המעשה להיות מעשה של אכילה והכנתה.
ה. לפי זה נראה לבאר בדעת המשנה ברורה, שאם ברר לצורך אכילה לאלתר, ושוב נמלך, 
אלא  ברירה שבהיתר,  זו  מכיון שאין  מדרבנן[,  ]אפילו  למפרע,  ההיתר  לדון שיתבטל  אין 
צורת המלאכה,  בעיקר  לדון שיהיה מתלא תלי, משום שחסר  ואין  גרידא,  מעשה אכילה 
דבעינן ברירה לאוצר מעיקרא בכדי לדון את היות האוכל מבורר, כחידוש של מצב שנפעל 

כאן.
ולכאורה מצאנו כעי"ז לגבי הסרת קליפה, שדן הביאור הלכה )שי"ט ס"ד ד"ה הבורר( להתיר 
כשהוא לאלתר. והוא על יסוד סברת המהרש"ל שהם מין אחד ואין על הקליפה שם פסולת, 
אך המגן אברהם הוכיח מהשו"ע שאסור לברור לצורך אחר זמן, ומוכח שאין זה מין אחד, 
ושייך בו ברירה. וכתב הביה"ל שהמג"א מודה שלאלתר יהיה מותר, כמבואר בסי' שכ"א 

בסופו. וצ"ב דפסולת מתוך אוכל אסור גם לאלתר.
והמאמר מרדכי ביאר שבאופן זה שאינו בורר אלא כדי להגיע לאוכל, אין חילוק בין אוכל 
מפסולת או להיפך, אך גם לא עדיף מזה, ולכן אסור לאחר זמן )הו"ד בביה"ל ס"ס שכ"א(. 
גם  ]ולכאורה  לפסולת  נחשב  הקליפה  שאין  המהרש"ל  לסברת  שייך  זה  אין  לכאורה  אך 

נפק"מ בין הסברות לענין כלי[.
לא  הרי בשעת החיבור  לאכול לאלתר  כדי  לומר שאם מסיר את הקליפה  צריך  ולכאורה 
היה שם פסולת כלל, ואחר כך הוא אוכל את הפרי, נמצא שלא היה כאן פרק זמן חשוב 
שהיה לפנינו אוכל מבורר מפסולת. ומכיון שיסוד מלאכת ברירה הוא שמעמיד אוכל מבורר 

לאוצר, מחייב מכך ג"כ שלפסולת גם תהיה חשיבות של שם פסולת. 

שיח המוסר



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת ראה ר"ח אלול 

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 איתי קצנשטיין שליט"א

אוצר בי"ד, לשם מה?

תקנת אוצר בי"ד מובאת בתוספתא )שביעית ריש פ"ח(, 
והעתיקוה להלכה ראשונים נוספים )הר"ש שביעית פ"ח 
מ"ט, הרמב"ן ויקרא כ"ה ז', רבינו דוד פסחים נב:, שו"ת 

הרשב"ש סי' רנ"ח, הראב"ד שביעית פ"ז ה"ג(.
וז"ל התוספתא:

בראשונה היו שלוחי בית דין יושבים על פתחי עיירות, 
ונותנים  ממנו  נוטלים  ידו,  בתוך  פירות  מי שמביא  כל 
אותו  מכניסים  והשאר  סעודות,  ג'  מזון  מהם  לו 
שוכרים  בי"ד  שלוחי  תאנים,  זמן  הגיע  שבעיר,  לאוצר 
פועלים ואורים ]=קוטפים[ אותם ועושין אותן דבילה, 
ומכניסים אותם לאוצר שבעיר, הגיע זמן ענבים, שלוחי 
אותם  ודורכים  אותם  ובוצרים  פועלים  שוכרים  בי"ד 
זיתים,  זמן  בגת, ומכניסים אותם לאוצר שבעיר, הגיע 
ועוטנים  אותם  ומוסקים  פועלים  שוכרים  בי"ד  שלוחי 
ומכניסים  בחביות  אותם  וכונסים  הבד,  בבית  אותם 
כל  שבתות  ערבי  מהם  ומחלקים  שבעיר  לאוצר  אותם 

אחד ואחד לפי ביתו, הגיע שעת ביעור וכו'...
אוצר  בתקנת  שהתועלת  עולה  )שם(  הרמב"ן  מדברי 
שביעית,שמכיוון  פירות  ביעור  א.לענין  היא:  דין  בית 
מן  למבוערים  הפירות  נחשבים  בפירות,  מחזיק  שבי"ד 
הביעור  זמן  לאחר  ומותרים  לבערם,  צורך  ואין  הבית, 
בפירות  סחורה  לעשות  יבואו  שלא  כדי  ב.  אדם.  לכל 
שביעית. מדבריו נראה,שעיקר תקנת אוצר בי"ד נועדה 

כדי למנוע תקלה בפירות שביעית.
בית  אוצר  שתקנת  זמנינו  אחרוני  כתבו  בימינו,  אכן 
החיים  צורת  נוספים:כיום  טעמים  מכמה  נצרכת  דין 
השתנתה,ואדם הגר בעיר, ומעוניין ללקט פירות הפקר 
נסיעהלמטע  רבלצורך  ממון  להוציא  צריך  בשביעית, 
מנת  על  בזהירות  הפירות  את  לקטוף  ההפקר.עליו 
שלא להזיק לעצים,שהרי הפירות בלבד הם הפקר,ולא 
לא  קטיף  שע"י  באתרוגים  מאד  מצוי  )לדוגמא  העץ 
מסודר,נגרם נזק לפרדס ודרוש שיקום ארוך לאחר מכן(.

לאחר כל הטורח הזה, אין לו רשות ללקט יותר מפרנסת 
ההפקר"  מן  שמביאין  כדרך  ביתו"מעט  ובני  עצמו 
כיום  שאין  הכ"ד(.נמצא  פ"ד  ויובל  שמיטה  )רמב"ם 
הפסוק  יתקיים  וכיצד  עצמי,  לקטיף  כלכלית  הצדקה 

"והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה..."
כמו כן, חלו בזמנינו תמורות רבות גם בתחום החקלאות. 
בפירותיהם,ויעשו  יטפלו  לא  אם  המטעים,  מן  ברבים 
במניעתן  שיש  המותרות)אותן  המלאכות  שאר  את 
חשש קילקול של רוב הפירות(, לא יצמחו בהם פירות 
הראויים לאכילה. נמצא שע"י שבית הדין לוקח על עצמו 
לציבור,מתקיים  הפירות  ובחלוקת  בשדה  הטיפול  את 
ליהנות  יכול  לאוכלה",והציבור  "לכם  של  התורה  רצון 
מפירות שביעית.מכיוון שבעלי השדה מכירים בדרך כלל 
את צורכי השדה באופן הטוב ביותר, מעסיק בי"ד בדרך 
כלל אותם כשלוחיו, לצורך ביצוע המלאכות המותרות 
גיבורי  והקטיף, וכך אף עוזר בית הדין במעט בפרנסת 

הכח.

לגבי המלאכות המותרות, כמובן שאסור לשליחי בי"ד 
רק  מותר  הפרי  דלדול  למשל  אסורות.  מלאכות  לבצע 
בפריחה ולא לאחר נפילת הפרח ויציאת החנטים, לכן 
השנים,  ככל  דולל  לא  שמיטה  של  שפרי  מאד  ייתכן 
ביה"ד  ע"י  שמחולקים  הענה  תפוחי  ואכן  קטן.)  ויצא 
שבשוק.(  לתפוחים  ביחס  מאד  קטנים  הגרנ"ק  של 
הדליה  כמו  דרבנן  מלאכות  רק  מתיר  ביה"ד  בנוסף, 
שלולי עשייתן ישנם מקרים שיגרם נזק גדול לעץ, אבל 
]כאשר  בשמיטה  זמירה  תיקוני  של  דאוריתא  מלאכה 
עיקר הזמירה בכרם נעשתה לפני ר"ה[ – ודאי שאסור. 
בנוסף, יש להדגיש כי אסור גם לבית הדין לשמור את 
פרק  שביעית  הגרי"ש  ]משנת  שברשותו  והכרם  המטע 
ה,טו[. מה שאומר שכל יהודי יכול להגיע בעצמו למטע 
ההשתתפות  סכום  קביעת  לעצמו.  ]בעדינות![  ולקטוף 
בהוצאות החלוקה נעשה ע"י בית הדין כמובן, ומורכב 
הנצרכים  הטיפול  חומרי  ושאר  המים  ממחיר  בעיקרו 
מבעל  ההשקיה  מערכת  המותרות,שכירת  למלאכות 
המותרות  המלאכות  לביצוע  פועלים  השדה,שכירת 
סכום  )בד"כ  והחלוקה.  ההובלה  והוצאות  והקטיף, 
 )20% )כ-  ניכרת  בצורה  זול  בהוצאות  ההשתתפות 
ממחיר הפירות בשוק הכללי, אך לעיתים עלול להיווצר 
הריאלי,  לרף  מתחת  יורדים  בשוק  המחירים  בו  מצב 
וסך ההשתתפות בהוצאות בית הדין שווה למחיר בשוק 
צריך לקחת בחשבון שבית  יקר ממנו...  או אף  הכללי, 
הדין משלם עבור ההוצאות סכום קבוע מראש, כך שאין 
להוזיל  בד"כ  יכול  ואינו  הוא משתתף במשחקי השוק, 

מחירים היום ולגבות מחיר גבוה יותר מחר ...(
את  בפועל  מחזקים  דין  בית  מאוצר  תוצרת  בלקיחת 
שמירת השמיטה בארץ ישראל, שהרי כאמור החקלאי 
המפקיר את שדותיו במסגרת אוצר בית הדין, נשכר על 
ידי בית הדין לעשיית המלאכות המותרות, וכך מקילים 
מלך  של  ללגיונו  ומצרפים  הניסיון,  את  במעט  מעליו 

עוד גבור כח.
ולסיום - מעשה מהשטח:

אחד  יצר  החורף,  פירות  חנטת  ממש,ימי  אלו  בימים 
קשר  הדר  פירות   )!( דונם  כ-1,500  המגדל  החקלאים 
עם ארגון "איילת השחר",וסיפר להם על הניסיון הגדול 
את  זמר  דין,  ע"פ  הכל  עשה  עתה  עד  בפניו:  הניצב 
העצים כדין וכו'. כעת רוצה הוא להפקיר את פירותיו, 
ולמוסרם לאוצר בית דין, אולם הבעיה היא שאף אוצר 
בית דין אינו מוכן להתחייב לשכור את החקלאי לצורך 
הקטיף וכו', מכיוון שאין מספיק צרכנים לפירות אלו...

בעירנו קיימות מעט מאד תחנות חלוקה, וסך התוצרת 
המחולקת בהם נמוך בהרבה מהפוטנציאל הקיים עירנו.

הבא נצטרף לקריאתם של מאורי הדור לחיזוק אוצרות 
בתי הדין, וכדברי מרן הגר"נ קרליץ שליט"א )חוט שני 
קונ' אוצר בי"ד עמ' שמה,לעניין השימוש באוצר בי"ד(: 
את  ולהרחיב  כח  הגיבורי  ביד  לסייע  אנו  "מחויבים 
שם  במצוותם  מקדשים  אשר  השביעית  שומרי  ציבור 

שמים ברבים ומכריזים שהארץ היא של הקב"ה!"
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abeitar45@gmail.com בסייעתא דשמיא ניתן לקבל את הגליון גם במייל. נא לשלוח בקשה לכתובת

בפומבי, יקנא קנאת ה' באמת.
דין  איננו  הקנאות  גדר  מהי?  קנאות 
פשוט הנוהג בכל, כי לא היה זמרי חייב 
והיינו  שעה.  הוראת  בגדר  אלא  מיתה 
פוגעים  קנאים  ארמית  "הבועל  דתנן 
נאמר  בטומאה  ששמש  ובכהן  בו" 
פרחי כהונה מפצעים את מוחו בגזירין 
)סנהדרין פא: במשנה(, כי אלו הן דינים 
מיוחדים של הוראת שעה למען קידוש 
עבירה  בגדר  זה  )ואולי  יתברך  שמו 
לשמה, כמאמרם ז"ל אצל יעל וסיסרא 
]נזיר כג:[, כי י"ל שכל הוראת שעה היא 
בעבירה  והתנאי  לשמה,  עבירה  כעין 
לשמה הוא שלא נהנה כלום מהעבירה, 

אך אולי יש לחלק(. 
ולא שייך להוראה כזו אלא מי שמרגיש 
כאב בחילול ה' על דרך מציאות ממש, 
והיינו הרגשה שלמה )והיינו את בריתי 
ראוי  הוא  זו  שבדרגה  ומי  כנ"ל(,  שלם 

לקנאות.
הדברים נפלאים שפנחס הגיע לשלמות, 
ולכן קינא, כי רק מי שבדרגה גבוהה זו 
יכול לקנאות לשם ה' בלי שום כוונות 
חיצוניות, ולכן גם לא מת, כיוון שהגיע 
לשלמות בעוה"ז יכל לעלות שלם, וכפי 
קטועה  שהו'  מביא  שהמדרש  שפתחנו 
פנחס  שקנה  שע"י  לרמז  חסרה,  ולא 
שלום",  ל"ברית  זכה  במידות  שלמות 
"שלום"  בין  השיכות  מה  ושאלנו 
מיושבים  והדברים  קנאות,  למעשה 
שהשכין  דלעיל,  רבה  המדרש  כדברי 
שלום בין הקב"ה לבניו ע"י שקינא על 
חילול ה' ועל צער השכינה בעבירה, וזהו 
ח"ו,  לרעה  חיבור  ולא  אמיתי,  שלום 
ויש כאן "שלמות "ושלום", ויוצא שע"י 
וע"י  לקנא,  לדרגה  הגיע  "השלמות" 
מתאים  ולכן  שלום",  "לברית  זכה  זה 
שפנחס זה אליהו שיבא במהרה בימנו 
למקומה,  השכינה  את  ויחזיר  לגאלנו, 

וע"י זה ישכין שלום בין הקב"ה לבניו.
בין  בימי  להיאמר  אלו  דברים  ונאים 
הבית  חורבן  על  שמבכים  המצרים, 
שיבא  אנו  ומצפים  שכינה,  וסילוק 
שכינה  ו"ישיב  ויגאלנו,  ]פנחס[  אליהו 

בתוכנו" במהרה בימינו אמן.

גדול השלום - המשך


