
שיח הפרשה

למועד שנת השמיטה

עוד קול הקורא "קדוש אלול" מכה 
חודש  ראש  אתא  והנה  באזנינו, 
קול  בחרדת  לבבות  מיתרי  ומרעיד 
תחינה,  שופכים  לבב  ברי  השופר. 
מתמלא  הוא  באשר  יהודי  וכל 

באימת הדין הממשמש ובא.

בכל שנה ושנה מוקדשים ימי האלול 
הדין  ימי  לקראת  דרבה  להכנה 
ועבודתם  תשרי,  דחודש  והרחמים 
– עבודת התשובה המהולה בריצוי 
דברים בתפילות ותחנונים, בשיפור 
אמנם  המידות.  ותיקון  המעשים 
השמיטה,  שנת  במועד  זו,  בשנה 
ההכנה  וימי  תשרי  חגי  מקבלים 

דאלול שלפניהם מימד נוסף.

ותפארתנו  קדשנו  ובית  זכינו  לו 
בנוי היה במלא הדרו, היינו מצווים 
מתן  של  הוד  רב  במעמד  להקהל 
תורה בזעיר אנפין )עי' שפ"א וילך(. 
בבחינת  כולם  נכללים  וכנתינתה, 
האנשים   - אחד  בלב  אחד  כאיש 
שליח  ישראל  ומלך  והטף,  והנשים 
)ל'  הא-ל  דברי  להשמיע  הוא 

הרמב"ם פ"ג מחגיגה ה"ו(. 

אמת מה נהדר המראה הגדול הזה, 
"שיקהלו הכל יחד וכו' לשמוע דברי 
התורה, ולהיות הקול יוצא בתוך כל 
העם אנשים ונשים וטף לאמר: מה 
יחד  שנתקבצנו  הזה  הרב  הקיבוץ 
לשמוע  התשובה:  ותהיה  כולנו? 
עיקרנו  כל  שהיא  התורה  דברי 
מתוך  ויבואו  ותפארתנו!  והודנו 
והוד ערכה  כך לספר בגודל שבחה 
ועם  חשקה,  בלבם  הכל  ויכניסו 
השם  את  לדעת  ילמדו  בה  החשק 
במעשיו"  ה'  וישמח  לטובה  ויזכו 

)חינוך תריב(.  

הוא  קבוע  זו  מצוה  של  זמנה 
לחנם  ולא  השמיטה,  שנת  למועד 
גילה  דבר  של  מסודו  טפח  הוא. 
סיומה  עם  בחיי.  רבנו  החסיד  לנו 
סופו  אל  בא  השמיטה,  שנת  של 
העולם,  מציאות  של  שלם  מחזור 
וחד  שנין  אלפי  "שית  בבחינת 
זה  מהלך  של  שלימותו  חרוב". 
מחייבת שמחזור השמיטה הבעל"ט 
יתחיל במקום גבוה כל-כך, שיהווה 
המשך לנקודת הסיום של השמיטה 
השמיטה  שנת  במועד  הקודמת. 
המסיים  העולם  בני  כל  נקהלים 
את מחזור מציאותו, נקראים לפני 
מלכו של עולם. ובעמוד שלוחו של 
הק-ל לקרוא בתורת הק-ל, אשר בה 
אסתכל וברא עולמו, מוכתר העולם 
מהלכו  את  כעת  המתחיל  החדש 

בכתר מלכות, והיתה לה' המלוכה.

שנת  בשלהי  שלנו,  האלול  ימי 
ולהעלות  לכלול  בכוחם  השמיטה, 
שהיוו  כולם  המעשים  כל  את 
שנות  בשבע  חיינו  מציאות  את 
הנעלים  הרגעים  את  השמיטה, 
רגעי  ואת  ההתעלות  ורוממות 
ולחתום  הכשלון,  ומרירות  הנסיון 
שכולו  הסיום  בחותם  כולם  את 
לעולם  שמים  מלכות  עול  קבלת 
חדש ומתוקן, לתקן עולם במלכות 

ש-ד-י.

שופרו של אלול השתא לא רק רמז 
תקווה  של  קול  בת  אלא  בו,  יש 
לשמוע קול שופר גדול, שופרו של 
יובל עלמא דחירו, אשר ישמע עם 
במהרה  צדקנו  משיח  פעמי  קול 

בימינו, אמן.

דבר המערכת

הרה"ג רבי אשר גרוס שליט"א

חקירה בענין קיום מצוות שמיטת 
כספים בזמן הזה

- ט(: "מקץ שבע שנים תעשה  )טו, א  כתיב בפר' ראה 
שמיטה וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר 
קרא  כי  אחיו  ואת  רעהו  את  יגוש  לא  ברעהו.  ישה 
אלו'  ד'  אשר  בארץ  ד'  יברכך  ברך  כי  וגו'  לד'  שמיטה 
נותן לך נחלה לרשתה. השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך 
בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך 

באחיך האביון ולא תתן לו וגו' והיה בך חטא".
ידועה המחלוקת הגדולה שיסודה בגמ' בגיטין ל"ו ע"א. 
כשרבן גמליאל ראה שהעם נמנעו מלהלוות בסוף שנת 
ותיקן  עמד  תשמט,  שההלואה  חשש  משום  השמיטה 
דמדאורייתא  מידי  איכא  ומי  הגמ'  שואלת  פרוזבול, 
משמטא שביעית והתקין הלל דלא משמטא, אמר אביי 
בשביעית בזמן הזה ורבי היא, דתניא רבי אומר וזה דבר 
אחת  מדבר,  הכתוב  שמיטות  בשתי  שמוט"  "השמיטה 
אתה  קרקע  משמט  שאתה  בזמן  כספים,  ואחת  קרקע 
משמט כספים ובזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה 
לשביעית,  זכר  דתשמט  רבנן  ותיקנו  כספים,  משמט 
עמד  זה  את  זה  מלהלוות  העם  שנמנעים  הלל  ראה 
והתקין פרוזבול וכו', רבא אמר הפקר ב"ד הפקר. וביאר 
רבנן  כמו  שהלכה  וסובר  אביי  על  חולק  שרבא  רש"י 
שחולקים על רבי וסברי שגם בזמן הזה שביעית נוהגת 
מדאורייתא. ומה שר"ג תיקן פרוזבול זה מדין הפקר ב"ד 
דבר  עקירת  כאן  אין  דבר שבממון  ומשום שזה  הפקר, 

מן התורה.
ונחלקו בזה הראשונים: הר"ן הרשב"א והרז"ה סוברים 
ששביעית בזמן הזה היא רק מדרבנן, כדברי אביי שמביא 
משום רבי, וכן פסקו הרמב"ם והשו"ע להלכה, ולעומתם 
משום  כרבנן  שהלכה  סוברים  התרומות  וס'  הרמב"ן 
כמו  ההלכה  ולכן  מחביריו,  ולא  מחבירו  כרבי  שהלכה 
רבא שנקט כרבנן שסוברים ששמיטת כספים בזמן הזה 
מדאורייתא, וההיתר של פרוזבול הוא מדין הפקר ב"ד 

הפקר ולא הוי עקירת דבר מן התורה.
ויש לחקור לפי השיטות ששביעית בזמן הזה מדאורייתא, 
האם תקנת ר"ג לעשות פרוזבול מבטלת לגמרי את דין 
תקנה  היתה  הפרוזבול  ענין  שכל  או  כספים,  שמיטת 
עיקר  את  בעצם  אבל  העולם,  תיקון  מפני  זמן  באותו 
דין שמיטת כספים עדיין יש מקום להחמיר וראוי לנהוג 
דין זה, ונפק"מ האם יש ענין להחמיר בכל זאת לפחות 
ולהעמיד  כדי להרויח  פרוזבול  בחוב קטן להלוות ללא 
את מצוות שמיטת כספים בזמן הזה, כדי לקיים מצוות 
לא  זה  מנהג  שנוהג  שמי  שנאמר  או  דאורייתא,  עשה 

יהיה אלא מן המתמיהין אחרי שתיקן ר"ג דין פרוזבול.
התומים )סי' ס"ז סק"א( מאריך טובא וכותב שמן הראוי 
להחמיר ולנהוג גם בזמן הזה דין שמיטת כספים, כי מה 
מאוד מזהיר אותנו הנביא בגולה )ירמי' לא, כ( "הציבי 
ד' שהיא חובה עלינו  זכר למצוות  ציונים", לעשות  לך 
למצוות  זכר  נשים  לא  ואיך  אדמתינו,  על  בהיותינו 
שמיטה, שהרי היא המצווה אשר היה הראשון בסיבת 
הקאתינו לגלות, ובמיוחד שע"י מצווה זו ראינו את ברכת 
מצוותיו,  לשומרי  השישית אשר משלם שכר  בשנה  ד' 
ולא עוד אלא שזו שנת רצון ד' ללמדינו ולחנכינו אשר 
ישליך אדם את אלילי כספו, ולא יצבור הון ככל הגויים 
ונאות לעובד השלם מבלי  אשר שמו כספם אלוהיהם, 
המדומה  בהבל  אונו  וראשית  וחילו  חושו  כל  לשים 
ולא  התורה,  כמשפט  שלא  עושר  לאסוף  ובתחבולות 
וע"י שמיטת כספים בשנת  כל המרבה סחורה מחכים, 
ההסתפקות  מידת  את  זו  מצווה  לנו  תחזק  השמיטה 
כראוי לעובדי ד', ובתורתו יהגה יומם ולילה, וברכת ד' 

הרה"ג רבי יהונדב וינשטיין שליט"א

די מחסורו אשר יחסר לו

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר 
ולא תקפץ את  לבבך  לא תאמץ את  לך  נתן  ה' אלהיך 
והעבט  לו  ידך  כי פתח תפתח את  ידך מאחיך האביון: 

תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו: )דברים ט"ו ז-ח(.
)כתובות סז( שמה שנאמר די מחסורו  ומתבאר מהגמ' 
אשר יחסר לו, אינו מוסב רק על הלואה תמורת משכון, 
כמו שמשמע מלשון העבט תעביטנו, אלא זה מוסב גם 
לשון  וזה  לו.  ידך  את  תפתח  פתוח   - דקרא  רישא  על 
השו"ע )יו"ד סי' רנ סעיף א( כמה נותנין לעני, די מחסורו 
אשר יחסר לו. כיצד, אם היה רעב, יאכילוהו. היה צריך 
לכסות, יכסוהו. אין לו כלי בית, קונה לו כלי בית. ואפילו 
אם היה דרכו לרכוב על סוס ועבד לרוץ לפניו כשהיה 
ואחד  אחד  לכל  וכן  ועבד.  סוס  לו  קונה  והעני,  עשיר, 
לפי מה שצריך וכו'. הגה: ונראה דכל זה בגבאי צדקה, 
די  לעני  ליתן  מחוייב  היחיד  אין  אבל  ביחד,  רבים  או 
מחסורו, אלא מודיע צערו לרבים, ואם אין רבים אצלו 

יתן היחיד, אם ידו משגת. עכ"ל.
ימכור איש את בתו  וכי  זה מאי דכתיב  ויש לעיין לפי 
ומכר  אחיך  ימוך  כי  בהר(  )פרשת  וכתיב  וגו',  לאמה 
ומה  וגו',  לך  ונמכר  ימוך אחיך עמך  וכי  וגו',  מאחוזתו 
לו למכור את אחוזותיו ואת בנותיו ואת עצמו מאחר 
די  גמורה  מתנה  אפי'  לו  לתת  מישראל  כ"א  שמחוייב 
מחסורו אשר יחסר לו. ואפי' לפי הרמ"א שאין החיוב על 
כל יחיד, היינו במקום שיש רבים שיכולים לתת כולם 
יחד, ואם אין רבים אצלו יתן היחיד, א"כ ממ"נ אם יש 
שם רבים יתנו לו הרבים כל מה שצריך, ואם אין שם 
יחיד יתן לו היחיד, שבע"כ ידו משגת לתת לו, שהרי יש 
לו את הסכום לקנות את בתו או את עצמו, וא"כ את 

אותו סכום עצמו יתן במתנה בשביל מצות צדקה.
עוד קשה כיון שחייבים מדאורייתא לתת לעני די מחסורו 
אשר יחסר לו, איך התקינו באושא שהמבזבז אל יבזבז 
שיש  מכח  זה  את  שעשו  לומר  ודוחק  מחומש?  יותר 
לב"ד לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, דלא מצינו 
אלא לעשות סייג לתורה, ולא סתם לעקור דברי תורה. 
ואם מפני שלא יעני ויצטרך לבריות, למה לא סמכו על 
הבטחת התורה: כי בגלל הדבר הזה יברכך יי' אלהיך בכל 
לפי הרמ"א בסי' תרנו  ואמנם  ידך.  ובכל משלח  מעשך 
שבכל מצות עשה אינו חייב לבזבז יותר מחומש, אולי 
י"ל שמה שאינו מחוייב לבזבז יותר מחומש אינו מתקנת 
אושא, אלא הוא דין כללי שעל כל מצוה אין צריך לבזבז 
יותר מחומש, רק יש רשות לבזבז יותר מחומש אם ירצה 
והם תקנו שלא יעשה כן. אבל לפי מה שמצדד הביאור 
הלכה שם )בד"ה אפילו( שבכל התורה חייב להוציא על 
על  לחזר  ואפי'  ממונו,  כל  את  בה  שמחוייב  מצוה  כל 
הפתחים, ע"ש. א"כ איך באו והתקינו שלא יבזבז יותר 

מחומש. 
ערכין(  הלכות  )סוף  הרמב"ם  ממשמעות  קשה  עוד 
שמה שאמרו לא לבזבז יותר מחומש נאמר רק במצוות 
שאינו מחויב בהם אלא מחמת נדרו, והרי לכאו' משמע 
שהתקינו כן בעיקר על מצות צדקה, והרי במצוה זו הוא 
מחוייב גם שלא מחמת נדרו, לתת לכל עני די מחסורו 

אשר יחסר לו. 
ויש לומר שהחיוב לתת לעני די מחסורו אשר יחסר לו, 
נאמר רק למי שיש לו עצמו כל מחסורו, כגון שיש לו 
בית וממון להתפרנס בו הוא ובניו עד סוף ימיהם, וגם 
ממון להשיא את בניו ובנותיו בכבוד, אבל מי שאין לו די 
מחסורו אינו מחוייב להביא לעני כלום, דמאי חזית דדי 
מחסורו של העני סומק טפי מדי מחסורו שלו, וכבר בא 
ר"ע ולימד "חייך קודמין". 
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שיח המשפט

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"תורת המוקצה"
בהדרת כבודה של תורה הננו להציג בפני בני התורה 
והנשגב "תורת המוקצה",  והוגיה, את הספר היקר 
פרי תנובתו ויצירתו המופלאה של הרה"ג רבי יעקב 
שלמה"  "תורת  כולל  ראש  שליט"א,  סיטון  מאיר 
בעירנו, וממרביצי התורה ומעמידיה בקהילת "טוב 

דעת" שבשכונת הגפן.
מוקצה  עניני  בכל  וגדוש  מלא  הינו  דנן  החיבור 

הספר  סימני  בכ"ו  שבת.  מסכת  פני  על  הפזורים 
המחבר  הרה"ג  מפליא  עמודיו,  מאות  ובשלוש 
שליט"א במלאכת אומן להעמדת הסוגיות על מכונם, 
החל  ונבונה,  נכונה  ובעריכה  אופנו,  על  דבור  דבר 
לאסוקי שמעתתא  ועד  והראשונים,  הגמרא  מדברי 
אליבא דהלכתא, יחד עם חידושים נפלאים ממעיינו 
המבורך, כאשר הדברים כולם נתבררו ונתלבנו ביני 
הרה"ג  שבראשות  שלמה"  "תורת  בכולל  עמודי, 

המחבר שליט"א.

גדולי  של  הנלהבות  בהסכמותיהם  מעוטר  הספר 
נעוריו;  מימי  המחבר  של  רבותיו  שליט"א:  התורה 
ראש ישיבת עטרת ישראל, הגאון רבי ברוך מרדכי 
אזרחי שליט"א, והמשגיח הגה"צ רבי חיים וואלקין 
דאתרא  מרא  המעטירה;  עירנו  רבני  וכן  שליט"א, 

הגאון  שליט"א,  תופיק-אביעזרי  יעקב  רבי  הגאון 
רבי  והגאון  שליט"א  אויערבאך  שמחה  מאיר  רבי 

משה דוד אדלר שליט"א.

לומדי הלכות שבת וסוגיותיה החמורות של הלכות 
יעיינו  כאשר  טובא  יתענגו  ענפיה,  כל  על  מוקצה 
 - מלכים  שולחן  על  לעלות  הראוי  זה,  בספר  ויהגו 

מאן מלכי רבנן.
ביתר  שיוסיף  שליט"א  המחבר  להרה"ג  ברכותינו 
בהרבצת  ועוצמה,  כוח  וברוב  עוז  וביתר  שאת 
ומתך  הדעת  הרחבת  מתוך  קרנה,  והרמת  התורה 
ושנים  ימים  לאורך  מעליא,  ונהורא  גופא  בריות 

טובות, אמן ואמן.

ויכתב בספר

היא תעשיר, וא"כ למה לא נדבק במצווה חשובה זו מתוך 
שמחה, ואפילו אם ננקוט כשיטת הרז"ה וסיעתו ששמיטה 

אינה נוהגת בזמן הזה בכל זאת כדאי הוא הזכר לה.
וסייעתו  הרמב"ן  שיטת  את  שמצאנו  אחרי  ובפרט 
ששמיטת כספים בזמן הזה מדאורייתא ונוהג גם בחו"ל. 
והאריך בספר התרומות )שער מ"ה ה"ד( להסביר ולהצדיק 
את שיטתו שנוהגת היום לכתחילה, ופסק בסוגיין שרבי 
שמיטת  ותלינן  כוותיה,  פסקינן  ולא  יחידאה  דעת  זה 
היובל שהיום  ולא במנהג  כספים במנהג שמיטת קרקע, 
אינו נוהג, ומשום שקדושת עזרא לא בטלה, ולכן שמיטת 
ולכן  כספים,  שמיטת  גם  תלינן  ובזה  בטלה,  לא  קרקע 
ראוי לכל איש להחמיר ולעשות עכ"פ פרוזבול לבל תשכח 

מצווה זו מישראל.
שסוברים  ואחרונים  ראשונים  חבל  שמצינו  ואחר 
ששמיטת כספים מדאורייתא, א"כ לכאורה היה מן הראוי 
לקיים  שיוכל  באופן  עצמו  להעמיד  להשתדל  הזה  בזמן 
מצווה דאורייתא זו לכל הפחות בהלוואה אחת או שניים, 
משום שזה לא רק ענין של זכר למצוות השמיטה, אלא 

שאפשר לזכות לקיים מצווה דאורייתא, ולזכות גם לכל 
הברכות שנאמרו על שמיטת כספים, וזה בוודאי לא גרע 
משאר מצוות נדירות, שעושים היום כל מיני טצדקי כדי 

לקיימם גם באופן שאינו חייב לכתחילה.
ובאמת מצאתי בספר בן איש חי פר' כי תבוא וז"ל: והנה 
יש המתחסדים אחר שכותבים הפרוזבול, מלווה לחבירו 
יותר ועל סך זה לא יחול  סך מה עשרה גרוש פחות או 
בפרוזבול  שיתנה  או  כתיבתו,  אחר  שמלווהו  הפרוזבול 
לפורעו,  ר"ה  אחר  חבירו  וכשיבוא  זו,  מהלוואה  חוץ 
מנהג  הנהגתי  וכן  ממנו,  יקבל  ולא  אני  לו משמט  יאמר 
זה בעיר בגדד, ואשריכם ישראל אוהבי מצוות שעושים 
אותם בשמחה. וכן אישה יכולה לקיימה ע"י איזה מאכל 
ר"ה  אחרי  וכשתבוא  ר"ה,  לפני  לחבירתה  שמשאילה 

להחזיר תאמר לה משמטת אני.
וכן מטו משמיה דמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בספר משנת 
הגרי"ש )ח"ג ספ"ב עמ' קל"ב( וז"ל: אחרי שעשה פרוזבול, 
לקיים  כדי   )₪  10 ב-  )סגי  כסף  סכום  להלוות  ענין  יש 

מצוות שמיטת כספים.

נח  ב"ר  פישל  אפרים  הרב  מורי  אבי  לע"נ  הדברים  יהיו 
ישראל זצ"ל, שבשבת זו חל יום פטירתו

בעניין שמיטת כספים - המשך

הרה"ג רבי גדעון ריבלין שליט"א   

אי דיינינן האידנא דיני אש ובור

איתא בשו"ע חו"מ )סי' א' ס"א( בזמן הזה דנים 
הדיינים דיני הודאות והלוואות וכו' שהם דברים 
המצויים תמיד ויש בהם חסרון כיס, אבל דברים 
אין  כיס  חסרון  בהם  שיש  אע"פ  מצויים  שאינם 

דנים אותם.

המצוי,  כדבר  חשיב  אי  ובור  אש  בדין  לעיין  יש 
ופי'  כתב,  )ס"ב(  החובל  פרק  ריש  אשר"י  ובהג' 
גובין  כיו"ב  שהוא  כל  אלא  בלבד  שור  ולא  ר"ח 
כגון רגל ומבעה ובור, כולהו גובין בבבל )מא"ז(, 

ומהרי"ח מספקא להו באש ובור אי גובין בבבל.

ובפתחי תשובה הביא חבל פוסקים דסברי דדנים 
האידנא דין אש ובור, והכריח דאף דעת הטוש"ע 
ל"ז( דשור תם שדחף  )סעי'  ת"י  בסי'  כן, דכתבו 
האידנא בהמה לבור בעל הבור משלם רק שלשה 
דאין  מהרביע  השור  בעל  שפטור  ואף  חלקים, 
הבור  בעל  אין  מ"מ  האידנא,  קנסות  דיני  דנים 
משלם במקומו. והכי נקטו לדינא קצוה"ח ושער 

משפט.

ליכא  בור  דיני  שהביא  ת"י  בסי'  השו"ע  ]מדברי 
דאיכא  בור,  דיני  האידנא  דדנים  דס"ל  להוכיח 
וכמש"כ  לתפיסה,  דנפ"מ  משום  דכתבם  למימר 
דיינינן  דיני שור תם אע"פ דלא  ל"ב  שם בסעיף 
האידנא דיני קנסות משום דנפ"מ לתפיסה, מיהו 
ממש"כ בסעיף ל"ז דהאידנא שור תם פטור ובעל 

הבור חייב איכא ראיה[.

ובביאור הגר"א )ס"ק יד( בליקוט קמא פסק נמי 
שהג"א  דאף  וכתב  ובור,  אש  דין  האידנא  דדנים 
הביא בשם מהרי"ח דמספקא ליה מ"מ הא הג"א 

גופא בפרק הפרה )סי' יב( כתב משמיה דמהרי"ח 
שור  הזה  ובזמן  וז"ל:  בור,  דין  האידנא  דדיינינן 
הבור  בעל  שילם  לא  לבור  חברו  את  שדחף  תם 
משור  לאשתלומי  דליכא  אע"ג  חלקים,  ג'  אלא 

דפלגא נזקא קנסא, מהרי"ח.

לו  דנראה  כתב  )ס"ה(  החובל  פרק  ביש"ש  ברם 
דאין דנים האידנא דין אש ובור לפי שאין נזקים 
אלו שכיחים, ואף דאבי העזרי כתב דדיינינן מ"מ 
במהר"ח או"ז מספקא ליה, הלכך אין דנים. ובש"ך 

ובנתיבות סק"ב פסקו כוותיה.

ובש"ך בתקפו כהן )סי' מ'( ובפת"ש )סק"ב( ביארו 
ליה  מספקא  ומהרי"ח  דמאחר  היש"ש  בכוונת 
ויש  מיניה.  מגבינן  ולא  קולא  ממונא  ספק  הו"ל 
דפשיטא  ביש"ש  דיעויין  חדא,  בדבריהם,  להעיר 
ליה גם בלא דעת המרי"ח דאין דנים האידנא דין 
בחיזוק  רק  מהרי"ח  דברי  את  והביא  ובור  אש 
הפרה  בפרק  דהג"א  לעיל  דהובא  ואידך  לדבריו, 
דיינינן  דכן  המהרי"ח  דברי  את  הביא  יב(  )סי' 
האידנא דין אש ובור, ואם הכרעת היש"ש יסודה 
על ספיקו של המהרי"ח הא איהו גופיה כבר כתב 

כדבר פשוט דדיינינן האידנא דין בור.

ובדברי היש"ש גופיה איכא לעיוני במש"כ בפרק 
החובל, מדבריו פרק הפרה )ס"ס מ'( וז"ל והאידנא 
בהמה  שדחף  תם  שור  קנסות  דיני  מגבינן  דלא 
לבור משלם בעל הבור ג' חלקים והרביעי מפסיד 
הניזק, עכ"ל. מבואר להדיא דס"ל ליש"ש דדיינינן 
האידנא דין בור, שו"ר דבקונטרס הספיקות כלל 

ד' אות י' עמד אף הוא בקושיא זו, והניח בצ"ע.

וכן צ"ע בדברי הש"ך, דבסי' א' פסק כיש"ש בפרק 
החובל דאין דנים האידנא דין אש ובור, ומאידך 
תם  דשור  השו"ע  דברי  על  לז(  )סעיף  ת"י  בסי' 
הבור  ובעל  השור  בעל  פטור  לבור  בהמה  שדחף 
נמי  דהכי  )בסק"ד(  הש"ך  כתב  חלקים,  ג'  ישלם 
דלא  לא מבעיא  וא"כ  הפרה.  בפרק  היש"ש  דעת 
העיר שם הש"ך מידי מדברי היש"ש בפרק החובל, 
אלא אף הביא סיוע מדבריו בפרק הפרה, אלמא 

ולא  דהיש"ש  מימרות  תרי  הש"ך  קמיה  דהוו 
קשיא ליה מאומה.

דברי הש"ך בתקפו  על  יש להקשות  זה  דרך  ועל 
בור,  דין  האידנא  דנים  דאין  הטור  דדעת  כהן 
בהמה  שדחף  תם  דשור  ת"י  בס"ס  הטור  מדברי 

לבור בעל השור פטור ובעל הבור חייב.

ליש"ש  ס"ל  דלעולם  הקושיות,  לחומר  ונ"ל 
כמש"כ בפרק החובל דאין דנים האידנא דין בור 
דיינינן  ודמי לקנס דלא  דחשיב כהיזק לא שכיח 
האידנא, מיהו חלוק דין היזק שאינו שכיח מדין 
קנס, דקנס ליכא חיוב כלל דכל שלא פסקו בי"ד 
משא"כ  חיוב  חלות  גביה  ליכא  חובו  את  סמוך 
וחשיב  גמור  חיוב  גביה  איכא  שכיח  דלא  היזק 
אלא  סק"ו  קצוה"ח  כמש"כ  משלם  לא  אם  גזלן 
שאם מסרב אין כח ביד בי"ד לדונו, ועל כן בפרק 
החובל דאיירי לענין ישיבת הדיינים כתב היש"ש 
דאין דנים האידנא דין בור, משא"כ בפרק הפרה 
דבעל  היש"ש  כתב  החיוב  עיקר  לענין  דאיירי 
דיני  האידנא  דניינינן  דלא  דכיון  פטור  השור 
קנסות ליכא גביה חיוב כלל אבל בעל הבור חייב, 
ואה"נ דאם יסרב בעל הבור לשלם לא ידונו על 

כך בי"ד, אך מ"מ גזלן הוי.

בסי'  הטוש"ע  כוונת  את  נמי  הש"ך  יפרש  וכך 
את  ופטרו  הבור  בעל  את  דחייבו  לז(  )סעי'  ת"י 
ישיבת  לענין  הדין אבל  היינו מעיקר  בעל השור 
הדיינים גם בור לא דנים, ועל כן בסי' א' דאיירי 
דברי  את  הש"ך  הביא  הדיינים  ישיבת  לענין 
בור,  האידנא  דיינינן  דלא  החובל  בפרק  היש"ש 
ובסי' ת"י דאיירי בעצם דין חיוב ופטור בור ושור 
תם האידנא הביא הש"ך את דברי היש"ש בפרק 
הפרה דבעל השור פטור ובעל הבור חייב, ואע"ג 
דלא  קונה"ס  ומדברי  א'  בסי'  מבהגר"א  דחזינן 
יש  והיש"ש  הש"ך  בדעת  מ"מ  חילוק  להאי  ס"ל 

לומר כן.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

א'  סעיף  קצ"ו  בסימן  מבואר 
עליו  מברך  אינו  איסור  שהאוכל 
ואפילו  מנאץ,  אלא  מברך  זה  דאין 
בדין  שם  מ"ב  )עיין  דרבנן  באיסור 

אוכל בשוגג(.
שביעית  פירות  גבי  לדון  ויש 
בישול,  ע"י  אכילתם  דרך  שעיקר 
במי שאוכל אותם חיים דעובר על 
אם  להפסד,  ולא  לאוכלה  איסור 

מברך תחילה וסוף או לא.

שואלין ודורשין

ר"מ בישיבת "קול יעקב" לצעירים



הרה"ג רבי יוסף נחום בראון שליט"א
 

השופר של אלול 
 

הטור באורח חיים הלכות ראש השנה )סימן תקפ"א( מביא 
את דברי הפרקי דר"א )פרק מ"ו( בראש חודש אלול אמר 
לוחות  לקבל  עלה  שאז  ההרה  אלי  עלה  למשה  הקב"ה 
אחרונות והעבירו שופר במחנה משה עלה להר שלא יטעו 
עוד אחר עבודה זרה והקב"ה נתעלה באותו שופר שנאמר 
)תהלים מ"ז( עלה אלקים בתרועה וגו' לכן התקינו חז"ל 
שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל שנה ושנה וכל החודש כדי 
להזהיר ישראל שיעשו תשובה שנאמר )עמוס ג( אם יתקע 

שופר בעיר וגו' וכדי לערבב השטן.
תחילת התהליך של קבלת התורה הנשארת בידינו, מתחיל 
בפעולה שמיועדת לכוון אותנו אל הקב"ה באופן שנכיר 
כמו שקרה  נטעה שוב פעם  ולא  זרה  עבודה  בטעות של 
הוא,  התורה  קבלת  של  התהליך  סוף  הזהב.  בעגל  כבר 
שכל אחד ואחד מישראל יהיה בן חורין אמיתי, "אל תקרי 
ביום  מקבלים  שאנחנו  תורה  אותה  חירות",  אלא  חרות 

הכיפורים, פועלת בנו חירות וכפרה ותשובה בבת אחת.
אין לנו תורה בלי תשובה, "השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו 
תורה  לפניך".  בתשובה שלמה  והחזירנו  לעבודתך  מלכנו 
התשובה  שתודעת  כמה  תמיד,  ביחד  כרוכות  ותשובה 

קיימת, אנחנו יכולים להיות מקבלי תורה.
אלהים  לך  יהיה  "לא  בפסוק  כתוב  החטאים  אבות  אבי 
הלאוין  כל  שורש  נמצא  בעצם  כאן  פני",  על  אחרים 
קבלת  ביטול  של  היסוד  מונח  וכאן  בתורה,  שכתובים 

התורה שהתחיל באנכי ה' אלקיך.
ההזדהות עם "עוד" אלהים מבטלת את ההזדהות עם ה' 

הוא האלקים, הוא האלקים והוא בלבד.
דפנים  בפנים  מתרחשת  הזאת  וההזדהות  ההכרה  עומק 
של האדם, במקום שלא מתלבש על זה שום ביטוי פרטי 
המבטא הגד מסוים. שם אני נמצא לבד עם עצמי בלבד 
בלי שום תוספת. שם קיים הקיום בעצמו עוד לפני שהוא 
מתלבש במושגים שאפשר להשיג אותם במחשבה ואחר 

כך אם אפשר לדבר אותם.
אלא  שלי,  האני  לא  שאני.  האמיתי  ה"אני"  נמצא  שם 
עצם  על  בעלות  לי  אין  שלי,  לא  הזה  האני  שאני.  האני 
הקיום שאני קיים. ההכרה בזה, זהו הזהות האמיתי שלי. 

ההזדהות עם הקיום האמיתי זהו הזהות שלי.
במקום  שם,  האדם.  של  המודעות  ברובד  נמצא  זה  כל 
שהוא באמת טרום דיבור. הדיבור מדבר רק דברים שהם 
הביטוי  דיבור,  בטרום  כאלה.  או  כאלה  לצורות  נכנסים 
בקול,  הוא  הביטוי  בעצמם. שם  החיים  של  הביטוי  הוא 

קול בלבד לפני ההתלבשות למילים כאלה וכאלה.
ברובד המודעות אין עוד מלבדו. שם נמצא רק הוא עצמו. 
שם נמצא רק "אנכי", שם יש רק אחד שקיים קיום אמיתי 

שאני יודע על ידי האני, ש"אני".
"ואין שופר אלא של חירות" כך לשון חז"ל בספרי בפרשת 
גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  "והיה  שנאמר  בהעלותך, 
שמזוהה  מי  כל  את  בעתיד  שישחרר  שופר  אותו  וכו'. 
ומזדהה עם מהות שזה לא הוא באמת, שיחרר את כלל 
ישראל במתן תורה מהיצר הרע ועשה אותם "אלקים אתם 

ובני עליון כולכם".
הקב"ה,  של  קולו  הוא  שופר  מאותו  היוצא  השופר  קול 
שנאמר "וה' אלקים בשופר יתקע". כששומעים אותו קול, 
מתעורר בנו הקול שלנו שאליבא דאמת אינו אלא קולו 
של הקב"ה, ומזדהים שוב עם הזהות האמיתית שלנו, אנכי 

ה' אלקיך.
עצמנו  אנחנו  נהיים  וככה  שלנו,  למודעות  חוזרים  ככה 
שלא  דהיינו,  זרה,  עבודה  אחר  טועים  לא  ככה  באמת. 

מאבדים את ההכרה מי אני באמת.
כשאני שומע קול השופר אני ער לעובדה שכל עצמי אינו 
את  שומע  כשאני  הקב"ה.  של  וכבודו  תורתו  גילוי  אלא 
קול השופר, מתעורר בי הקול הפנימי האמיתי שלי, אותו 
קול שבוקע ממקום שכל הזהות שלי שם הוא "אני מקבל 

תורה באמת".
שם אני מכיר בתוך עצמי מה האמת ומאידך, מהם הבלי 
הזמן ששוגים בה תמיד. שם אין כניסה לאחרים, שם בטל 
ומבוטל כל העבודה זרה. שם אני בן חורין, שם אני נמצא, 

שם אני יחד עם הקב"ה.
פעם  שוב  תורה  לקבל  להתכונן  מתחילים  חודש  בראש 
ביום הכיפורים. זאת התורה שנמצאת בידנו. זאת התורה 
שהיא שלנו, זאת התורה שמזדהה אתנו, ואנחנו מזדהים 
וכך  בשופר  לתקוע  מתחילים  אלול  חודש  בראש  אתה. 

אנחנו מגיעים לאותה התורה שהיא אנחנו עצמנו. 
ראש חודש הוא הזמן להתחיל מחדש למצוא את עצמנו, 
לגלות לעצמנו מי אנחנו באמת. כך נהיה מוכנים לאותו 
במצב  שוב  ולהיות  תורה,  ולקבל  ותשובה  כפרה  יום 
שהקב"ה יזהה אותנו יחד אתו ויאמר "אני אמרתי אלקים 
בנו  ויתקיים  דקרא,  סיפא  בלי  כולכם"  עליון  ובני  אתם 

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם היום".

שיח ההלכה
הרב ישראל טיטלבוים שליט"א

חיוב חנות במזוזה

הרמב"ם בהל' מזוזה )פ"ו ה"ט( כותב שחנויות שבשווקים פטורים מן המזוזה, וכן סתם השו"ע )יו"ד 
רפ"ו(. וטעם הפטור כותב הרמב"ם לפי שאינן קבועין לדירה )והיינו כמו שכתב בתחילת הפרק שם 
שאחד מתנאי הבית החייב במזוזה הוא שיהיה עשוי לדירת קבע(, ומבאר הט"ז שכיון שנמצאים 
בחנות רק במשך היום ולא בלילה, לכן זה נחשב 'דירת עראי' )ובספר 'דעת קדושים' צידד שגם אם 

נמצאים בה מעט מן הלילה, נחשב עדיין לדירת קבע(.
הב"ח כותב טעם אחר לפטור ממזוזה, דכיון שהחנות עשויה רק לצאת ולבוא ולמכור שם סחורה, 
בכל שעות  בחנות שפתוחה  בין הטעמים  נפק"מ  ישנה  במזוזה.  'דיורין' שמחייבים  נחשב  זה  אין 
היממה, שלפי טעמו של הט"ז יש לחייב במזוזה, כיון שנמצאים שם כל שעות היממה, ולפי הב"ח 

כיון שאין זה מוגדר 'דיורין' לא שייך לחייב במזוזה.
בספר 'יד הקטנה' כתב להקשות על דברי הט"ז, דכיון שהחנווני משאיר סחורה בחנות גם במשך 
הלילה, א"כ יש לנו לחייב את החנות במזוזה מדין 'בית האוצר' )ולפי הרמב"ם לא קשה, כיון שהוא 
פוסק שסתם בית האוצר פטור מן המזוזה, והקושיא היא רק לפי מה שסתם השו"ע שבית האוצר 
חייב במזוזה(, עוד שואל ה'יד הקטנה' במה זה שונה מ'בית המדרש' שהביא השו"ע דעת י"א שחייב 
במזוזה, ומטעם שכיון שנמצאים שם כל היום הרי זה דומה לדירה )ש"ך רפ"ו סקי"ט(, ומדוע כאן 
סתם השו"ע שחנויות פטורים מן המזוזה. ומכח זה כותב ה'יד הקטנה' ש'חנויות שבשווקים' אלו 
חנויות שפותחים אותם רק בימות היריד, ובשאר ימות השנה מפרקים אותם, או עכ"פ עומדים 
ריקים בלא סחורה, ושימוש עראי כזה פטור ממזוזה )בדומה לסוכת החג שפטורה מן המזוזה(, אך 

סתם חנות חייבת במזוזה )וכך נוקט הקיצור שו"ע(.
הט"ז מתייחס לשאלה מ'בית האוצר', וכותב - 'ולא דמי לבית התבן או אוצר דשם תשמיש השייך 
לו אין חילוק בין יום ללילה'. ואפשר לבאר בכוונתו שהקביעות לעניין חיוב מזוזה נמדד תמיד לפי 
השימוש העיקרי של אותו מקום, ולכן 'בית האוצר' שעיקרו לאחסן שם סחורה, כיון שהאיחסון 
)ואיחסון הסחורה טפל  ל'קבע', משא"כ חנות שעיקרה הוא לממכר  זה נחשב  ובלילה,  הוא ביום 
ל'עראי'. עוד אפשר לבאר  זה נחשב  ביום, הרי  כיון שהמכירה בחנות היא רק  ומשמש למכירה(, 
בכוונת הט"ז שסיבת החיוב ב'בית האוצר' היא כמש"כ הש"ך )רפ"ו סק"ב( מחמת שנכנסים ויוצאים 
בו )לצרכי דירה(, ובסתם בית האוצר נכנסים בין ביום ובין בלילה ולכן נחשב לדירת קבע, משא"כ 
חנות שלעולם נמצאים בה רק במשך היום, ולא נכנסים לקחת סחורה בלילה, אין לחייבה מדין 
בית האוצר. וישנה נפק"מ בין הביאורים לגבי מחסן של חנות שנמצא בחדר בפ"ע, שלפי הביאור 
נחשב  זה  הרי  בלילה,  גם  הוא  הסחורה  שאיחסון  וכיון  לאיחסון,  עיקרו  זה  שחדר  כיון  הראשון 
ל'קבע' וחייב במזוזה, משא"כ לפי הביאור השני שחיוב בית האוצר הוא דוקא כאשר נכנסים בו 

ביום ובלילה, א"כ יש לפטור במחסן של החנות, כיון שלעולם נכנסים בו רק בשעות היום.
ויש להעיר בנוגע למי שנכנס לדור בדירה חדשה, שכתבו הפוסקים שלא לקבוע את המזוזה קודם 
שנכנס לגור, כיון שאז עדיין אינו מחויב במזוזה ואינו יכול לברך עליה, ויש שכתבו שעכ"פ משעה 
שמכניס רהיטים וחפצים לדירה יכול לקבוע ולברך, כיון שבשעה זו הבית משמש כ'בית האוצר'. 
והנה לפי הביאור הא' בט"ז עולה שבית שעיקרו מיועד למגורים אי אפשר לחייבו במזוזה מדין 'בית 
האוצר'. וכן יש להוכיח מדברי רעק"א בשו"ת )קמא תשובה ט'( במי שיצא מביתו למשך כמה שעות 
לסחורה, שכשיחזור לביתו יצטרך לברך מחדש על המזוזה, כיון שבשעה שלא היה בביתו היה פטור 
ממזוזה )ולבסוף הביא מש"כ ה'ברכי יוסף' שלא מצינו ברכה אלא רק על קביעת המזוזה, ולא על 
מי שנכנס לדור בבית שיש בו מזוזה(, ויש לשאול שהנה אף כשיצא לסחורה, מ"מ לא הוציא את כל 
חפציו מן הבית, וא"כ עכ"פ הבית חייב במזוזה מדין 'בית האוצר', ומוכח כהסברא הנ"ל דכיון שבית 
עיקרו למגורים לא שייך לחייב מדין בית האוצר )אמנם יש לדחות שרעק"א למד שגם 'בית האוצר' 

חיובו הוא רק בשעה שנכנס בו, אך עצם האיכסון אינו מחייב במזוזה, ואכמ"ל(.
יש שרצו לחדש סברא שחיוב של 'בית האוצר' הוא דוקא באופן שהוא משמש לדיורי האדם, כיון 
שבעצם חיוב המזוזה הוא ב'ביתך' דהיינו מקום שהאדם דר בו )ראה יומא יא.(, אלא שבדין 'בית 
האוצר' נתחדש שגם מקום שמשמש לדירת האדם חייב במזוזה, ולפי זה דוקא אוצר של בית חייב 
במזוזה, ולא אוצר של חנות, אמנם לכאורה נראה שטעם זה מתאים רק לפי מש"כ הב"ח שחנות 
אינה מוגדרת כלל כדיורים, אך לפי מה שנקט הט"ז שגם חנות מוגדרת לדיורים, אלא שזוהי דירת 

עראי לא שייכת הסברא הנ"ל.
וע"ע בשו"ת רב פעלים יו"ד ח"ב ל"ו שהאריך בעיקרי הנידון הנ"ל.

כ"ז להלכה ולא למעשה, ולעורר לב המעיינים בלבד. 

שיח המוסר

הרב יהודה שטרן שליט"א

בענין אכילת 'איגלו' בשבת

צרה,  שקית  בתוך  ממותק  משקה  ]והוא  'שלוק'  או  'איגלו'  הקרוי  ממתק  סוג  בשוק  מצוי 
ומקפיאים אותו ואח"כ אוכלים אותו כשהוא קפוא לתענוג[, ובדרך אכילתו יש רבים שדרכם 
לרסק את הקרח בשיניהם וכך אוכלים אותו כחתיכות קטנות או כמשקה קר, ויש לדון האם 

מותר לעשות כן בשבת.
נפסק בשו"ע )סי' שכ ס"ט(: השלג והברד אין מרסקין אותם, דהיינו לשברם לחתיכות דקות 
כדי שיזובו מימיו". והנה מלשון השולחן ערוך )שהוא מהגמרא( היה אפשר לומר שאין האיסור 
אלא כשמרסק הקרח 'כדי' שיזובו מימיו והיינו שמתכוון להוליד מים מהקרח, ולפי"ז אולי יש 
לומר שבנידון דידן אינו מרסק 'כדי' להוליד את המים, אלא מתכוון לרכך הקרח כדי שיוכל 
לשתותו. אך כשאנו מעיינים ביתר ההלכות שנאמרו בשו"ע ובפוסקים בדין זה נראה שאין זה 
כך, אלא כל שמרסק את הקרח ויש בו בכדי שיזוב מים ממנו הרי זה בכלל האיסור, אלא שיש 

גם יוצאים מן הכלל ומטעמים אחרים וכדלהלן.
דהנה בשו"ע שם )סי' שכ ס"י( נפסק: "מותר לשבר הקרח כדי ליטול מים מתחתיו". ובטעם 
הדבר כתב הב"י לפרש משום: "שאין מים זבים עי"כ, ואפילו אם יזובו מועטים הם ולא חשיבי, 
את  העתיקו  פוסקים  ושאר  והמשנ"ב  לאיבוד",  הולכין  שהם  ועוד  לכך,  מתכוין  שאינו  ועוד 
דבריו. ובהמשך )סי"ג( נתבאר עוד: "דורס שלג ברגליו ואינו חושש". ובטעם הדבר הביא הב"י 
מהרא"ש שכתב שהוא משום שאי"ז ודאי שיתרסק עד כדי שיזובו מים, וכך מבואר בשו"ע הרב 
שם שאינו מתכוין לזה וגם אינו פס"ר, והט"ז שם כתב שההיתר הוא משום שבימות החורף כל 
הארץ מלאה גליד וכפור וא"א להזהר בזה ולכן לא גזרו, )וע"ע ביאור הגר"א מש"כ בזה והובאו 
דבריו בשער הציון(. ועוד כתב השו"ע שם )סי"ד(: "הר"מ מרוטנבורג מתיר להטיל מי רגלים 
היכא דאפשר  ליזהר  כתב שטוב  אך  לקולא  בזה  נפסק  ובמשנ"ב  נזהר",  היה  והרא"ש  בשלג, 

המשך בעמ' אחרון <<<בלא טורח, עיי"ש.



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת ניצבים כ"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 משה חיים בירן שליט"א

בענין שמיטת כספים ופרוזבול

במשנה בשביעית )פ"י מ"ג( "פרוזבול אינו משמט, זה אחד 
שנמנעו  העם  את  שראה  הזקן  הלל  שהתקין  הדברים  מן 

מלהלוות זה את זה וכו' עמד והתקין פרוזבול".
משמטא  דמדאורייתא  מידי  איכא  ומי  לו.  בגיטין  ועי' 
בשביעית  אביי  אמר  משמטא,  דלא  הלל  והתקין  שביעית 
בזה"ז ורבי היא, דתניא רבי אומר וזה דבר השמיטה שמוט 
ואחת  קרקע  שמיטה  אחת  מדבר,  הכתוב  שמיטות  בשתי 
משמט  אתה  קרקע  משמט  שאתה  בזמן  כספים,  שמיטת 
בבית  שהלל  דאף  )ופירש"י  וכו'  אתה  שאי  בזמן  כספים 
שני הי' אבל שמיטה תלוי ביובל, ויובל תלוי בכל יושביה 
הגמ'  לשביעית.  זכר  שתשמט  רבנן  ותקינו  אדמתם(,  על 
ממשיכה ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית 
ותקינו רבנן שתשמט, אמר אביי שב ואל תעשה הוא. רבא 

אמר הפקר ב"ד הפקר.
ונחלקו רש"י ותוס' בדברי רבא, רש"י למד שדבריו חוזרים 
פרוזבול  הלל  תיקן  איך  בסוגיא  הראשונה  קו'  לתרץ 
ב"ד  שהפקר  רבא  תי'  וע"ז  נשמט,  כבר  החוב  מה"ת  אם 
את  רק  תי'  שרבא  וס"ל  חולקים  שם  התוס'  אבל  הפקר. 
הקו' האחרונה איך תקנו רבנן שביעית בזמן שמה"ת כבר 
מח'  דאיכא  נמצא  הפקר.  ב"ד  הפקר  תי'  וע"ז  נתבטלה, 
נוהג  ששביעית  בזמן  פרוזבול  תקנת  מהני  אם  יסודית 
מה"ת, לרש"י למסקנת הסוגיא א"צ לתרץ דתקנת פרוזבול 
רק בזמן ששמיטה מדרבנן, ולתוס' תי' זה במקומו עומד. 
וכן נחלקו בזה הרמב"ם והראב"ד בפ"ט הל' שמיטה ויובל 

הט"ז עיי"ש.
אחר  דגם  והראב"ד  רש"י  דשיטת  אליבא  להקשות  ויש 
שהחוב נשמט מהני פרוזבול ע"י הפקר ב"ד שהחוב חוזר 
למקומו, על מה שמצינו בהרבה אחרונים כלל בגדר הפקר 
לא  אבל  לו,  שייך  שהי'  ממון  להפקיר  רק  דמהני  ב"ד, 
להקנות לו ממון שלא הי' שלו. )עי' נתיבה"מ ס' רל"ה ס"ק 
בשם  רכ"א  ס'  רע"א  שו"ת  ס"ב,  משיכה  קנין  מחנ"א  י"ג, 
בנו הגרש"א( שהרי כאן מה"ת כבר נמחק החוב, וע"י תקנת 
המלוה.  ביד  ממונו  שיש  ונחשב  שוב  הלוה  נתחייב  הלל 
שמעינן  "מינה  וכתב  בזה  עמד  כבר  שם  הרשב"א  ובאמת 
דכח ב"ד יפה להפקיר ממון מזה ולזכותו לזה אפילו קודם 
הני אחרונים הם  דכל  לומר  עכ"פ קשה  לידו". אבל  שבא 
נגד רש"י בסוגיין, וגם המעיין בדברי תוס' שחלקו על רש"י 

בסוגיא יראה שלא כתבו האי טעמא. 
ונראה דנוכל לתרץ בכמה אופנים. א( ע"פ שיטת היראים 

אינו  השביעית  עליו  שעבר  דחוב  שחידש  קס"ד(  )סימן 
נשמט מאליו, אלא שיש מצוה על המלוה לשמט החוב, וכל 
חייב הלוה לשלם, אלא שיכול  זמן שלא השמיטו המלוה 
לא  ודאי  ולפ"ז  החוב.  שישמיט  לדין  מלוה  להזמין  הלוה 
עוד שהמלוה לא אמר  כל  בלי הפרוזבול  דגם  מידי,  קשה 
אז  פרוזבול  וכשתיקן הלל  קיים,  עדיין  אני, החוב  משמט 
נפטר המלוה ממצוותו לשמט החוב, והא דאמרינן בלשון 
מחיובו  לפוטרו  שתקנו  בזה  הכוונה  הפקר,  ב"ד  הפקר 

לשמט החוב, וזה נעשה בכח הפקר ב"ד.
ב( גם אם נאמר דלא כשיטת היראים )שהוא חידוש גדול 
שיש  מה  ע"פ  לתרץ  נראה  מ"מ  הראשונים(,  כרוב  ודלא 
קי"ב(  צ"ב,  אות  שם  גיטין  על  נחום  ר'  חי'  )עי'  להוכיח 
לחוב  דומה  אינו  ונשמט  השביעית  עליו  שעבר  דחוב 
שנמחל לגמרי, דליכא ממון הלוה ביד המלוה, אלא לעולם 
איכא "ממוני גבך" אבל התורה הפקיעה את זכות המלוה 
לז:  בגיטין  שם  דמצינו  ממה  לזה  והראיה  החוב,  לתבוע 
המחזיר חוב בשביעית צריך שיאמר משמט אני ואם אמר 
השמיטה",  דבר  "וזה  שנאמר  הימנו,  יקבל  אעפ"כ,  לו 
ללמד  באה  שהדרשה  למד  רש"י  הראשונים,  שם  ונחלקו 
הר"ש  בשם  מביא  שם  והר"ן  אני",  "משמט  לומר  שצריך 
דהדרשה באה ללמד שאחר שאומר משמט אני, אם הלוה 
שם  הגמ'  בהמשך  והנה  ממנו.  לקבל  יכול  אעפ"כ,  אומר 
לך,  נותן  אני  חובי  לו  יאמר  אל  לו  נותן  שכשהוא  הובא 
אלא יאמר לו שלי הן ובמתנה אני נותן לך. ולכאורה קשה 
נותן לו במתנה ממש ולא בתור פרעון, למה  אם למעשה 
בתחילה צריך המלוה לומר לו משמט אני. ועוד לפי' הר"ש 
שם למה צריך דרשא שלאחר שאמר משמט אני אם אמר 
אעפ"כ יכול לקבל ממנו, הרי נותן לו בתורת מתנה בעלמא, 
אלא מכאן מוכח דגם אחר השמיטה החוב קיים וכשנותן 
אני  במתנה  לו  שיאמר  דאיתא  ומה  מתנה,  ממש  אינו  לו 
נותן לך, ר"ל שנותן מעצמו כעין מתנה ולא מחמת ההכרח. 
עכ"פ לפ"ז ג"כ יש לתרץ מה שהקשינו איך מהני הפקר ב"ד 
לחייב הלוה אחר שהחוב נשמט, דלעולם החוב עדיין קיים 
מחזירים  ב"ד  הפקר  וע"י  לגבות  זכות  אין  שלמלוה  אלא 
לו זכות זה, אבל לעולם י"ל דלהקנות לו ממון חבירו או 

ליצור חיוב חדש אין ביכולתם.
הדין  דיסוד  מכירה(  הל'  )פי"ג  הגר"ח  שייסד  מה  לפי  ג( 
דין  ההלואה  בשעת  בו  חל  חוב  דכל  היא  כספים  שמיטת 
להישמט בשביעית )ובזה הסביר שם הא דמהני תנאי שלא 
תשמיטני שביעית(, י"ל דהפקר ב"ד לאו היינו שתקנו חוב 
חדש, אלא שתקנו להאלים החוב כעין חוב שהי' בה תנאי 
שלא תשמטני שביעית, וא"כ שוב אין ראיה דמהני הפקר 

ב"ד לזכות ממון לזה.
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ואע"פ שאין לו לאדם לדאוג דאגת המחר, 
היינו כל זמן שעוד לא קיבל כדי פרנסת 
שנים הבאות, שאז אין לו לדאוג עליהם 
אם  אבל  מזוני,  יהיב  חיי  דיהיב  דמאן 
לו  אין  הבאות  שנים  פרנסת  כבר  קיבל 
להאכיל  כדי  אפי'  יבזבזם  ואם  לבזבזם, 
עניים, אין לו הבטחה שיקבל שוב, ואע"ג 
וגו', הני מילי  דכתיב כי בגלל הדבר הזה 
במי שנותן מה שהוא מצווה מדאורייתא, 
אבל מי שאין לו די מחסורו, שאינו מצווה 
מדאורייתא, לא עליו נאמרה הבטחה זו. 

אחד  כל  היינו  מחסורו  די  שעניין  ונראה 
במועט  שמסתפק  שמי  שהוא,  מה  לפי 
ואינו מתאוה לנכסי העולם הזה, וטוב לו 
ממון  במעט  במשורה,  ומים  במלח  בפת 
כבר יש לו די מחסורו עד סוף ימיו. אבל 
מי שמורגל בתפנוקים אין לו די מחסורו 
שדרכו  מה  לכל  ממון  לו  שיהיה  עד 
הזה  העודף  ואת  והותר,  אליו  להתאוות 
מחסורו.  די  לו  שאין  מי  לכל  לתת  חייב 
דרך משל - מי שאוהב תרנגולות פטומות 
ויין ישן, אינו חייב מדאורייתא לתת לעני 
תרנגולות פטומות ויין ישן לעני שזהו די 
לקנות  ממון  די  לו  שיהיה  עד  מחסורו, 
לכל  ישן  ויין  פטומות  תרנגולות  לעצמו 

ארוחות שיאכל עד סוף ימיו וק"ל. 
לכן שפיר מצו לתקן באושא שהמבזבז אל 
יבזבז יותר מחומש, ולא דיברו בעשירים 
שכיחים  היו  שלא  ]ואפשר  מופלגים 
בימיהם עשירים כ"כ ודוק[, ולפי זה גם מי 
שאינו נותן אפי' מעשר, אינו עובר איסור 
דאורייתא אפי' קיימי עניים קמיה, אא"כ 

יש לו די מחסורו אשר יחסר לו.

די מחסורו - המשך

תגובות,  יתפרסמו  זה  במדור 
רעיונות, הארות והערות של קוראי 

הגליון.
בדבר השאלה, מדוע אין מפסיקין לשאול 
הגשמים בא' בניסן, חמשה עשר יום קודם 

הרגל מפני עולי הרגלים.
לשאול  מפסיקין  שאין  ברורים  הדברים 
מבקשים  שאין  מפני  בעונתן  הגשמים 
תוס'  שמבאר  וכמו  הברכה  שתפסק 
בשם  טוען(  )אבן  ע"ב  כ"ח  מציעא  בבא 
רוב  על  להתפלל  יכולים  דאין  הירושלמי 
הגשמים  בימות  וכאשר  שתפסק,  טובה 
פוסקין מלשאול הגשמים הרי זה כמבקש 
מתחילים  דאין  מהא  ושונה  שיפסקו, 
מבקשים  אין  שאז  הגשמים  לשאול 

שתפסק הטובה.
יישר כח על העלון הנפלא

יעקב ולדמן

רב שיח

שתכלית  באופן  רק  שלא  בעליל  נראה  אלו  הלכות  ומכל 
אסור,  מימיו  שיזובו  בשביל  הוא  הקרח  בריסוק  מעשיו 
הנ"ל  האופנים  בכל  בפשיטות  להתיר  צריך  היה  שאל"כ 
שאין לו שום ענין בזיבת המים, אלא ע"כ שדי בזה שהמים 
זבים כדי לאסור. אלא שמצאנו היתר באופן שאין משמעות 
למים הזבים, כשהם מועטים וגם אינו מתכוין וגם הולכים 
וכ"ז אינו  )לכמה פוסקים(,  לאיבוד, או באופן שא"א ליזהר 
שייך בממתק האיגלו, שהרי אינו חייב לאכלו, והמים הזבים 
לכך,  מתכוין  שאינו  לומר  קשה  וגם  לאיבוד,  הולכים  אינם 
ליטול  כדי  משברו  רק  ולא  הקרח  בריכוך  הוא  עוסק  שהרי 
כ"כ,  מועטים  אינם  אף  שהמים  ואפשר  שמתחתיו,  המים 

וא"כ לכאורה יוצא שאסור לרסק האיגלו בשבת.
ושמעתי אומרים שיש להתיר דבר זה מצד אחר, משום שהוא 
נראה שהוא  ולא כדרך מלאכה. אך  כן בדרך אכילתו  עושה 
מחודש לומר כן, והן אמנם מצאנו כמה פעמים כעין סברא 
זו במלאכות שבת, אך לכאורה יש לחלק בזה בין האופנים 

השונים וכדלהלן.
דהנה מצאנו בד' מקומות היתר זה של 'דרך אכילה', 

מתוך  האוכל  בשבת  לברור  שהותר   – בורר  במלאכת  א[ 
אך  לאלתר,  לאכול  ע"מ  ביד  כן  עושה  שהוא  כל  הפסולת 
נראה שקשה לדמות בזה, שהרי גם כשאוכל בידו ה'פסולת' 
אכילתו  בדרך  כן  עושה  הוא  מיד  לאכול  ע"מ  האוכל  מתוך 
ואעפ"כ מלאכה גמורה היא לעשות כן בשבת, אלא שבאופן 
נחשב  שאינו  משום  שהוא  הראשונים  כתבו  שמותר  הנ"ל 
דידן  בנידון  וא"כ  לאכלו.  כדי  האוכל  כ'נוטל'  אלא  ל'בורר' 
ודאי שא"א לומר שאינו נחשב ל'מרסק' משום שאוכלו מיד.

ב[ עוד במלאכת בורר – נפסק בשו"ע )סי' שיט סט"ז(: "מים 
שיש בהם תולעים, מותר לשתותן ע"י מפה בשבת, דלא שייך 
בורר ומשמר אלא במתקן הענין קודם אכילה או שתיה, אבל 
פיו,  בתוך  יכנס  אם בשעת שתיה מעכב את הפסולת שלא 

אין זה מעין מלאכה ומותר". וגם בזה נראה שההיתר הוא 
'מעכב  אלא  'בורר'  בגדר  כלל  שאינו  אומרים  שאנו  משום 
הפסולת שלא יכנס לתוך פיו', משא"כ בנידון דידן א"א לומר 

שאינו בגדר 'מרסק' כלל וכנ"ל.
ג[ עוד מצאנו מש"כ הט"ז )סי' שמ סק"ד( שמותר לשבר עוגה 
שכתוב עליה כמין אותיות, כל שמתכוין לאכלה. אולם דבריו 
שם הם נגד הרמ"א שכתב בפירוש דבר זה לאיסור, וגם שאר 
אחרים,  מצדדים  זאת  להתיר  וחיפשו  דבריו  דחו  פוסקים 
עיי"ש. והנה לדברי הט"ז לכאורה יש להתיר גם בנידון דידן, 
נראה  פוסקים  לשאר  אך  באכילה.  עסוק  אלא  שאינו  כיון 
שאין להביא ראיה לנידון דידן לשום צד, שאפשר שמה שלא 
התירו שם משום סברא זו של דרך אכילה, הוא משום ששם 
ומקרה  העוגה  אכילת  מענין  לגמרי  זר  דבר  הוא  המחיקה 
בעלמא הוא, ולכן אינו נחשב לחלק מעצם האכילה, משא"כ 

בנידון דידן אפשר שהריסוק נחשב יותר לחלק מן האכילה.
הפרי,  מן  במי שמוצץ  אכילה  דרך  של  היתר  מצאנו  עוד  ד[ 
שהרמ"א )סי' שכ ס"א( כתב להתיר, אך הביא שי"א שאסור 
שם,  המשנ"ב  והכרעת  הפרי.  מן  כסוחט  שנחשב  משום 
שבזיתים וענבים שסחיטתן אסור מדאורייתא נכון להחמיר, 
ובשאר פירות יש להקל. ולפי"ז בנידון דידן לכאורה יש מקום 

להקל, שהרי ריסוק קרח אינו אסור לכו"ע אלא מדרבנן.
אך נראה יותר שיש לחלק, שהרי שם כתבו הפוסקים שגם 
הבהמה  מן  לינוק  לאסור  יש  הפרי,  למצוץ  לדעת המתירים 
אכילה.  דרך  גם  והוא  כדרכו  סוחט  שאינו  ואע"פ  בשבת, 
ובסברת החילוק כתבו: "התם יניקה מן הבהמה אינו שינוי 
כלל  סחיטה  דאין  הכא  אבל  לינוק,  חי  בעל  כל  דדרך  גמור 
באופן זה לא גזרו" )משנ"ב שם סק"י(. וא"כ אפשר שריסוק 
בפיו,  פרי  ממוצץ  הבהמה  מן  ליונק  הוא  דומה  יותר  הקרח 
כן ממש  זה אלא באופן שיעשה  יהא שייך היתר  ועכ"פ לא 
סמוך לפיו, אבל כשמרסק ורק אח"כ אוכל, רחוק יותק לומר 

שהוא שינוי גמור ואינו דומה למרסק כלל, וצ"ע.
וכמדומני שדרך העולם להקל בדבר, וצ"ע למצוא לימוד זכות 

הגון בזה.

בעניין איגלו בשבת - המשך


