
שיח השמיטה

מברח ומנוס אליו
ר' חמא בי ר' חנינה ור' הושעיה, חד 
אמר אי זו אומה כאומה הזאת בנוהג 
שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש 
ומגדל  שחורים  ומתעטף  שחורים 
זקנו שאינו יודע האיך דינו יוצא אבל 
לבנים  לובשים  אלא  כן  אינן  ישראל 
וכו' ואוכלים ושותים ושמחים יודעין 
)ירושלמי  נסים  להם  עושה  שהקב"ה 

ר"ה פ"א ה"ג( 
רבים ראו כן תמהו על הלכה פסוקה 
זו, המתווה דרך להנהגת האדם בימי 
וכבוד  עונג  מתוך  והמשפט,  הדין 
תקפ"א  שו"ע  )עי'  שמחה  ומתוך 
ס"ד(, שהרי גמרא ערוכה היא: "אמר 
לפני  רבי אבהו: אמרו מלאכי השרת 
עולם,  של  רבונו  הוא:  ברוך  הקדוש 
שירה  אומרים  ישראל  אין  מה  מפני 
הכפורים?  וביום  השנה  בראש  לפניך 
- אמר להם: אפשר מלך יושב על כסא 
דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין 
)ר"ה  - וישראל אומרים שירה"  לפניו 
ראש  אבל   " הרמב"ם  פסק  וכן  לב:(. 
הלל  בהן  אין  הכפורים  ויום  השנה 
ופחד  ויראה  תשובה  ימי  שהן  לפי 
מגילה  )פ"ג  יתירה  שמחה  ימי  לא 
או  ושמחים"  ושותים  "אוכלים  ה"ו(. 

"תשובה ויראה ופחד".
לנו מרנא  בדרך אותה סלל  נא  נלכה 
הדרכים  פרשת  ועל  זצלל"ה,  הגרי"ז 

נעיין בקושיא נוספת.
השרת  מלאכי  כי  נראה  הגמ'  מדברי 
שיאמרו  הדבר  ראוי  אכן  כי  סברו 
ישראל שירה בימי הדין והמשפט, וכי 
לא בהם יסד הפייט "ומלאכים יחפזון 
יום  הנה  ויאמרו  יאחזון  ורעדה  וחיל 
וברעדה  בחיל  כי  סברו  מדוע  הדין", 
מרום  צבא  על  לפקוד  המלך  בשבת 
אתמהה.  שירה,  ישראל  יאמרו  בדין, 
תשרי  חו'  מאמרי  יששכר  בני  )עי' 
התשובה  כי  הדבר  ברור  ב(  דרוש  ג' 
אכן  אם  הירושלמי,  בדברי  טמונה 
"יודעים שהקב"ה עושה להם ניסים", 
הרי שניסים אלו מחייבים שירה. אך 

אם כן, מהי תשובת הקב"ה.
בהלכותיו,  משה  רבנו  כלל  אשר  את 
הרחיב בפירושו : "שלא היו קורין הלל 
הכפורים  ביום  ולא  בראש השנה  לא 
ופחד  והכנעה  עבודה  ימי  שהם  לפי 
ומברח  ממנו  ויראה  מהשם  ומורא 
ומנוס אליו ותשובה ותחנונים ובקשה 
פ"ד  ר"ה  )פהמ"ש  וסליחה"  כפרה 
האריך  כמה  יתמה,  הרואה  כל  מ"ו( 
זכר  ולא  נפלאים,  בלשונות  הרמב"ם 
את הטעם המפורש בגמ'  - ספרי חיים 

וספרי מתים פתוחים לפניו. 
של  לשונו  ממטבעות  המופלאה 
בידיו אמונה  היא  נר מאיר  הרמב"ם, 
ומנוס  "מברח  הגרי"ז:  רבנו  של 
ומנוסת מוות  יש כאן,  אליו". בריחה 
מאותו פחד ומורא ויראה ממנו, "אנה 
בתשובה  אליו!   – אברח"?  מפניך 
וסליחה.  כפרה  ובקשה  ותחנונים 
כתר  )פיוט  אברח"  אליך   – "ממך 
מלוכה לר"ש אלקבץ(. הכיצד? מהיכן 
ומניס  המבריח  הנורא  הפחד  נובע 
ספרי  כי  הפשוטה  מהאמונה  אותנו, 
ידיעה  לפניו.  פתוחים  ומתים  חיים 
יותר  ונרגיש  שנעמיק  ככל  זו,  נוראה 
את עוצמתה, נוכל לזכות יותר ויותר 
להרגיש עד כמה נתונים אנו לחלוטין 
דין.  כסא  על  היושב  המלך  של  בידיו 
ככל שתתעצם הרגשה זו בקרבנו נוכל 
להיות בטוחים לגמרי כי גורלנו נתון 
אך ורק בידי אבינו מלכנו ויכולים אנו 
להיות בטוחים ושמחים, כי בתחנונים 

וכפרה וסליחה – יעשה לנו נס.  
לכשתמצי לומר, גדול הלל זה, הכלול 
מברח  ומורא,  ביראה  לתפארת 
ומנוס, שמחה ובטחון בה' ניסי, שאין 
רק  אלא  ההלל,  במילות  מוצא  לו 
השופר,  מן  העולה  פשוטה  בתקיעה 

ובמה בשופר )עי' שפ"א ר"ה תרמ"ז(
המנהגים:  ספר  לשון  מאד  נפלאה 
וביום  בר"ה  יאמר  מלכנו  "אבינו 

הכיפורים במקום הלל".
נשא לבבנו אל כפים בתפילה שנזכה 
טובה  לשנה  ולהחתם  להכתב  כולנו 
גמורים  צדיקים  של  בספרן  ומתוקה 

לאלתר לחים טובים. 

דבר המערכת

מורנו המרא דאתרא הגאון רבי דוד צבי אורדנטליך שליט״א

בענין שמיטת כספים

א. כתב הרא״ש )גיטין פ"ד( וז״ל, והא דאין כותבין פרוזבול 
בשביעית אע״פ שאינה משמטת אלא בסופה, נראה לפרש 
הטעם ע״פ המקראות, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה וזה 
דבר השמיטה שמוט כל משה ידו, מפשטיה דקרא ילפינן 
שבע  מקץ  כדכתיב  בסופה,  אלא  משמטת  שביעית  דאין 
בעל  כל  שמוט  השמיטה  דבר  וזה  שמיטה  תעשה  שנים 
בי״ד  אין  השמיטה,  שנת  מיד שהתחילה  אבל  ידו.  משה 
בודקין לגבות שום חוב, וגם המלוה בעצמו אין לו ליגוש 
הלוה, דכתיב לא יגוש את אחיו ואת רעהו כי קרא שמיטה 
לד׳. מיד שנכנסה השמיטה לא יגוש, אבל אם יפרע הלוה 
מעצמו, אין צריך לומר לו משמט אני, וכמו שאין נזקקים 
לגבות החוב, כך אין נזקקים לכתוב פרוזבול מיד שנכנסה 

שביעית, ע״כ.
גם  וכן  הרדב״ז,  מתשובת  שהביא  נתנאל  בקרבן  ועי״ש 
דחל  דינו,  חידוש  את  הרא״ש  אמר  שלא  הב״ח,  שיטת 
הלאו של לא יגוש בתחילת שנת שמיטה, אלא בהלואה 
בשנת  הנעשית  בהלואה  אבל  שמיטה.  לפני  שנעשית 
השמיטה גופא, אין איסור ליגוש את הלוה עד סוף השנה, 
ששביעית משמטת בה בסופה. והקרבן נתנאל שם חולק 
חילוק  וכותב דמלבד דמדברי הרא״ש לא משמע  עליהם 
קודם  שנעשה  חוב  בין  לחלק  נראה  אין  מסברא  גם  זה, 
סז(  )סי'  ובתומים  עיי״ש.  השבע,  בשנת  שנעשה  לחוב 
כ' שאעפ״י שלא נראה טעם לחלק בין הלואה של קודם 
מ״מ  והב״ח,  הרדב״ז  כדברי  שמיטה,  להלואת  שמיטה 

נראה לדינא לנהוג כמותם.
ונראה לבאר שיטת הרדב״ז והב״ח, על פי דברי הרמב״ם 
את  מלהלוות  שנמנע  מי  ויובל(  שמיטה  מהל  )פ״ט 
וישמט,  שלו  החוב  יתאחר  שמא  השמיטה  קודם  חבירו 
וחזינן מדברי  וכו'.  לך  עובר בלא תעשה, שנאמר השמר 
השמיטה,  קודם  מלהלוות  להימנע  שהאיסור  הרמב״ם, 
הוא דווקא כשיש מציאות של אפשרות פרעון החוב קודם 
השמיטה, ואף על פי כן הוא מונע את ההלואה. אבל אם 
התורה  אסרה  לא  החוב,  פרעון  של  אפשרות  שום  אין 
מתנה.  אלא  הלואה  נקרא  זה  אין  כי  מלהלוות,  להימנע 
האיסור  כי  והב״ח,  הרדב״ז  שיטת  היטב  מובנת  זה  ולפי 
של לא יגוש, והאיסור של להמנע מלהלוות בקרבה שנת 
השמיטה, הם שני חלקי המצוה, כי התורה ציותה להשמיט 
ציותה לא לבטל מצות  גם  והתורה  את החוב בשמיטה, 
השמיטה במניעת ההלואה, ושני האיסורים ביחד הם שני 
של  הרמב״ם שהאיסור  שכתב  כשם  וא״כ  המצוה.  חלקי 
מניעת הלואה הוא רק כשיש על זה שם הלואה, דהיינו 
אם קיימת גם אפשרות של פרעון, כך גם באיסור של לא 
יגוש, התורה אסרה רק הלואה של קודם השמיטה, אבל 
הלואה בשנת השמיטה גופא, שתיכף ברגע של ההלואה 
זה  אין  כי  תורה,  לא אסרה  זה  יגוש,  לא  איסור של  חל 

הלואה אלא מתנה. זה ביאור שיטת הרדב״ז והב״ח.
ואין להקשות מהדין של מלוה חברו לעשר שנים, דאיכא 
מ"ד בגמ׳ )מכות ג' ע"א( דשביעית משמטתו אע"פ שאין 
זמן  עכ״פ  דשם  שמיטה.  קודם  החוב  לגבות  אפשרות 
ההלואה הוא קודם שמיטה, ויכול להלוותו באופן שיפרע 
לו קודם שמיטה. משא"כ בהלואה שנעשית במשך שנת 
השמיטה, דהאיסור יגרום לכך שכל הלואה במשך השנה 
לא תבוא אף פעם לידי פרעון, כי מיד חל עליו האיסור של 
לא יגוש, א״כ בהלואה בשנת השמיטה לא חל האיסור, כי 
באופן זה אין זה הלואה אלא מתנה, ואת זה לא ציותה 

התורה.
דאע"פ  שכתב  הרא״ש  לשיטת  להסתפק,  יש  אמנם 
שהשביעית משמטת רק בסופה מ״מ הלאו דלא יגוש חל 
בתחילת השנה, האם הלוה יש עליו חיוב ומצות פריעת 
ב״ח בתחילת השנה? ובפשטות נראה דמאחר והחוב אינו 
יש  אבל  לשלם.  חיוב  עליו  יש  השמיטה  סוף  עד  נשמט 

החוב  את  לגבות  נזקקים  אין  בי״ד  שגם  שמכיון  לומר,  
כמש״כ הרא״ש )שם( ואין בי״ד מצווים כאן להציל עשוק 
מיד עושקו, א״כ אין זה דין רק על המלוה אלא דאין רצון 
אין  הלוה  על  דגם  אפשר  וא״כ  זה,  חוב  בגביית  התורה 
הרדב״ז  שיטת  היטב  מובן  כן,  נאמר  ואם  לשלם.  מצוה 
יגוש  לא  של  דהאיסור  הרא״ש,  בדעת  )הנ״ל(  והב״ח 
בתחילת השנה נאמר רק על הלואה שנעשית לפני שנת 
השמיטה, ולא על הלואה שנעשית בתוך השנה, ולא נאמר 
יגוש על הלואה בתוך השנה, דא״כ אין זה  האיסור דלא 
גם  יגוש  דלא  האיסור  דמצד  דהיינו  מתנה,  אלא  הלואה 
הקרבן  בדעת  אבל  החוב.  את  לפרוע  מצווה  אינו  הלוה 
נתנאל דסובר דגם בהלואה בתוך השנה יש את הלאו דלא 
יגוש, צ״ל דבאמת הלוה מצווה כאן במצות פריעת ב״ח, 
ורק המלוה וכן הבי״ד הבאים מכוחו מצווים לא לנוגשו. 
וא״כ שפיר אמרינן דגם בהלואה של שנת השמיטה שייך 
האיסור של לא יגוש, ואין זה הופך את ההלואה למתנה, 

מכיון שהלוה מצווה באמת לפרוע את חובו.
אמנם יש להקשות, לשיטת הקרבן נתנאל, דגם בהלואה 
יוצא  א״כ  יגוש.  דלא  האיסור  איכא  השמיטה  בשנת 
לפ״ז דלא כתבינן פרוזבול על הלואות של כל משך שנת 
השמיטה. וצ״ע, דא״כ מה הועילו חכמים בתקנת פרוזבול 
ימנעו מלהלוות, הלא בכל שנת השמיטה  של הלל שלא 
לא כתבינן פרוזבול, ולא הועילה התקנה על שנה שלמה, 
אלא רק על הלואות של לפני שנת השמיטה. ואפשר לומר  
להמנע  לא  של  והאיסור  יגוש  לא  של  האיסור  שבאמת 
מלהלוות מקרא דהשמר לך פן יהיה על לבבך וכו', אינם 
קשורים זה בזה, כי האיסור של להמנע מלהלוות באמת 
)הנ"ל(  הרמב״ם  לדברי  השמיטה,  שנת  בכל  נוהג  אינו 
דכל האיסור של לא להמנע מלהלוות הוא שמא יתאחר 
החוב וישמט, ולא במקום שלא יהיה חוב בכלל, ונצטרך 
לפ״ז לומר, דגם לדברי הק״נ אין על הלוה מצות פריעת 
ב״ח, ולא אסרה תורה להמנע מלהלוות באופן כזה, אבל 
גם  חל  והאיסור  לזה,  קשור  אינו  יגוש  לא  של  האיסור 
בהלואה של שנת השמיטה, אבל ק״ק הדבר ששנה שלמה 

יהיה מותר להמנע מלהלוות, ועוד צ״ע בזה.
ב. בקצוה״ח )סי׳ סז ס"ק א׳( הקשה על תשובת הרא״ש, 
שכתב טעם על המנהג שלא לכתוב פרוזבול, כיון שפשט 
המנהג שלא להשמיט, והכל יודעים זה, הו״ל כאלו התנה 
המלוה ע״מ שלא תשמט בשביעית. והרי הרא״ש לשיטתו 
אע"פ  הלוה,  את  ליגוש  איסור  שביעית  בתחילת  איכא 
שהחוב נשמט רק בסופה, א״כ זה הוי מילתא דאיסורא, 

ואין זה דבר שבממון שתנאו קיים, והניח זה בצ״ע. 
והנה, מה שלא הקשה הקצוה״ח על דברי הרא״ש שאיכא 
ג׳  )מכות  הגמ׳  מדברי  שביעית,  בתחילת  יגוש  דלא  לאו 
שבממון,  דבר  הוי  בשביעית  תישמט  שלא  דע״מ  ע"א( 
ותנאו קיים. משום דזה אפשר לדחוק, דהתנאי מועיל רק 
לגבי השמטת החוב בסוף השנה, וגם אחרי התנאי איכא 
איסור דלא יגוש. ורק על דברי הרא״ש קשה, דכתב הרא"ש 
וקשה  פרוזבול,  כלל  לכתוב  המנהג שלא  את  בזה  לתרץ 
דהא צריך לכתוב פרוזבול, משום האיסור דלא יגוש, שחל 

כבר בתחילת השנה והוא איסור ולא ממון.
ואפשר לומר, שהלאו של לא יגוש בתחילת השנה קשור 
לעיקר הדין של שמיטת כספים בסופה, כלומר שהזהירה 
התורה לא לגבות מתחילת השנה כל חוב שדינו להשמט 
בסוף השנה. אבל חוב שאין בו דין שמיטת כספים בסופה 
אין בו הלאו דלא יגוש בתחילת השנה, וא״כ התנאי דע״מ 
שלא ישמט מועיל על דין שמיטה בסוף השנה שהרי הוא 
בתחילת  יגוש  של  האיסור  נפקע  וממילא  שבממון,  דבר 
כתב  הרמב״ן  דהנה  בפשטות,  לומר  אפשר  ועוד  השנה. 
בבבא בתרא )דף קכו: הובא בקצה״ח סי׳ רט( בטעמו של 
תורה  אמרה  דלא  קיים,  תנאו  שבממון  דדבר  יהודה  ר׳ 
שיתחייב אלא ברצונו של זה, דהיינו שאין זה מדין מחילה, 
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שיח המועדים

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"אגודת ישראל" - הלכות ארבעת המינים

בני  בפני  אנו  מציגים  רבה  בשמחה  טוב,  מה  בעיתו  דבר 
התורה בעירנו, שוחרי התורה וההלכה, את הספר החדש 
סיכום  ובו  ישראל",  "אגודת  ספר  לאור,  עתה  זה  שיצא 
ובירור על כל הלכות ארבעת המינים, פרי יצירתו הכבירה 
והמופלאה של האברך החשוב הרה"ג רבי ישראל זלוטניק 
ב'  "פרושים" שבגבעה  בני קהילת  ופארי  שליט"א, מטובי 

בעירנו.

התורניות-ההלכתיות  ביצירותיו  גברא  איתמחי  כבר 
היא  מיוחדת  אך  ההלכה,  לומדי  שולחן  את  המפארות 
ומברר  מקיף  דנן  הספר  בהיות  זו,  ונשגבה  יצירה חשובה 
היטב היטב - במאתיים וחמישים עמודים! - את כל פרטי 
הגמרא  דברי  מתחילת  המינים,  ארבעת  הלכות  ודקדוקי 

והראשונים, עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ואין 
ספק שהלומדים והמעיינים בו ישכילו ויחכימו הרבה בדיני 

ארבעת המינים, אשר סוגיותיהם רבות וקשות הן.

מלאכת אומן של ממש ויגיעה רבה השקיע הרה"ג המחבר 
ובשפה  ודעת  טעם  בטוב  הערוך  הנכבד,  בספרו  שליט"א 
ההלכות  עיקרי  כאשר  נפש,  לכל  השווה  ונעימה  ברורה 
מופיעים בראש הספר, ומתחתיהם מדור נרחב ומיוחד בשם 
"הוספות ועיונים", המוסיף נופך של טעם ועיון נפלא לכל 
הלכה מההלכות המובאות בספר, והכל בעומק ובבהירות 

רבה, ובכשרון רב, כיד ה' הטובה עליו.

שיוסיף  שליט"א  המחבר  הרה"ג  אל  ואיחולנו  ברכותינו 
להרבות חילו בעמל התורה הקדושה מתוך שלווה והרחבת 
בחיבורים  הגדולה  ידו  את  וכהנה  כהנה  עוד  ויניף  הדעת, 
חשובים כאלו, לתועלת הכלל ולהרמת קרן התורה וההלכה.

את הספר ניתן להשיג בבית המחבר שליט"א ברח' המגיד 
ממעזריטש 51, ובחנויות הספרים המובחרות.

ויכתב בספר

הרה"ג רבי בנימין זאב היימן שליט"א   

מהות ניסיון העקידה

הפייט  ייסד  לער"ה  'עקידה'  הסליחה  בנוסח 
יחיד  בן  על  נכמרו  רחמיך  "בוקר  בזה"ל:  תחינה 
ועליו זרחו. ויקרא אליו מלאך ה' אל הנער ידים 
אל ישולחו. כי ביצחק יקרא לך זרע וזכרו לדורות 

הניחו. לכם למשמרת עד הבוקר".

שיצחק  היה  העקידה  שניסיון  עולה,  זה  מנוסח 
אכן ִיָשֵחט ומפני שרחמי הקב"ה נכמרו עליו לא 
)בראשית  ברש"י  כמבואר  ודלא  לבסוף.  נשחט 
לפניך  אפרש  אברהם.  א"ל  אבא,  "א"ר  יב'(:  כב' 
את שיחתי. אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך 
זרע וחזרת ואמרת קח נא את בנך. עכשיו אתה 
אומר לי אל תשלח ידך אל הנער א"ל הקב"ה לא 
אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. לא אמרתי 
אחתיה".  אסיקתיה,  העלהו.  אלא  שחטהו  לך 
ומבואר שהניסיון היה שאברהם יחשוב שהקב"ה 
לא  באמת  אבל  לעולה,  ויעלהו  שישחטו  רוצה 

עלה על לב כלל שישחטו. 

עוד מבואר מלשון רש"י, שלשון הציווי לא היה 
לשחוט רק להעלות.

והנה יש עוד נוסח בפייט לשמיני עצרת ב'תפילת 
מים.  נא מעט  יוקח  הנולד בבשורת  "זכור  גשם' 
זהר  כמים.  דמו  לשפוך  לשוחטו  להורו  ושחת 
ציווי  היה  שכן  נראה  זה  ובנוסח  וכו'".  הוא  גם 
אם  הניסיון  היה  מה  נתברר  לא  רק  לשחוט, 

לשחוט או להעלות. וגם זה לכאורה דלא כרש"י 
הנ"ל.

שוב מצאתי בלשון ה'תנחומא' )פ' צו יג'(: "אילולי 
שנתעכב אברהם לבדוק הסכין, היה נשחט יצחק, 
אבל נתעכב לבדוק הסכין. מיד נכמרו רחמיו של 
שלו,  לפמליא  הקב"ה  ואמר  יצחק,  על  הקב"ה 
ומאמרי.  דברי  לעשות  זריז  הצדיק  זה  כמה  ראו 
מיד אמר למלאך להצילו, שנאמר: ויאמר אברהם 
בפרדר"א  מבואר  וכן  וכו'".  הנני  ויאמר  אברהם 
שירחם  מהקב"ה  בקשו  השרת  שמלאכי  )פל"א( 

על יצחק לבל ִיָשֵחט, עיי"ש.  

היה  שהניסיון  בסליחות,  הפייט  כלשון  ומבואר 
שאברהם ישחט את יצחק ונצרכו רחמי ה' עליו 

לבל ִיָשֵחט.

)ד.(  בתענית  בגירסאות  תלוי  נראה שהדבר  אכן 
שם איתא: "וכתיב אשר לא צויתי ולא דברתי ולא 
עלתה על לבי. )ירמיהו יט' ה'( אשר לא צויתי, זה 
בנו של מישע מלך מואב שנאמר ויקח וכו'. ולא 
יצחק  זה  לבי,  על  עלתה  ולא  יפתח.  זה  דברתי, 
וכו'(  עלתה  ולא  ה"ג  )ד"ה  וברש"י  אברהם".  בן 
מעולם  לו,  שצויתי  פי  על  שאף  "כלומר,  כתב: 
לנסותו,  אלא  בנו,  לשחוט  לבי  על  עלתה  לא 
מפני קטיגורו, היינו שטן, כדאמר בסנהדרין וכו'. 
דטעו  לבי'  על  עלתה  'ולא  האי  גרסי  דלא  ואית 
צויתי  לא  אשר  אלא  כתב  דלא  אחרינא,  בקרא 
ולא דברתי )ירמיהו ז כא(, ובפרשת בקבוק כתיב 
ולא  דברתי  ולא  צויתי  לא  אשר  שלשה,  הני  כל 

עלתה על לבי".

ד'לא  הא  הכא  דאיתא  דידן  שלגי'  פשוט  והנה 
עלתה על לבי היינו יצחק בן אברהם', הרי שלא 

רש"י  כפי'  וזה  שִיָשֵחט,  כלל  במחשבה  עלתה 
העלהו  אלא  שחטהו  לך  אמרתי  "לא  בחומש 
)תענית  שפ"א  יעוין  אמנם  אחתיה".  אסיקתיה, 
היה  שלא  ביאר  בחומש  שרש"י  שהבחין  שם( 
ברש"י  ואילו  להעלות  רק  לשחוט  ציווי  כלל 
שלא  פי'  לבי'  על  עלתה  ש'לא  משמע  בתענית 
נתכוון שישחט אבל כן ציווהו לשחוט "שאף על 
פי שצויתי לו, מעולם לא עלתה על לבי לשחוט 

בנו". וכתב דהוו מדרשים חלוקים. 

זו לא עלה כלל במחשבה שאכן  לגי'  ובכל אופן 
להעלות  היה  שהציווי  או  אלא,  ִיָשֵחט.  יצחק 
עראמה  יצחק  לרבי  יצחק'  ב'עקידת  )ועי'  בלבד 
פ' וירא שער כא' ד"ה 'ובמדרש' ולהלן, ב' דרכים 
)כב'  אב"ע  ועי'  בחומש,  רש"י  כפי'  זה(,  בביאור 
א'( שכתב "ואברהם לא ידע סוד הנבואה וימהר 
או  זאת".  בקשתי  לא  לו  אמר  וה'  אותו  לשחוט 
שהציווי היה לשחוט אלא שלא במחשבה שיעשה 
ויתכן שזהו לשון הפייט  כן, כפי' רש"י בתענית, 
ב'תפילת גשם' 'ושחת להורו לשוחטו לשפוך דמו 
אלא  לשחוט,  לאברהם  נאמר  שבאמת  כמים', 

שלא עלה על לב שכך יעשה.

שלא  בתענית  רש"י  שהביא  השנייה  לגי'  אבל 
כלל, א"כ אפשר  לבי'  ד'ולא עלתה על  גרסו הא 
דכן עלתה על לבו שִיָשֵחט יצחק, וזה גופא היה 
הפייט  וכלשון  הנ"ל  במדרשים  כמבואר  הניסיון 
בסליחות שרק מפני ש'רחמיך נכמרו על בן יחיד 

ועליו זרחו' לא נשחט יצחק.

'ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור'. 

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.
השחר  ברכות  בהלכות  הטור  כתב 
ליעף  הנותן  מ"ו(, שיש מברכין  )בסימן 
נשמתו  מפקיד  שאדם  על  ונתקנה  כח 
בערב ביד הקב"ה עייפה מעבודה קשה 
שקטה  בבוקר  לו  ומחזירה  היום,  כל 
ושלוה. וכתב הבית יוסף שכיון שברכה 
כדברי  נקטינן  בתלמוד  הוזכרה  לא  זו 
הרמב"ם שלא הזכיר ברכה זו, וכן כתב 

בשו"ע )סעיף ו' ועי' רמ"א(.
כרצונו  שעשני  ברכת  לגבי  להעיר  ויש 
שמברכות הנשים, שאף היא לא הוזכרה 
כמו  הנשים  מנהג  היא  אלא  בתלמוד, 
שכתב הטור, ומדוע לא כתב הבית יוסף 

שאין לברכה.

שואלין ודורשין

פנינים - ימים נוראים
ירח האיתנים

להיקהל  וקהילה  אסיפה  זמן  הוא  תשרי  חודש   •
שהשלום  המלך  פני  את  לחלות  נפשם  על  ולעמוד 
ולזכור   ... האיתנים  בירח  ישראל  איש  כל  שלו, 
עולם.  איתני  אבות  מעשה  שופרות  זכרונות 
במצוות  ותקיף  גבור  יאמר  שהחלש  גורם  וזמנו 
ושורש  )יסוד  החודש.  בזה  במצוות  להתחזק  אני 

העבודה(. 

תשובה מועלת - מכל מקום

בתשובה  הרעים  ממעשיו  אדם  שחזר  אע"פ   •
יהרהר  אל  אח"כ,  נענש  עצמו  את  ומצא  שלימה 
אחר מידותיו של הקב"ה בכך שאפשר שנגמר הדין 
לעונש זה, או שמ"מ הוקל ע"י התשובה. שהתשובה 
לפעמים מכפרת מכל וכל, ולפעמים מקילה העונש 
קו  שיחייב  מה  כפי  הכל  וכל,  מכל  מעבירתו  ואינו 
נעלמים  דרכיו  אופני  אשר  השם  במשפטי  היושר 
ממנו. ולעולם יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין 

בין לאחר גזר דין. )מאירי ר"'ה שם( 

מידת יעקב

שהזכיר  מה  טעם  ומה  יעקב.  לאלוקי  הריעו   •
האמור  ע"פ  הענין  אך  יעקב.  אצל  דוקא  תרועה 
כמ"ש  בלב,  היראה  לעורר  הוא  התרועה  דמצות 
והעיקר  יחרדו.  לא  והעם  בעיר  שופר  היתקע 
הנורא  יעקב  מדת  וזה  לעד  קיים  היראה  שיושאר 
שנופל הפחד מה' יתברך. וזה נשאר בלב בקביעות 
קיים לעד. )פסיקתא לר"ה פר' לט ד"ה ילמדנו רבינו. 
הביאו רבינו צדוק הכהן ,פרי צדיק דברים. לר"ה(. 

בהמצאו
במעשיו  לפשפש  לאדם  ראוי  יום  שבכל  אע"פ   •
לפני  אחד  יום  שוב  כמ"ש  הרעה,  מדרכו  לשוב 
ביותר, שכל  להתעורר  לו  ראוי  בר"ה  מ"מ  מיתתך, 
לפשפש  ויתעורר  מעשיו.  לפי  נידון  ואחד  אחד 
העבירות,  מן  בידו  שהוא  ממה  ולחזור  במעשיו 
בה'  לו חלק  אין  מן התשובה  הזה  בזמן  והמתרשל 
מצוי  ההתעוררות  אין  השנה  שכל  ישראל,  אלוקי 
כ"כ, ואף מידת הדין מתיאשת ממנו וממתנת לו עד 

זמן זה. ) מאירי ר"ה טז: בד"ה אעפ"י שבכל יום(. 

תורה מעבירה רוע הגזירה

אומרים  נוראים  הימים  תפילת  בנוסח  הנה   •
'ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'. 
רוע  את  המעבירין  בכלל  תורה  הזכירו  דלא  והא 
רגיל  היה  יא(  )ד'  תשובה  בשערי  כמבואר  הגזירה, 
פרק אחד ביום יקרא ב' פרקים וכו'. ומהני אף לכפר 
על חייבי כריתות ומיתות בי"ד, ביאר מרן הגראי"ל 
שטיינמן שליט"א דהוא פשוט וברור דתלמוד תורה 
כנגד כולם. ועוד יתכן דלא הזכירו מצות ת"ת מפני 
העמי ארצות שאינם יודעים ללמוד וא"א שיתכפרו 
ע"י ת"ת, אבל תשובה וצדקה שייך אף בהם. )ימלא 

פי תהלתך ח"ג עמ' כד(.

עבודת המידות

רבי  אמר  יז:  ובר"ה  ויקרא.  פניו  על  ה'  ויעבור   •
יוחנן מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה 

לו למשה סדר תפילה, אמר כל זמן שישראל 
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הרה"ג רבי זאב כץ שליט"א
 ר"מ בישיבות מדרש יחיאל ותורת רפאל

לכל אשר יקראוהו באמת 
 

"דרשו ה' בהמצאו, קראוהו בהיותו קרוב" – אלו הימים 
הנוראים / הנפלאים הבאים לקראתנו לשלום.

"קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת". "קרוב 
ה' לכל קוראיו" – בלא הגבלות, בלא יוצא מן הכלל, ומיד 
התשובה  אמנם  דווקא?!  באמת"  "יקראוהו   – הגבלה   –
ברורה לכל קורא: אין הבדל מי הוא הגברא – הקורא, כי 
השי"ת שומע תפילת כל פה. אך לא לכל קריאה. למעשה 
הקריאה יש תנאי – קריאה באמת. ומה היא אותה קריאת 

אמת?
א. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו לו לבדו 
ראוי להתפלל ואין ראוי להתפלל לזולתו. ידיעה מוחלטת, 
באמת, שאין שום השתדלות אחרת מועילה באמת, ושאין 
עוד שום מקום לפנות אליו באמת. אלא הוא לבדו בעל 

הכוחות כולם, ואין ראוי לפנות לזולתו.
המס"י  כלשון  אליו.  הקריאה  במהות  מוחלטת  ידיעה  ב. 
איך  הדבר  אמיתת  לבו  "לקבוע  פי"ט(:  החסידות  )בשער 
הוא בא ונושא ונותן עמו ממש ולפניו הוא מתחנן ומאתו 
ומקשיב לדבריו כאשר  לו  ית"ש מאזין  והוא  הוא מבקש 

ידבר איש אל רעהו ורעהו מקשיב ושומע אליו".
וכבר כתב שם רבינו המס"י כי זהו היותר קשה שיצטייר 

בלב האדם ציור אמיתי. וזהו קושי העבודה שבלב.
"בהיותו קרוב" בימים אלו – כאן לא כתוב שום הגבלות, 
אמת.  קריאת  של  התנאי  את  אין  עתה  האם  לעיין  ויש 
אלינו.  קרוב"  "היותו  של  ממהותו  שזהו  נראה  ויותר 
שמסייע ללבנו להגיע ל"קריאת אמת" ביתר קלות, לחוש 
את האמונה במלכות ה' כי לו לבדו ראוי להתפלל, להרגיש 
השנה  כל  כי  ועם  ממש".  עמו  ונותן  ה"נושא  את  בחוש 
"יותר קשה" כנ"ל, היותו קרוב משנה את התמונה,  הוא 
ובסייעתא דשמיא האדירה של "בהיותו קרוב" קל הרבה 

יותר לזכות להיות "קורא באמת" אליו ית'.
ולצעוד  הדרך  על  להתייצב  עלינו  קרובה,  כשהדרך  גם 
לקרבה  זוכה  הוא  מיד   – בה  הצועד  אך  ולהתקדם... 
עצומה "להיות מודבק בשכינה, שנא' "ואתם הדבקים בה' 
מיד  ונענה  צועק  ולהיות  היום",  כולכם  חיים  אלוקיכם 
שנא' "והיה טרם יקראו ואני אענה" )רמב"ם תשובה ז' ז'(.

לראות את הנולד
• לו הייתי נביא, והייתי יודע מה יהיה "מחר", והייתי יודע 
כבר  ומחר  לי  שנותר  היחיד  היום  הוא  "היום"  שחלילה 
אינני כאן, האם כך הייתי נוהג – כפי שאני עתה?! העל 
זה שווה לבזבז את היום, על דאגת 'מה יהיה מחר'? והלוא 
מחר לא אצטרך לא כסף ולא זהב, וכל זה לא יהיה שווה 
ואָראה  לאחור,  עצמי,  על  אסתכל  מחר  והלוא  כלום.  לי 
בעיני עצמי כשוטה גמור – מה? בזה הייתי טרוד במקום 

בדברים מהותיים?!
"ושוב יום אחד לפני מיתתך". גם אם בחסדי הי"ת "היום" 
ביחס  כזה  "יום"  אפילו  הוא  מה  שנה,  מאה  עוד  יהיה 
צעד  עוד  ולעשות  לחטוף  אפשר  היום  הנצחי.  ל"מחר" 
חיזוק  עוד  אלוקים,  לקרבת   – למטרה  להתקרב  קטנטן 
בהרגשת ביטחון, בסמיכה והישענות על המלך. אל תזלזל 
נמדד  הכול  ב"נצח",  שם,  כי  לכאורה,   – פעוט  דבר  בכל 

אחרת.
את  הבורא  יקיים  מתי  יודע  והייתי  נביא,  הייתי  לו   •
יתגדל  ש"מחר"  יודע  והייתי  המוחלטות,  הבטחותיו 
האם  ישתנה,  והכול  משיח  ויבוא  רבא  שמיה  ויתקדש 
בעיניים  אתמול  על  אסתכל  אז  והלוא  נוהג?!  הייתי  כך 
לפני  שמונחים  חשבתי  אתמול   – לאמור  מפוקחות 
מכשולים ותקלות והרהרתי למה ככה עושה לי ה', למה 
כל זה, רוצה אני ללכת בדרך המלך, ועתה רואה אנכי שהיו 
וזוכים  ומתקרבים,  עולים  שבהם  ושליבות  מדרגות  הם 
לכל הטוב האין-סופי. אוי, כמה עקום הייתי, לא הבנתי 
שאין כאן מכשול אלא מדרגה; לא תקלות אלא סולמות. 

וכך היא דרך המלך באמת.
בלא  ודאי  יגיע,  זה  ש"מחר"  לי  ברור  אך  נביא,  אינני   •
ספק, אך מתי – לא אדע. אז למה להפסיד? ולמה להצטער 
אחר כך? בוא נשכיל עתה לראות נכונה, להבין שיש כאן 

עוד אתגר ועוד משימה; קיר טיפוס עם הדרכה צמודה.
ממש  קצר  זמן  בעוד  כי  לי,  ברור  זה  אך  נביא  אינני   •
וימשמשו  יפשפשו  ואז  כל,  יודע  לפני  למשפט  אעמוד 
ייעשה  מה   – הכול  יוכרע  גם  ואזי  ובמחשבותי,  במעשי 

אתי ועם כל הכלל. מי יצדק? ומי יעמוד? אז מה יהיה?!
ואתחנן  מוחלט,  רש  וארגיש  באמת  זאת  אבין  אם  אך 
ואבקש ואחליט לשוב ולהישען בכל העוצמה על השופט, 
אזי הכול ישתנה, ואוצרות אהבה ייפתחו, ויושפע שפע כל 
טוב. והיד הפשוטה תרומם אותי מעלה מעלה, ואזי בעת 
נעילת השערים אשאר שם נעול מהעבר השני, מחובר כל 

ימי חיי לתורה ולמעשים טובים – לחי העולמים.

שיח ההלכה
הרה"ג רבי שמואל פישר שליט"א

ר"מ בישיבה הגדולה ביתר עילית

בדין פסל היוצא מן הסוכה

דופן  כנגד  איצטבא  בה  ובנה  אמה  מעשרים  גבוהה  שהיא  "סוכה  ד.  דף  סוכה  בגמ'  אמרינן 
האמצעי על פני כולה ויש בה הכשר סוכה כשרה", פרש"י - "כשרה כל הסוכה שיש לה ג' דפנות 
והאי הכשר סוכה אפי' מן האיצטבא והלאה דמנינן חללה מראש האיצטבא ומעלה ונמצא דופן 
אמצעי כולו כשר ודפנות הצדדים ברחב האיצטבא הוכשרו בה הרי כאן סוכה קטנה כשרה 
כל  וכו' הלכך  דפנות  לו הכשר  וכו' שאין  כסוכה,  נידון  מן הסוכה  היוצא  ואמרי' לקמן פסל 

הסוכה כמות שהיא גדולה כשרה". עכ"ל.
ברא"ש הביא את דברי ה"ר ישעיה שמקשה לרש"י דהא דאמרי' לקמן פסל היוצא מן הסוכה 
נידון כסוכה, היינו היכא דאית ליה הכשר דפנות, אלא דלא מוכחא מילתא כולי האי, משו"ה 
נידון כסוכה וכו', ואילו סוכה המסוככת חציה בסכך כשר וחציה בסכך פסול, אע"פ שיש שיעור 
הכשר בסכך הכשר היושב תחת סכך הפסול מי יצא י"ח, ה"נ הכא דכל למעלה מכ' סכך פסול, 

וכשיפודין של ברזל דמי וכו', עכ"ל.
וקשה בתרתי: א( דבסוגי' לקמן י"ט )ע"א( בדין פסל לא מצינו להכשיר בכאי גוונא דלית הכשר 

דפנות. ב( דסכך למעלה מכ' חשיב סכך פסול וכשיפודין, וע"ז ודאי דלא שייך דינא דפסל.
ולביאור המחלוקת יש לעיין לקמן י"ט )ע"א( דאמרי' שם בגמ' "תנא פסל היוצא מן הסוכה 
נידון כסוכה, מאי פסל וכו' אמר עולא קנים היוצאים לאחורי סוכה, ומוקי שם בגמ' דאית להו 

הכשר סוכה ודפנות, וקמ"ל דמה"ד הואיל ולגוואי עבידי ולבראי לא עבידא קמ"ל.
ומבואר בראשונים דקמ"ל דחשיב סוכה הואיל ואיכא הכשר סוכה, ואין כאן חידוש דין של 

"פסל", ועי' בקרבן נתנאל שדן באופן שעביד להדי' לגוואי ולא לבראי.
עוד שם: רבה ור"י דאמרי תרוייהו הכא בקנים היוצאים לפנים מן הסוכה ומשכא ואזלא חדא 
דופן בהדייהו, מה"ד הא לית בה הכשר סוכה, קמ"ל. ומבואר בראשונים דמיירי שעשה הדופן 
יותר מז' טפחים, וגילה דעתו שחפץ בדפנות ארוכות, וא"כ הקנים היוצאים אינם מן הסוכה, 

ויש להם רק דופן אחת, קמ"ל דל"א הכי וכשרה, כדין שתיים כהלכתם ושלישית אפי' טפח.
והנה הק"נ )סי' ל"ה אות ז'( דן בזה, ובתחילה ר"ל דקמ"ל בגמ' דכשרה מדין פסל, ולא מדין 
שתיים כהלכתן וכו', ולדין פסל אי"צ מחיצות כלל, והוכיח כן מרש"י )י"ד ב'( דשם מיירי בנסר 
שהוא רחב ארבע, ונתנו אפומא דמיטללתא באופן שג"ט בסוכה והרביעי מחוץ לסוכה דפסול, 
כיון דאילו היה כשר הי' נחשב לסוכה מדין פסל היוצא מן הסוכה דנידון כסוכה, וע"כ חשיב 
כל הנסר כאילו הוא בתוך הסוכה ופסול, והרי התם ליכא שום דופן בהדי אותו טפח, ומ"מ אי 
הוי כשר הי' מותר לישן תחתיו מדין פסל, ומ"מ מסיק הקרבן נתנאל דל"א הכי ובעינן דפנות 
כדי להכשיר, ומיישב 0את רש"י בד"א ע"ש. ולדבריו גם לרבה ור"י אין חידוש דין בפסל אלא 

רק בדעת בנ"א וכעולא. 
אמנם הרא"ש באיצטבא כתב להדי' דכל שהכשירו מדין פסל אי"צ למחיצות כלל, וז"ל, "מדקרי 
ליה פסל היוצא מן הסוכה ע"כ שאר שתי דפנות לא שייכי להאי יוצא, דאי שייכי ליה הרי יש 

שתי מחיצות שלמות ואחת קצרה כדין הכשר סוכה", וכן מבאר הסוגי' דלקמן י"ט.
נמצא דנחלקו רש"י ורבינו ישעיה בגוף הסוגי' בדף י"ט, האם רבה ור"י חידשו דין בפסל, או 
שהוסיפו עוד אופן של הוכחה בדעת בנ"א, דרבינו ישעיה פי' דהכשר הסוכה הוא מדין שתיים 
הקצר  הדופן  דהתם  וכמש"כ  מחיצות,  להם  יש  כאילו  היוצים  להקנים  ומחשי'  וכו'  כהלכתן 
דמי  דמלי'  ונימא חפירה כמאן  נמשך  היכי אשכחן שיהא  וכו', אבל הכא  כנגד האורך  נמשך 

עכ"ל, ואמנם לרש"י והרא"ש אצ"ל חפירה כמאן דמלי' דמי.
אמנם במאירי בסוגיין כתב לגבי קנים היוצאים מן הסוכה שאנו רואין כל הדפנות כנגררות 
אחר אותו הפסל, כך אנו רואים האיצטבא כאילו מתפשטת בכל הסוכה, ונמצא המאירי דעה 
ממוצעת, דלהלכה ס"ל כרש"י שכל הסוכה כשרה, אכן לא מטעמו, אלא דבאמת בעי' מחיצות 

ובעי' שיהא פחות מעשרים אמה, אלא דהפסל גורר אחריו את המחיצה והאיצטבא.
ואולי אפשר לבאר מחלוקתם בעיקר דינא דדפנות, דרש"י ס"ל דעל שם הסכך קרויה סוכה 
)רש"י ב.( וכל ענינם של הדפנות אינם אלא מגה"כ מייתורא דקראי )עי' רש"י לקמן יב. ד"ה 
כשרין לדפנות(, וא"כ ברגע שיש דפנות כשרות חוזר הדין לעיקרו וזה הסכך, משא"כ אי נימא 

דהדפנות גם הם חלק מהסוכה, ויל"ע.
עוד נראה לבאר הנפק"מ בין ה"ר ישעיה שלא דימה את האיצטבא לדפנות כהמאירי משום 
דס"ל שלא הפסל הוא הגורר אלא שכאשר יש מקצת דופן אמרי' שהוא נמשך ע"פ כל הסוכה, 

וכדמצינו בדופן השלישית, משא"כ באיצטבא דלא מצינו כהאי גוונא.
בעצם  פסול  אינו  אמה  מעשרים  שלמעלה  דסכך  לרש"י  דס"ל  הרא"ש  כתב  השנית  ולקושי' 
וכשפודין, אלא שנפסל מחמת גובהו, הלכך כיון דמקצתה כשרה אידך נידון כפסל היוצא מן 

הסוכה וכשר.
בסוגי'  ואמנם  לגמרי,  פסול  אינו  אמה  מכ'  דסכך שלמעלה  רש"י  דסבר  בכמ"מ משמע  והנה 
מרובה  צלתה  שהתחתונה  כגון  פסולה,  ועליונה  כשרה  שתחתונה  באופן  סוכה,  ע"ג  דסוכה 
מחמתה ועליונה חמתה מרובה, פרש"י דסכך של עליונה לאו סכך הוא, ולא מיפסלה תחתונה 
משום סוכה תחת סוכה וכו', וכגון דקיימי תרוייהו בתוך כ' לארץ, דאי עליונה למעלה מעשרים 
פסול  דסכך  מדבריו  ונראה  וכו',  כשר  בהדי  פסול  סכך  דמצטרף  משום  פסולה  תחתונה  אף 

מיקרי והדרא קושיא לדוכתא.
מרובה  חמתו  והאילן  האילן  שתחת  דסוכה  שם  מבואר  דהנה  קושי',  בהקדם  אפש"ל  ואולי 
מצילתו דאינו פוסל הסוכה, ופריך בגמ' אמאי והא קא מצטרף סכך פסול בהדי כשר, ופרש"י 
שמצטרף להשלים צלתה של הסוכה, ומדייק הרא"ש שדווקא באופן זה שהסוכה מחמת עצמה 
אין בה צלתה מרובה מחמתה, ובעי' לצל האילן להשלים, אמרי' שפוסל, משא"כ בסוכה שיש 
בה רב צל דאינה נפסלת, ולפי"ז קשיא מדוע בסוכה שתחת הסוכה באופן הנ"ל שיש לה שיעור 
יש לומר שדווקא  וע"כ  ומי גרע מענפי האילן?  צל, תיפסל ע"י סכך העליונה שלמעלה מכ', 
מפני כשרותו של הסכך אמרי' שמינו הוא, ובע"כ מצטרף לסכך התחתונה והרי"ז סוכה גבוהה 
שלמעלה  שסכך  ודאי  אבל  ואכמ"ל[,  ג'.  דעירובין  ולסוגי'  להוצין  דמי  ]ולא  אמה  מעשרים 
פסולה  למעלה מעשרים  דסכך  רש"י משום  כתב  ולכן  בעצם,  פסול  סכך  לא חשוב  מעשרים 
פסולה,  כתב  הדין  כשביאר  מ"מ  פסול,  סכך  כתב  לכן  שקודם  ]אף  פסולה,  שהסוכה  דהיינו 

ועדיין צ"ע[.

שיח המוסר



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת בראשית כ"ז תשרי 

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 דוד צבי לשם שליט"א

דיני ירקות בשנה השמינית

עם הגיע ר"ה הבעל"ט חולפת לה שנת השמיטה. ונברר 
בעזהי"ת מאימתי הירקות שמוגדרים כיבול שמינית אין 

נוהג בהם קדושת שביעית ואין בהם איסור ספיחין. 
א. נחלקו הרמב"ם והר"ש מהו השלב הקובע לאיזה שנה 
הי"ג(  הי"ב  פ"ד  )שמטו"י  הרמב"ם  דעת  הירק משתייך, 
שנלקט  ירק  ולכן  הירק,  לקיטת  הוא  הקובע  שהשלב 
בשנה  היה  גידולו  עיקר  אם  אפילו  השביעית,  בשנה 
השישית, הירק מוגדר כשייך לשנה השביעית, וממילא 
הוא קדוש בקדושת שביעית. לעומת זאת שיטת הר"ש 
)שביעית פ"ה מ"ג( שהשלב הקובע הוא גמר גידול הירק, 
ולכן ירק שנגמר גידולו בשנה השביעית אפילו אם נלקט 
בשנה השמינית נחשב כשייך לשנה השביעית, וממילא 

קדוש בקדושת שביעית.
באיזה  והר"ש  הרמב"ם  בין  שיש  נוספת  מחלוקת  ב. 
ספיחין.  איסור  חל  השביעית  בשנה  הירק  של  שלב 
י( שהשלב הקובע גם  דעת הרמב"ם )שמטו"י פ"ד ה"ט 
לגבי ספיחין הוא לקיטת הירק, ולכן ירק שנלקט בשנה 
שאמור  )באופנים  ספיחין  איסור  עליו  חל  השביעית 
לחול עליהם איסור ספיחין, ואילו שיטת הר"ש )שביעית 
פ"ט מ"א( שהשלב הקובע הוא תחילת הגידול )מביאים 
מהחזו"א שתחילת גידול הוא השלב שהירק מבצבץ מעל 
האדמה(, ולכן רק ירק שהתחיל לגדול בשנה השביעית 

ושייך לשנה השביעית יש בו איסור ספיחין.
ג. יוצא מהנ"ל שירקות שהתחילו לגדול בשנה השביעית 
)כגון יבול נוכרי או שגדל מאליו(, ונגמר גידולם בתחילת 
השנה השמינית, ולקיטתם הייתה ג"כ בשנה השמינית, 
מעיקר הדין אמור להיות שירקות אלו דינם כירקות של 
שאר השנים, ואין בהם לא איסור ספיחין ולא קדושת 
לקיטה,  בתר  שאזלינן  הרמב"ם  לדעת  בין  שביעית, 
)אמנם לגבי  ובין לדעת הר"ש שאזלינן בתר גמר הפרי 
ספיחין - לדעת הר"ש אזלינן בתר תחילת גידולו, וכאן 
תחילת גידולו היתה בשביעית, אבל כיוון שירק זה שייך 

לשנה השמינית לא שייך בו איסור ספיחין(. 
בשביעית  שילקטו  עבירה  לעוברי  חז"ל  חששו  אמנם 

פ"ו  שביעית  )ר"ש  שמינית  לתחילת  להם  שיהיה  כדי 
מ"ד, עיין חזו"א ס"ט סקי"ג(, לכן קבעו חז"ל שכל ירק 
ונלקט  ונגמר בשמינית  בשביעית  היה  גידולו  שתחילת 
בתחילת השמינית, יחול עליו קדושת שביעית, וינהג בו 
שביעית  קדושת  רק  יחול  נוכרי  )ביבול  ספיחין  איסור 
ולא איסור ספיחין(, עד שיעשה כיוצא בו, או עד חנוכה, 
וגם  שביעית  קדושת  גם  פוקע  ואז  מבינם.  המוקדם 

האיסור ספיחין שחלו בשנה השמינית.
למשל עגבניות שמזמן זריעתם ועד הזמן שהם מוכנים 
ללקיטה עובר בערך חודש. הדין הוא שעגבניות שנלקטו 
שלהם  הפרי  וגמר  השמינית,  של  תשרי  חודש  באמצע 
בהם  אין  הדין  שמעיקר  אע"פ  בשמינית,  ג"כ  היה 
קדושת שביעית ולא איסור ספיחין, מדרבנן נוהג בהם 
ורק  שביעית,  קדושת  יש  נוכרי  וביבול  ספיחין,  איסור 
יש  כבר  שאז  חשון,  חודש  בתחילת  שנלקטו  עגבניות 
שביעית,  חשש  ללא  מותרות  העגבניות  שיעשו,  בכדי 
וגם אותם עגבניות שנלקטו באמצע תשרי פוקע מהם 

האיסור ספיחין וקדו"ש לאחר זמן זה.
הזמן  עד  זריעתם  אדמה שמזמן  תפוחי  נוספת:  דוגמא 
שהם מוכנים ללקיטה עובר בערך שלוש וחצי חודשים. 
ונגמר  לשמינית  משביעית  שנכנס  שתפו"א  הוא  הדין 
בו  נוהג  חשון  בחודש  נלקט  אם  בשמינית,  גידולו 
מדרבנן איסור ספיחין, וביבול נוכרי נוהג רק ק"ש. ומה 
שנלקט מחנוכה מותר ללא חשש שביעית, אע"פ שעדיין 
לא עשה כיוצא בו, וגם אותם תפו"א שנלקטו בשמינית 

קודם חנוכה, כשמגיע חנוכה פוקע איסורם וקדושתם.
ממילא יוצא לנו שגם אחרי ר"ה עדיין צריך להקפיד על 

עניין השביעית אפילו בירקות.
ד. דינים העולים: 1( ירקות שנלקטו בשביעית או נגמר 
גידולם בשביעית עד שיבשו עוקציהם, קדושים לעולם. 
לדעת  בשמינית,  ונלקטו  בשביעית  שנגמרו  ירקות   )2
 )3 לעולם.  ואסורים  לשביעית  שייכים  הם  הרי  הר"ש 
ירקות שיצאו משביעית לשמינית ונגמרו בשמינית נוהג 
שיעשו  עד  בספיחין,  ואסורים  שביעית,  קדושת  בהם 
לאחר   )4 מבינם.  המוקדם  חנוכה,  עד  או  בהם  כיוצא 
חנוכה )בדרך אמונה מובא שהזמן הוא מהיום הראשון 
הם  השמינית  בשנה  שנלקטו  הירקות  כל  חנוכה(,  של 

ללא חשש קדושת שביעית ואיסור ספיחין.
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חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני אמחול להם עונותיהם. ע"כ. 
והנה רבים מקשים דהרבה עשו כן ולא הצליחו. וביאר האלשיך 
הק' בתהילים בשם לבנת הספיר שעל כן לא אמר 'אמרו לפני 
כי לא באמירה  דכונתו  הזה.  לפני כסדר  כסדר הזה' אלא עשו 
לבד תליא מילתא אלא בעשיה. כי אותם המידות שזוכרין רחום 
וחנון ארך אפים וכו' תעשו אותם כסדר ההוא, ועל ידי כן לא 

ישובו ריקם.

לבקש רק על רוחניות
בכפילות  לדקדק  יש  אבקש.  אותה  ה'  מאת  שאלתי  אחת   •
הלשון אחת שאלתי אותה אבקש. ויש לבאר ע"פ מה שהוכיחו 
בספרים )והוא מהזוהר( על אותם הצווחים בימים נוראים ככלב 
הב הב וכו'. אלא דצריך שיהיה כוונת תפילת הפרנסה וחיים כדי 
ה'. נמצא שכל השאלות שאנו  פנוי לעבודת  זה  ידי  שיהיה על 
לעבודת  פנוי  להיות  בקשתינו  תכלית  כי  הבקשה,  אין  שואלין 
שבתי  והוא  אבקש,  בעצמה  שאותה  שאלתי  אחת  אבל  הי"ת. 

בבית ה'. )חתם סופר(

סימנא מילתא - ע"י תפילה
• בענין אכילת פירות לסימנא דמילתא - ביאר השל"ה דבאמת 
אין שום רמז באכילת הפרי, רק הפרי הוא סימן שיזכור האדם 
על  כשמשים  ר"ל  הזה,  הדבר  על  ויתפלל  בתשובה  ויתעורר 
וכשרואה  זכויותיו.  שירבו  להתפלל  לו  מזכיר  רוביא  שולחנו 
כרתי, על הכרתת שונאינו וכד'. נמצא העיקר הוא ההתעוררות 
רושם  הוא  אז  זה  דבר  ואוכל  שהתפלל  ולאחר  והתפילה. 

שתתקיים תפילתו. )של"ה(

"עליה לרגל" - בר"ה
• אף שלא נצטוינו לעלות ולראות לפני ה' בר"ה, מ"מ נ"ל דהיו 
כתות בישראל אשר עלו בר"ה כאינם מצווים ועושים... הקדימו 
לעלות בר"ה לישב שם לפני ה' לשוב אל ה' ללמוד ליראה את 
ה', כדאיתא בספרי על פסוק למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך 
כשאדם יושב בירושלים ורואה כהנים בעבודתם וזריזות עשיית 
)דרשות  ה'.  את  ליראה  מהם  לומד  לה',  מעשיהם  וכל  מצותן 

חתם סופר(.

הבדלות מהשפעת הרחוב - לשנה טובה
• אמרו חז"ל )הוריות יב.( האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה 
אי לא, ניתלי שרגא בעשרה יומי דבין ר"ה ליוה"כ בביתא דלא 
מרן  וביאר  שתיה.  דמסיק  נידע  נהוריה  משיך  אי  זיקא,  נשיב 
הגריש"א זצוק"ל דכל נר הדולק בעששית, אם הזכוכית לא נקיה, 
אין אורה נראה כלל. ואין זה חסרון בעצם האש, אלא הזכוכית 
היא שחורה וצריך לנקותה. לכל יהודי יש נשמת אלוקים טהורה 
ומונעת  עכורה  העששית  נראית  בלתי  שהיא  אלא  תוכו,  בתוך 
מהאור להאיר. אולם בעשרת ימי תשובה ישתדל להדליק שרגא, 
שאין  מבוצר  בבית   - זיקא'  נשיב  דלא  'בביתא  לתלותה  ויראה 
בו השפעת רוח הרחוב והסביבה. ואז 'אי משיך נהוריה' - יראה 
ברוחניות.  כי מסיק שתיה  בטוח  יהיה  אז  והולך,  שאורו מאיר 

)דברי אגדה(

ההכנה
את השפע  לאדם  כאשר מחלקים  שופר,  תקיעת  בעת  בר"ה   •
עד  אותו  ומרוממים  הזדמנות,  לו  נותנים  השנה,  כל  בשביל 
שיוכל  כדי  הקדשים,  בקדש  עומד  בבחינת  ה',  לפני  שיעמוד 
ומושלם.  פנים מלאה שטומנת בתוכה שפע מלא  לקבל הארת 
ועל  זה של קרבה,  לרגע  ידי תשובה  על  וצריך האדם להתכונן 
האדם  אין  אם  אולם  זו.  לקרבה  ורעדה  ביראה  התעוררות  ידי 
לפני  ולפנים,  לפני  בא  והוא  עליה,  של  זו  קדושה  לשעה  מוכן 
פני השי"ת, בידים מטונפות, אז ח"ו קטרוג גדול . )שפתי חיים(

יום הדין - מחסדי ה'
ברואיו  על  הקל  מחסדי  שהיה  הזה,  המועד  מצות  משרשי   •
כדי  ושנה,  שנה  בכל  אחד  יום  מעשיהם  ולראות  אותם  לפקוד 
רב חסד מטה  והוא  לכפרה,  ויהיה מקום  העוונות  יתרבו  שלא 
כלפי חסד, וכיון שהם מועטים מעביר עליהן. ואם אולי יש בהם 
עוונות שצריכין מירוק, נפרע מהם מעט מעט, וכעין מה שאמרו 
רב,  זמן  יפקדם עד  ואם לא  נפרע ממנו מעט מעט.  ז"ל אוהבו 
)חינוך  חלילה.  כלייה  כמעט  העולם  שיתחייב  עד  כ"כ  יתרבו 

מצוה שיא( 

נלקט ונערך ע"י הרב יצחק דוד שליט"א

פנינים - המשך

אלא דכל דיני תורה שניתנו לזכותו 
לרצונו.  אלא  נתנו  לא  זה,  של 
יגוש  לא  של  באיסור  אפילו  וא״כ 
איסור  רק  שהוא  השנה  שבתחילת 
לטובתו  נאמר  הוא  גם  ממון,  ולא 
מועיל  וממילא  הלוה,  של  ולזכותו 
בזה התנאי שלא ישמט, שאם הלוה 
ומוותר  המלוה  של  לתנאו  מסכים 
על זכותו אין האיסור של לא יגוש 

חל שלא ברצונו של הלוה.
את  הביא  ס"ז(  סי׳  )חו"מ  בפ״ת  ג. 
דברי התבואות שור שהקשה, למה 
הא  פרוזבול,  לתקן  הלל  צריך  היה 
ישמט  שלא  להתנות  המלוה  יכול 
אין המלוה  ותירץ שאם  בשביעית. 
להלוות  רוצה  התנאי  המתנה 
זה,  לתנאי  הלוה  יסכים  א״כ  אלא 
של  האיסור  על  המלוה  עובר  אז 
וכו׳.  לבבך  עם  יהיה  פן  לך  השמר 
תשובת  דברי  את  שם  הביא  וכן 
חתם סופר שכתב כנ״ל. והביא שם 
)מכות  הריטב"א  דברי  את  בפ״ת 
ותירץ  זו.  קושיא  שהקשה  ע"ב(  ג׳ 
כל  שאין  מפני  תיקן  שהלל  שם 
הלואה.  בשעת  להתנות  זוכר  אדם 
ועוד תירוצים, עיי״ש, וא״כ מבואר 
עובר  המלוה  אין  דבאמת  בדבריו, 
באופן  וכו׳״  לך  ״השמר  של  בלאו 
שהוא מתנה תנאי שלא ישמט ואינו 

רוצה להלוות בלי זה.
הריטב״א,  דעת  בביאור  ונראה 
פן  לך  השמר  של  האיסור  דעיקר 
יהיה עם לבבך וכו' שהתורה רצתה 
כספים  שמיטת  שמצות  למנוע 
תגרום לביטול המצוה של אם כסף 
מצות  והיינו  וכו',  עמי  את  תלוה 
וא״כ  השמיטה.  שנת  בקרבה  גמ״ח 
את  במונע  אלא  איסור  עובר  אינו 
במתנה  אבל  מהלוה,  ההלואה 
את  מקבל  אופן  בכל  שהלוה  תנאי 
שמתבטלת  רק  ההלואה,  כספי 
מצינו  לא  זה  את  שמיטה,  מצות 
שאסרה התורה. וסברת האחרונים 
שנת  בקרבה  אסרה  שהתורה  היא, 
השבע לבטל מצות שמיטה, ולמנוע 
דעובר במתנה  ה״ה  וא״כ  ההלואה. 

תנאי שלא ישמט בשביעית.

שמיטת כספים - המשך

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

הגליון מוקדש


