
שיח הפרשה

איש תם יושב אוהלים
בימים בהם חרבם של עשיו וישמעאל 
אימה,  ומחדרים  דם,  נוטפת  מונפת, 
נאחזים אנו בהבטחה שהבטיחנו אבינו 
ידי  והידים  יעקב  קול  "הקול  הזקן, 
חובקת-ימי-עולם  נבואה  אותה  עשו". 
קובעת  הנבוכה,  הבנים  לאם  שנאמרה 
החרבה"  "אמלאה  של  הברזל  כלל  את 
של  לקולה  ניתן  כוח  כה,כג(.  )רש"י 
כנסיות  בבתי  המצפצף  יעקב  תולעת 
חרבות  את  לכתת  מדרשות,  ובבתי 

הרשע של שעיר וחותנו.
פרשתנו,  במהלך  מבין  בלב  המעיין 
יראה מיד כי היחס של "זה לעומת זה" 
נוצק במהותם של אותם שני תאומים 
המתרוצצים לשני עברי עולם. כל כולה 
של פרשה אינו אלא התרוצצות כה וכה 
לקביעת צורתו של היחס הזה. באותה 
נבואה נקראו שניהם "שני גויים" – אלו 
שהכניעו  שם(  )רש"י  ואנטונינוס  רבי 
קומת  תחת  עשו  של  גדולתו  פז  את 
אך  הקדוש.  רבנו  של  תורתו  גדולת 
לכשיצאו, "והנה תומים בבטנה - חסר, 
ששניהם  לפי  מלא  תאומים  ובתמר 
ואחד  צדיק  אחד  כאן  אבל  צדיקים, 
רשע" )רש"י(. לא "תאומי צביה" )שה"ש 
בהתאמה  זה  את  זה  המשלימים  ד,ה( 
שלימה )עי' רש"י שם(, אלא אחד שנטל 
לו כתר תמות "איש תם", והשני שאינו 
שא"א  לקש",  עשו  "בית   - כקש  אלא 

לתבן להפטר ממנו )עי' בחזקוני(.
עם גדילתם, כשההבדל מתחיל לבצבץ, 
כאן  לעצמו.  שם  מהם  אחד  כל  קובע 
אולי נמצא עומק סודו של קול יעקב. 
איש  זה  תם,  איש  וזה  ציד  יודע  זה 
בחיי(.  )רבנו  אוהלים  יושב  וזה  שדה 
לא לחנם ביקש אבינו יצחק לתת את 
ברכת טל השמים ומשמני הארץ לעשו, 
"כי ציד בפיו". איש ששת ימי המעשה 
מעשר  את  להוציא  כמצליח  נראה 
כל  כאילו  התבן,  מן  אפילו  הקדושה 
כולו אינו אלא תבלין מלח לעיסתו של 
עולם. אינו אלא כמכין ליעקב איש תם, 
הוא בחינת השבת - "לעשות את השבת 
לדורו – תם" )סדודו של שבת דרוש ב(. 
חייב  ששבת  ש"גוי  היא,  האמת  אבל 
מיתה". אין לעשו וזרעו כל שייכות עם 
השבת, ושלימותה לא נתנה אלא "לזרע 
המנחה  )קומץ  בחרת"  בם  אשר  יעקב 

לרבי צדוק הכהן ב,נח(. 
"איש שדה" – ובתרגום – "נחשירכן". 
ביטוי עז ביותר לבטלה מוחלטת שאין 
עמה עמל. )עי' הדר זקנים( ואם תאמר, 
הרי מקרא כתוב "ויבוא עשו מן השדה 
והוא עיף", הרי שעמל בשדה עד שערי 
בבואה  אלא  זאת  אין  כמעט.  מות 
שטבעו  המטבע  צידי  לשני  ראשונה 
עמלים"  והם  עמלים  "אנו   : חז"ל 
השתלהבות  שכולו  עשו  של  עמלו 
"יושב  יצרים חסרת תועלת, מול עמל 
אוהלים" שאינו נותן שנת לעיניו בעמל 

התורה.
קדושות,  בשתי  עירנו  ונתקדשה  זכינו 
יעקב.  של  במטבעו  נטבעה  ובזאת 
נתעטרנו  נפש,  נימי  שהרטיט  במעמד 
שר  מרן  בהופעת  תורה  של  בכתרה 
בעמדנו  בעירנו.  שליט"א  התורה 
ומנסים  ולב  ראש  כופפים  ההר,  תחת 
לקלוט מהוד כבודה של תורה, קיבלנו 
של  מעלותיו  בשתי  לאחוז  עצמנו  על 
וקדושת  התורה  חיזוק  יעקב.  אבינו 
זכתה  ניצבה.  וגם  קמה  והנה  השבת. 
של  מופלאה  להתעוררות  התורה  עיר 
בצד  המניחים  תורה,  של  עמלה  אנשי 
וקובעים  שלהם  השדה  עיסוקי  את 
ברשת  תורה,  באהלי  עצמם  את 
מדרשות  ובתי  כוללים  של  מופלאה 
לעושים תורתם קבע ומלאכתם עראי. 
השבת  קדושת  עם  היא  אחת  וקדושה 
קדושה  בתוספת  בתורתך,  המתאחדת 
עם הקמת מאור שבת בתכלית ההידור 

והשלימות.
נושאים עין ולב, נייחל פני נותן התורה 
לבניו  תעמוד  תם  שזכות  והשבת, 
אחריו, עד אבוא אל אדוני שעירה, ועלו 

מושיעים בהר ציון.

דבר המערכת

הרב יחזקאל מנדלסון שליט"א

"השדה אשר קנה אברהם"

קיחה  קיחה  של  שוה  בגזרה  נלמדים  לבעלה  אשה  קניני 
משדה עפרון, שכמו שהשדה של עפרון נקנה לאברהם על 

ידי כסף, כך גם קנין אשה לבעלה נעשה על ידי כסף.
פ"א  ברמב"ם  וכן  וכתיב,  ד"ה  ע"א  ב'  קידושין  ובתוספות 
והרמ"ך,  הראב"ד  שלמד  )כפי  ב'  הלכה  אישות  מהלכות 
ועיין בכסף משנה מה שכותב בדעת הרמב"ם( וכן בחידושי 
הריטב"א מסכת קידושין דף ב' ע"א )ד"ה כתיב( - כל אלו 
סוברים שהקיחה קיחה שנלמד קידושי אשה משדה עפרון, 

אינו גזירה שוה ככל הגזירות שוות.
ראשונים  ועוד  שם(  הרמב"ם  על  )בהשגותיו  והראב"ד 

סוברים שהיא גזירה שוה ככל הגזירות שוות שבתורה.
הסמ"ע  של  המחלוקת  את  בזה,  לתלות  אפשר  ואולי 
והט"ז בחו"מ סימן ק"צ סעיף ב' ]בעניני קנין כסף בקנייני 
השוה  לו  בשנתן  דוקא  "ואיירי  הסמ"ע:  וז"ל  מקרקעין[, 
עכ"ל.  במלוה."  עליו  זקף  והשאר  הפרעון  דמי  על  פרוטה 
ידי  על  הקנין  להיות  צריך  שאין  וסובר  חולק  שם  ובט"ז 
תחילת הפירעון, אלא כל שנתן פרוטה כל דהוא אפילו שלא 

בתורת פירעון שפיר קונה.
והנה בט"ז הקשה שם על הסמ"ע הנ"ל, דלשיטת הסמ"ע 
לפי  כי  עפרון,  משדה  נלמד  אשה  שקניני  יתכן  איך  קשה 
תחילת  הוא  כסף  קנין  שמהות  שסובר  הסמ"ע  שיטת 
פירעון, אם כן איך יסביר הסמ"ע גבי קניני אשה, מה שייך 
שם תחילת פירעון, וכי שייך שוויות אצל אשה שיהיה בגדר 

תחילת פירעון?
שמחלוקת  ולומר  הסמ"ע  על  הט"ז  קושית  ליישב  ויתכן 
הסמ"ע והט"ז היא בעצם המחלוקת הראשונים הנ"ל בביאור 
גזירה  זה  שאין  לומד  שהסמ"ע  שוה,  הגזירה  של  הסוגיא 
קושיא מהקנין של אשה, שבקנין  אין  וממילא  רגיל,  שוה 
של אשה אין נלמד מקניני שדה לכל הענינים, וממילא גם 
כאשר אנו מוצאים שבחלק מהקנינים הוא לא דומה, מכל 
דהראשונים  אליבא  שוה  הגזירה  את  סותר  זה  אין  מקום 
שוות,  הגזירות  ככל  שוה  גזירה  לא  שזה  שסוברים  הנ"ל 
השיווי  התחלת  בתורת  לא  הוא  אשה  קנין  אם  גם  ולכן 
שלה, מכל מקום היות ועצם מהות הקנין )ללא כל פרטיה( 
נלמדים משדה עפרון, אם כן שפיר שייך להקראות גזירה 
שוה, משום שאין זה גזירה שוה ככל הגזירות שוות. ולכן 
בשדה צריך להיות הכסף תחילת הפירעון, כי זה מהותו, אך 
אין בזה שום סתירה לגבי אשה, שבאשה לא שייך להיות 

הפרוטה כתחילת הפירעון. וקושית הט"ז מיושבת.
ואילו הט"ז לומד כהראשונים הנ"ל שסוברים שהגזירה שוה 
הינה גזירה שוה ככל הגזירות שוות, ואם כן כמו שבאשה 
אין שייך פירעון על שוויה, כך אין מחויבים בשדה שיהיה 

הקנין כסף תחילת הפירעון.
ובעצם בין להסמ"ע ובין להט"ז יש עדיין מקום להבין, מה 
השייכות בין קניני שדה לקניני אשה, הרי הקנין של אשה 
שונה משאר הקנינים, שבכל הקנינים שאדם עושה יש לו 
שהיא  חובה  רק  יש  אשה  בקניני  משא"כ  וחובה,  זכויות 
רק  והחובות מתחילים  הזכויות  ויתר  על אחרים,  נאסרת 

מהנישואין?
דרך הדרוש ראיתי בספר "שם משמואל" שכותב:  פי  ועל 
כוונת עפרון  כי  קנין כזה אפשר ללמוד רק משדה עפרון, 
רצה  ולכן  אברהם,  עם  להתחבר  בכדי  מתחילה  היתה 
לתת לו השדה בתור מתנה, כי מתנה מקשרת את הנותן 
אשה  לקנין  ושוה  מכירה,  מאשר  יותר  הרבה  המקבל  עם 
הנאסרת על כל העולם וקשורה אליו בלבד. אולם אברהם 
אבינו ע"ה הרגיש בדבר ולא רצה שהוא יתחבר אליו, לכן 
רצה רק לקנות בכסף, שיסלק את עפרון לגמרי ממנו, כמו 
שאמרו חז"ל בבבא בתרא דף נ"ד ע"ב: "נכרי מכי מטא זוזי 
לידיה אסתלק ליה", וכן הוא קנין אשה לאיש, שאינו קנין 

ממוני, אלא קנין איסור גרידא. 

הרב אברהם שדמי שליט"א

ביאור לשון זד ולשון נזיד

וָּיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ַוָּיֹבא ֵעָׂשו ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף: וכתב רש"י 
הפסוק  נקט  למה  ביאור  וצריך  כתרגומו.  בישול  "לשון 
ובאמת  "ויבשל תבשיל".  כתב  ולא  נזיד"  "ויזד  של  בלשון 
וגם בנביאים  זו בתורה,  "נזיד" מצינו רק בפעם  לשון של 
וא"כ  פ"ב(.  חגי  ד',  ב',  )מלכים  מקומות  במעט  רק  נמצא 

ודאי צ"ב למה נאמר כאן לשון זה. 
הנוסח  שמפרש  זצ"ל  יצחק  הפחד  דברי  לפי  לבאר  ויתכן 
וביאר  תורתך",  עוסקי  ביד  "וזדים  דחנוכה  הנסים  בעל 
לגרום  אחרא  בסיטרא  הרע  הכח  הוא  "זד"  של  דהענין 
ועי"ז  טובים שעשה,  ומעשים  מצוות  על  יתחרט  שהאדם 
"ערוב  קכב(  )קיט,  בתהלים  מצינו  וכן  שכרו,  את  יאבד 
לכבוש  הוא  עושק  וענין  זדים",  יעשקוני  אל  לטוב  עבדך 
וזה מה שאנו אומרים  עבודתו.  שכר הפועל לאחר שגמר 
"והסר שטן מלפנינו ומאחרינו" ואחרינו קאי לאחר שעשה 
האדם המצוה, דהשטן שנקרא בשם "זד" בא אליו לגרום 
"זד"  השטן  נקרא  שלכן  וביאר  המצוה.  על  יתחרט  שהוא 
שהוא אותיות ז' וד', ואות ז' מורה על שביעה מלשון 'זן', 
ואות ד' מורה על דלות, והיינו משום שהשטן לוקח אדם 
שהוא שבע מן המצוה, ועל ידי חרטה הוא מתהפך להיות 

דל מאותה מצוה.
ואיתא בברכות )יט, א( אם ראית ת"ח שעשה עבירה בלילה 
אל תהרהר אחריו ביום שוודאי עשה תשובה. ומבואר שכח 
התורה גורם לת"ח להתחרט על עברותיו, ומגיע לו כפרה 
על ידי זה ואינו נענש. וזהו ביאור הנוסח "וזדים ביד עוסקי 
תורתך", שעוסקי תורתיך הם הכח ההפכי של השטן הנקרא 

"זד". עד כאן תוכן דבריו. 
דידן,  בפסוק  התורה  כוונת  להבין  שער  לנו  נפתח  ולפי"ז 
במה שקרא לבישול של יעקב בלשון "ויזד", והיינו משום 
דעל ידי אותו בישול מכר עשיו את הבכורה ליעקב, והדרך 
שהשתמש בו השטן כאן להכשיל את עשיו להסכים למכור 
הבכורה היתה על ידי חרטה, דכתיב "ויאמר עשיו הנה אנכי 
עשיו  "אמר  רש"י  וכתב  בכורה",  לי  זה  ולמה  למות  הולך 
ועונשין  אזהרות  כמה  ליה  אמר  זו  עבודה  של  טיבה  מה 
ומיתות תלויין בה כאותן ששנינו אלו הן שבמיתה שתויי 
יין ופרועי ראש, אמר אני הולך למות על ידה אם כן מה 
חפץ לי בה", ומבואר מדבריו שעשיו התחרט שנולד במעלה 
של עבודת הבכורה, ולכן הסכים למוכרה ליעקב. וענין זה 
מרומז בתיבת "ויזד יעקב נזיד", שבכח של השטן שנקרא 

"זד" התחרט עשיו על מעלת בכורתו. 
ולפי כל זה נפלא מאד לשונו של הרמב"ן כאן, שכתב "על כן 
קרא שמו אדום, כי לעגו עליו שמכר בכורה נכבדת תמורת 
וזולל  "כי סובא  ונתקיים בו הפסוק במשלי  מעט תבשיל, 
ִיָוֵרש". ולפי הרמב"ן הפסוק במשלי מעיד על עשיו שעבור 
מכירת בכורתו נעשה "רש" שהוא לשון עניות ודלות. וזהו 
ממש מהות ה"זד", שגורם שאדם שהוא שבע מאיזה מצוה 
או מעלה רוחנית, על ידי חרטה הוא מתהפך להיות דל ועני 

מאותה מצוה או מעלה, וכן היה כאן. 
)פ"ו  שמות  בפרשת  המד"ר  דברי  לפרש  יש  זה  דרך  ועל 
חכם,  יהולל  העושק  כי  סימון  בר  יהודה  רבי  "אמר  פ"ב(: 
חכם  יהולל  ואבירם,  דתן  אותו  שעשקו  עושק,  משה,  זה 
דעתך  על  תעלה  וכי  מתנה,  לב  את  ויאבד  אותו,  עירבבו 
ירא  לו  ואמרו  שהיה משה מתאבד, אלא הם שהקניטוהו 
ה' אליכם וישפוט, ואף הוא מקפיד ואומר ומאז באתי אל 
שדתן  שדורש  המדרש  כוונת  לפרש  יש  ולדברינו  פרעה". 
ואבירם עשקו את משה וגזלוהו, שמשה בתחילה לא רצה 
ללכת לפרעה, ולבסוף הסכים, ואחר שעשה מצות הקב"ה 
באו דתן ואבירם אצלו והקניטוהו ואמרו "ירא ה' אליכם 
וישפוט", ומחמת זה נתחרט משה על שהלך לפרעה, ואמר 
על  משה  שהתחרט  ונמצא  וגו'",  פרעה  אל  באתי  "ומאז 

המצוה שעשה והפסיד שכר המצוה,
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שיח ההלכה
הרב אשר דוב קוגל שליט"א

בענין חיוב חינוך לקריאת שמע 
בזמנה ובפרטיה

בברכות כ. פליגי רש"י ור"ת, דר"ת ס"ל דקטנים שהגיעו 
ס"ל  ורש"י  מצוות,  בשאר  כמו  בק"ש  חייבים  לחינוך 
דפטורים משום שאין האב מצוי אצלם תמיד בזמן ק"ש, 
וכתב השו"ע בסי' ע' ס"ב דראוי לנהוג כר"ת, ובמשנ"ב 
שם כתב דרוצה לומר דאע"ג דמדינא מסתברא כרש"י, 

וכ"כ הגר"א ז"ל אעפ"כ נכון לנהוג כר"ת.
דהקטן  נאמר  אם  דווקא  הוא  רש"י  סברת  ולכאורה 
א"כ  לחנכו,  מחויב  אביו  רק  חיוב  שום  לו  אין  בעצמו 
כשהאבא לא נמצא תמיד לא הטילו עליו לחנכו, אבל 
אם נאמר דאף על הקטן בעצמו יש חיוב מדרבנן לכאורה 
יהיה חייב, ובאמת שרש"י ותוס' בזה לשיטתם בברכות 
בדבר,  מחויב  אינו  סובר שקטן חשיב  דרש"י שם  מ"ח 
נראה  דבמשנ"ב  וצ"ע  בדבר,  מחויב  דהוי  סובר  ותוס' 
וכן  סק"ו  תרפ"ט  סי'  )עי'  התוס'  כשיטת  דס"ל  יותר 
סקי"א,  תרפ"ט  ובשעה"צ  סק"ז,  ומשנ"ב  קפ"ו,  בשו"ע 

ובשעה"צ רע"א סק"ב, ואכמ"ל(.
ננקוט  אם  דאף  לומר  דיתכן  מוכרח,  אינו  באמת  אבל 
שקטן נקרא מחויב בדבר מ"מ יתכן לומר שעיקר החיוב 
ולכן  הקטן,  על  אף  חיוב  נובע  ומזה  האב,  על  מוטל 
כשלא הטלנו חיוב על האב גם הקטן אינו מחויב, וכן 
לאידך גיסא אף אם נאמר שהקטן אינו מחויב בדבר ורק 
בזמן  בבית  אינו  יתכן שאף אם  לחנכו,  על האב מוטל 

ק"ש מוטל עליו לדאוג שיקרא.
והנה יש מח' אחרונים אם גם האם מחויבת בחינוך בנה 
)עי' משנ"ב תרט"ז סק"ה, ובשמ"ג סק"ב(, ועי' במשנ"ב 
תר"מ סק"ה דאם אין לו אב אמו ובי"ד חיבים לחנכו, 
שאמו  מק"ש,  פטור  יהיה  שקטן  מדוע  לכאורה  א"כ 
תחנכו, ובפרט שדעת רש"י )חגיגה ב. ד"ה אי זהו קטן( 

שאף אם חייבת בחינוך.
אך יתכן שאף למ"ד שאם חייבת, מ"מ עיקר החיוב הוא 
על האב, וכשאין אב האם חייבת אך כשלא שייך להטיל 

על האב, גם היא אינה חייבת.
דכל  י"ד(  סי'  )ח"ב  מהרי"ץ  בשו"ת  שמבואר  י"ל  עוד 
מחינוך  היא  פטורה  חייבת  אינה  עצמה  שהאם  מצוה 
תורה  לימוד  לגבי  כט:(  )קידושין  שמצינו  וכמו  בנה, 
פטורה  האם  אך  בנו,  את  ללמד  מה"ת  מחויב  דהאב 
בחינוך  גם  ולכן  מת"ת,  פטורה  עצמה  שהיא  משום 

דרבנן כל דתקון כעין דאורייתא תקון.
ולענין אם חייב לחנך בכל פרטיה:

הנה הריטב"א ריש מס' סוכה כתב דקטן שמחנכים אותו 
במצוות ]צריך[ לעשות לו מצוה בהכשר גמור כגדול וכו', 
ומקרא מלא דיבר הכתוב חנוך לנער ע"פ דרכו )ומשמע 
מזו  וגדולה  להתנהג(,  כך  וימשיך  יסור  לא  שבגדלותו 
לינוקא  ליטעמיה  ביוה"כ  זמן  גבי  עירובין  במס'  אמרו 
שראיתי  לפי  זה  לכתוב  והוצרכתי  למסרך,  אתי  דלמא 

חכמים טועים בזה.
ועי' בשו"ע תרנ"ז שכתב קטן היודע לנענע לולב כדינו 
וביאר  במצות,  לחנכו  כדי  לולב  לו  לקנות  חייב  אביו 
)ואף  ומוריד  מעלה  ומביא  מוליך  היינו  כדינו  במשנ"ב 
כתב  כדי  ד"ה  ובביה"ל  המצוה(,  בקיום  מעכב  שאי"ז 

"ופשוט דצריך שיהיו ארבעה מינין כשרין כמו בגדול".
וקשה דבסי' תרנ"ח סקכ"ח הביא ב' דעות אם קטן יוצא 
בזה,  יוצא  אינו  שגדול  אף  שאול  בלולב  ראשון  ביום 

אך עי' בשעה"צ סקל"ו דדעה השניה ס"ל דמצות חינוך 
הוא רק על עצם המצוה ולא על פרטי המצוה ]ובמשנ"ב 
דצידד  משמע  ובשעה"צ  לחומרא,  דצידד  קצת  משמע 

לקולא[.
ולכאורה היינו דצורת מעשה המצוה לכו"ע צריך להיות 
פטור  הוא  לעשותם  יכול  אינו  אם  ואדרבא  גדול,  כמו 
בזה  המצוה,  מעשה  בצורת  שאינם  דברים  אך  לגמרי, 
פליגי הפוסקים אם חייב לחנכו )ולכאורה בזה גם אם 

הקטן אינו יכול לעשותם, לכו"ע אינו פוטרו לגמרי(.
ולענין זמן ק"ש:

לקראתה  לחנכו  צריך  כר"ת  מחמירים  אם  לכאורה 
מעשה  מצורת  חלק  הוא  שבפשטות  משום  בזמנה, 
יכול  הקטן  וגם  ובערב,  בבקר  ק"ש  לקרות  המצוה 
כתב  מזו  וגדולה  סק"ו,  ע'  סי'  במשנ"ב  וכ"פ  לעשותו, 
כל  בשאר  וכמו  לחנכו  אביו  "חייב  ר"ת(  )לדעת  שם 
המצוות וגם שיקראנה בזמן קריאת שמע עם הברכות 
לתפילה  גאולה  סמיכת  דהלא  )וצ"ע  ולאחריה"  לפניה 
וא"כ  ס"ו(,  סו"ס  )עי'  וברכותיה  מק"ש  עדיף  בבקר 
כהיום שמתפלל עם רבו לאחר סו"ז ק"ש, א"כ לכאורה 
עדיף שלא יקראנה בבוקר עם ברכותיה ]וזה לכאורה לא 

חלק מעצם המצוה[(.
ולענין מצות צריכות כוונה וכן כונת המילות בק"ש:

עי' בטורי אבן )חגיגה ו( שהקשה למ"ד מצוות צריכות 
בר  לאו  דקטן  כיון  א"כ  יצא,  לא  כיון  לא  ואם  כונה 
יכול  שאינו  כיון  בתקנתם,  חכמים  הועילו  מה  כוונה, 
במצוה  עיכוב  דכל  ותירץ  כתקנה,  המצוה  לקיים 
שקטנותו גורמת לו, שאילו היה גדול בכה"ג היה חייב, 
ויהא בר כוונה יהא  תיקנו בו חכמים חינוך דלכשיגדל 
רגיל ומחונך במצוות ]ומסתבר שבזה גם אין דלמא אתי 

למסרך כי יבין שמחמת קטנותו לא יכל לעשותו[.
כמו  כונה  לו  אין  דקטן  שכתב  א(  )חורש  באג"ט  )ועי' 
לגדול, ולכן אינו יכול להוציא גדול, אך יש לו כונה של 

קטן, ולפי"ז לכאורה צריך לחנכו כפי מה שהוא יכול(.
ולענין ברכת התורה:

פסוקים  יקרא  לחוש ש"לא  דנכון  כתב  ס"ט  מו  בשו"ע 
קודם ברכת התורה אע"פ שהוא אומרם דרך תחנונים", 
וכן ברמ"א "ונהגו לסדר ברכת התורה מיד אחר ברכת 
"אם  כתב  סק"י  נא  ובמשנ"ב  לשנות",  ואין  יצר  אשר 
שכח לברך ברכת התורה קודם התפילה מתר לו לברך 
הנוהגין,  פסוקים  אח"כ  ולומר  דזמרה  פסוקי  באמצע 
ברכת  קודם  דזמרה  פסוקי  אפילו  לומר  דאסור  די"א 

התורה".
נב  בביה"ל  דעי'  טפי,  חמיר  לכאורה  ק"ש  לגבי  וכ"ש 
דבירושלמי מוכח דאהבה רבה גופא הוא ברכת התורה, 
שקורא שם לאהבה רבה ברכת התורה, כי קריאת שמע 
שאע"פ  שיתכן  בביה"ל  שם  כתב  ולכן  היא,  תורה  נמי 
שיכוין בהדיא שלא לצאת באהבה רבה ידי ברכת התורה 
לברכת  היתה  והתקנה  ק"ש,  לברכת  מכוין  דהא  יצא, 
שלק"ש  יוצא  וא"כ  עיי"ש,  הכוונה  יחלק  ואיך  התורה, 
עצמה תקנו ברכת התורה, אך עיין עוד בסי' מז סעי' ח 

)ועי' מנחות צט: ונדרים ח. דק"ש יש לו דין ת"ת(. 
חיוב  זה  מ"מ  ק"ש,  מצות  מעצם  חלק  שאינו  ואע"פ 
ומצוה בפנ"ע שחייב בחינוך, ואדרבא בזה לכאורה גם 
ק"ש  קורא  אם  רש"י  שלדעת  ויתכן  חייב,  רש"י  לדעת 
התורה,  בברכת  שחייב  ודאי  וא"כ  בתורה,  כקורא  הוי 
ולא מבעיא להפוסקים דברכת התורה דאורייתא אלא 
)עי'  בחינוך  חייב  ג"כ  דרבנן  דהוי  להפוסקים  אפילו 

שעה"צ סי' ע' סק"ז(.

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

מבואר בשו"ע סי' קפ"ח שאם היה אוכל 
בברכת  שבת  של  מזכיר  שבת,  ויצא 
הסעודה,  התחלת  בתר  דאזלינן  המזון 
לבאר  ויש  ופורים.  חנוכה  לר"ח  וה"ה 
ברכת  ברכות של  מדין שבע  מאי שנא 
)א'  ורדים  גינת  בשו"ת  דכתב  חתנים 
סוף  של  החמה  שקיעת  דאחר  קס"ח( 
חתנים  ברכת  לברך  אין  השביעי  יום 

מפני שכבר יצאו שבעת ימי המשתה.

שואלין ודורשין

ואבירם  דתן  שעשקו  העושק  היה  וזה   
יעשקוני  "אל  הכתוב  כמאמר  משה,  את 

זדים".
בפרשת  הרש"י  לפי"ז  לפרש  יש  עוד 
את  אלקים  ויזכור  בד"ה  כב(  )ל,  ויצא 
רחל: "זכר לה שמסרה סימניה לאחותה 
בגורלו של  ושהיתה מצירה שלא תעלה 
לה  שאין  לפי  יעקב  יגרשנה  שמא  עשיו 
)בקרובץ  הפייט  שייסד  הוא  וכו',  בנים 
צבה  חלה  שלא  ְכָבט  האדמון  לר"ה(, 
לקחתה לו ונתבהלה". והנה הפייטן שם 
ממשיך וז"ל: "ופללה רבים בעד התוחלה, 

פדותה מזד ולא חללה". 
רש"י  כוונת  שבפשטות  שאע"פ  ונראה 
שהקב"ה  נפרדים  טעמים  ב'  ליתן  היא 
זכר את רחל, אבל יש לומר שבאמת טעם 
אחד הוא, והיינו שטעם הזכירה היה רק 
שהוסיף  וזה  הסימנים,  שמסרה  בזכות 
רש"י ושהיתה מצירה שלא תעלה בגורלו 
ידי  שעל  חשש  שהיה  כוונתו  עשיו,  של 
בגורלו  תעלה  שמא  מצירה  שהיתה 
שמסרה  על  שתתחרט  יגרום  עשיו  של 
ממנה  תאבד  וממילא  ללאה,  הסימנים 
ומכלל ישראל לדורות הזכות של מסירת 

הסימנים.
והסיבה שאולי תתחרט רחל על מסירת 
בספר  שראיתי  מה  ע"פ  הוא  הסימנים 
היה  יעקב  שאם  שכתב  יוסף"  "אביר 
שבטים  הי"ב  כל  היו  רחל,  את  נושא 
רחל  וכשמסרה  מרחל,  רק  באים 
רחל  לאה תחת  נכנסה  ללאה,  הסימנים 
לצאת  צריכים  היו  שבטים  הי"ב  וכל 
רחל  על  לאה  כשהתפללה  ורק  מלאה, 
על  ויתרה  דינה,  עם  מעוברת  כשהיתה 
זכותה, ונתנה שני שבטים לרחל במתנה. 
ולפ"ז נמצא שמה שמסרה רחל הסימנים 
היתה  שרחל  הסיבה  היתה  זו  ללאה 
גדולה  סכנה  כאן  היתה  וממילא  עקרה, 
תאבד  זה,  על  תתחרט  שאם  לרחל 
מסירת  הזכות של  ישראל  ומכלל  ממנה 
הסימנים. ועכשיו שלאה היתה מעוברת 
כמעט  שעה  באותה  הי"א,  הבן  עם 
בסכנה  והיתה  מלהוליד,  רחל  נתייאשה 
עצומה של היצה"ר להתחרט על מסירת 
הסימנים, ולכן ריחם עליה הקב"ה שלא 
ידי  על  הגדולה  זכותה  ממנה  תאבד 
חרטה, ונתן לה בן כדי שלא תהיה מצירה 

עוד מעשיו, ותעמוד זכותה לדורות. 
הזכות  זכר  שהקב"ה  רש"י  כוונת  וזו 
של מסירת הסימנים, וראה ג"כ שהיתה 
עשיו,  של  בגורלו  תעלה  שלא  מצירה 
וזה עלול לגרום חרטה בלבה על מסירת 
זה  ידי  שעל  בן  לה  נתן  ולכן  הסימנים, 

נשתמרה זכותה לנצח. 
ולפי זה נפלא מאד לשון הפייטן "פדותה 
מזד ולא חללה", ופירושו שהקב"ה פדה 
על  נתחללה  ולא  רחל מעשו הרשע  את 
ידו, ולכאורה צ"ב שבתחילה כתב הפייטן 
שתיאר  הרי  חלה"  שלא  כבט  "האדמון 
כתב  ולבסוף  "אדמון",  בלשון  עשיו  את 
את  תיאר  שכאן  הרי  מזד",  "פדותה 
נפלא,  הוא  ולהנ"ל  "זד",  בלשון  עשיו 
שתתחרט  רחל  את  להכשיל  בא  שעשיו 
על המעשה הנפלא של מסירת הסימנים 
את  פדה  והקב"ה  הזד,  כח  וזהו  ללאה, 
ולכן  בן,  לה  כשנתן  סכנה  מאותה  רחל 
לא דאגה עוד שמא תעלה בגורלו, ושוב 
מסירת  על  שתתחרט  בסכנה  היתה  לא 

הסימנים ותפסיד זכותה.

ביאור לשון זד - המשך



משא הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
ראש ישיבת "עטרת ישראל" 

במעמד קבלת הפנים למרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
בבואו לעירנו לכבוד התורה ועמליה

ולחזק ולרומם את שמירת השבת בהידור
כהוראת מרנא החזון איש זיע"א

עמלות התורה וחיזוק השבת 
ברשות שר התורה מרן בעל הדרך אמונה, מרנן ורבנן ורבותי. אנחנו עומדים 
עכשיו יומיים לפני תחילת הזמן בישיבות הקדושות. חייבים להתחזק, כל 
אחד צריך לדעת כשהוא נכנס בשערי הישיבה, שהוא נכנס על מנת להיות 
גדול בישראל, הש"ס לא ניתן ליחידים, הש"ס ניתן לכל אחד ואחד, ההבנה 
והעמקה והידיעה של כל התורה כולה - היא צו ראשון לכל אחד ואחד מבני 
ישראל. חייבים להכריז את הביטחון הזה - שבסייעתא דשמיא נצמח ונגדל 

לתפארת. הלוא גם בדורנו תראו שישנם ספרי תורה מהלכים... 

חז"ל מספרים )שיר השירים רבה פרשה ו( שהיה חייט בציפורין, לחייט הזה 
קרו יוסטו, יוסטו חייטא דציפורין היה יושב ומחייט בגדים ותופר אותם. 
פעם אחת הוא רצה להתקבל אל המלך, קשה מאוד להתקבל, הוא רצה כ"כ 
והמלך קיבל אותו. הוא נכנס אל המלך, אמר לו המלך מה אתה רוצה, אמר 
לו אני רוצה להיות דוכס במקום מגוריי, אני רוצה להיות מושל המחוז, 
איזו בקשה, תחת מלכותו של המלך הוא רוצה להיות מלך במקומו. וראה 
זה פלא, המלך אמר לו קיבלת את משאלתך, מאז נודע שהוא נהיה מלך 
במקום שלו. הוא היה יורד מדי פעם לראות מה נעשה בעיר ומה נעשה 
אנחנו  הלוא  המלך?  זה  זה,  מי  עיניהם,  משפשפים  אנשים  והיו  במחוז, 
מכירים אותו שהוא היה החייט בציפורין, אבל בכל זאת הוא המלך, תראו 

את הגינוני מלכות. אבל איך יתכן שהוא יהיה מלך? הוא הרי היה חייט! 

היתה מחלוקת גדולה בעיר אם זה המלך או לא, אם הוא החיט או הוא 
סמטאות  בשוק  יש  נבדוק?  איך  זה.  את  נבדוק  באו  שאמרו  עד  המלך, 
סמטאות, יש סמטה של סנדלרים, יש סמטה של חייטים, בסמטת החיטים 
שם הייתה המתפרה שלו, אמרו - מחר הוא יורד לסייר בשוק, הוא יעבור 
בראשי הסמטאות, כשהוא יעבור, אם נראה שהוא מטה את הראש לקראת 
נדע שהוא הוא החייט הוא המלך, אם הוא לא  היה,  אותו מקום שהוא 
יטה את הראש נבין שזה מישהו אחר. הגיע היום, האדם הזה ירד לסייר 
בשווקים, הוא עבר בראשי הסמטאות, כולם עומדים ומסתכלים, נו נו איך 
הוא יתנהג, הוא הלך זקוף ישר כמלך, הוא יגיע עוד מעט עוד מעט, הוא 
רצה  הוא  הראש,  את  עיקם  לפתע  הסמטה  בראש  הסמטה,  לראש  מגיע 
לראות איפה הוא ישב פעם, אמרו כולם )הלשון של המדרש( הוא הוא, 
אני  מתפלא,  אני  גם  מתפלאים  אתם  להם  אמר  מתפלאים,  עמדו  כולם 
מתפלא על עצמי, אתם מתפלאים איך קרה שעני חייט נעשה מלך, אני 
שחייט  יתכן  איך  מתפלאים  כך, אתם  להם  אמר  הוא  עצמי,  על  מתפלא 

ייעשה מלך אני מתפלא איך יתכן שמלך יבזבז שנים על חייטות...

כל אחד מאתנו, הקב"ה נותן לו שנים, הקב"ה ציווה אותנו מה לעשות, 
יש פקודות, יש ייעוד, אנא, אל יגיע הרגע שנתפלא איך יתכן שבזבזנו את 
מלכותנו על סנדלרות וחייטות, כך נגיע לבית המדרש. בכל אחד יש את 
הכוחות לקיים את כל התורה כולה עד הפרט האחרון, עד ההידור האחרון, 
לכל אחד יש את היכולת לדעת ללמוד, כל אחד יכול לדעת אפילו את כל 
התורה כולה, כן. אתם מתפלאים איך יתכן שחייט נעשה מלך, אל נתפלא 
הישיבה,  בשערי  ניכנס  כך  חייטות,  על  עצמו  את  בזבז  שמלך  יתכן  איך 
בהשתוקקות - במרץ - בהתמדה, מתוך יראת שמים ומתוך הידור המצוות. 

ישראל  בארץ  שהמצב  מציע,  התורה  שר  שמרן  לי  להגיד  שלחו  רבותי, 
עכשיו, השם ירחם, השם ירחם, בידך לתקן את המצב לעזור למצב, בידך 
– בידו – בידי, ביד כל אחד מאתנו. בקשו ממני להציע, הרי התכנסנו כאן 
השבת,  חיזוק  פרטני  ובאופן  התורה,  חיזוק  דברים,  לשני  מוצהר,  באופן 
שזה גם כן ענין כללי ביותר, אמנם הזמן הראשי של ביתר בקבלת שבת 
זה  ירושלים, ארבעים דקות, ארבעים דקות לפני השקיעה  זה כמו מנהג 
מנהג ירושלים, זה התוספת שבת, לכל הפחות להגיע עשרים דקות לפני 
כניסת השבת, הכל פורשים ממלאכת חול, הכל נעשים "שבתדיג'ים", זה 
מה שנוגע לענין של שבת, ומה שנוגע לתורה איך צריך בן תורה שהוא חוזר 
לישיבה להרגיש, דברנו מעט, אבל כל אחד ואחד מאנשי העיר הזאת בפרט, 
ללמוד,  ממש,  תורה  תורה,  תלמוד  בלי  יום  יעבור  שלא  עצמו,  על  יקבל 
עוד גמרא עוד גמרא, עוד דף עוד דף, ללמוד, תורה מגנא ומצלא, בעידנא 

דעסיק בה ובעידנא דלא עסיק בה. 

והקב"ה יעריף עליו חסדו ממרום שקדושת השבת תשפיע עלינו מקדושתה 
וממנוחתה, מהרוגע שבה, מן העולם הבא שבה, על כל אחד מאתנו, על כל 
ימות השבוע וימות החולין, כל הזמן יהיה שבת, יהי רצון שכל אחד ואחד 
מאתנו, יחזיק בעץ החיים, שלא יפרוש מלימוד התורה אפילו יום אחד, יום 
אחד שלא יפרוש, הוא יחיה, וכלל ישראל יחיה מזה, ויעזור הבורא עולם 
שכל אחד שנכנס ומחזיק מחר ומחרתיים בידית הישיבה, יצליח בתלמודו 
בעזרת השם יתברך להיות גדול אמיתי בישראל, כה לחי עיר הקודש ביתר, 

כה לחי ובהצלחה רבה.

שיח המשפט
הרה"ג רבי מרדכי שיינין שליט"א

ספרא דדיינא בבד"ץ דרכי הוראה

חלוקת שותפות בגוד או איגוד

את  לחלוק  מבקש  ושמעון  בחו"ל,  אבות  בבית  שמעון  עם  שותף  ראובן 
שותפותם בטענה שהמוסד אינו מתנהל לשביעות רצונו, האם זכאי הוא 

לדרוש את פירוק השותפות וכיצד.
א. במתניתין ב"ב יא. "זה הכלל כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין, ואם 
לאו אין חולקין". וכ"פ הרמב"ם בהל' שכנים פ"א ה"א: "כללו של דבר כל 
שיש ביניהם שותפות בקרקע וביקש אחד מן השותפין לחלק וליטול חלקו 
לבדו, אם יש באותה קרקע דין חלוקה כופה את שאר השותפין וחולקין 
עמו, ואם אין בה דין חלוקה אין אחד מהן יכול לכוף את חבירו לחלוק, וכן 

הדין במטלטלין" עכ"ל. וכ"פ בשו"ע )סי' קע"א ס"א(.
אמנם בש"ך שם )ס"ק א'( ציין לדברי הרא"ש )ב"ב פ"ק סי' נ"א( בשם הר"י 
הלוי דדינא דגא"ג לא שייך אלא ביורשין, וכ"כ הנמו"י )ח.( בשם הרא"ה. אך 
הרא"ש והרמב"ם סוברים דבין בירושה ובין במכר ומתנה שייך דין חלוקה 

כל שיש בה דין חלוקה. וכ"כ הרשב"א בתשו' )סי' תתקי"ג(.
ב. והנה במה שנתבאר דהיינו דוקא בשיש בה דין חלוקה, לכאורה ביאורו 
כפי המבואר במשנה )שם( דבעי' שאחר החלוקה יהיה לכ"א ד"א בחצר, או 
תשעה קבין לכ"א בשדה, או חצי קב לכ"א בגינה, וכ"פ הרמב"ם בהל' שכנים 
חלוקה,  על  לכוף  שניתן  ס"ג(  )שם  וכ"פ השו"ע  בארוכה,  עיי"ש  ה"ד  פ"א 
בתנאי שלכל אחד מהשותפין יישאר חלק ששמו של הנכס המשותף יישאר 

עליו כבראשונה - כל דבר כפי עניינו.
וכל זה בא"י, אבל בחו"ל, אי' בגמ' שם דאין חולקין את השדה עד שיהא 
בה כדי חרישת יום לזה וכדי חרישת יום לזה. ולא את הפרדס עד שיהא בה 
ל"ו אילנות לזה ול"ו אילנות לזה, כדי עבודת אדם אחד ביום אחד; ושדה 
שמשקים אותה בכלי, עד שיהא בה כדי שימלא הפועל יום אחד לזה ויום 

אחד לזה. וכ"פ הרמב"ם והשו"ע שם. 
וברא"ש )שם סי' מ"ה( ביאר את החילוק בין א"י לחו"ל, משום דבא"י היה 
הקרקע חשוב והיה ראוי ליטפל אפי' בפחות מכדי עבודת יום א', משא"כ 

בבבל אין הקרקע חשוב כ"כ. ע"כ.
שטעם  שמאחר  נראה  מ"מ  בחו"ל,  אבות  בבית  שמדובר  הגם  ובנד"ד, 
החילוק הוא בחשיבות הדבר ובעבודה בו כמבואר ברא"ש, הרי שטעם זה 

בוודאי שייך כיום בעסקים המצויים בחו"ל בכלל ובעסק זה בפרט. 
אם  ס"ו:  קע"א  סי'  בשו"ע  כתב  חלוקה,  דין  בו  שאין  דבר  לגבי  והנה  ג. 
אמר אחד מהשותפים לחבירו: מכור לי חלקך בכך וכך או קנה ממני חלקי 
וכופין את הנתבע למכור לחבירו או לקנות ממנו.  כשער הזה, הדין עמו 
וזה הנקרא בלשון הגמרא "גוד או איגוד". וכתב הרמב"ם שהרוצה לחלוק 
אומר: "מכור לי חלקך בכו"כ או קנה אתה חלקי באותו סכום, וכופין את 

הנתבע למכור לחבירו, או לקנות ממנו". וכ"פ בשו"ע )שם(.
אמנם רש"י )ב"ב יג. ד"ה אית( כתב שזה שרוצה לחלוק אומר: "או קוץ לי 
בדמים וקנה לך חלקי, או אני אקוץ בדמים ואתן לך בחלקך". וביאר הב"י, 
שאומר לו: או אתה תקוץ דמים ואני יכול להחליט אם לקנות באותו סך 
את חלקך, ואם לא ארצה אתה תקנה את חלקי בכך, או שאני אקוץ סכום, 
ואתה יכול להחליט אם תקנה אתה את חלקי באותו סך, או שאני אקנה 

בסכום זה.
ועיין בשו"ת חת"ס )חו"מ, י"ב( שכתב דאפשר שיכול הנתבע לומר קים לי 

כרש"י שאני הוא זה שיקוץ הדמים ולא התובע. והו"ד בפת"ש )ס"ק ה'(. 
וכתב הטור בשם הרא"ש והמרדכי דאפי' אם אמר לשום אותו הרבה יותר 
בזה  ופליגי  )שם(.  הרמ"א  והביאו  למכור.  או  לקנות  השני  צריך  מדמיו, 
וכ"כ הגאונים  לו אלא בכדי שויה.  ורי"ד דאין שומעין  על דעת הריצב"א 

ששמים אותה בכ"ד.
ד. מעתה יש לדון בנדון דידן, הגם שמבחינה מציאותית בגודל השטח אכן 
יש דין חלוקה, אך מאחר ומוסד אחד הוא זה, לא ניתן לחלקו ללא שייגרם 
הפסד, ויש לעיין האם גם זה נחשב כדבר שאין בו דין חלוקה שיכול האחד 

לתבוע את חבירו למכור לו או לקנות ממנו את חלקו, או שמא לא.
כדי  בו  שיש  שיחשב  בכדי  קרקע  שיעור  שיש  נתבאר  קרקע  לגבי  והנה 
ע"י  הפסד  לו  שיבא  דכל  ח:(  )ב"מ  בגמ'  אי'  מטלטלין  לגבי  אך  חלוקה, 
וכ"כ הרמב"ם  יחלקו בדמים.  החלוקה, א"י לכופו לחלוק את הכלי, אלא 
)שותפין פ"ד ה"ד( וז"ל: ואם לא היתה באותה סחורה דין חלוקה או שהיתה 
בחלוקתה הפסד הרי אלו מוכרין אותה וחולקין את הדמים. וכ"פ בשו"ע 

)סי' קל"ח ס"ד, קע"ו סט"ז(. ולכאו' ה"ה י"ל גם לגבי קרקע. 
נשאל בשני שותפים, שהאחד תבע את חבירו  )סי' של"ו(  ואכן בתרוה"ד 
ממאן  ושמעון  וברוחב,  באורך  חלוקה  דין  בו  יש  כי  הבית,  עמו  לחלוק 
לחלוק באומרו שיתגרע הבית בחלקו ויפחתו דמיו הרבה, כי עתה יש לו 
קופצים ליקח או לשכור, וכשיתחלק לא ימצא בו לשום אחד מן הבתים. 
וראובן מודה ג"כ בזה אך שאומר שדעתו שלא להקפיד ומחיל מגירעון זה 
משום דלא ניחא ליה כלל בשותפות, כופין את שמעון לחלוק או לאו. וכתב 
לאחר  לבית  שיהיה  הדמים  ופחת  הגירעון  בשיעור  תולה  זה  דדין  יראה  תרוה"ד: 
חלוקה מקודם החלוקה, אם יפחתו הדמים הרבה לפי ערך הבית כה"ג אין כופין 

לחלוק, דאין מפסידין ומקלקלין הפסד הניכר וגדול בשביל החלוקה.
וסיים: ומהשתא בנ"ד, אם ימצא פסידא שפיחתה 

שיח המוסר

המשך בעמ' אחרון <<<



הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת מקץ ר"ח טבת 

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

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

abeitar45@gmail.com בסייעתא דשמיא ניתן לקבל את הגליון גם במייל. נא לשלוח בקשה לכתובת

חבירו  למיכף  חד  מצי  לא  מחומש,  ביותר  הבית  דמי 
מחומש  פחות  וכ"ש  כחומש  רק  הוא  אם  אבל  לחלוק, 
כופה אותו לחלוק. דבעי' היזק הניכר ולא פחת וחיסרון 

מועט. ע"ש. והביאו הרמ"א )שם סעי' ה'(.
אמנם בכנה"ג )סי' קל"ח( הביא דהמהרש"ך )ח"ג סי' קכ"ב( 
פליג על תרוה"ד, וס"ל דבבית כל שיחלק ושמו עליו, אף 
אם יפסיד הרבה, כופין זא"ז לחלוק. אך עי' בשו"ת "חסד 
לאברהם" )חו"מ סי' כ"ח( שהעלה עיקר כסברת תרוה"ד, 
דכל שיש הפסד בחלוקה, חשיב כאין בו דין חלוקה, והא 
דקבעו חז"ל במשנה דפ"ק דב"ב שיעורין קבועין לחלוקה, 
היינו כשלא יבא לידי הפסד ע"י החלוקה, וגם בשיעורין 
ההוא,  במקום  המנהג  אחר  רק  הלכו  לא  שם  האמורין 
וחששו שלא יבא לידי הפסד ע"י החלוקה, אך כל שיבא 
לידי הפסד ע"י החלוקה, מבטלין החלוקה וחזר דינו כאין 
בו דין חלוקה, ודנינן ליה בגוד או אגוד. והואיל והרמ"א 
תרוה"ד  דברי  הביא  בהוראותיו,  בתריה  גרירן  אשר 
להלכה פסוקה, וצורת השמועה נוטה כן בלי פקפוק, אין 

לנו לפקפק ולחוש לדברי מהרש"ך. וסיים שלכן בנדונו, 
כיון דנראה שיעלה ההפסד יותר מחומש, לפיכך הדין כמו 

קרקע שאין בה דין חלוקה, ודנין בגא"ג, ע"ש.
חלוקת  בענין  י"ב(  סי'  )חו"מ  בשו"ת חת"ס  גם  כתב  וכן 
וואלין  כולל  שהתפרדו  בעת  טבריה  של  ובהמ"ד  בהכ"נ 
וכולל רוסיא, והביא שם מדברי תרוה"ד שכתב דכל שע"י 
והביא  חלוקה.  דין  בו  כאין  הוי  חומשו,  יפסיד  החלוקה 
דמהרש"ך פליג על זה. וסיים דנראה עיקר דכל ששניהם 
רוצים להפרד זה מזה, יכולים לטעון חלוקה או גוד ואגוד.

ועל כן גם בנד"ד לכאורה נראה כי אם אמת הדבר, ויתברר 
כן בדין, כי במידה ויחלקו את השותפות הרי שיהיה הפסד 
בדבר יותר מחומש, הצדק עם התובע שמבקש לרכוש את 

חלק חבירו או שחבירו ירכוש את חלקו.
]ויש לדון בכל זה בעוד כמה אנפי, אך מקוצר הגיליון לא 

נוכל להאריך בזה, ותן לחכם ויחכם עוד[. 
סוף דבר: נראה דלתובע הזכות לדרוש חלוקת השותפות 
באופן של גא"ג, ויד הנתבע על העליונה בכך שיוכל לבחור 
מהתובע  לדרוש  או  הצעתו  את  בראשונה  להציע  האם 

שהוא זה שיציע את הצעתו בראשונה.

סיקור ספרים מחיבורם של 
תושבי עירנו

"זבח טוב" - על מסכת זבחים

נגלות  בהגלות  לרבנן  הוא  טבא  יומא 
אור יקרות על פני עולם התורה, הוא 
למאוד,  והנשגב  הנפלא  הספר  ניהו 
"זבח טוב" על מסכת זבחים, שיצא זה 
עתה לאור עולם. פרי עמלו ויגיעו הרב 
דוד  בן  פינחס  טוביה  רבי  הגאון  של 
בכולל  קדשים  חבורת  ראש  שליט"א, 
"אור דוד", שבבית הכנסת "בני תורה" 

בעירנו.
הרה"ג  הניח  ומפוארת  כבירה  יצירה 
המחבר שליט"א על שולחנם של לומדי 
וגדושה  מלאה  יצירה  וחכמיה,  התורה 
זבחים  מסכת  עניני  בכל  זן  אל  מזן 
וסוגיותיה העמוקות, והמסתעף ממנה 
על  דבור  דבר  קדשים,  עניני  להרבה 
מופלא  בהיקף  הלשון,  בצחות  אפנו, 
דבר  בכל  רב  ועיון  מיוחדת  ובעמקות 

וענין, כיד ה' הטובה עליו.
י"ד שערים נפתחים בספר, ומסתעפים 
הם למאות סימנים על פני שש מאות 
מפורט,  ערכים  מפתח  עם  עמודים, 
בלימוד  העיון  את  טובא  המעשירים 
עניני קדשים, כל סוגיא וסוגיא בעושר 
רב מראשיתה ועד אחריתה, וללא ספק 
לומדי  כל  את  הרבה  הדברים  יחכימו 

המסכת והוגיה.
הרה"ג המחבר שליט"א - מפארי גידולי 
נודע   - המעטירה  יעקב"  "קול  ישיבת 
מרביצי  מחשובי  בהיותו  לתהילה 
של  קרנה  וממרימי  בעירנו,  התורה 
לאברכים  בכולל  קדשים,  תורת 
אביו  ובראשות  שבראשותו  מצויינים, 
שליט"א,  יוסף  רבי  הגאון  החשוב 
בני  אברכי  מטובי  בצילם  ומסתופפים 
של  באהלה  הלנים  מעירנו,  התורה 
בסדר  רבה  ושקידה  ביגיעה  תורה, 

קדשים.
הספר מעוטר בהסכמותיהם הנלהבות 
של גדולי התורה, המשבחים ומהללים 
הרה"ג  המפוארת שהעלה  היצירה  את 
המחבר שליט"א בעמלו הרב, ואף אנו 
נבוא אחריהם בברכת הדיוט שייאותו 
כהנה  עוד  ויוסיף  הטוב,  לאורו  רבים 
שלווה  מתוך  התורה,  בהרבצת  וכהנה 
גופא  בריות  ומתוך  הדעת,  והרחבת 

ונהורא מעליא - אמן ואמן.

ויכתב בספר

חלוקת שותפות - המשך


