
שיח הפרשה

"וידבר משה אל בני ישראל ולא שמעו 
אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה".

הוא  רוח  ארך  כמה  לשער  ידע  מי 
שנצרך, על מפתן הגאולה. מי ישפוט 
בעין בוחנת מעמקי לב, רוח הנאנחים 
ועינויי  פרך  עבודת  תחת  והנאנקים 
נפש, אשר לא נותרה בהם רוח לקוות 
ולהאמין בבוא בשורת הגאולה. אמנם 
עמדו  אתמול  אך  כאן,  יש  תמיהה 
בכורותיהם  אשר  אלו,  פרעה  עבדי 
רוחצי  את  מענג  ודמם  נשחטים 
רוחם  ולמרות  המלך,  מרחצאות 
המילים:  צרוף  בהם  הפיח  הנשברת 
לבן,   מאב  הנמסר  ה'"  יפקוד  "פקוד 
רוח חיים – ויאמן העם! ואילו עתה, 
כאשר לא רק סיסמא נושנת נלחשת 
של  לשונות  ארבע  אלא  באזניהם, 
לפניהם  המתווים  וגאולה,  הבטחה 
מסלול מופלא מתהומות העבדות אל 
לא  אלוקים,  בקרבת  האושר  פסגת 

שמעו אל משה.
)עי'  כה עמוקה התמיהה, עד שחז"ל 
ילקו"ש ותרגום יב"ע( ראו בקוצר רוח 
זה, שורש פורה של עבודה זרה. היה 
כאן רגע של איבוד מעלת אבותיהם 
)עי' רש"י(, כאשר לא האמינו בה' ולא 
נחשב להם צדקה, נזרע זרע הפורענות 
לחטא דור המדבר ובכיה לדורות )עי' 
ספורנו(. ובכל זאת מבקש הלב להבין 
נפתולי נפש, כיצד הפך הלב המאמין 

דאתמול לקצר הרוח דהיום.
"משך  בספרו  העם  אל  הכהן  ודבר 
עינינו.  והאיר  אתר,  על  חכמה" 
"וידבר משה )כן אל בני ישראל( ולא 
הבאה  ענין  פירוש,  משה,  אל  שמעו 
ומעבודה  רוח  מקוצר  ישראל.  לארץ 
יחפוצו  אשר  יום  קשי  דרך  כי  קשה, 
ולא  מצרתם,  לצאת  כדי  רק  לשמוע 
לשמוע בהבטחות עתידות ובהצלחות 

נפלאות וכו'". 
כאשר שמע אברהם אבינו את בשורת 
"כה יהיה זרעך", הבין היטב כי בשורה 
זו – הוראה היא: "צא מאיצטגנינות 
הזמנה  ופלא,  נס  של  הבטחה  שלך". 
לחיים  ונפש  לב  להכין  היא  מילתא 
של "מעל הטבע". "ביאור ענין אמונה 
להיות כולו נמשך אחר הנהגת הבורא 
ית'. כי זה שמשבחין האבות והאמין 
להאמין  לו  הי'  שלא  היתכן  כו'.  בה' 
באלקים אמת. רק פי' אמונה להיות 
נמשך אחר הנהגות הבורא ]כמו אומן 
)שפ"א  הנהגה[".  לשון  הדסה  את 

בשלח(
באזנים  נשמעת  הגאולה  אם בשורת 
של גאולה פרטית מעבודה קשה, אם 
על  עצמו  להעמיד  מתעורר  הלב  אין 
הנשגב  הייעוד  אל  ההמראה  מסלול 
"והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי 
עבודה  מר של  כצליל  זה  הרי  לעם", 
קשה - "פולחנא נוכראה די ביניהון", 
לו  "ויחשבה  מעלת  את  המעכיר 

צדקה". 
לעתיד  שירה  לומר  ישראל  "עתידין 
לבוא שנאמר )תהלים צח( שירו לה' 
ובאיזה  עשה  נפלאות  כי  חדש  שיר 
בזכות  שירה  ישראל  אומרים  זכות 
שנאמר  בהקב"ה  שהאמין  אברהם 
שישראל  האמונה  היא  בה',  והאמין 

נוחלין בה" )שמו"ר בשלח(. 
גאולת  מפתן  על  היום  אנו  עומדים 
עולמים. מחוץ תשכל חרב ישמעאל, 
לרגלי  רשת  פרש  אימה,  ומחדרים 
של  המוות  אימות  אחור.  השיבני 
אותנו  מביאות  דמשיחא  עקבתא 
ההבטחות  בזכרון  יום  יום  להתחזק 
)עי'  בכתובתנו  החתומים  הנפלאות 
נתרומם  הבה  ג'(.  פר'  רבה  איכה 
נמשכים  "להיות  אבותינו,  למעלת 
עלינו  נקבל  הבורא".  הנהגת  אחר 
להתמסר  הטבע,  שמעל  התעלות 
ולטהרת  לקדושה  ועמלה,  לתורה 
המידות, ונזכה לומר שירה ביום ההוא 
ברחמיו  ישמיענו  עת  נייחל,  אליו 

לעיני כל חי - "אני ה' אלוקיכם".

דבר המערכת

הרה"ג רבי מאיר הלפרין שליט"א
ר"מ בישיבת עטרת שלמה - ביתר

גאולת מצרים וידיעת ה'

'לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת 
סבלות מצרים וגו', וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא 

אתכם מתחת סבלות מצרים'.
הכהן הגדול מדווינסק משך ידו בעט חכמה ]שמות יב, 
כא[, והאריך רבות בביאור מהות גאולת מצרים. ותורף 
השכל  באדם,  פועלים  מרכזיים  כוחות  ששני  דבריו, 
לילך  היא  האדם  של  הטבעית  נטייתו  כאשר  והרגש, 
אחר רגשותיו. העמים הקדמונים כל תפיסתם ואמונתם 
העריצו  ולפיכך  רגשותיהם,  דרך  רק  היו  באלוהות 
האדם,  רגש  על  הפועלים  הטבע  כוחות  את  והקדישו 
'אל  היופי'  'אל  כמו  אלוהיים  כוחות  להם  שייחסו  עד 
אבינו  אברהם  שבא  וכיון  ועוד.  האהבה'  'אל  הגבורה' 
עמוד האמונה, הגביר שכלו על רגשותיו והגיע להכרה 
והוא אינו  יתברך משולל כל הגשמה,  שלימה שהבורא 
מושג בתפיסת האדם ורגשותיו. וזו כוונת חז"ל 'ישראל 
מאמינים בני מאמינים', כלומר שגם הם מגבירים שכלם 
על רגשותיהם ומגיעים להכרה שלימה במציאות הבורא, 
העמים  כשאר  המצרי  העם  הגשמתו.  ושלילת  אחדותו 
הילך אחר רגשותיו, וייחס כוחות אלוהיים לנילוס, ממנו 
במצרים,  ישראל  ימי  ארכו  וכאשר  חיותם.  מקור  היה 
למדו ישראל ממעשיהם 'וכמעט קט היה העיקר ששתל 
אברהם נעקר, וחוזרין בני יעקב לטעות העולם' ]רמב"ם 
להחזירם  אלא  אינה  ישראל  גאולת  ומטרת  ג[.  א,  ע"ז 
הגדול  העיקר  חלילה  יעקר  שלא  אבותיהם,  לאמונת 

ששתל אברהם אבינו בעולם.
את  לזכות  הקב"ה  'רצה  חז"ל  מאמר  את  עפי"ז  וביאר 
כיון  כלומר,  ומצוות'.  תורה  להם  הרבה  לפיכך  ישראל, 
שנטייתם הטבעית כבני אדם היא לילך אחר רגשותיהם, 
נתן  לפיכך  הבורא,  בידיעת  לעסוק  פנוי  אינו  ושכלם 
הרבות  המושכלות  היא  'תורה'  ומצוות.  תורה  להם 
על  להגביר  כדי  ושבע"פ,  שבכתב  בתורה  להם  שניתנו 
ידן את כח השכל לשלוט על הרגשות. ו'מצוות' הן כל 
המצוות שניתנו להם, חיי משפחה, אהבת רעים, נקמה 
משונאי ה', עשיית חסד עם הזולת ועוד, כדי לכוון את 
לעסוק  שכלם  את  ולפנות  אלו,  לדברים  רגשותיהם 
הבורא,  במציאות  שלימה  להכרה  ולהגיע  במושכלות 

אחדותו ושלילת הגשמתו.
והעולה מדבריו שם, שהמצוות המעשיות ובכללן אלה 
בפני  מטרה  מהוות  אינן  האדם,  למידות  שמכוונות 
האדם  שכל  את  לפנות  כדי  אמצעי  רק  אלא  עצמה, 
שרצו  ויש  הבורא.  לידיעת  ולהגיע  במושכלות  לעסוק 
לומר, שדברים מחודשים אלו תלויים בפלוגתא דאשלי 
רברבי מהו עיקר תכלית האדם בעולמו, והמשך חכמה 
נתמך בדברים אלו על כנפי הנשר הגדול הרמב"ם, אשר 
ה'  ידיעתו את  שיטתו היא, שעיקר תכלית האדם הוא 
במושכל, והמצוות המעשיות אינן אלא לפנות את שכלו 
לעסוק במושכלות. ואילו שיטת שאר הראשונים, שעיקר 
תכלית האדם הוא ידיעתו את דרכי ה' בהם מנהיג את 
בדעת  כן  הנוקטים  בהם.  וללכת  מהם  ללמוד  העולם, 
רבים  ממקומות  לדבריהם  תימוכין  הביאו  הרמב"ם 
בספריו, ובעיקר מספר המורה. יעוין בהלכות מזוזה ]ו, 

יג[, ובספר המורה ]ח"ג פרקים כ"ז נ"א נ"ד ועוד[.
שמדובר  וכיון  הדברים.  פני  הם  כך  לא  הבנתי  לקוצר 
עיקר  מהו  לדעת  עולם,  של  ברומו  העומדים  בעניינים 
ואפרש  מילי  אברר  פי  אפתחה  אמרתי  האדם,  תכלית 
בין  הרמב"ם  ספרי  בכל  ברורה  הבחנה  ישנה  שיחתי. 
בחברה  האדם  תועלת  שעניינה  המידות  שלימות 
הנברא  רצון  שעניינה  המידות  שלימות  ובין  מתוקנת, 
המידות  את  בשכלו  שהשיג  אחרי  לבוראו  להתדמות 

בהם מנהיג הבורא את עולמו.

הרב ישראל מאיר פלאם שליט"א 

שלילת הבחירה לחוטא מדעתו 
כהקדמה לנבואת משה

ואפשר  וז"ל:  כתב  ה"ג  תשובה  מהלכות  בפ"ו  ברמב"ם 
שיתן  עד  הרבה,  חטאים  או  גדול  חטא  האדם  שיחטא 
דיין האמת שיהיה הפרעון מזה החוטא, על  לפני  הדין 
ממנו  שמונעין  ומדעתו,  ברצונו  שעשה  אלו  חטאים 
כדי  מרשעו,  לשוב  רשות  לו  מניחין  ואין  התשובה, 
שימות ויאבד בחטאים שעשה וכו', לפיכך כתוב בתורה 
תחלה  מעצמו  שחטא  לפי  פרעה,  לב  את  אחזק  ואני 
והרע לישראל הגרים בארצו, שנאמר הבה נתחכמה לו 
וכו', נתן הדין למנוע ממנו התשובה עד שנפרעין ממנו, 
לפיכך חזק הקב"ה את לבו, ולמה היה שולח לו ביד משה 
ואומר לו שלח ועשה תשובה, וכבר אמר לו הקב"ה שאין 
ואולם  וכו',  ידעתי  ועבדיך  ואתה  שנאמר  משלח  אתה 
בעבור זאת וכו', כדי להודיע לבאי עולם שבזמן שמונע 
ימות  אלא  לשוב,  יכול  אינו  לחוטא,  התשובה  הקב"ה 

ברשעו שעשה בתחילה מרצונו וכו', עכ"ל.
חזינן בדבריו, שכל שליחות משה לפרעה, ]וכלול בתוכו 
עשרת המכות[, נועד להודיע לבאי עולם על עונש שלילת 
הבחירה לחוטא מדעתו, והמובן הוא, שמפורסם למוכרח 
שכל עמידת פרעה שלא לשלוח את בני ישראל למרות 
גדול הרשעים לא  אינו מבחירתו, שגם  עשרת המכות, 

היה בוחר להרשיע באובדן ארצו.
משלח,  אתה  שאין  הקב"ה  לו  אמר  "וכבר  ובדבריו 
זאת  בעבור  ואולם  וכו',  ידעתי  ועבדיך  ואתה  שנאמר 
ואתה  פסוק  הביא  וכו'",  עולם  לבאי  להודיע  כדי  וכו', 
ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני ה' אלקים ]וארא ט, 
ל[, שהוא ראיה שכבר אמר הקב"ה שאינו משלח, והביא 
עוד פסוק ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך 
שלפי  טז'[,  ]שם  הארץ  בכל  שמי  ספר  ולמען  כחי  את 
הענין נראה שהוא ראיה למה שכתב בהמשך "כדי להודיע 
לבאי עולם וכו'", שמקור נוסח דבריו ב"באי עולם" הוא, 
ב"ולמען ספר שמי בכל הארץ", ויצא שבלשונו שהביא 
שנועדה  הביאור  תחילת  הוא  וכו',  ואולם  הפסוק  את 
התשובה,  שלילת  עונש  לפרסום  משה  של  שליחותו 
ולמדנו ש"הראותך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ" 

הוא במניעת התשובה.
ולהציע דברים בענין זה שפרסום עונש שלילת הבחירה 
בהקדמת המשך  עיין  הנה  בראשית שליחות משה,  בא 
נבואת משה  מענין מעלת  ]בדברו  לספר שמות,  חכמה 
יסודי  מהלכות  ח'  הלכה  פ"ז  ברמב"ם  המבואר  כפי 
איך  כן,  ואם  לשונו:  וזה  דבריו  בתוך  שכתב  התורה[, 
צוה השם שיאמנו לעולם במשה, הא הכל בידי שמים 
מכרחת  הידיעה  ואין  לג:[,  ]ברכות  שמים  מיראת  חוץ 
להוסיף  חלילה  זה  אחר  משה  יבחר  ושמא  הבחירה, 
מדעתו, ועל כרחין שהשי"ת שלל ממנו הבחירה לגמרי, 
עצמו  רק שמשה שמצד  וכו',  כמלאכים  מוכרח  ונשאר 
הגבוהה  למדרגה  עצמו  שהעלה  עד  כך  כל  ויגע  עמל 
תכלית  עיקר  זה  כן  אם  הבחירה,  שיבטל  שבמדרגות 
שיבטל  זכה  ולכך  האפשרי  היותר  השלימות  האנושי 

הבחירה וכו', ע"כ דבריו. עיי"ש עוד.
ולדבריו יסוד לאמונה בנבואת משה, שזיכך משה רבינו 
עליו השלום את עצמו עד כדי שנשללה ממנו הבחירה 
למדרגה  עצמו  במזכך  ששייך  זה,  ליסוד  ויסוד  להרע, 

עליונה, שישלל ממנו הבחירה להרע.
לחוטא  הבחירה  מניעת  עונש  שבפרסום  נציע,  ובזה 
מדעתו, יצא למוכרח, שגם אפשר במזכך עצמו למדרגה 
טובה  שמדה  להרע,  הבחירה  ממנו  שישלל  עליונה, 
שפרסום  נאמר,  שכך  ואחר  פורענות,  ממדת  מרובה 
שלילת הבחירה לחוטא מדעתו, באה כהקדמה לאמונה 

בנבואת משה, ולכך בא ענין זה בראשית שליחותו.
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שיח ההלכה

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"חמדת יעקב" - על מסכת חולין

ניהו  הוא  לפנינו,  הונח  לאור  עתה  זה  שיצא  חדש  ספר 
חולין,  מסכת  על  יעקב"  "חמדת  והחשוב,  הנפלא  הספר 
פרי עמלו ותנובת יגיעו של האברך הנעלה הרה"ג ר' יעקב 
דישיבת  הכולל  בהיכל  הלומדים  מטובי  שליט"א,  איטח 
מיר בעירנו, ומחשובי קהילת "טוב דעת" שבשכונת הגפן.

החיבור שלפנינו מסתעף לשלושה חלקים עשירים: עניני 
שחיטה, עניני תערובות, ועניני בשר בחלב. בכל חלק וחלק 
סימנים נפלאים המלאים מזן אל זן בביאורים וחידושים 
אופנו,  על  דבור  דבר  וענין,  ענין  בכל  סוגיות  וסיכומי 
ה'  כיד  ובהירה,  נעימה  מיוחדת  ובעריכה  אומן  במלאכת 

הטובה על הרב המחבר שליט"א.

בסוף הספר הוסיף הרב המחבר שליט"א קונטרס נכבד, ובו 
ביאורים ומאמרים נפלאים בפרשת השבוע ושאר ענינים 
מאוצרו הטוב, וגם בהם ימצאו הלומדים והמעיינים דברי 

טעם וחפץ, המענגים ומחכימים את הנפש והלב.

רבי  הגאון  מיר-ביתר  כולל  ראש  של  הנלהבת  בהסכמתו 
ומכירי  "וביודעי  כותב:  הוא  שליט"א  פרצוביץ  רפאל 

קאמינא את ידידי הרב המחבר שליט"א, אשר זה כמה 
העיון  ובעומק  גדולה  בשקידה  בתורה  ועמל  יגע  שנים 
בתוך כותלי בית מדרשנו, וכעת אשר חפץ ה' בידו הצליח 
להוציא את חיבורו הנכבד מבאר תורתו, הרי נתקיים בו 
מאמר חז"ל אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו 

עליה".

- אחר דברי ההערכה על  ועוד לקרא  כיהודה   - ואף אנו 
הספר ומחברו הרה"ג שליט"א, נבוא בברכת הדיוט שיזכה 
הרבים  ובזיכוי  תורתו  בעמל  להוסיף  וכהנה  כהנה  עוד 
ממעייניו הזכים והנחמדים, מתוך שלווה והרחבת הדעת, 

בבריות גופא ונהורא מעליא - אמן ואמן

ויכתב בספר

הרה"ג רבי מרדכי גלוסקנוס שליט"א
ר"מ בישיבת איתרי

בגדר "משמיע לאזניו"

"ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה". 
כתב בשפתי חכמים: "מקשים העולם, למה שינה הכתוב 
'ויעתר  כתיב  מכות  ובשאר  משה'  'ויצעק  בצפרדעים 
שישמיע  צריך  "המתפלל  דאמרינן  משום  וי"ל,  משה'. 
לאזניו מה שמוציא מפיו", וכאן היו הצפרדעים צועקים, 
כדי  בתפילתו  קולו  להרים  והצריך  בסמוך,  רש"י  כמ"ש 

שישמיע לאזניו את תפילתו". עכ"ד.
שישמיע  צריך  "המתפלל  שאמרו  דמה  בזה,  לנו  חידש 
לאזניו" אין פירושו שלא יאמר את מילות התפילה בלחש 
כזה שאין האוזן יכולה לשמוע. אלא אפילו אם מתפלל 
אחרת,  מסיבה  עצמו  את  שומע  ואינו  וחזק  ברור  בקול 
משמיע  זה  אין  שסביבו,  הצפרדעים  קולות  מחמת  כגון 
בחזן  שדן  ל"ג  סי'  ח"ב  יעקב  שבות  בשו"ת  ועי'  לאזנו. 
עמו  מדברים  כאשר  אלא  שומע  שאינו  שמיעה,  כבד 
בקול רם מאד, ובתפילתו מתפלל בקול בינוני שכל אדם 
שומע היטב ורק הוא אינו שומע. הובאו דבריו בשע"ת 
בסי' תרפ"ט סק"ב. ובב"ח שם כתב דאדם האוטם אזניו 
המגילה.  קריאת  יד"ח  אחרים  מוציא  קריאתו,  משמוע 
ונראה מדבריו שמעיקר הדין עליו להטות אוזן ולשמוע 

ולאו שפיר עבד. ואולי יש לחלק.
צדדית  סיבה  מחמת  השמיעה  חסרון  אכן  אם  אמנם 
נחשב כחסרון בדין "משמיע לאזנו", יש לדון איך מוציא 
זה את הרבים ידי חובתם. והרי פסק השו"ע בסי' תרפ"ט 
ס"ב דאם היה הקורא חרש, השומע ממנו לא יצא יד"ח, 
משום שאינו משמיע לאזניו. וכן קשה בדברי השו"ע בסי' 
שומע,  ואינו  מדבר  אפילו  "וחרש,  שפסק,  ס"ב  תקפ"ט 
הוא".  חיובא  בר  לאו  שומע  דאינו  דכיון  מוציא  אינו 
ובמשנ"ב בסי' תקפ"ז סק"י כתב, "התוקע שהכניס שופר 
העומדים  מבחוץ  כולו  עומד  בעצמו  והוא  ותקע  לבור 
בבור יצאו בתקיעתו והוא עצמו לא יצא אא"כ ברור לו 
שקול שופר שמע". ומ"ש אם לא שמע מחמת שהוא חרש 

או מחמת שקול הברה שמע.
ובשעה"צ שם כתב בשם הפמ"ג, "דמ"מ בר חיובא מיקרי". 
וכעי"ז כתב הב"ח בסי' תרפ"ט ביישוב דעת הרא"ש שפסק 
דחרש אינו מוציא אחרים במגילה, אף דקיי"ל כרבי יהודה 
הב"ח  וחילק  יצא.  לאזניו  השמיע  לא  דאם  טו(  )ברכות 

דחרש שאינו יכול לשמוע, חשיב לאו בר חיובא.
אמנם האחרונים )עי' קובץ הערות סי' מח אות יד, אבנ"ז 
או"ח תל"ט( כתבו, דיש להוכיח שמי שאינו יכול לקיים 
מצוה כתיקונה מחמת אונס לא חשיב "אינו בר חיובא". 
דמי שאינו  הדין  על  כתב  ל"ט סק"ה  בסי'  המג"א  דהנה 
"נ"ל  סת"ם.  של  ל'כתיבה'  גם  פסול  'קשירה',  במצות 
בקשירה  פי שאינו  על  אף  ידו השמאלית  דמי שנקטעה 
פומא  אלא  הוא  חיובא  בר  דגברא  תפילין  לכתוב  כשר 

כל,  ד"ה  מד.  יבמות  התוס'  כתבו  וכן  ליה".  דכאיב  הוא 
הוא  דפומייהו  אלא  חליצה,  בני  חשיבי  וחרשת  דחרש 
דכאיב להו. וכן מבואר בהגה"ה על המשנה למלך )בכורים 
ראוי  דאינו  משום  ביכורים  מביא  אינו  דאלם  ה"ד(  פ"ג 
בו  מעכבת  ולכן  בקריאה  מחויב  דנחשב  וע"כ  לקריאה, 
הקריאה. וא"כ צ"ע למה חרש חשיב לאו בר חיובא בגלל 

שאינו שומע.
ובקובץ הערות חידש ע"פ דברי הירושלמי רפ"ב דמגילה 
והריב"ש בשו"ת סי' שצ"א, דמי שאינו בר חיובא אין בו 
רק "חסרון גברא" שאינו יכול להוציא, אלא חסרון בעצם 
המעשה. מעשהו אינו מעשה מצוה, ואין אחרים יוצאים 
יד"ח בקריאת  יכול לצאת  גם אם הקורא אינו  ולכן  בו. 
עצמו מטעם אחר, הרי לגביו אין זה מעשה מצוה כלל, 
ולפ"ז חידש הקוה"ע דגם אם  ולכן אינו מוציא אחרים. 
הקורא אוטם אזניו בעת הקריאה, אין יוצאים בקריאתו 

שאינה "מעשה מצוה לכתחילה". 
יצאו  לבור  חוץ  העומד  בתוקע  למה  יקשה  א"כ  אך 
השומעים אף שהוא לא יצא, כנ"ל מדברי המשנ"ב. עוד 
דלשמואל  קיא.  פסחים  מהגמ'  עצמו,  הריב"ש  הקשה 
כדי  בביהכנ"ס  מקדשים  סעודה  במקום  קידוש  דבעינן 
יכול  אינו  המקדש  והרי  חובתם.  ידי  אורחים  להוציא 
ואיך מוציא אחרים.  כאן,  דאינו סועד  ידי חובה,  לצאת 
במקום.  וחסרון  בגברא  חסרון  בין  לחלק  כתב  ובריב"ש 

וצ"ב. 
והנה באבנ"ז )שם( יצא לחדש דאם אינו משמיע לאזניו 
דיבור  אינו  שהדיבור  אלא  שמיעה,  חסרון  רק  כאן  אין 
האוטם  דגם  ר"ל  ולפ"ז  לאזנו.  כשמשמיע  אלא  שלם 
אזנו משמוע אינו מוציא הדיבור כראוי מפיו ואינו יכול 

להוציא אחרים יד"ח. 
ובחזו"א או"ח סי"ד פירש דעת הרשב"א בסוגיא בברכות 
טו, דבזה נחלקו ר' יוסי ור' יהודה שם. דר' יוסי סבר דאם 
דיבור אלא הרהור.  זה  דאין  יצא,  לא  לאזנו  לא השמיע 
דהרהור  סובר  אם  הרשב"א,  מסתפק  יהודה  ר'  ובדעת 
כדיבור, או דסובר שאם מוציא בשפתיו אף בלי להשמיע 
נחשב כבר לדיבור. אמנם תמה שם החזו"א, דהא ניחא 
יש  לאזנו,  להישמע  יכול  שאינו  באופן  בחשאי  באומר 
ואינו  רם  בקול  המדבר  אבל  הרהור.  אלא  שאינו  לומר 
שומע למה לא יחשב דיבור גמור. והניח בצ"ע את סוגיית 

הגמ' שמשווה חרש לאינו משמיע לאזנו.
דבשופר  התשב"ץ  בשם  הביא  תקפ"ט  סי'  בב"י  והנה 
לכו"ע חרש אינו מוציא אחרים יד"ח, דהרי אנו מברכים 
"לשמוע קול שופר". ובב"י בסי' תרפ"ט )וכן בכס"מ פ"א 
יקרא  לא  דחרש  הראשונים  ד'  ליישב  רצה  ה"ב(  מגילה 
את המגילה אף דקי"ל כר"י דאם לא השמיע לאזנו יצא, 
שמיעה  ובלא  ניסא  פרסומי  דבעי'  מגילה  מקרא  דשאני 

ליכא פרסומי ניסא.
ובאבנ"ז הקשה, הרי ודאי במגילה וגם בשופר )כמבואר 
)ובבה"ל  והתקיעה.  הקריאה  בעצם  חיוב  יש  שם(  בטור 
תרפ"ט ד"ה חרש כ' דהחרש עצמו חייב לקרוא( וא"כ הרי 
דלשמוע  הקריאה,  במעשה  אלא  אינו  אחרים  כשמוציא 
)ועי'  בקריאתו.  יצאו  לא  ולמה  בעצמם,  הם  שומעים 

בקוה"ע שרצה לתרץ לפי"ד, וצ"ב.( 

ונראה בס"ד לומר בזה דבר חדש. 
הנה בגמ' ברכות טו נחלקו ר' יוסי ור' יהודה בתרתי. לר' 
יהודה אם לא דקדק באותיותיה לא יצא, ואם לא השמיע 
לאזנו יצא. ולר' יוסי אם לא השמיע לאזנו לא יצא אבל 
פ"ב מק"ש  ובאור שמח  יצא.  באותיותיה  דקדק  לא  אם 
ר'  השמע".   – "שמע  אחד:  מקרא  דרשו  דשניהם  כתב 
יוסי דרש 'השמע לאזניך'. ור' יהודה דרש שהדיבור צריך 
להישמע בבירור ולזה צריך לדקדק באותיותיה. ומבואר 
בדבריו דמחלוקתם היא בהגדרת המושג "דיבור". ר' יוסי 
סבר דדיבור הוא השמעת הדבר, ור' יהודה סבר דדיבור 

הוא ביטוי בפה. 
פסקי הרמב"ם  ו' שיישב סתירת  סי'  אריה  ועי' בשאגת 
כגון  "דיבור",  דבעי'  דבמקום  ויסד  כדיבור.  הרהור  בדין 
כידלפי'  כדיבור.  לאו  הרהור   – בם"  "ודברת  שנא'  ק"ש 
לא  אם  אבל  מותר".  הרהור  אסור  "דיבור  קיג:  בשבת 
נצרך "דיבור" – הרהור חשיב לכו"ע כדיבור. וצ"ב בהבנת 

חילוקו.
בסוגיא  שדן  רכ"ז,  סי'  יו"ד  חת"ס  בשו"ת  יעוי'  והנה 
ד'כתיבה כדיבור'. וחילק בין ג' סוגי דיבור. א. דיבור אדם 
לעצמו – כגון לחייב עצמו – ובזה כתיבה עדיפא מדיבור 
עדות  הגדת  כגון   – לאחרים  דיבור  ב.  פה.  הבל  שהוא 
אינה  דכתיבה  קרא  בעי'  אבל  מכתיבה,  עדיף  דדיבור   –
הוצאת  לעניין  כגון   – הדיבור  פעולת  עצם  ג.  מועילה. 

ש"ש לבטלה – דודאי אין כתיבה נחשבת דיבור כלל. 
ולאור דבריו נבין היטב חילוקו של השאג"א, דלגבי ק"ש 
מועיל.  לא  הרהור  ודאי  ולזה  הדיבור,  פעולת  את  צריך 
וממוצא דבריו נשכיל עוד, שיש מקום להגדיר את עצם 
"דיבור  או  לאחרים"  "דיבור  שהוא  בזה  הדיבור  עניין 
לעצמו". ועפ"ז נבאר בדברי האו"ש, דלר' יוסי גדר הדיבור 
להשמיע  נאמר  לא  ואמנם  הדברים,  תוכן  השמעת  הוא 
לאחרים אלא לעצמו. ולר' יהודה גדר הדיבור הוא חיתוך 
והוצאת הדבר מפיו, כעין ביטוי שפתים. )ועי' בכס"מ פ"ב 
מק"ש ה"ח בשם רבנו מנוח, ודו"ק.( ובדרך זו נבין גם את 
דברי הבית יוסף בהל' מגילה ושופר, דבדברים שיש בהם 
הוא  )והתקיעה(  הדיבור  גדר  ניסא  ופרסומי  שמיעה  דין 

"דיבור שיש בו שמיעה".
שאנו  זה  דין  היטב  יובן  הדברים,  ביסוד  אנו  כנים  אם 
והאבנ"ז,  יחדיו דברי החזו"א  בו, בס"ד. דצדקו  עוסקים 
שמיעה  חסרון  רק  כאן  אין  לאזניו  משמיע  אינו  דאם 
אלא חסרון בעיקר הדיבור. דלר' יוסי עיקר הדיבור הוא 
השמעת הדברים, וכן הוא גם לדידן באותם דברים שיש 
בהם דין שמיעה, ודיבור בלא שמיעה גם דיבור אינו. ונבין 
עוד, דחרש חשיב "אינו בר חיובא" בדברים אלו. דאמנם 
הוכיחו באחרונים דמי שאינו יכול לקיים מחמת אונס לא 
חשיב "אינו בר חיובא", אך יש לומר, דזה רק כאשר שייך 
כתיקונה  לקיימה  יכול  שאינו  אלא  המצוה,  בעיקר  הוא 
דאינו  לחלוץ אלא  אונס. כחרש בחליצה, שיכול  מחמת 
בשמיעת דברי היבמה. וכן אלם בהבאת הביכורים. אבל 
כאן שכל המצוה היא "דיבור שיש בו שמיעה" והרי הוא 
מופקע מכל עניין המצוה לגמרי, יש לומר דחשיב לא בר 

חיובא.

הרב אפרים רוט שליט"א

בגדר תוספת שבת

איתא בשו"ע )רס"ג ס"י( "לדעת הבה"ג כיוון שהדליק נר של 
על  חולקים  ויש  וכו',  במלאכה  ונאסר  שבת  עליו  חל  שבת 
בעל הלכות גדולות ואומרים שאין קבלת שבת תלוי בהדלקת 
"המנהג  שם  הרמ"א  וכתב  וכו'",  ערבית  בתפילת  אלא  הנר 
שאותה אשה המדלקת מקבלת שבת בהדלקה" וכתב המג"א 
)סקי"ט( שצריכה להתפלל מנחה קודם הדלקה. ומבאר המ"ב 
להתפלל  אפשר  אי  שוב  שבת  קיבלה  דכבר  "דהואיל  הטעם 

תפילה של חול".
וא"כ  נרות  תדליק  לא  מדוע  להקשות  יש  ולכאורה 
ומה  מנחה  זמן  עדין  שהרי  שבת,  של  מנחה  תתפלל 
שאינה יכולה להתפלל הוא משום שקבלה שבת וכבר 
שהמ"ב  וביותר  חול,  של  תפילה  להתפלל  יכולה  לא 

ערבית  שתתפלל  עדיף  שהות  אין  "שאם  ממשיך  שם 
מנחה  ותתפלל  שתדליק  טפי  עדיף  ולכאורה  שתים", 

של שבת. 
ובהקדם נבאר את השיטות בדין תוספת שבת. 

כתב הרמב"ם )ג' מתפילה ז'( "ויש לו להתפלל תפילת 
ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע חמה. 
וכן יתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת לפי שתפילת 
ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה ובלבד שיקרא ק"ש 
בזמנה" והקשה הלח"מ מדוע הר"מ צריך להגיע לטעם 
הרי  בזמנה  מדקדקין  ואין  רשות  ערבית  שתפילת 
יהודה  מבואר הגמ' בברכות שהטעם משום דק"ל כר' 
שתפילת מנחה זמנה עד פלג המנחה ומכאן ואילך הוי 

זמן תפילת ערבית. 
זרוע  האור  דברי  בהקדם  הר"מ  בדעת  לבאר  ונראה 
שאם  י"ד(  סימן  שבת  ערב  )בהלכות  להקשות  שכתב 
מקדשים  אנו  איך  א"כ  דרבנן  שבת  שתוספת  נאמר 
קידוש ואוכלים מבעוד יום, הרי הם חיובים מדאוריתא 

ואיך מקיימם בשבת דרבנן? ולכן מסיק שדין תוספת 
שבת הוא מדאוריתא. 

שבת  שתוספת  דאע"פ  להקשות  יש  שעדיין  אלא 
דאורייתא, מ"מ איך מקדשים ואוכלים הרי חיוב קידוש 
וג' סעודות הוא מדיני השבת, ותוספת שבת אפי' אי 
כיום השבת  הוי  ולא  תוספת  הוי  מ"מ  דאורייתא  הוי 
תוספת  של  שדינו  זרוע  באור  שכתוב  אלא  עצמה? 
ולא  קדושתה  כל  עם  עצמה  השבת  כדין  הוא  שבת 
הוי איסור מלאכה גרידא אלא דינה כשבת ממש, וכן 
כתב הריטב"א )ר"ה דף ט'.( "ותוספת זה אינו בדברים 
של  בדברים  שיוסיפנו  אלא  בלבד  מלאכה  וביטול 
שדין  להדיא  מבואר  בקידוש"  או  בתפילה  או  קדושה 
וכן  קדושתה.  כל  עם  ממש  כשבת  הוא  שבת  תוספת 
מבואר ברש"י )בברכות כ"ז.( שהטעם שיכול להתפלל 
שבת  עליו  "שקבל  משום  הוא  שבת  בערב  שבת  של 

מבעוד יום"

המשך בעמ' אחרון <<<



הרה"ג רבי עמנואל גיא שליט"א

 מהות ההשתדלות 

א. מדוע יש לעסוק בהשתדלות
לדברי הכל אין קשר בין ההשתדלות לתוצאה, כי התוצאה באה ישירות מיד הקב"ה. ונאמרו 

בזה כמה ביאורים בדברי רבותינו ז"ל:
עץ  חטא  לאחר  אדה"ר  בה  שנקנס  קנס  היא  ההשתדלות  בפכ"א  ישרים  המסילת  לדברי 
הדעת. א"כ, אין טעם להרבות בקנס, אלא יצא ידי חובת הקנס בהשתדלות מועטת. והראיה 
משלהי קידושין דף פ"ב, ב' וז"ל: "תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר מימי לא ראיתי צבי 
קייץ וארי סבל ושועל חנוני והם מתפרנסים שלא בצער והם לא נבראו אלא לשמשני ואני 
נבראתי לשמש את קוני מה אלו שלא נבראו אלא לשמשני מתפרנסים שלא בצער ואני 
שנבראתי לשמש את קוני אינו דין שאפרנס שלא בצער? אלא שהרעותי את מעשי וקיפחתי 

את פרנסתי שנאמר עונותיכם הטו." עכ"ל.
לדברי החובות הלבבות שער הבטחון פ"ג הרבה מצוות וגופי תורה תלויים בהשתדלות, כגון 
כל המצוות התלויות בארץ וחוקי המסחר וכדו', ואם לא יעשה השתדלות בתחומים אלה 
לא יוכל לקיימם. ובמבט יותר רחב, זוהי כל עבודת הקדושה להפוך את הגשמיות לרוחניות, 
ובלעדי ההשתדלות לא ישיג את מבוקשו. ועוד סיבה, כדי שלא יתבטל האדם וישתעמם 

וירדוף אחרי ההנאות והעבירות. 
לדברי בעל חכמה ומוסר ]ח"א סי' נ"ח[ ההשתדלות היא נסיון לאדם לראות האם תיפגם 
שתישמר  כדי  גלוי  יהיה  שלא  הנס  את  לכסות  הוא  מטרתה  לא.  או  עי"כ,  ח"ו  אמונתו 
הבחירה ]בשם רבי זונדל מסלאנט[. ולכן להרמב"ן נח בנה תיבה היותר גדולה שיכל למרות 
גדול, אלא שצריך  לנס  נס קטן  בין  וא"כ מה ההבדל  בנס,  בה  שברור שכל החיות עמדו 
לכסות את הנס עד כמה שאפשר. יעקב בנה מעקה מסביב למראשותיו כהגנה נגד החיות 
אף שברור שלא היה כדי לעזור כמעט ]חכמה ומוסר ח"א סי' נ"ח[. רבנו בחיי מסביר שזו 
הסיבה שאף שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט, ומשום כך נצטוינו להכין 
אש תמיד והזהירה ע"ז התורה בב' לאוין ועשה. משום כך רכן אלישע על הנער וחיממו 
בעת שהחיה אותו, וכן ביקש מן הצרפית כדים כדי למלא בהם שמן. ומשום הכי הציג יעקב 

מקלות על הרהטים.
ב. שיעור ההשתדלות

בעל החובות הלבבות כותב שיבחר אדם עיסוק כפי נטיית לבו, ובהתאם לכחותיו הגופניים 
]למשל אדם חלש לא יעסוק בסבלות[.

הבית הלוי ]פר' וישב[ כותב ששיעור ההשתדלות הוא שישתדל עד שירגיש בעצמו שמעתה 
הוא סומך על ה' שיעזור לו בכח ההשתדלות שהכין. ולכן, מי שבטחונו חלש יעסוק יותר 

מהשתדלות, ומי שבטחונו חזק יכול למעט בסיבות.
מדברי הגמ' בברכות ד' ל"ה, ב' שאמר רבי ישמעאל הנהג בהן מנהג דרך ארץ משמע שיעסוק 
במלאכתו כפי המקובל בעולם. ומצאנו בגמ' שנתנו חז"ל עצות מועילות בענייני הפרנסה 
כגון מש"כ בר"ה ד' ט"ז א' הילכך כי חזי אינש דמצלח זרעא אפלא ליזרע חרפא דעד דמטי 
למידייני' קדים סליק. וכן בבבא מציעא ד' מ"ב א אמר רבי יצחק לעולם ישליש אדם את 

מעותיו שליש בקרקע ושליש בפרקמטיא ושליש תחת ידו. 
ג. היבטים מעשיים: כיצד מתנהג אדם בוטח

א. אינו עושה השתדלות אסורה, כגון השתדלות הכרוכה באיסור כגון עבודה בשבת ח"ו. וכן 
לא יבחר עבודה שלא תתן לו לקבוע עיתים לתורה כדבעי. ועפי"ז מסביר הגר"מ פיינשטיין 
את מאמרו של רבי נהוראי איני מלמד את בני אלא תורה, כי בבחרותו אדם מוכן לקלוט 
צורתא דשמעתתא, ואם תקופה זו לא מנוצלת כראוי כמעט שלא יוכל לקלוט את התורה 
בזמן אחר, ולכן מכיון שנצטווינו לעסוק בתורה ולדעת אותה כדבעי, לימוד אומנות בגיל 

צעיר כמוה כלימוד אומנות בשבת.
ב. אינו עושה השתדלות שסיכוייה אפסיים, כי בזה חוטא נגד מידת הבטחון. ולכן יוסף 
זו  כי השתדלות  ב' שנים בכלא,  עוד  נענש להישאר  שביקש משר המשקים להליץ בעדו 

הייתה מיותרת ואסורה ]רבנו בחיי על אתר[.
גדרי  כפי  כספים  נותן מעשר  וכן  ההלכה.  גדרי  לפי  כחו  בכל  צדקה  מלתת  נמנע  אינו  ג. 

ההלכה.
ד. עוסק בהשתדלות מתוך מנוחת הנפש ולא מתוך בהילות ]חזו"א[.

ה. מרבה בתפילה שה' יצליח את עסקיו, בהיותו יודע שההשתדלות אינה סיבת ההצלחה.
ו. אינו דואג לעתיד, כדברי הגמ' בסוטה מ"ח ב' תניא רבי אליעזר הגדול אומר כל מי שיש לו 
פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמנה. והיינו דאמר ר' אלעזר מאי דכתיב: 
'כי מי בז ליום קטנות' - מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? קטנות שהיה בהן, 

שלא האמינו בהקדוש ברוך הוא. 
ז. מגיב בצורה סלחנית לכל מי שמתחרה נגדו, כי יודע שאין אדם הנוגע למוכן לחברו אפי 

כמלוא נימה ]יומא ד' ל"ח:[.
ח. בעת צרה מתרכז בסיבה הרוחנית שהביאה לצרה זו ומנסה לתקן אותה, ואינו מרבה 

בהשתדלות אלא לפי הצורך ]חזו"א[.
ט. אינו מחליף עצלות בבטחון, והראיה מדברי הנביא בספר מיכה )ג, יב-יג(: ָראֶׁשיָה ְּבֹׁשַחד 
ִיְׁשֹּפטּו ְוֹכֲהֶניָה ִּבְמִחיר יֹורּו ּוְנִביֶאיָה ְּבֶכֶסף ִיְקֹסמּו ְוַעל ְיֹהָוה ִיָּׁשֵענּו ֵלאֹמר ֲהלֹוא ְיֹהָוה ְּבִקְרֵּבנּו 
ם ִעִּיין ִּתְהֶיה ְוַהר ַהַּבִית ְלָבמֹות  ֹלא ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה: ָלֵכן ִּבְגַלְלֶכם ִצּיֹון ָׂשֶדה ֵתָחֵרׁש ִוירּוָׁשַלִ
ָיַער. ופירשו חז"ל בשבת ד' קל"ט שרשעים היו אלא שתלו בטחונם בהקב"ה. ואינו נחשב 
להם לזכות אלא אדרבה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש כי בטחון זה הוא בטחון מסולף, כי 

הוא בטחון של עצלות ]ר"א בן הרמב"ם[.
י. משתדל למען צרכיו ההכרחיים ולא למען מותרות שיכול לוותר עליהם, והכל לפי מה 

שהוא אדם, כפי שכתב המס"י בפי"ג ]עיוני הגר"י סרנא על פכ"א[
יא. לצרכי הרוחניות, אדרבה יש להשתדל בכל כחו, ואף בהשתדלויות שסיכוייהן נראות 
חסרות סיכוי כפי שביאר הח"ח, מובא בספר שירת דוד עמ' קפ"ב וז"ל: "אמנם הענין יבואר 
בזה דהנה שמעתי מפי מו"ר הגרי"ש כהנמן זצ"ל בשם החפץ חיים בביאור דברי הגמרא 
בעירובין נ"ה וז"ל: 'אמר רבי אבדימי בר חמא בר דוסא מאי דכתיב לא בשמים היא ולא 
מעבר לים )דברים ל', י"ג(: לא בשמים היא - שאם בשמים היא, אתה צריך לעלות אחריה'. 
ומבואר שאם התורה היתה בשמים היה צריך לעלות אחריה בסולמות. וקשה טובא וכי 
אפשר בסולמות לעלות ולהגיע השמימה? ומה הסלקא דעתך שאם בשמים צריך לעלות 
אחריה בסולמות? וביאר החפץ חיים שהחיוב הוא להתחיל לעלות, ואף שיודע שאין בכוחו 
להגיע, מכל מקום הוא מצידו היה מחויב להתחיל לעלות", עכ"ל. ועיי"ש עוד ראיות יפות 

ליסוד הזה.
יב. לצורכי חברו, נראה דאינו מחוייב להשתדל יותר ממה שהוא משתדל עבור עצמו ]עיונים 
השתדלות  כדין  כחו  בכל  להשתדל  שמחוייב  חסד  מצוות  מכל  גרע  דלא  ואפשר  הנ"ל[, 

בדברים רוחניים.
יג. לצורכי צבור נראה שיש להשתדל בכל כחו וצ"ע ]עיונים הנ"ל[.

יד. ימדוד תמיד שיעור השתדלותו כפי מדרגתו במידת הביטחון.

שיח המשפט
הרב חיים איינהורן שליט"א

כופין על מידת סדום 

כיום שכיח שיש בבניינים חללים הנוצרים בעת הבניה, ומתעוררת השאלה 
פשוט ששטח  הדבר  ולכאורה  אלו,  בחללים  להשתמש  הזכות  את  יש  למי 
לכל  שייך  הוא  הבנין  של  המגרש  שהרי  הבנין,  דיירי  לכל  שייך  החללים 
הדיירים, וכל שטח שאינו בתוך אחד הדירות, שייך לכל הדיירים, ]וכן הוא 
גם לפי תקנון 'בית משותף', שמלבד שטח הדירות, הכל שייך לכל הדיירים[, 
ולכן באופן שיש אפשרות ליצור גישה חיצונית לחללים, ]היינו בלי כניסה 
לאחד הדירות[, הרי בודאי שהרשות להשתמש בשטח היא לכל דיירי הבנין, 

ואין כל יתרון לשכנים הגרים סמוך לחללים.  

באופן שרק לשכן יש גישה
את  יש  לו  שרק  באופן  לדירתו,  סמוך  חלל  לו  שיש  במי  לעיין  שיש  אלא 
הגישה לחלל, האם יש לו רשות להשתמש בחלל, מכיון שזכותו להשתמש 
בשטח כאחד השותפים, ומי שרוצה יבא גם הוא וישתמש, ואין מוטל עליו 
למצוא דרך לשכנים החפצים להכנס, ובפת"ח )שותפים פ"ד הערה ט( כתב 
לביתו,  הסמוך  בשטח  ביתו  את  להרחיב  שרוצה  התחתונה  בקומה  שדייר 
יכולים השכנים לעכב עליו, אפילו באופן שאין לאף אחד מהשכנים גישה 
לשטח, כיון שסוף סוף זה שטח משותף, ואין אחד יכול לכוף לשותפו לוותר 

משטח השותפות.
ויש להביא ראיה שמותר להשתמש בשטח זה, מהדין המבואר ברמ"א )סי 
קעא ס"ח( ששותפים שלא חלקו, והשתמש בו אחד מן השותפין כמה שנים, 
לא יוכל אחר כך האחר לומר אשתמש ג"כ זמן שנשתמשת, דכל זמן שלא 
חלקו, כל אחד בשלו הוא משתמש. ומקור הדין הוא מהרשב"א )שו"ת ח"ב 
סי' קמא( וז"ל 'נראין לי דברים ברורים שאינו חייב להעלות לו שכר, דכל 
שלא חלקו, בשלו הוא משתמש. ואפילו בחצר שיש בה דין חלוקה נמי. וכל 
שכן בחצר שאין בה דין חלוקה. דלא דמי לדר בחצר חבירו שלא מדעתו, 
וה"ה דאינו יכול לומר לו כדרך שנשתמש בו שתי שנים, אשתמש בו אני לבד 
כנגדן, דכל שלא חלקו בשלו הוא משתמש, ואלו רצה חבירו היה משתמש 
בו'. והרי שזכותו של כל אחד מהשותפים להשתמש בשטח השותפות, והגם 
כן  שאין  מה  להשתמש,  ממנו  מנע  לא  השני  שהשותף  באופן  איירי  ששם 
בנד"ד שהשכנים באים לעכב עליו, לכאורה נראה שהשכנים יכולים לעכב 
רק מטעם שגם הם רוצים להשתמש, אבל כיון שאין לשכנים גישה לחלל, 
'דכל שלא חלקו בשלו הוא משתמש, ואלו  שוב שייך כאן סברת הרשב"א 
רצה חבירו היה משתמש בו' ואין מוטל עליו לסדר לשכנים דרך גישה לחלל.
עוד יש להביא ראיה ממה שכתב השולחן ערוך )סי' קעא ס"ו( 'לפיכך שני 
אחים, אחד עני ואחד עשיר, שהניח להם אביהם מרחץ או בית הבד וכו', 
עשאן האב לעצמו, אין יכול לכוף אחיו לשכור אותם, אלא משתמשים בהם 
כדרך שנשתמש אביהם, והרי עשיר אומר לעני: קח לך זיתים ובא ועשאם 
בבית הבד, קנה לך עבדים ויבואו וירחצו במרחץ". וכתב הסמ"ע )ס"ק יג( 
דוקא בעני דאינו ראוי לו כלל אומר לו הכי העשיר, אבל אם שניהם עשירים 
ואין נוח להן להשתמש יחד, ואין אחד מהם רוצה לומר גוד או איגוד, הרי 

הן משתמשין בו לזמנים מחולקין או משכירים אותו לאחרים.
והרי שבעשיר ועני, כיון שאין לעני שימוש במקום יכול העשיר להשתמש 
כל הזמן, ורק כששניהם עשירים עושים חלוקת זמנים, ואף בנד"ד כיון שרק 
הזמן  כל  להשתמש  יכול  שהוא  הרי  בחלל,  להשתמש  יכול  הצמוד  השכן 
וסובר  הסמ"ע,  על  )סק"י( שחולק  בנתיה"מ  עיין שם  אמנם  החלל,  בשטח 
שאפשר  כיון  זמנים,  חלוקת  לתבוע  יכולים  אינם  עשירים  בשניהם  שגם 

להשתמש ביחד, ולדבריו אין ראיה לנד"ד.
ואפשר שיש לחלק בין שני הראיות הנ"ל לנד"ד, ששם איירי בשימוש לזמן 
של  ובנדון  מעכב,  אינו  השני  שהשותף  עוד  כל  הרשב"א  של  בנדון  ]היינו 
הסמ"ע כל עוד שהעני לא מכר את חלקו[ אבל בנד"ד שהשכן בא לספח את 

השטח לביתו, אפשר שיכולים השכנים לעכב. 
חלוקה וגוד או איגוד בחללים

ויש לעיין אם השכנים יכולים לתבוע על החלל דין חלוקה, ובשטח שאין בו 
כדי חלוקה לתבוע גוד או אגוד ]היינו או שתקנה את חלקי או שאקנה את 
חלקך[ כמבואר בשו"ע סימן קעא ס"א וס"ו, ואפשר שלא שייך חלוקה או 
גוד או אגוד, רק באופן ששניהם משתמשים, ושימושו של אחד מפריע לשני.
גם אם נאמר שיכולים השכנים לתבוע חלוקה או גוד או אגוד, עדיין לדעת 
יכול השכן הצמוד לחלל להשתמש, כיון שזה נהנה  )סי' שסג ס"ו(  הרמ"א 
וזה אינו חסר, ובמקום שאין יכול להשכיר גם לכתחילה כופין אותו לדעת 
על  חולקים  אפרים  והבית  שהנו"ב  )סק"ג(  שם  בפת"ש  ועיין  שם.  הרמ"א 

הרמ"א.

השכרת שטת החלל
ויש לעיין האם רשאי השכן שמשתמש בחלל להשכירו לאחרים, ולכאורה 
כיון שהבעלות על השטח היא לכל השכנים, אם כן דמי השכירות שייכים 
לכל השכנים, אמנם בדברי הרא"ש )ב"ק פ"ב ה"ו( מבואר שהבונה בית על 
קרקע של חבירו, ומשכיר את הבית, מקבל בעל הקרקע דמי שכירות, רק 
יקבלו  בנד"ד  גם  וא"כ  בניה,  לצורך  הקרקע  שכירות  על  שמשלמים  כמה 

השכנים רק חלק מהשכירות. 
ועוד יל"ע שהרי לולי שהשכן נותן מעבר לחלל, הרי אף אחד לא היה שוכר 
את המקום, וא"כ יש מקום לומר שחלק השכנים לא שוה כלום, אלא שלא 
ייתכן לומר שהשכן יקבל את כל דמי השכירות, שהרי גם המעבר אינו שוה 

כלום בלי השטח של השכנים, וצ"ע איך מחלקים את דמי השכירות.
איסור קונם 

בחלל  יש  אם  בקונם,  מחלקו  ההנאה  את  יאסור  שהשותף  באופן  ומיהו 
ליהנות,  מותר  חלוקה  שיעור  בו  אין  ואם  ליהנות,  אסור  חלוקה  שיעור 

וכמבואר בשולחן ערוך )יו"ד סי' רכו ס"א(.

שיח המוסר



הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת משפטים כ"ז שבט 

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

הגיליון מוקדש

בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
הקוראים,  של  וקושיות  שאלות 

בנושאים שונים.

בברכות השחר מודים ומברכים על 
שהקב"ה זוקף כפופים ופוקח עורים 
על  דהינו  מו'{  בסימן  )כמבואר 
זקיפת הגוף ועל מאור העניים.ויל"ע 
להודות  כחמים  תקנו  לא  מדוע 
ולברך גם על שמיעת האוזניים ועל 

כוח הדיבור, וצ"ב.

שואלין ודורשין

יצור  האדם  היות  בגין  ומוכרחת  חשובה  הראשונה  השלימות   
מדיני חברתי, ובאמת אין לשלימות זו שום יחס עם ידיעת הבורא. 
זו, כמו  רוב מצוות התורה מטרתן הבאת האדם לשלימות  ואכן 
שהאריך הרמב"ם לבאר בספר המורה ]ח"ב פ"מ, ובקצירת האומר 
בח"ג פנ"ד[. וכן בשמונה פרקים ]פ"ד[ האריך לבאר, שרוב מצוות 
נפשו,  תכונות  בכל  הנכון  למיצוע  האדם  הבאת  מטרתן  התורה 
'אם היה האדם שוקל מעשיו תמיד ומכוון אל  וסיים דבריו שם 
אמצעיתם, היה במדרגה העליונה שבמדרגות בני אדם'. שלימות 
זו היא המין השלישי שהזכיר הרמב"ם ]מו"נ ח"ג פנ"ד[, ועליה כתב 
שם בהמשך דבריו 'אין עתודתה אלא לתועלת בני אדם ונעשה כלי 
לזולתו'. לעומת זאת, השלימות שמקורה ברצון הנברא להתדמות 
לבוראו, הינה חלק בלתי נפרד מידיעת ה'. ידיעת ה' כוללת הן את 
ידיעת מציאותו, אחדותו ושלילת הגשמתו, והן את ידיעת תאריו 
ומידותיו בהם מנהיג הבורא את עולמו וההליכה בהם, ושלימות 
זו הינו  זו היא המין הרביעי שהזכיר הרמב"ם. הצורך בהתדמות 
תוצאת השגת האדם ]עד היכן שהשגתו מגעת[, שהנהגת הבורא 
את עולמו היא ההנהגה השלימה ביותר, והשגה זו בהכרח מולידה 

באדם רצון עז להתדמות לבוראו בהנהגה שלימה זו. 
התדמות זו היא בכלל מצות ההליכה בדרכי ה', כדרשת חז"ל מה 
]שו"ת  הרמב"ם  בן  ר"א  שהוכיח  וכמו  וכו'.  אתה  אף  רחום  הוא 
למצוות שבין  אינה  זו  מצוה  לאביו, שכוונת  סג[ מספר המצוות 
ה'  דרכי  כל  אחר  להליכה  אלא  בתורה,  המוזכרות  לחבירו  אדם 
הנראים בעולם ואינם מוזכרים בתורה. אי לכך, אדם שידיעתו את 
ה' אינה אלא ידיעת מציאותו, אחדותו ושלילת הגשמתו, ידיעתו 
את ה' אינה שלימה כיון שחסרה לו ידיעת הנהגת ה' את עולמו. 
וכך כתב הרמב"ם בספר המורה ]ח"א פנ"ד[ 'והתבונן במה שנכלל 
ואדעך',  דרכיך  את  נא  'הודיעני  אמרו  המופלאות,  מן  זה  בלשון 
מלמד על היותו יתעלה נודע בתאריו, שאם ידע הדרכים ידעהו'. 
וכמו כן, אדם שידיעתו את ה' אינה אלא ידיעת תאריו והנהגתו, 
מציאותו,  ידיעת  לו  שחסרה  כיון  שלימה  אינה  ה'  את  ידיעתו 
אחדותו ושלילת הגשמתו. ובפרט שידיעת התארים הינה מוגבלת 
כפי מוגבלות תפיסת האדם ]בשונה מידיעת השלילה[, וכאשר היא 
אינה מצורפת לידיעת השלילה, היא טומנת בחובה סכנות רבות, 

כאשר האריך הרמב"ם ]מו"נ ח"א פרקים נח- ס[.
ודברים אלו מפורשים ברמב"ם. לאחר שסידר הרמב"ם את ארבעת 
'כה אמר ה' אל יתהלל חכם  מיני השלימויות, הביא את הכתוב 
יתהלל עשיר בעשרו.  ואל  בגבורתו  הגיבור  יתהלל  ואל  בחכמתו 
כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי כי אני ה' עושה 
חסד ומשפט בארץ כי באלה חפצתי נאום ה' '. וכתב שם בהמשך 
'הואיל והזכרנו פסוק זה ונפלאות שנכללו בו והזכרנו דברי חז"ל 
עליו, נשלים מה שנכלל בו. והוא, שלא הסתפק בפסוק זה בביאור 
הייתה  אילו  כי  בלבד.  יתעלה  השגתו  שהיא  שבתכליות  הנעלה 
זו מטרתו, היה אומר כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע 
אני  כי  אותי  וידוע  השכל  אומר  היה  או  הדיבור.  ויפסיק  אותי, 
אחד. או היה אומר כי אין לי תמונה, או כי אין כמוני, וכל כיוצא 
תוארי  ובידיעת  בהשגתי  היא  ההתפארות  כי  אמר  אלא  באלה. 
וגו'.  כלומר מעשי, כעין מה שביארנו באומרו הודיעני נא דרכיך 
וביאר לנו בפסוק זה כי אותם המעשים אשר חובה לדעת אותם 

ולהתדמות בהם, הם חסד ומשפט וצדקה וכו'. ואחרי כן השלים 
לומר מטרתי  רוצה  ה',  נאום  חפצתי  באלה  כי  ואמר  העניין  את 
בשלוש  שביארנו  כדרך  בארץ,  ומשפט  וצדקה  חסד  מכם  שיהא 
הליכותינו.  אלה  ושיהיו  בהן  להתדמות  שהמטרה  מידות,  עשרה 
כי  ביאר  שהוא  היא  זה,  בפסוק  הזכיר  אשר  התכלית  כי  נמצא 
להשגתו  מי שהגיע  היא  באמת  יתפאר  בה  האדם אשר  שלימות 
יתעלה כפי יכולתו, וידע השגחתו על ברואיו בהמצאתם והנהגתם 
היאך היא, והיו הליכות אותו האדם אחר אותה ההשגה מתכוון 
על  יתעלה,  ומשפט', להתדמות במעשיו  'חסד צדקה  בהם תמיד 
עכ"ל. הרי שפתי הנשר  זה'  הדרך שביארנו כמה פעמים במאמר 
הינה  עולמו  את  הבורא  להנהגת  שההתדמות  מללו  ברור  הגדול 
]ח"א  וכן מפורש בספר המורה  ידיעתו.  נפרד מחובת  חלק בלתי 
היכולת,  כפי  יתעלה  לו  להדמות  האדם  מעלת  תכלית  'כי  פנ"ד[ 
קדושים  בפירוש  שבארו  כמו  למעשיו,  מעשינו  שנדמה  כלומר 
תהיו, אמרו 'מה הוא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא רחום אף 
אתה היה רחום'. הרי שפתיו ברור מללו שהתדמות זו היא 'תכלית 

מעלת האדם'.
מצוות  שרוב  לבאר  הרמב"ם  האריך  ]פ"ד[  פרקים  בשמונה  וכן 
בהמשך  שם  וכתב  האדם,  נפש  כוחות  מיצוע  מטרתן  התורה 
]תחילת פ"ה[ 'צריך האדם שישתמש בכוחות נפשו כולם לפי הדעה 
והיא  אחת,  תכלית  עיניו  לנגד  וישים  זה.  שלפני  בפרק  שהצענו 
השגת השם יתברך, כפי יכולת האדם לדעתו. ויהיו מעשיו כולם, 
תנועותיו ומנוחותיו וכל אמרי פיו מביאים אל התכלית הזאת וכו', 
שתמצא הנפש כליה בריאים שלמים, והתמסרה לחכמות, וקנות 
המעלות המידותיות וההגיוניות, עד שיגיע לאותה התכלית'. ושם 
כדי שיישארו  וכו',  הליכותיו  הנכון שישים תכלית  'אבל  בהמשך 
כלי כוחות הנפש אשר הם אברי הגוף שלמים, ותתעסק נפשו מבלי 
מללו  ברור  שפתיו  הרי  וההגיוניות'.  המידותיות  במעלות  עיכוב 

שקניית 'המעלות המידותיות' היא בכלל השגת ה'.
הם  בראשית'  ש'מעשה  היא,  יסוה"ת[  ]הלכות  הרמב"ם  שיטת 
והשלימות  האלוקות,  מדעי  הם  מרכבה'  'מעשה  הטבע,  מדעי 
היא  הטבע,  מדעי  קניית  הקדמת  לאחר  האלוקות  מדעי  בקניית 
היא שלימות הנפש השכלית. ומפורש ברמב"ם ]פיה"מ חגיגה פ"ב 
מ"א[ שמעשה מרכבה כולל גם את ידיעת התארים. וביתר ביאור 
בספר המורה ]ח"א פל"ה[ 'אבל הדיבור בתארים ואיך לשלול אותם 
ממנו, ומה עניין התארים המיוחסים לו, וכן הדיבור על בריאתו 
במה  השגחתו  והיאך  העולם,  את  הנהגתו  אופן  ועל  שברא,  מה 
שזולתו, ועניין רצונו והשגתו וידיעתו בכל מה שהוא יודעו'. הרי 
היא  עולמו  את  ה'  והנהגת  התארים  שידיעת  מללו  ברור  שפתיו 

בכלל מעשה מרכבה, והיא היא שלימות הנפש השכלית. 
ובגמ' חגיגה ]יד, ב[ 'עמד רבן יוחנן בן זכאי ונשקו ]לר"א בן ערך[ 
על ראשו, ואמר ברוך ה' אלוקי ישראל שנתן בן לאברהם אבינו 
שיודע להבין ולחקור ולדרוש במעשה מרכבה, יש נאה דורש ואין 
ונאה  דורש  נאה  דורש, אתה  נאה  ואין  נאה מקיים  נאה מקיים, 
מקיים'. ואם ההתדמות להנהגת ה' את עולמו אינה בכלל מעשה 
מרכבה, היאך יהיה האדם 'נאה מקיים' במעשה מרכבה, אתמהה!

הבורא,  במציאות  שלימה  להשגה  להגיע  שנזכה  תפלה,  לבי 
ומשפט  חסד  בעשיית  לעליון  נתדמה  הגשמתו,  ושלילת  אחדותו 
בהם חפץ, ויבואו מהרה ימים בהם תמלא הארץ דעה את ה' כמים 

לים מכסים.

גאולת מצרים וידיעת ה' - המשך
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להתפלל של  והאו"ז שסיבת ההיתר  כהריטב"א  משמע 
שבת בערב שבת הוא מפני שקיבל עליו שבת, ותוספת 

שבת כשבת ממש. 
ההיתר  שסיבת  מבואר  דבגמ'  להקשות  שיש  אלא 
כר'  שקי"ל  מפני  הוא  שבת  בערב  שבת  של  להתפלל 
ובאמת  ערבית.  תפילת  זמן  הוי  המנחה  יהודה שמפלג 
הוי דין בכל ימות השבוע ולא בשבת בלבד, א"כ מדוע 
כתבו שהטעם מפני "שקבל על עצמו שבת מבעוד יום"?

וצ"ל דשאני ערב שבת משאר ימים. דאע"פ שקי"ל כר"י 
מ"מ  יום  בכל  ערבית  תפילת  זמן  הוי  המנחה  שמפלג 
שאני תפילת ליל שבת דמלבד מה שהיא תפילת ערבית 
היא תפילת שבת  במטבע של שבת, וא"כ אע"פ שזמנה 
מפלג המנחה מ"מ איך יתפלל תפילת שבת קודם השבת 
דאף שכבר הגיע זמן תפילת ערבית מ"מ יום השבת לא 
לומר שכיון שקבל  הוצרכו הראשונים  זה  ומטעם  הוי, 
על עצמו שבת נעשה שבת ממש ויכול להתפלל תפילת 

שבת. 
המורם דדעת האו"ז הריטב"א ורש"י שדין תוספת שבת 
קדושה השבת  חלה  אלא  גרידא  מלאכה  איסור  לא  זה 
ממש ולא בעינן טעם של תוספת שבת להתיר להתפלל 

תפילת שבת בערב שבת מפלג המנחה.
דין  שאין  הר"מ  בדעת  נקט  רס"א  סימן  הב"י  והנה 
רק  נאמר  תוספת  דין  וכל  מדרבנן  אפי'  שבת  תוספת 
הוא  הר"מ  ובגר"א שם מביא שמקורו של  יוה"כ.  לגבי 
מותר  אתה  בראשית  שבת  "מה  בשביעית  מהירושלמי 

לעשות מלאכה עד שתשקע חמה" וכו'.
דהר"מ  אליבא  איך  זרוע  האור  קושית  קשה  ולכאורה 
והרי  שבת  בערב  שבת  של  תפילה  להתפלל  מותר 
לתפילת שבת בעינן שיהיה שבת. אלא צ"ל שלזה הוסיף 
הר"מ כאן דהטעם שמתפלל ערבית של ליל שבת בערב 
מדקדקין  אין  רשות  ערבית  שתפילת  "לפי  הוא  שבת 
דווקא  שתיהיה  בה  מדקדקין  דאין  כלומר  בזמנה", 
שפיר  לשבת  סמוך  אותה  מתפלל  אם  אף  אלא  בשבת 
ולפי"ז  ומזכיר של שבת על אח"כ שתהיה שבת.  דמי, 

מבואר דבעינן את שני הטעמים א- מה שהביאה הגמ' 
ודין  המנחה  מפלג  זמנה  ערבית  שתפילת  כר"י  שקי"ל 
מפלג,  ערבית  להתפלל  דאפשר  ויום  יום  בכל  שייך  זה 
ב- "שלא מדקדקים בזמנה" הוי טעם מיוחד לערב שבת 
שרוצה להתפלל תפלת שבת בחול דלזה לא סגי דהלכה 
כר"י, לכך כתב הר"מ שכיוון שהיא רשות יכול להתפלל 

אפי' סמוך לשבת. 
ולפי"ז יובן מדוע הר"מ כתב דין זה דווקא בדיני תפילת 
ערבית של שבת ולא בדיני תפילת ערבית של חול. ולפי"ז 
מדוקדק מדוע הר"מ נקט בטעם זה מדוע יכול להתפלל 
ערבית של מוצאי שבת בשבת והרי אסור לבקש צרכיו 
בזמנה  מדקדקים  לא  היא  שכיוון שרשות  אלא  בשבת. 
שתיהיה דווקא בחול ולא מספיק שהיא סמוכה למוצ"ש 

שרי להתפלל של חול בשבת. 
אפי'  שבת  תוספת  של  כלל  דין  אין  בר"מ  מבואר  א"כ 
מדפי  י':  הר"ן  בנושא.  שלישית  דעה  ומצינו  מדרבנן. 
הרי"ף מקשה על המעשה עם בתו של רב יוסף שהיתה 
מאחרת ומדליקה ואמר לה אביה שהיא צרכיה להקדים 
רב  של  שבתו  וודאי  והרי  הר"ן  ומקשה  הנר.  בהדלקת 
יוסף לא היתה מדליקה בבין השמשות שהרי למדנו ספק 
חשכה אין מדליקין. וגם וודאי שהיתה מוסיפה מחול על 
הקודש א"כ במה אביה אמר לה שהיא צריכה להקדים 
הרי וודאי שהוסיפה מחול על הקודש. אלא מבאר הר"ן 
"דודאי קודם לבין השמשות היתה מדלקת שלא הייתה 
הוה  מיהו  אלא  סקילה  איסור  לספק  עצמה  מכנסת 
שלא  לפי  תוספת  הנר  להדלקת  צריך  שאין  לה  סבירא 
נתנה תורה תוספת אלא למלאכת של חול אבל הדלקת 
הנר מלאכה של קודש היא לצורך שבת ותחילת שביתה 
תוספת"  בה  יצטרך  דלא  לה  סבירא  הוה  הלכך  היא... 
כתוב בר"ן שזה ודאי שכל דין תוספת הוא רק למלאכה 
של  מלאכה  האם  זה  לביתו  יוסף  רב  בין  השקו"ט  וכל 

קודש זה בעינן תוספת. 
כיוון  האו"ז  בשאלת  לדחוק  נצטרך  דהר"ן  ואליבא 
והתורה  מדאורייתא  הוא  שבת  תוספת  של  שהחיוב 
אמרה לי לא לעשות מלאכות אסורות כבר קודם השבת 
א"כ זמן תוספת הוא שייך במשהו מן השבת ולכן יכול 
להתפלל תפילה של שבת ולקדש אפי' שעדיין לא חלה 

שבת ממש אבל משהו מן השבת ודאי יש כאן.

לומר  אפשר  ורש"י  הריטב"א  האו"ז  בדעת  ולכאורה 
אדם  שבת  שבתוספת  בדברים  נקטנו  עכשיו  עד  יותר, 
כולל קדושתה של השבת.  מקבל על עצמו שבת ממש 
ולכאורה אפי' שיש כאן קבלה יותר עמוקה שהרי מצינו 
שבת  לתוספת  זמן  שיש  ס"ב  רס"א  בשו"ע  נפסק  וכן 
יכול  התוספת  את  להקדים  ירצה  שאם  ז"א  למעלה 
להקדים רק מפלג המנחה ואילך. ולכאורה מדוע דווקא 
מפלג המנחה יכול לקבל על עצמו הרי אדם שמשתוקק 
כל השבוע לקדושת השבת ורוצה להקדים הרבה בקבלת 
השבת מדוע שלא יוכל ולכל הפחות מחצות היום? אלא 
כתוב כאן שדווקא מפלג המנחה שזה הזמן שר"י סובר 
זמן  זה  המנחה  ומפלג  ערבית  תפילת  זמן  כבר  שהגיע 
על  לקבל  אפשר  זה  מזמן  ורק  הבא  ליום  שייך  שכבר 
רק  לא  זה  שבת  תוספת  שבקבלת  דהיינו  שבת.  עצמו 
לילה  כבר  שעכשיו  אמירה  זה  אלא  השבת  של  קבלה 
כל  על  הדינים  לכל  כלילה  שזה  נאמר  לא  אם  ואפי' 

הפנים כלפי דיני תפילה זה נחשב כלילה גמור. 
רוב  "אם  ס"ב  רס"ג  בשו"ע  שנפסק  מה  יובן  ולפי"ז 
אחריהם  נמשכים  המיעוט  שבת  עליהם  קבלו  הקהל 
בעל כרחם" ולכאורה מדוע שהיחיד ימשך אחרי הציבור 
והרי אם תוספת שבת זה קבלה טובה להוסיף מהקדש 
לגרור את היחיד אחרי הציבור? אפשר רק  איך אפשר 
לומר ליחיד "קדש עצמך במותר לך" אבל מנין שאפשר 
בעל כורחו להחיל עליו שבת? אבל אם נאמר שבתוספת 
לדיני  פנים  כל  )על  לילה  שעכשיו  הכרזה  יש  שבת 
לא  היחיד  לילה  שעכשיו  שאומר  הציבור  א"כ  תפילה( 
יכול לומר שעכשיו יום והוי כמו בי"ד שהכריזו שעכשיו 
ר"ח והיחיד נגרר אחריהם. כיוון שבקבלת תוספת שבת 

טמון שמשהו מן הלילה כבר היגיע. 
רק  שלא  הוא  שבת  תוספת  שגדר  דברינו  נכונים  ואם 
כלילה  נחשב  תפילה  שכלפי  אלא  השבת  קדושת  שחל 

אפשר לישב את השאלה שפתחנו. 
של  מנחה  להתפלל  יוכל  לא  שבת  שקיבל  אדם  מדוע 
שבת כיוון שקבלת התוספת אמור שכבר חשיב כלילה 
זמן מנחה אבל  לא  זה  כלפי תפילה  וא"כ  כלפי תפילה 
כבר זמן ערבית ולכן צריך להתפלל מנחה קודם הדלקה.

בגדר תוספת שבת - המשך


