
שיח הפרשה

נעשה ונשמע

השרת  שמלאכי  לבני,  זה  רז  גילה  "מי 
כוח  'גיבורי  שנאמר  בו,  משתמשים 
עושי  דברו',  בקול  לשמוע  דברו  עושי 
דברו - והדר לשמוע". )שבת פח.( הן זה 
הוא רז אמיתי, גילו לנו את דברו ועדיין 
בבית  בעמדנו  מאיתנו.  כמוס  סודו 
הדינים  פרטי  קריאת  לאחר  הכנסת 
ותילי התלים של הלכות חמורות, נוכל 
העם  קול  בהשמע  אוזן  להטות  לנסות 
בריעו - "נעשה ונשמע", ונגלה לנו הרז.

מסובין  וזקנים  טרפון  רבי  היה  "וכבר 
בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה 
זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול 
גדול  מעשה  ואמר  טרפון  רבי  נענה 
נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול נענו כולם 
מביא  שהתלמוד  גדול  תלמוד  ואמרו 
סתירה  מ:(.  )קידושין  מעשה"  לידי 
היא  הלא  זה,  במשפט  בו  יש  פנימית 
)יז.(.  קמא  בבא  במסכת  בתוס'  כתובה 
אם כל גדלותו של הלימוד בכך שמביא 
הוא  שהמעשה  הרי  מעשה,  לידי  הוא 
אך  המעשה.  גדול  וא"כ  התכלית, 
לענייננו עמוקה עוד יותר התמיהה, אם 
התלמוד גדול שמביא לידי מעשה, למה 
הקדימו ישראל נעשה – מעשה, לנשמע 

– לימוד.
מסור  זו  פרשה  של  שמפתח  דומה 
והוא  זיע"א,  ההפלאה  בעל  למרנא 

מסרה לנו בסבר פנים יפות. 
אבל  לידי מעשה,  גדול שמביא  תלמוד 
זקוק  המעשה  אין  דבר  של  לאמיתו 
ללימוד שיקדמנו. אדרבה, יסוד העבודה 
עצמו  אדם  שישעבד  הוא  התמימה 
לעשות רצון בוראו ומצוותיו גם אם לא 
להפך,  עומקם.  את  ולהבין  ללמוד  זכה 
מעשה,  לידי  מביא  התלמוד  כאשר 
 – ועושה  לעשות  עליו  מקבל  זה  הרי 
עומק  וללמוד  להשיג  השי"ת  מזכהו 
ודקדוקיהם,  לפרטיהם  המצוות  טעמי 
והנה  תורה.  באור  נפשו  ולהשביע 
ישראל  אמרו  יתרו,  בפרשת  מתחילה, 
– "כל אשר דיבר ה' נעשה", שהלא זה 
העיקר- לבוא לידי מעשה. אבל  בסיום 
משה  להם  שסיפר  לאחר  פרשתנו, 
כל  ואת  ה'  דברי  כל  "את  ע"ה  רבנו 
המשפטים", לאחר שטעמה נפשם צוף 
מתיקות טוב התורה בסוגיות החמורות 
שומרים  עבדים,  דיני  של  והנפלאות 
ונזקי ממון, ריבית והלואה, או אז בערה 
בהם תשוקה נפלאה לרוות נועם תורה 
ומתלהטים  משתגעים  והינם  ועמלה, 
ואומרים כאיש אחד בלב אחד  אחריה 
המצוות  כל  נעשה  ונשמע!  נעשה   –
כעבדים, ובלבד שנזכה לשמוע ולדבוק 

בתורת ה'.
שמלאכי  רז  לו  נגלה  הלב,  ומשנפתח   
השרת משתמשים בו. מה היא שמיעה 
לנשמע  נעשה  ישראל  משהקדימו  זו? 
העם  "וכל  נישאה,  למדרגה  התרוממו 
כוח  רק  כאן  אין  הקולות".  את  רואים 
שמיעה  יכולת  אלא  מחודש,  ראיה 
הוא  יכול  רואה,  אדם  כאשר  מופלאה. 
אבל  כאחד,  דברים  וכמה  כמה  לראות 
חל  האוזן  בשמיעת  התלויים  דברים 
משתמעי".  לא  קלי  ש"תרי  הכלל  בהם 
כאשר ניגש אדם לשמוע ולהתבונן בקול 
ה' בכוח, יש דברים שנראים כסותרים, 
פלאי תמיהות עלומות ונפלאות מהבין. 
"ואחשבה לדעת זאת עמל הוא בעיני" 
ישראל  כשטעמו  אבל  עג(.  )תהלים 
מזוהר טעמי תורה של נשמע שקדמתו 
עשייה מתוך עבדות ויראה, "אחת דבר 
רואים  היו  זו שמעתי",  אלוקים שתים 
את הקולות, יכולים לשמוע "תרי קלי" 
שמעתי'  זו  'שתים  אותם  כי  ולהבין 
"עד  אלוקים.  שדיבר  אחת  אלא  אינם 
)עי'  דאחד"  ברזא  איהי  דאיתעבידת 
כי  בפר'  ולהלן  בפרשתין  יפות  פנים 
כבוד  ומראה  תשא(.בעמדנו תחת ההר 
בליבנו  נבעיר  לפנינו,  אוכלת  כאש  ה' 
ברזא  נתאחד  התשוקה,  אותה  את 
דאחד, כאיש אחד בלב אחד נקבל עלינו 
לעשות, ונזכה לשמוע במהרה את קול 
השופר הולך וחזק מאד, ומלאה הארץ 

דעה את ה'.

דבר המערכת

הרב דוד פלדמן שליט"א

קדושת ישראל מול השכר לכלב

תאכלו  לא  טרפה  בשדה  ובשר  לי  תהיון  קדש  'ואנשי 
לכלב תשלכון אתו' )שמות כב, ל(. פירש"י 'למדך הכתוב 
שנאמר  בריה,  כל  שכר  מקפח  הוא  ברוך  הקדוש  שאין 
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אמר הקדוש ברוך 

הוא תנו לו שכרו'.
הטריפה  נתינת  של  השכר  כאן  דווקא  כתוב  למה  צ"ב 
אנשי  להיות  איך  ללמד  הוא  זה  קרא  עיקר  הרי  לכלב, 
טריפה,  בשר  אכילת  מניעת  ע"י  הוי  זה  ואמנם  קודש, 
בפרשת  להלן  כתוב  טריפה  אכילת  איסור  עיקר  אבל 
אמור )ויקרא כב, ח( 'נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה', 
עושים עם הטריפה  לכתוב מה  יותר מתאים  ולכאורה 

אצל עיקר הציווי.
שליט"א(  קארפ  )להגרמ"מ  במקרא  ויבינו  בספר  ]עי' 
עה"פ לא יחרץ כלב לשונו, שמפרש שמה שהכלבים לא 

נבחו היה מחמת הקדושה של כלל ישראל עיי"ש[.
שכותב  כאן  הרמב"ן  דברי  בהקדם  בעזה"י  ונל"פ  א[ 
כל  האדם  שיאכל  הוא  שראוי  לי,  תהיון  קדש  'ואנשי 
מה שיחיה בו, ואין האסורין במאכלים רק טהרה בנפש, 
שתאכל דברים נקיים שלא יולידו עובי וגסות בנפש, על 
כן אמר ואנשי קודש תהיון לי, כלומר אני חפץ שתהיו 
בי שאני  לדבקה  לי,  ראויים  בעבור שתהיו  אנשי קדש 
הדברים  באכילת  נפשותיכם  תגאלו  לא  לפיכך  קדוש, 
המתועבים'. היוצא מדבריו הוא, שרצון הקב"ה בזהירות 
ובלי  כדי שנהיה ראויים לדבוק בהשי"ת,  באכילה הוא 
שנהיו קדושים אנחנו לא כלי קיבול להתדבק בו יתברך.
וכיסוד זה כותב גם בספר משנת רבי אהרן )ח"א קדושים 
מצוה  בעצם  'דזוהי  ו'(  ה'  אות  ה'  על  להתענג   - תהיו 
דקדושים תהיו, דאם האדם נמשך אחר החומר הנאות 
הגוף או הנאת הכבוד אף כי הכל הוא בהיתר שהוא נזהר 
אחר  נמשך  אך  איסורים,  ושאר  מאכלות  איסורי  מכל 
החומריות המותרת הרי הוא חומרי בעצמותו, ואף שיש 
בו יראה מהשי"ת ומחמתה אינו עובר על איסורים וכן 
רוצה הוא בשכר המצוות ולכן הוא מקיים מצוות ואינו 
המורגשים  הענינים  הם  אצלו  העיקר  מ"מ  אך  מבטלן, 
הרמב"ן  שקראו  וכמו  לגמרי  חומרי  הוא  והרי  בחוש 
נבל ברשות התורה והנה בעצם מגיע לו שכר עבור כל 
המצוות שקיים וכן עבור זהירותו מלעבור על איסורים 
שרצונו  דאחר  לו  המגיע  השכר  לו  לתת  א"א  הרי  אך 
ובקניניו  העולם  בהנאות  עוה"ז  של  הוא  ותשוקתו 
המדומים הרי מציאות נפשו היא אחרת לגמרי ואין לה 
כל שייכות לאורות העליונים ולמראות אלקים ולהשגת 
פנימיות התורה והאפשרות לראות כבוד ה' היא רק אם 
עיקר מציאותו ותשוקתו היא רוחנית ואינו רודף אחר 
הנאות ההבל כמצות קדושים תהיו פרושים תהיו שבזה 
מתרומם האדם והוא מוכשר לקבל ההכרות וההשגות. 
והנמשך אחר החומר אף בהיתר, גם נפשו נעשית חומרית 
והסתגלותה להשגות העליונות מתמעטת והולכת, וכתב 
בחוה"ל כשם שא"א לאש ומים ביחד, כן א"א שיהיו בלב 

אהבת הקב"ה ואהבת העולם ביחד' עכ"ל.
וזה נמי הענין של חיבוט הקבר 'שבאים לזכך את הנפש 
עמוד  ח"ג  מאליהו  )מכתב  הזה'  העולם  אל  משייכותה 
כט(. ולהנ"ל י"ל שאינו בתורת עונש, אלא הוא להכשיר 
בשו"ת  ממש"כ  לזה  וראיה  ברוחניות.  לידבק  הנפש 
צדיקים  אפילו  הקבר  חיבוט  'ודין  קעט(  )אלף  הרדב"ז 
גמורים דנין בה ואפילו גמולי חלב ויונקי שדים ואפילו 
נפלים נידונין בה' )ספר חינוך ישראל ח"א עמוד שכ"ב 

בהערה(.

הרב יצחק עמר שליט"א 

חשש ריבית במקח טעות

"אם כסף תלוה את עמי... לא תשימון עליו נשך".

מצוי שאדם קונה ספר, בגד או כל מוצר אחר ומשלם 
למוכר על החפץ, והשתמש בחפץ ואח"כ מצא בו פגם 
האם  מק"ט,  בטענת  למוכר  להחזירו  הדין  מן  שאפשר 
שיחזירו  עד  בחפץ  להשתמש  בינתיים  להמשיך  יוכל 
שהשתמש  מה  על  למוכר  לשלם  צריך  והאם  למוכר? 

בחפץ עד עכשיו?

קרקע  המוכר  וז"ל:  כתב  ס"ט  רל"ב  סי'  חו"מ  בשו"ע 
או  מום  בה  לו  נראה  ולאח"ז  פירותיה  ואכל  לחבירו 
רצה להחזיר הקרקע לבעלים, מחזיר כל הפירות שאכל, 
ואם היה חצר ודר בו צריך להעלות לו שכר, עכ"ל. ונח' 
הסמ"ע והלבוש בטעמו של השו"ע. דעת הסמ"ע שחייב 
לשלם למוכר את דמי השימוש בחצר משום שלא יהיה 
אולם  המוכר,  של  בקרקע  השתמש  שהרי  בידו  כגזל 
שכשיתבטל  ריבית  משום  הוא  שהטעם  כתב  הלבוש 
כהלוואה  המוכר  אצל  היו  שהמעות  נמצא  א"כ  המקח 
והקונה הוא הלווה והשתמש המלוה בחצרו של המוכר 
שהוא הלווה בלי להעלות לו שכר, ייחשב הדבר לריבית 
וצריך הקונה להעלות שכר למוכר. ולמעשה גם הסמ"ע 
מודה שמה שהשתמש בחצר בלי להעלות שכר הוי כאבק 
ריבית, שלא מוציאין מהמלוה. וכ"ז לגבי מה שהשתמש 
הקונה עד שנמצא הפגם במקח, אולם אם רוצה להמשיך 
מחשש  מהמוכר  רשות  לבקש  הלוקח  על  להשתמש, 
איסור גזל! ואולם אם ביקש רשות מהמוכר להשתמש 
ואף  ריבית,  איסור  כאן  שיש  מודה  הסמ"ע  גם  בחפץ 
ולא  מדרבנן,  אסור  לכתחילה  ריבית,  כאבק  רק  שדינו 
מהני שהמוכר נותן לו רשות מכיון שהקונה נהפך למלוה 
והמוכר ללווה, ומרשה לו להשתמש בחפציו בלי לשלם 

לו על דמי השימוש בחפץ ייחשב כריבית.

ספר  שקנה  שאדם  האחרונים  כתבו  בימינו  ולמעשה 
את  מחזיר  והמוכר  בספר,  פגם  ונמצא  ספרים,  מחנות 
יהיה מותר  הספר למפעל שממנו קנה את הספר, א"כ 
לקונה להשתמש בספר בינתיים עד שיחזיר את הספר 
למוכר ואין כאן חשש גזל ולא חשש ריבית. חשש גזל 
של  למפעל  הספר  את  מחזיר  שהמוכר  משום  כאן  אין 
את  שיגמור  עד  מרוצה  יהיה  ורצונו שהלקוח  הספרים 
השימוש בספר ]ואמנם אם הקונה מצא פגם קטן מאד 
בספר שאנשים אחרים לא מקפידים על כך יהיה אסור 
יתכן  כי  מהמוכר,  רשות  קבלת  בלי  בספר  להשתמש 
מקפידים  שלא  אחרים  לאנשים  זאת  ימכור  שהמוכר 
על כך[. וגם חשש ריבית אין כאן, שהגם שהכסף הופך 
להיות כהלוואה אצל המוכר מ"מ את דמי ההשתמשות 
יצטרך לשלם לבעל המפעל או מחבר הספר ולא למוכר, 
וודאי שאינם מקפידים על שימושים של הקונים שמצאו 

פגם ואין כאן ריבית מלווה למלוה ומותר.

ואם קנה את הספר מהמחבר עצמו או שחנות הספרים 
היא בעצמה החברה המו"ל של הספרים, הגם שאיסור 
גזל לא יהיה כאן משום שמוכנים שהלקוח יהיה מרוצה 
ויוכל להשתמש בינתיים עד שיגמור את השימוש הנחוץ 
שמוותרים  ריבית'  'איסור  משום  כאן  יש  אולם  לו, 
המוכרים על דמי השימוש, כך כתב בחוט השני )ריבית( 
עמ' נ"ט – ס': ואולם רבים מהאחרונים סוברים שאין 
בזה חשש של 'איסור ריבית' ונאמרו בזה כמה טעמים: 
א. בחפצים שאין רגילות להשכירן כמו ספר וכדו' אע"פ 
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שיח ההלכה

הרב יונתן לוי שליט"א

'קוביה הונגרית' בשבת

'קוביה  הקרוי  חדש-ישן  משחק  מאד  נפוץ  לאחרונה 
הונגרית', והוא משחק שמורכב ממשבצות רבות בכמה 
צבעים ויש לסדרו בצורה שבכל צד יהיו כל המשבצות 
מאותו צבע, ויש שעוררו שאולי אסור לשחק בו בשבת 
הרבה  צריך  המשחק  במהלך  שהרי  בורר,  מלאכת  מצד 
פעמים להזיז משבצת שהיא בצבע שאינו רוצה בו כדי 
וא"כ  הרצוי,  בצבע  אחרת  משבצת  במקומה  להביא 
אותה משבצת שאינו רוצה בה נחשבת ל'פסולת' ביחס 
פסולת  בורר  שהוא  ונמצא  בה,  רוצה  שכן  למשבצת 

מתוך האוכל שהוא איסור תורה בשבת.
בזה  חשש  כל  לדחות  יש  צדדים  שמכמה  נראה  אולם 
כאן  ואין  גיל,  בכל  בשבת  בו  לשחק  לכתחילה  ומותר 

שום בית מיחוש כלל, וכדלהלן;

א. הכל גוף אחד
ראשית דבר יש לומר שאין בזה משום בורר משום שעד 
כאן לא מצאנו מלאכת בורר אלא באחד משני אופנים, 
או בשני גופים נפרדים שנתערבבו והוא חוזר ומפרידן, 
עוף  וקליפה,  פרי  )כמו  מינים  שני  בו  שיש  בדבר  או 
ועצמות( ומפריד מין אחד מהשני, אבל בנידון דידן הלא 
מדובר שכל המשבצות מכל הצבעים הם מחוברים יחד 
לגוף אחד וביחד הם דבר אחד שלם, וגם אופן המשחק 
אינו בצורה שהוא מוציא חלק ומפרידו מן השאר, וא"כ 
יש לומר שבזה לא שייך כלל לומר שנחשב כבורר דבר 
אחד מהשני, שהכל דבר אחד הוא. ואע"פ שלא מצאנו 
זה, מ"מ סברת חילוק זה מורגשת  מקור ברור לחילוק 

היטב בכל לב ישר ומבין וא"צ לזה שום ראיה.

ב. אין כאן פסולת
אין  שבאמת  ועמוקה,  גדולה  סברא  בזה  לומר  יש  עוד 
כאן שום משבצת שנחשבת כפסולת בשום שלב, שהרי 
להגיע  כדי  כאמצעי  רק  אינו  המשחק  ענין  שכל  פשוט 
כמו שצריך, אלא  יהיו מסודרים  ליעד שכל המשבצות 
עצם המשחק והשעשוע בסידור המשבצות הם המטרה 

נאמר  שברור שאם  הוא,  שכך  )והראיה  שבו,  העיקרית 
שהוא  אחר  לילד  המשחק  את  שיתן  בו  שמשחק  לילד 
לא  אף  אלא  כך  על  לו  יודה  שלא  רק  לא  אותו,  יסדר 
כשהם  המשבצות  את  ידביק  אחד  אם  וכן  לכך.  יסכים 
ושוב  המשחק  את  הפסיד  בזה  הרי  כראוי,  מסודרים 
אינו שוה כלום, ופשוט(. וא"כ גם כשהוא דוחה משבצת 
אחת מפני חברתה אינו נחשב כמי שדוחה אותה לחוץ 
כמו שדוחה פסולת מתוך האוכל, אלא כמשחק עכשיו 
במשבצת זו בצורה כזו שהוא דוחה אותה, וא"כ גם זה 
נחשב לאוכל לא פחות ממשבצת שהוא משחק בה כדי 
ונמצא שאינו אלא בורר אוכל  להביאה למקום הרצוי. 
מתוך אוכל ובשניהם משתמש לאלתר, וזה בודאי מותר.

ג. הכל מין אחד
שאינו  ס"ג(,  שיט  )סי'  בורר  במלאכת  למדנו  גדול  כלל 
ובורר  מעורבבים  שונים  מינים  כששני  אלא  אסור 
מאותו  הכל  הוא  כשהתערובת  אבל  מחבירו,  אחד  מין 
מותר  בזה  וכדומה,  וקטנים  גדולים  בו  שיש  אלא  מין 
וכן  בכך,  ענין  לו  כשיש  גם  הגדולים  את  רק  לברור  לו 
וקטנים  עצמם  בפני  גדולים  ולסדרם  למיין  לו  מותר 
נחשב  שאינו  משום  הוא  זה  דין  וטעם  עצמם.  בפני 
שהיא,  כל  תערובת  לפנינו  כשיש  אלא  ברירה  למעשה 
אינו  מין  מאותו  הכל  הוא  לפנינו  שיש  מה  כשכל  אבל 
בשם תערובת כלל, וממילא מותר לו למיין ולסדר ככל 
המשבצות  שכל  דידן,  בנידון  גם  לומר  יש  וכך  שירצה. 
הרי הם חלקים שונים מאותו משחק, וא"כ אין כאן שום 
'תערובת' ומותר לסדרו ככל שיחפוץ. ]וסברא זו שייכת 
זה  הם  שנפרדים  שונים  משחקים  של  חלקים  לגבי  גם 
יהא מותר לסדר  ודמקה, שלפי הנ"ל  מזה כמו שח-מט 
מאותו  הוא  הכל  סוף  שסוף  משום  ולמיינם,  החלקים 
משחק ונחשב למין אחד[. )שו"ר שכתב סברא זו בשו"ת 
אבני ישפה )ח"ח סי' עד(, ושם הפליג עוד יותר במהלך 

זה, עיי"ש(.

סברות נוספות
משום  בורר  בזה  שייך  שלא  עוד,  לומר  שרצו  ]ויש 
נחשב  אינו  כך  ומשום  וניכרים,  גדולים  הם  שהחלקים 
נכון, שבודאי נחשב זה  לתערובת כלל. אך לענ"ד אינו 
יש  אך  להתיר.  מקום  אין  זה  ומצד  גמורה,  לתערובת 
לציין שראיתי בזה עוד צדדים וסברות להתיר; 1( בספר 

סימן  שבת   - שליט"א  אייזנטל  )להגר"א  ספר  מגילת 
משום  בו  לחוש  שאין  דומה  במשחק  כתב  י(  אות  ו 
בתוך  נשארים  החלקים  כל  שלב  שבכל  משום  בורר 
בין האוכל  בורר אלא מפריד  ונמצא שאינו  התערובת, 
הרב  השו"ע  שכתב  וע"ד  התערובת,  בתוך  לפסולת 
זבוב.  לתוכו  שנפל  מים  בכוס  בכעי"ז  להתיר  בסידורו 
שדרך  משום  בזה,  להתיר  נוספת  סברא  ראיתי  עוד   )2
אחת  משבצת  להזיז  שרוצה  פעם  שבכל  הוא  המשחק 
8 משבצות, וא"כ דומה הוא למי  צריך להזיז עמה עוד 
שמוציא פסולת ועמה קצת מן האוכל שכתבו הפוסקים 
להתיר )סי' שיט סט"ז(. וגם סברות אלו חזו לאצטרופי[.

סיכום הדברים
נמצא סוף דבר שמשחק זה מותר לשחק בו בשבת ואין 
שכדי  משום  וזאת  בורר,  איסור  מצד  כלל  בו  לחשוש 
להתחייב משום בורר צריך שיהיה לפנינו 'תערובת' של 
מין  'רק'  התערובת'  'מתוך  ובורר  שונים'  מינים  'שני 
'תערובת'  כאן  שיש  אע"פ  וכאן  ה'פסולת',  אחד שהוא 
כלל  נחשב  שאי"ז  לומר  שרצה  מי  כפי  )ולא  לפנינו 
)שהכל  שונים'  מינים  'שני  כאן  אין  אבל  לתערובת(, 
'מתוך  מוציאו  אינו  ]וגם  ג(,  אות  וכדלעיל  אחד  מין 
התערובת' )שהרי משאירו בתוך התערובת וכמו שהובא 
לעיל ממגילת ספר(, וגם אינו מוציא 'רק' את הפסולת 
)שהרי מזיז בכל פעם תשע משבצות יחד וכמו שהובא 
נחשב  אינו  עצמו  חלק  אותו  וגם  זו([,  סברא  גם  לעיל 
מגוף  חלק  הוא  זו  משבצת  הזזת  גם  )שהרי  כפסולת 
המשחק עצמו וכדלעיל אות ב(, ומלבד כ"ז כתבנו )לעיל 
ולא  אחד  גוף  הוא  שהכל  נפלאה  סברא  עוד  א(  אות 
מצינו איסור בורר באופן זה. וק"ו הדבר כשכל הסברות 

מצטרפות גם יחד.

 ]והנה בספר שמירת שבת כהלכתה )פט"ז הכ"ה( כתב 
בפשיטות שמותר לשחק בשבת ב'קוביה הונגרית', ויש 
משום  חשש  של  צד  בזה  שיש  ציין  לא  למה  שתמהו 
למה  מבואר  הנ"ל  הדברים  אריכות  לאחר  אך  בורר, 
'אין'  לא הזכיר ואף לא ראה לנכון לציין שבמשחק זה 
בזה  ואין  הפשטות  בתכלית  פשוט  שהוא  בורר,  משום 

שום נדנוד של איסור[.

הרב רפאל גראטש שליט"א

בענין אולודי ריחא

איסור  יש  אם  א.  לדון:  יש  בשבת  אדם  על  ריח  בנתינת 
הולדת ריח. ב. אם תימצי לומר שאסור מה דין ריח הנולד 

בבגדים בממילא דהיינו בפסיק רישא.
מקור איסור הולדת ריח הוא בגמ' ביצה כ"ג א' רבה ורב 
יוסף דאמרי תרוויהו סחופי כסא אשיראי וכו' אסור, מ"ט 
על  מבושם  כוס  לכפות  וברש"י  ריחא.  דקמוליד  משום 
שבכוס.  הבושם  ריח  בהם  להכניס  מלבוש  של  השיראים 
חדש  דבר  שהמוליד  רש"י,  כתב  הולדה  איסור  ובביאור 

קרוב הוא לעושה מלאכה חדשה.

הולדת ריח באדם
ביצה  בגמ'  ה"ה באדם, אמנם  בבגד  ולכאו' כשם שאסור 
שם שרי למלול בשמים אע"פ שמוליד ריח באדם, ובשו"ת 
מלכים  "בני  קי"ב  למשנה שבת  ציין  צ"ב  צבי תשו'  חכם 
רפואה  נאסר משום  ולא  מכותיהן",  על  ורדים  סכין שמן 
ריחא,  אולודי  משום  נאסר  לא  ולמה  מינכר,  דלא  כיון 
ולכאורה חזינן מהכא דמותר לאולודי ריחא באדם. אמנם 
דמיני  י"ל  א.  אופנים:  בב'  וי"ל  מבגדים,  אדם  מ"ש  צ"ב 
במהרה,  פגים  הם  אדם  על  נתונים  כשהם  הנ"ל  ריחות 

הגינת  כתב  זו  וכסברא  בגדים,  ע"ג  הנתון  מריח  בשונה 
ורדים או"ח כלל ג' סי' ט"ז. ב. י"ל דהלא פיזור ריח באוויר 
אין בו איסור, רק שאם נתן ריח בדבר הוא כעושה מלאכה 
חדשה, מחמת שדבר ללא ריח הפך להיות דבר ריחני, ואם 
אלא  ריחני,  להיות  הפך  לומר שהוא  אפשר  אי  באדם  כן 

מונח על האדם ריח.
והנפק"מ בין הנך ביאורים, בנותן ריח שמחזיק מעמד על 
גבי האדם, דלביאור הראשון אסור, ולביאור השני מותר. 

רק  באדם,  ריח  הולדת  דיש  מוכח  ורדים  הגינת  מדברי 
ז'  תקי"א  הא"ר  מדברי  וגם  מהר,  מתנדף  שהריח  שתירץ 

משמע דסבירא ליה דיש הולדת ריח באדם. 
ידי  על  ריח  נתינת  מתיר  כ"ג  ס"ק  קכ"ח  בסימן  המ"ב 
שהריח  במקום  זה  שכל  לומר  יש  אמנם  ביו"ט,  הכהנים 

אינו עמיד. 

פסיק רישא באולודי ריחא
עוד יש לדון באולודי ריחא בפסיק רישא, וכגון מי שנתן 
ריח על עצמו מערב שבת, ובשבת נתלבש בבגד אחר ונולד 
איתא  כ"ג  ביצה  דבגמ'  רישא,  בפסיק  כוונה  ללא  ריח  בו 
שמותר לגמור פירות ביו"ט ע"ג גחלים אע"ג שמוליד ריח, 
ונאמרו בזה ב' ביאורים: לרש"י הביאור משום שיחד עם 
הותרו מלאכות  וביו"ט  הפירות,  הוא מבשל את  ההולדה 
אסורות אם הם נעשות יחד עם מלאכות לצורך אוכל נפש, 
ש"מ דהולדת ריח אף שהיא בפסיק רישא אסורה ]אם לא 

מכווין  שלא  כיון  הוא  ההיתר  לר"ן  אמנם  הנ"ל[.  באופן 
להולדת הריח, והיינו דפסיק רישא הותר בהולדת ריח.

אם נימא דפסיק רישא בהולדת ריח שרי, א"כ אתי שפיר 
מלכים  ובבני  בשמים,  במלילת  בגמ'  ריח  הולדת  היתר 
מתכוונים  שאין  כיון  מכותיהם,  על  ורד  שמן  נותנים 

להולדת ריח, אלא רק למלילה ולרפואה.
רישא,  בפסיק  ריח  נתינת  מתיר  כ"ה  ס"ק  שכ"א  המ"ב 
אמנם במ"ב תרנ"ח ס"ק ז' כתב דבשעת הדחק יש לסמוך 
בשעה"צ  והוסיף  רישא,  בפסיק  ריח  הולדת  המקילין  על 
ס"ק ח' דבפרט היכא שלא ניחא ליה ולא איכפת ליה אם 
יקלט הריח בבגד, שאפשר לצרף דברי הערוך דפסיק רישא 
דלא ניחא ליה מותר. ודבריו אלו נראים מכריעים יותר כיון 
ברמ"א שאוסר  המובא שם  הדין  מקור  על  נסובים  שהם 
אולודי ריחא בפסיק רישא, ואילו בסימן שכ"א כתב דבריו 

בדרך אגב.
אמנם היכא שמתכוון שיקלט הריח בבגד אסור לכו"ע.

הדינים העולים: א. נתינת ריח לא עמיד על אדם מותרת. 
ב. נתינת ריח עמיד, מהגינת וורדים עולה שאסור. ג. ריח 
כתב  ז'  ס"ק  תרנ"ח  במ"ב  רישא,  בפסיק  בבגד  הנקלט 
ולא  ליה  ניחא  כשלא  ובפרט  להקל,  יש  הדחק  שבשעת 
איכפת ליה בקליטת הריח בבגד. ד. אסור להתכוון שיקלט 

הריח בבגד.

הרב שלום גרוס שליט"א

בדין ערבות בנשים

בעשרת הדברות בפרשת יתרו נאמר "זכור את יום השבת 
השבת  יום  את  "שמור  נאמר  דברים  ובפרשת  לקדשו", 
לקדשו". בגמרא ברכות דף כ: דרשינן מהכא בהיקש, שכל 
דאיתנהו  כיון  נשי  "והני  בזכירה,  ישנו  בשמירה  שישנו 
בשמירה איתנהו בזכירה", ומשום הכי חייבות מדאורייתא 

בקידוש.
בברכת  חייבות  נשים  דנה האם  ובהמשך הסוגיא הגמרא 
המזון מדאורייתא או לא, ונ"מ לאפוקי רבים ידי חובתן, 
ואי  הרבים,  מוציאות  מדאורייתא  חייבות  אמרת  אי 
מחויב  שאינו  וכל  בדבר,  מחויב  שאינו  הוי  דרבנן  אמרת 
הגמרא  ומנסה  חובתן.  ידי  הרבים  את  מוציא  אינו  בדבר 
להוכיח מהמימרא של "באמת אמרו אשה מברכת לבעלה 
לו",  מברכים  ובניו  שאשתו  לאדם  מארה  תבא  אבל 
ודוחה הגמרא:  שמדאורייתא אשה חייבת בברכת המזון, 
"הכא במאי עסקינן כגון שאכל שיעורא דרבנן ואתי דרבנן 

ומפיק דרבנן".
ושואל הרא"ש בברכות )סימן יג( מאי שנא מהא דאמרינן 
להוציא  יכול  כזית  שאכל  שאיש  שאכלו  שלושה  בפרק 

אחרים שאכלו כדי שביעה, אפילו שהוא חייב מדרבנן והם 
אחרים  להוציא  יכול  שאיש  הרא"ש  ומיישב  מדאורייתא, 
ידי חובתן אפילו בלא אכל כלל מדין ערבות, אלא מדרבנן 
בברכת הנהנין לא יברך מי שלא נהנה, אבל בשאר מצוות 
הוא  "שערב  כיון  אחרים,  מוציא  כלל  חייב  בלא  אפילו 
בכלל  אינה  אשה  ואילו  מעוון",  להצילם  ועליו  בעבורם 

ערבות, ולכן אינם מוציאות אלא מי שחייב כמותן.
בשו"ע פוסק שנשים חייבות בקידוש מדאורייתא, ומשום 
הכי מוציאות את האנשים ידי חובתן, וברמב"ם )בפרק כט 
היום  את  לקדש  סגי  שמדאורייתא  פוסק  שבת(  מהלכות 
בדברים, ולכן אומר המ"א שמדאורייתא סגי במה שמזכיר 
זכרו  והרי  השבת",  יום  את  "זכור  כתיב  דקרא  בתפילה, 

בתפילה, ומדרבנן בעינן קידוש במקום סעודה.
אינו  ערבית  שהתפלל  שאדם  מרבבה  הדגול  אומר  לפי"ז 
את  יצא  שהוא  כיון  בקידוש,  אשתו  את  להוציא  יכול 
עדיין  חייבת  ואשתו שלא התפללה  הדאורייתא בתפילה, 
מדאורייתא בקידוש, ובאשה אין דין של יצא מוציא, כי אין 
בה דין ערבות כמ"ש הרא"ש הנ"ל, אבל הוא אומר שאולי 
מש"כ הרא"ש זה רק כלפי שאין האשה מוציאה את האיש, 
עליו שודאי  חולק  והגרעק"א  ערבות,  דין  יש  להיפך  אבל 
המלך  ינאי  גבי  כמו שמצינו  ערבות,  דין  יש  בנשים  שגם 
בברכת  אשתו  ואת  אותו  הוציא  שטח  בן  שמעון  שרבי 
רק  אוכל  היה  אם  מדרבנן  רק  חייב  שהיה  אפילו  המזון, 
כזית והם אכלו כדי שביעה, מוכח שיש דין ערבות בנשים, 
שאינו  מי  כל  אלא  בנשים  רק  לא  דין  זה  הרא"ש  ומש"כ 

שייך באותו מצוה אינו יכול להוציא אחרים, ולכן אשה 
כלפי  במצוה  שייכת  אינה  המזון  בברכת  חייבת  שאינה 
לזה מתקיעת  וראיה  יכולה להוציאו,  ומש"ה אינה  האיש 
דין של  יש  ואם  להוציא אחרים,  יכול  אינו  שופר שחרש 
יצא מוציא אז מה איכפת לי שהוא עצמו לא יוצא, עכ"פ 
שייך  שאינו  שכל  מוכח  אלא  ערבות,  מדין  אחרים  יוציא 
בדבר אינו יכול להוציא אחרים, ולכן כותב הרא"ש שאשה 
לא  כלל  כי  בברכהמ"ז,  האיש  את  להוציא  יכולה  אינה 
שייכת בדאורייתא של האיש, וא"כ בקידוש שאשה חייבת 
מדאורייתא, יש לה דין ערבות, ואיש יכול להוציאה גם אם 

יצא את הדאורייתא בתפילה.
יוצאים  אין  שכלל  משמע  ב(  ס"ק  רע"א  )סימן  מהמ"ב 
צריכות  שמצוות  שנפסק  כיון  כי  קידוש,  ידי  בתפילה 
כוונה בעשייתן, "ומסתמא אין מדרך העולם לכוין לצאת 
לפי  גם  לכאורה  וא"כ  בתפילה",  דזכור  עשה  המצות  את 
הדגול מרבבה יכול להוציא האיש את האשה אפילו שלא 
התפללה, ולכאורה פה גם לפי החיי אדם שלומד שעכ"פ 
בדיעבד יוצאים ידי חובת המצוה גם אם לא כיון בעשייתה, 
פה לא יוצאים ידי חובת קידוש, כי פה אין הוכחה מצורת 
המצוה שעושה קידוש בדברים, כי מה שמזכיר השבת זה 
מצורת התפילה, ולכאורה להלכה יצא שלכו"ע יהיה אפשר 
להוציא אשה בקידוש, גם אם האיש התפלל והאשה לא, 

אלא א"כ כיון האיש בתפילה להדיא לשם קידוש.



הרב מנחם מרצבך שליט"א

 עשיית הארון - כללים לקנין התורה 

"ועשו ארון עצי שטים" )פרשת תרומה, כה, י(. וכתב הכלי 
יקר: "ועשו ארון – מה שנאמר בכולם ועשית וכאן נאמר 
ועשו, אמרה התורה הכל יבואו ויתעסקו בארון כדי שיהא 

לכולם חלק בתורה, כי כתר תורה הפקר לכל".
בלשון  וכתבה את עשיית הארון  והיינו ששינתה התורה 
"ועשית",  בהם  כלי המשכן שנאמר  בשונה משאר  רבים, 
להורות כי כל איש מישראל יש לו חלק בתורה הקדושה, 
וכמאמרם ז"ל: "תורה מונחת בקרן זווית כל הרוצה יבוא 

ויטלנה".
)לז, א( כתוב:  ויקהל  כיון שבפרשת  אמנם יש לעיין בזה 
ויעש בצלאל את הארון עצי שטים וגו', ואילו בכל שאר 
והיינו  "ויעש",  רק  כתוב  זו  בפרשה  המוזכרות  העשיות 
שנאמרה כאן הדגשה מיוחדת שאת הארון עשה בצלאל, 
וכמו שכתב רש"י שם: "לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר 
יסתדרו  ויש להבין איך  משאר חכמים נקראת על שמו". 
יקר בפרשת תרומה,  היסוד שכתב הכלי  דברים אלו עם 
ששם נכתב ציווי עשיית הארון בציווי כללי של "ויעשו", 
כיון שאמרה תורה שיבואו הכל ויתעסקו בארון כדי שיהא 
נכתבה  ויקהל  בפרשת  כאן  ואילו  בתורה,  חלק  לכולם 
שאר  מכל  בשונה  בצלאל,  על  בפרטות  הארון  עשיית 
העשיות שנאמר בהם רק "ויעש", ולא נתייחדו על בצלאל 

בלבד.
והלא בפרשת תרומה הדגישה התורה שהארון - והתורה 
נעשה הארון  ואיך בעשייתו  נחלת הכלל,  - הם  הקדושה 

דייקא לנחלת בצלאל בלבד.
אלא שיסוד גדול וחשוב למדנו בזה, כי באמת אין התורה 
נקנית אלא בלימוד הרבים, וכמאמר התנא: "הרבה למדתי 
כי  יותר מכולם",  ומתלמידי  יותר מהם  ומחברי  מרבותי, 
עיקר גדול הוא בקניני התורה להיות חלק מהרבים, ואין 
כמו כוח הרבים להבין ולהשכיל נכונה את עמקי תורתנו 

הקדושה וידיעת הבנתה כראוי.
באומרה  תרומה  בפרשת  התורה  אותנו  לימדה  זה  ודבר 
שזו  זה,  נכבד  יסוד  לאלפנו  רבים,  בלשון  ארון",  "ועשו 
בה  ההולך  אשר  הדרך  היא  וזו  תורה,  של  דרכה  היא 
לומדים,  ובחבורת  חברים  בדיבוק  הלימוד  להיות  יצליח, 
המחכימים ומשכילים זה את זה, כל אחד מאוצרו הטוב 

שחננו השי"ת.
וכח  בהתעוררות  לו  די  כי  בנפשו  האדם  ידמה  אל  אך 
הרבים כדי לקנות את התורה, כי הן אמנם שלקנין התורה 
צריכים וחייבים לכח זה של הרבים ובני החבורה, אך עדיין 
את עיקר ההתלהבות והחשק הנדרשים להתעוררות הלב 
ללימוד ושקידה ברציפות וביגיעה, יקנה האדם רק כאשר 
יראה את עצמו כיחיד, ובבחינת "אם אין אני לי מי לי", 
וכאילו אין לו בעולמו אלא הוא בעצמו, ואת זה מלמדת 
אותנו התורה בפרשת ויקהל באומרה "ויעש בצלאל את 
נפשו  מסר  הוא  כי  שמו  על  המלאכה  ונקראת  הארון", 
עליה, כי לגבי מסירות הנפש ללימוד התורה בכל המצבים 
ולמרות הקשיים, בזה אין לסמוך כלל על כוח הרבים, אלא 

אך ורק על עצמו בלבד.
וכבר כתב הסבא קדישא מרנא החפץ חיים זיע"א בספרו 
אהבת חסד, בשם גאון אחד, שצריך האדם להתיישב ליד 
הגמרא במחשבה המשולשת: א. שזהו דף הגמרא היחיד 
או פרק משניות היחיד שלפני. ב. שהיום הוא היום היחיד 
היושב  מסתכל  שעלי  היחיד  היהודי  ושאני  ג.  שלפני. 

בשמים.
והמליץ החפץ חיים ענין זה בפסוק "והיו הדברים האלה 
והיינו שכתוב בפסוק זה שלשה  אשר אנכי מצוך היום", 
הדף  את  רק  לו  שיש  האלה",  הדברים  "והיו  א.  דברים: 
הזאת  המשנה  את  רק  הזה,  הפסוק  את  רק  הזה,  גמרא 
הקב"ה  היחיד,  אתה  מצוך",  אנכי  "אשר  ב.  לומד.  שהוא 
עכשיו מדבר אליך, אל תחשוב על אחרים, מה שאחרים 
ומה  עושים,  הם  ומה  מתנהגים,  האחרים  ואיך  אומרים, 
הם חושבים, אני מדבר אליך, אשר אנכי מצוך. ג. "היום", 
תחשוב שיש לך רק את היום הזה, לא אתמול ולא מחר, 

רק היום.
בכח   - הקדושה  תורתנו  לימוד  לקנין  נכבד  כלל  לנו  הרי 
הרבים ובכח היחיד! והרי הם תרי רעין דלא מתפרשין, הא 
בהא תליא, והאוחז בשניהם הוא יעלה ויצליח בסייעתא 

דשמיא.

שיח המשפט
הרב נתנאל שפירא שליט"א

איסור הליכה לערכאות 

א. בתנחומא ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ולא לפני העכו"ם. מנין לבעלי דינין 
של ישראל שיש להם דין זע"ז שיודעים שהגויים דנים אותו כדיני ישראל שאסור להזדקק 
דייני  שמניח  מי  שכל  גויים.  לפני  ולא  ישראל  לפני  לפניהם,  תשים  אשר  ת"ל  לפניהם, 
ישראל והולך לפני הגויים כפר בקב"ה תחילה ואח"כ כפר בתורה שנאמר כי לא כצורנו 
האכילוהו  ביתו  לבני  אמר  לבקרו.  רופא  שנכנס  לחולה  מלה"ד,  פלילים.  ואויבנו  צורם 
הזהרו  ביתו  לבני  אצל אחר אמר  נכנס  כלום.  ממנו  אל תמנעו  כל מה שרוצה  והשקוהו 
שאל יאכל דבר פלוני ואל ישתה דבר פלוני.אמרו לו לזה אמרת לאכול כל מה שרוצה ולזה 
אמרת אל יאכל, א"ל הראשון אינו של חיים לפיכך אמרתי אל תמנעו ממנו כלום, אבל זה 
שהוא של חיים אמרתי אל יאכל דבר פלוני שלא יכביד חליו. וכן חקות הגויים שנאמר כי 
חקות העמים הבל הוא וכתיב וגם אני נותן להם חקות לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. 
אבל לישראל נתתי להם מצוות וחוקים טובים שנאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי 

אשר יעשה אותם האדם וחי בהם עכ"ל.

והוא תמוה מש"כ כפר בקב"ה תחילה ואח"כ כפר בתורה, וכי שייך שיאמין בתורה ויכפור 
שמרו  ותורתי  עזבו  אותי  ולואי  בחגיגה  הירושלמי  עפ"י  לפרש  אפשר  זה  אמנם  בקב"ה. 
כופר  ואח"כ  בקב"ה  כופר  מקודם  לערכאות  שהולך  וזה  למוטב,  מחזירה  שבה  שהמאור 
בתורה היינו לענין שלא יוכל המאור שבה להאיר לו. אמנם צריך להבין ענין הסדר הזה מה 

הוא שייך למי שהולך לערכאות.

וע"ק שאין המשל דומה לנידון, שהנידון שאמר שאסור לילך לערכאות גם במקום שדנים 
כדיני ישראל והמשל הביא שחוקיהם אינם טובים.

ב. בבעה"ת )שער ס"ב( הביא תשובה מהרי"ף וז"ל מה ששאלתם המקבל עליו בקנין לילך 
לדון עם בע"ד לשופט של ישמעאל יכול לחזור בו או לא...כך ראינו שיכול זה לחזור ואינו 
חייב ואף אינו רשאי לילך עם בע"ד לעכו"ם. ולא מבעיא בכה"ג דקא עקר מצוה וכדר"ט 
הוא  דברים  קנין  דעביד  במילתא  מיניה  דקנו  מאן  הרשות  לדבר  אפילו  אלא  גיטין  בסוף 

ואית ליה למיהדר עכ"ל. 

הטור )חו"מ כו( הבין מדבריו שהחסרון הוא קנין דברים ולכן אם יש לו זכות בדיניהם חל 
הקנין על הזכות ורשאים לדון בערכאות, וכתב שלפ"ז אם כותבים בשטר שיהיו רשאים 
לדון בערכאות כשיש זכות ברורה למלוה בדיניהם, כגון שלא ישמט בשביעית, חל התנאי. 
והבד"ה חלק שאין כן דעת הרי"ף ואפילו אם יש זכות לא מהני משום האיסור וכ"כ השו"ע 

והט"ז, והסמ"ע )סקי"א( נחלק ומכריע כהטור.

של  למשפט  עצמו  שמעמיד  משום  הוא  ערכאות  איסור  האם  היא  מחלוקתם  ובפשטות 
חוקים שאינם תורה, וכן דעת הסמ"ע, או שאסור להעמיד עצמו לפני שופט שאינו דן עפ"י 

התורה )ויתבאר להלן(, וכן דעת השו"ע והט"ז.

אלא שאין לומר כן שהשו"ע )שם ס"א( פוסק שאסור לדון בערכאות גם כשדנים כדיננו, 
והסמ"ע שם מסכים לזה, ואם נאמר שלהסמ"ע כל האיסור הוא משום שהחוקים אינם של 

תורה למה אסור בכה"ג.

ג. בסי' כב הביא הב"י מרדכי וז"ל מעשה בא לפני ר"מ באחד שאמר נאמן עלי אותו גוי וקנו 
מיניה וכשהרגיש שהיה מטה דבריו וקבל שחד רצה לחזור בו ופסק דלא מצי לחזור בו. 
והקשה הבד"ה הא לא מהני קנין לדון בערכאות, ותירץ דהכא מיירי בקבלו לעד ולא לדיין. 
והש"ך )שם סקט"ו( כתב לחלק בין קיבלו עליהם גוי פלוני דמהני משום דלא גרע מקרוב 
או פסול דמהני בקיבלו עלייהו, לבין קיבלו עלייהו סתם לדון בערכאות. ובאמת להשו"ע 

הוא תימה מאי שנא גוי משאר קא"פ דמהני קיבלו עלייהו.

ד. ונלע"ד דבקצה"ח )ג סק"ב( כתב במה שאף בדיני ממונות אין כשרים לדון אלא סמוכים 
שלכאורה היה נראה שהוא רק לענין קב"ע או כפייה, אבל ההוראה אינה שונה מאיסור 
והיתר שא"צ סמוכים, ומסיק ע"פ סנהדרין ב,ב דאפ"ה בעי' סמוכים גם להוראה. ובפשטות 
הענין דשאני הוראת ממון שהיא קובעת את גוף דין הממון משא"כ הוראת או"ה שאינה 

אלא להורות לשאינו יודע מה יעשה ואכמ"ל.

הוא  עיונים. האחד  לשני  נתחלק  התורה  ל"א( שעסק  )ח"א  חזו"א  באגרות  נתבאר  והנה 
ולכן  ידיעת הדין והבנתו, והשני הוא הכרעת המעשה הבא לפנינו לאיזה סעיף לדמותו. 
כל מעשה הבא לפנינו יש לו הכרעת הדין המיוחדת עליו לאיזה מהכללים הוא דומה. וזה 
פשוט שכדי לקבוע האם דבר דומה לסעיף פלוני או לאו אנו צריכים לידיעת כל התורה 

ולא סגי לן במה שיודע סעיף פלוני.

מ"מ  העכו"ם  לחוקי  עצמו  הוא שמעמיד  האיסור  כל  דאף שלדעתו  יתפרש הסמ"ע  ובזה 
גם במקום שידוע שדנים כדיננו אסור לדון אצלם שסו"ס המשפט כולל גם הכרעת הדין 
הפרטי, ובזה אינם מכריעים מכח ידיעת חוקי התורה ונמצא מעמיד עצמו לחוקיהם. אמנם 

כל שקבל בקנין מהני משום שהקנה לו הזכות שחייב לפי מה שיאמרו הם. 

דייני  לפני  והולך  ישראל  דייני  שמניח  שכל  עה"ח  כפירש"י  הוא  דהאיסור  הבין  והשו"ע 
ענין  הוא  משפט  מעשה  שכל  והענין  יראתם.  בעילוי  ומודה  אלילים  שם  מייקר  אוה"ע 

שלטון, וכשהולך לפני אוה"ע נמצא משליטם עליו ונמצא כופר בשלטון השי"ת. 

אמנם ז"פ שהוא רק כשמעמיד עצמו לפני גוי בתורת שופט אבל בתורת בורר בעלמא לית 
כעומד  דעת השו"ע שהוא  בזה  גם שופט  פלוני שהוא  גוי  לפני  עצמו  וכשמעמיד  בה.  לן 
לערכאות כיון שסו"סו עומד למשפט אצל גוי הש"ך ס"ל דכיון שהוא בדרך בוררות אי"ז 

דרך משפט ומותר.

למשפט  עצמו  שמעמיד  דכיון  ביה,  איתנהו  דתרוויהו  המכילתא,  דברי  יתיישבו  ובזה  ה. 
שלא אוה"ע יש כאן מרידה במלכות שמים ומקודם הוא כופר בקב"ה בעצם מה שעומד 
לפניהם לדין, ואח"כ הוא כופר בתורה במה שמעמיד עצמו למשפט של חוקות שאינן של 

חיים ועוזב החקות של חיים. 

שיח המוסר



הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת ויקהל כ"ה אדר א'

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.

עברי  דעבד  כסף  גרעון  בדין 
מחשבים בכמה נמכר לו וכמה שנים 
עבד אצלו. ויש לדון באופן שעתיד 
להגיע יובל קודם שש השנים וכגון 
שעתיד לעבוד אצלו רק ארבע שנים 
שנמכר  הסכום  את  מחלקים  האם 
את  מחשבים  זה  ולפי  לארבע  לו 
דנים  בכה"ג  שאף  או  הכסף  גרעון 
כאילו עתיד לעבוד אצלו שש שנים 
יובל  להגיע  שעתיד  שידוע  אע"פ 

קודם שש השנים.

שואלין ודורשין

דייקא  כאן  מביאה  שהתורה  מה  חומר  כמין  א"ש  ועפי"ז 
את נתינת השכר להכלב, והיינו להדגיש שלכלב כשבאים 
להביא לו שכרו, כל מה שהוא מסוגל לקבל הוא חתיכת 
בשר, וכלשון הילקוט )ישעי' רמז תפה( 'מה טיבו של כלב 
זה אדם משליך לו פרוסה וסוכר את פיו'. אבל אתם עם 
קדוש, שכרכם הוא לידבק בי, ולכן תשמור על קדושתכם 

וכנ"ל.
יד( שמביא השקלא  טו,  )רבה  דברי המדרש  יובן  ובזה  ב[ 
כשבא  ועזריה,  מישאל  חנניה  לבין  נבוכדנצר  בין  וטריא 
כך  'לא  נבוכדנצר  להם  אמר  ע"ז,  לעבוד  עליהם  להשפיע 
מה  כל  למלכות  שתשמעו  הוא  ברוך  הקדוש  לכם  אמר 
שהיא אומרת לכם וכו' אמרו לו מלך אתה עלינו למסים 
ולארנונית, אבל לעבוד עבודת כוכבים נבוכדנצר את וכלב 

שוים'. ויש לבאר למה השווה אותו דווקא לכלב. וראיתי 
בזה מהגאון רבי נתן ואכטפויגעל )הגדש"פ סלוצק-קלעצק-

לייקוד עמ' נ"ב( וז"ל: הביאור בזה הוא שלא רצו להמרות 
פי נבוכדנצר ולעורר חרון אפו, ועל כן אמרו לפניו שמה 
לענין  אבל  גשמיות,  לענין  רק  הוא  שעבודו  תחת  שהם 
בעיניהם  שוים  וכלב  והוא  שלטונו  תחת  אינם  רוחניות 
לא  ולכן  הגוים  מדרכי  עצמם  את  שהבדילו  משום  והוא 
היתה לו שליטה עליהם'. ולפי"ז א"ש שנקטו דווקא כלב, 
שכאשר באים להדגיש ההבדל הרוחני שיש בין כלל ישראל 
הוי  קדוש  עם  שאנחנו  שכלפינו  להם  אומרים  לגוים, 
הגויים כמו כלב שאין להם שייכות עם קדושה של דביקות 

בהקב"ה וכנ"ל.
ג[ וע"ד הדרוש יש להעמיס זה במה שרש"י כותב אצלינו 
שפשטות  שהגם  ככלב',  הגוי  אף   - אותו  תשליכון  'לכלב 
דבריו באים להתיר לתת טריפה גם לגוי, אבל להנ"ל י"ל 
הגוי  הרי  לרוחניות  שלהם  השייכות  שלענין  בזה  שמונח 

והכלב שוים.

קדושת ישראל - המשך

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

שהכסף נחשב להלוואה ביד המוכר מ"מ מה שאינו גובה 
דמי השימוש ומוחל על כך אינו בגלל המתנת המעות אלא 
שמה  נמצא  וא"כ  כלל  להשכרה  עומדים  שאינם  מטעם 
שמחל לו אינו עבור ההלוואה. סברא זו מובאת בס' 'נתיבות 
וכך  הוראה  מורי  כמה  שם  אמרו  וכך  תקל"ג  עמ'  שלום' 
ההוראה המקובלת. ב. טעם נוסף המובא בספר הנ"ל שגם 
בדברים שיש רגילות להשכירן ולתבוע עליהם דמי שימוש 
כמו ביגוד לשמחות וכדו' לא נחשב שהמוכר מחל על דמי 
השימוש בגלל הכסף אלא שאנן סהדי שמה שאין תובעין 
ממנו שכר שימוש הוא משום הטירחא והעגמ"נ שנעשתה 
לו במקח ונחשב הדבר כ'שירות לקוחות' ולא ויתור עבור 
המתנת המעות. אולם אם זה סכום השווה כמה אלפים, 
קשה לעמוד על דעת המוכר האם מוותר על דמי השימוש 
כ'שירות לקוחות' או שהיתה לו טוה"נ שהשתמש בינתיים 
בכסף ]ויש להעיר שכל זה בחנות קבועה ומסודרת, אולם 
במכירות מזדמנות בכל מיני אולמות למיניהם שאין כ"כ 
שירות לקוחות ואין לו ענין לפצות את הלקוח ולוותר על 

דמי השימוש[.

ולענ"ד נראה טעם ג. להתיר במקום שקונים ספר בחנות 
ספרים וכן מכשירי חשמל למיניהם ונמצא פגם בספר או 
במוצר והמוכר לא מחזיר את הכסף אלא נותן ספר אחר 
גם  אלא  מחייב  המנהג  רק  ולא  במקומו  אחר  מכשיר  או 
בדיני ממונות לכאו' לא יוכל לתבוע את כספו בחזרה דלא 
גרע ממי ששילם כסף ולא לקח עדיין את החפץ שלא יכול 
לחזור בו אלא"כ יקבל עליו מי שפרע וה"ה בענייננו. ואם 
כנים הדברים א"כ נמצא שבחפצים הנ"ל שמקבלים מוצר 
חילופי ולא כסף, א"כ המעות שנמצאים אצל המוכר אינם 
ונחשב  מום  וכשנמצא  המכר  עבור  מעות  אלא  הלוואה 
מהמוכר  שקנה  חפץ  סוג  אותו  את  יקבל  הלקוח  למק"ט 
וכמו  כהלוואה  ולא  המוכר  ביד  כמכר  נשארים  והמעות 
שפסק עמו על המכר ולקח אח"כ את החפץ והגם שהמכירה 

של הספר התבטלה אולם הפסיקה לא התבטלה.

)וב"ה מצאתי כעין סברא זו בספר 'ברית יהודא' עמ' תפ"ב 
סוג  מאותו  לו  ליתן  רוצה  והמוכר  שהתגלה  מק"ט  לגבי 

שקנה, אולם החפץ התייקר, עיי"ש( 

וה' יאיר עינינו בתורתו ויצילנו משגיאות, אכי"ר.

בעניין רבית - המשך

שגיאות מי יבין

המאמר "כופין על מידת סדום" שפורסם בגיליון הקודם, במדור "שיח המשפט", הוא מפרי עטו של הרב אברהם כהן שליט"א

הרב יעקב שמשון שפירא שליט"א
ראיתי את מאמרו הנפלא של הרב מרדכי עמנואל על זמן 
הביעור של פירות שביעית, ורציתי להעיר נקודה אחת. 
והיא שבמאמר הובא בשם הר"ש שאם ידוע שזמן הביעור 
מוקדם מפסח צריך לבער קודם. ומהצעת הדברים נראה 
על  חולקים  וכדומה,  בער"פ  לבער  שנקטו  שהפוסקים 

הר"ש, ונראה מזה שלהלכה לא נוקטים כדעת הר"ש. 
ועל זה באתי להעיר שהר"ש אינו יחיד בדבר זה, שהרי 
גם הרע"ב )שביעית ט, ח( נקט כן, ובפאת השולחן )כז, 
יא( הביא את דברי הר"ש להלכה ולא הביא חולק ע"ז, וכן 
וכ"נ מהחזו"א  כז(.  )בשו"ת סו"ס  נקט המהרי"ל דיסקין 
)טו, ה(. וגם בדרך אמונה )פ"ז סקנ"ד( לא הביא שיש מי 

שחולק ע"ז, וע"ש שהביא שכ"ד הרדב"ז.
הר"ש  של  חידושו  את  כתב  ולא  סתם  שהרמב"ם  ואף 
סובר  הרמב"ם  שגם  יא(  )ז,  קורקוס  במהר"י  משמע   -
שהרמב"ם  נימא  אם  ואף  הנ"ל.  מהחזו"א  וכ"נ  כהר"ש, 
פסקו  דיסקין  והמהרי"ל  השולחן  אחר שהפאת   - חולק 
]וע"ע  כמותו.  הלכה  שאין  להחליט  אפשר  איך  כהר"ש 
במשמרת השביעית להגרמ"מ קארפ )פי"ט הע' 34( שכתב 
השדות  מן  הענבים  שכלו  שידוע  כהיום  למעשה  "צ"ע 

הרבה קודם פסח אם משתנה זמן הביעור"[.
ומה שיש מביאים שהחזו"א נהג והנהיג בער"פ )כמבואר 
בקונט' סדר השביעית( – א"א להוכיח מזה, אא"כ נמצא 
בשבט,  לכלות  רגיל  היה  כבר  החזו"א  בזמן  שגם  עדות 

והיה ידוע זאת לחזו"א.
לא  עוד  כל  שהרי  להוכיח,  אין  העולם  ממנהג  וגם 
לבער בער"פ  צריך  היה  התפרסם שהמציאות השתנתה 
כמו  לנהוג  ממשיך  שהעולם  ומה  בברייתא,  כמבואר 

אינו  שינוי,  שנעשה  למרות  בעבר  רבותיו  שלימדוהו 
מוכיח שכך הדין.

זו קמיה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א  ושלחתי שאלה 
וז"ל השאלה "לכ' מרן שר התורה שליט"א במש"כ בגמ' 
שזמן ביעור ענבים של שביעית בערב פסח כתבו הר"ש 
שידוע,  מה  לפי  הכל  בידוע  אבל  בסתם  דהיינו  והרע"ב 
אמונה  ובדרך  דיסקין,  ובמהרי"ל  השולחן  בפאת  והובא 
ולא  והחזו"א[,  הרדב"ז  הובא שכ"ד  ]ושם  נד(  ס"ק  )פ"ז 
שלאחרונה  הובא  חוברות  ובכמה  חולקת.  דעה  הובאה 
חודש  לפני  מהשדות  כלים  הענבים  שבזמנינו  התברר 
בהתיישבות.  להלכה  ביהמד"ר  רבני  אמרו  וכן  ניסן, 
ויש  בשבט[.  הענבים  שכלו  פורסם  תשס"ט  ]ובשנת 
בער"פ,  הביעור  לעשות  המנהג  זאת  שלמרות  שכתבו 
שינוי  אם  יודע  ואיני  כן.  נהג  החזו"א  מרן  שגם  ואמרו 
המציאות כבר היה בזמן החזו"א. ועתה אחלה פני מרן 
הביעור  את  להקדים  צריך  דבר האם  להשיבני  שליט"א 

של היין של שביעית או לעשותו בער"פ?". 
וכוונתו  הענין"  לפי  "הכל  בזה"ל  שליט"א  מרן  והשיב 
לפי  'הכל  אומרים  שע"ז  המציאות,  כך  אכן  אם  שתלוי 
הענין', אבל אם הדין מוחלט וקבוע שצריך לבער בער"פ 

בכל מקרה ודאי ל"ש לומר ע"ז 'הכל לפי הענין'.

תשובת הרב מרדכי עמנואל שליט"א
נב,  יעויין במאירי פסחים  והנה,  על ההשגה.  כוח  יישר 
מוצאי  של  פסח  עד  בענבים  שיערו  שחכמים  שכתב 
במקומות  מהם  מאוחרים  היו  שאם  אלא  שביעית, 
שרק  מפורש  עכ"ל.  שלהם.  סמך  על  אוכלים  שהזכרנו 
מאחרים את זמן הביעור לאחר פסח ולא מקדימים. ועוד 
רשכבה"ג  בשם  שליט"א  שפירא  י"ש  הרב  שהביא  מה 
לפני  כלה  שאם  כהר"ש,  פוסק  שהוא  דיסקין  המהרי"ל 
פסח חייב לבער את הענבים והיין כבר אז, לדעתי, כוונת 
זה  דהנה  המאירי.  כדעת  כוונתו  אלא  הפוכה,  הגריל"ד 
עד  בתמרים  אוכלין  לז:  אות  כז  בסימן  המהרי"ל  לשון 

שביעית.  מוצאי  של  הפסח  עד  ובענבים  הפורים... 
עד  אוכלים  בידוע  אבל  בסתם,  אמורים  דברים  במה 
והנה  הנ"ל.  הארצות  בכל  שיכלו  עד  ובענבים  שכלו... 
פסקי המהרי"ל דיסקין מסתמכים בזה על דברי הגמרא 
אבל  של  דליות  שיכלו  עד  שאוכלים  ע"א  נג  בפסחים 
]ראה רש"י שהכוונה לאבל כרמים בעבר הירדן[, ומבאר 
מה  סמך  על  הארץ  בכל  אוכלים  שבענבים  המהריל"ד 
ביהודה  אפילו  שאוכלים  דהיינו  הירדן,  בעבר  שנשאר 
וגליל, והחידוש שאוכלים אם נשארו שם ענבים לאחר 
הפסח וזמן הבעור לא הגיע. ]וזה לא כדרך אמונה שלמד 
שדליות של אבל כלות בפסח, וע"פ זה קבעו חכמים את 
כלל  מתייחס  לא  המהריל"ד  אמנם  פסח[.  של  המועד 
ייתכן  לדעת הר"ש שיש להחמיר לפני פסח לבער. ולא 
שכוונתו לדעת הר"ש, כי היה לו לפרש זאת שאפילו לפני 
פסח שייך ביעור ביין בידוע שכלה. ועוד שהרי שבאות לז 
מראה הגרלי"ד שדין ענבים שונה מדין ביעור שאר פירות 
שהוזכרו באות ל"ה, ואילו לפי הר"ש דין ענבים ודין שאר 
יין בפסח הוא כדעת  פירות שווה. אם כן המנהג לבער 
שביעית  בסדר  איש  החזון  הורה  וכן  דיסקין,  המהרי"ל 
שמבערים בערב פסח, ולא הזכיר החזו"א את דעת הר"ש 
היא  הריבמ"ץ  ודעת  פסח.  לפני  בידוע  לבער  שהחמיר 

לבער אחר הפסח. 
ומה שהשיב הגר"ח קניבסקי שליט"א 'הכל לפי העניין' 
המורכבת  המציאות  לפי  נקבע  שהביעור  כוונתו  אולי 
של הביעור, והשואל הזכיר דעת המומחים שכבר כלה, 
והגרח"ק מעורר שמי אמר שהמומחים קובעים לפי מה 
שמצוי  במה  מתחשבים  שאינם  דייתכן  חז"ל,  שקבעו 
או  טו,  בחזו"א שביעית  כמפורש  החיות,  במאורות של 
אינם יודעים האם כלה בעבר הירדן, לכן 'הכל הרי נקבע 
לפי העניין' של הביעור, ודברי המומחים אינם מוציאים 

מדברי חז"ל שהביעור בפסח.

מו"מ בענין זמן הביעור ביין של שביעית בזמנינו


