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באור המשנה
בפתח השער

אוצר בית דין
שנינו בתוספתא (שביעית פ"ח ה"א  -ה"ג)' ,בראשונה היו שלוחי בית דין יושבין [וי"ג
מחזירין] על פתחי עיירות .כל מי שמביא פירות בתוך ידו[ ,היו] נוטלין אותן ממנו,
ונותנין לו מהן מזון שלש סעודות ,והשאר מכניסין אותו לאוצר שבעיר .הגיע זמן תאנים,
שלוחי בית דין שוכרין פועלין ,ועודרין אותן ועושין אותן דבילה[ ,וכונסין אותן בחביות]
ומכניסין אותן לאוצר שבעיר .הגיע זמן ענבים ,שלוחי בית דין שוכרין פועלין ,ובוצרין
אותן ודורכין אותן בגת ,וכונסין אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר .הגיע זמן
זיתים ,שלוחי בית דין שוכרין פועלין ,ומוסקין אותן ועוטנין אותן בבית הבד ,וכונסין
אותן בחביות ומכניסין אותן לאוצר שבעיר .ומחלקין מהן ערבי שבתות  -כל אחד ואחד
לפי ביתו .הגיע שעת הביעור ,עניים אוכלין אחר הביעור ,אבל לא עשירים דברי רבי
יהודה .רבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור .רבי שמעון אומר
עשירים אוכלין מן האוצר אחר הביעור ,ע"כ.

היתרים לפירות שביעית שביד בית דין
מבואר בתוספתא הנ"ל כמה היתרים בענין פירות שביעית שביד בית דין ,ועליהם בנוי
ההיתר של 'אוצר בית דין':
א .שכירות פועלים למלאכת קצירה  -אע"פ שאסור לקצור פירות שביעית כדי
להרוויח ,ורק מותר לקצור מעט לצורך אכילה ' -לאכלה' ולא לסחורה  -מכל מקום מבואר
בתוספתא שמותר לבית דין לשכור פועלים לקצור ולבצור ,וודאי הפועלים משתכרים
מעבודתם .אמנם לא שנינו רק מקצירה ואילך ,אבל שיהא מותר לשכור פועלים לעבוד
את הקרקע במחובר ,לא מצינו ,ובספר נתיב השמיטה (הוראות בעניני שביעית שמסר מרן החזו"א
לרבה של מושב נתיבה [היום 'יד בנימין'] הרה"ג ר' משה פלס ,סי' י"ב אות י"ד) כתב שהרבה פעמים
אמר לו החזו"א שמסתפק בזה ,כיון שלא מוזכר בברייתא אלא מקצירה ואילך ,אמנם
השקאה מותר משום שנחשב 'לאוקמי אילנא' ,שאם לא ישקה את האילנות יתקלקלו,
[ובירקות וכדומה שיש איסור ספיחים ,ההיתר של 'אוצר בית דין' נוגע רק למה שהתחיל
לגדול בששית ,שלדעת הר"ש אין בו איסור ספיחים].
והטעם שמותר לפועלים להרוויח ממלאכה בפירות שביעית ,משום ששלוחי בית דין
הם יד עניים [עי' אות ד' לקמן מש"כ בשם רשב"ש] ,ואינם קוצרים לעצמם כדי למכור
לאחרים ,אלא קוצרים לעניים בהיותם שלוחיהם ,ורק לוקחים שכר עבור טרחתם.
ב .קצירה כדרך  -שנינו (פ"ח מ"ו) שהקוצרים בשביעית  -באופנים שמותר לקצור -
צריכים לשנות ,ולדעת הרע"ב (שם ע"פ פי' א' בר"ש שם) השינוי הוא באופן הקצירה ,שאינו
קוצרם בכלי המיוחד לקצירה ,ולדעת הרמב"ם (הל' שמיטה פ"ד ה"א) השינוי הוא בכמות
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אתיִ ם ָׁשנָ ה .יְ ֵדי
ֶאלְ ַפנְ ְדרוֹ ָהיָ ה ַּפ ָּסל ֶׁש ַחי לִ ְפנֵ י ָמ ַ
מֹופת
בֹודֹותיו ָהיּו יְ ִצירֹות ֵ
ָ
ירֹותיו וַ ֲע
זָ ָהב ָהיּו לֹו ,יְ ִצ ָ
ֶׁשֹּלא נִ ַּתן ָהיָ ה לְ ִה ָּשׁ ֵאר ָא ִדיׁש לְ מּולָ ן .הּוא ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש
ּתֹוצ ָאה
יֹותר וְ ַה ָ
ּטֹובים וְ ַהנְ ִּד ִירים ְּב ֵ
חֹומ ֵרי ַהּגֶ לֶ ם ַה ִ
ְּב ְ
ׁשֹוב ֶבת ַעיִ ן.
ָהיְ ָתה ְמ ֶ
חֹוׁשב,
כָּ ל ְּפרֹויֶ ְקט ֶׁש ָעלָ יו ָע ַמלָ ,היָ ה ַמ ֲע ֵׂשה ֵ
ֹלא נִ ַּתן ָהיָ ה לִ ְמצֹוא ּבֹו וְ לּו ְּפגַ ם ַקלַ .הּכֹל ָהיָ ה
ְמ ֻתכְ נָ ןּ ,כָ ל ֲח ִצ ָיבה ָהיְ ָתה ְׁשקּולָ ה וְ כָ ל ָח ִריץ ָהיָ ה
ְמ ֻדּיָ קֶ .א ְצלֹו ֹלא ָהיָ ה ֻמ ָּשׂג ֶׁשל ָטעּותַ ,ה ִּדּיּוק ָהיָ ה
ַה ֶּס ֶמל ַה ִּמ ְס ָח ִרי ֶׁשּלֹו.
ּוב ֲחלֹומֹו ָר ָאה סּוס
צֹועי ָהיָ ה לֹוַ .
ֲחלוֹם ִמ ְק ִ
רֹותיו
בּוע ְּב ֶצ ַבע חּום ַא ְדמֹונִ יַׂ ,ש ֲע ָ
ַא ִּבירָ ,צ ַ
ּבֹורקֹותְּ ,ברּוחֹו
ַה ְּשׁחֹורֹות ְסרּוקֹות לְ ִמ ְׁש ִעי וְ ֵעינָ יו ְ
סֹופית,
ָר ָאה ֶאת ַהּיְ ִצ ָירה ְמ ֻפ ֶסּלֶ ת ְּב ַדיְ ָקנּות ֵאינְ ִ
ּומ ְר ָאהּ – ַמ ְר ִהיב" ...זֹו ִּת ְהיֶ ה יְ ִצ ַירת ַחּיַ י"ָ ,ח ַׁשב,
ַ
כֹולֹותי,
ַ
יטב יְ
"הּסּוס ּבֹו ָא ִביא לִ ֵידי ִּבּטּוי ֶאת ֵמ ַ
ַ
ּתֹוצ ָאה ַה ֻּמ ְׁשלֶ ֶמת".
וְ ַאּגִ ַיע לַ ָ
ּפֹועלִ ים
וּמ ַּמ ְח ָשׁ ָבה לְ ַמ ֲע ֶׂשה – ְּב ֶעזְ ַרת ֶע ְׂשרֹות ֲ
ִ
קֹורם עֹורּ ,גִ ִידים
הּובא ּגּוׁש ֶא ֶבן ֲענָ ק וְ ַה ֲחלֹום ֵה ֵחל ֵ
ָ
ַקּוֵי ִמ ְת ַאר ֶׁשל רֹאׁש ,וְ ַרגְ לַ יִ םַּ .ב ָּשׁלָ ב ַה ָּבא ֻס ְתּתּו
ָה ֵעינַ יִ ם וְ ַהּלֶ ֶסת וַ ֲא ִפילּו ַׂש ֲערֹות ָהע ֶֹרףּ .כָ ל ַמּכַ ת
ַּפ ִּטיׁש ָהיְ ָתה ְמכֻ ּוֶנֶ ת ,וְ כָ ל ִּפ ָּסה ְּבגּוׁש ָה ֶא ֶבן זָ כְ ָתה
יׁשיַ ,א ֲח ֵרי ְמ ִדידֹות וְ ִחּש ִּׁובים ֻמ ְרּכָ ִבים.
לְ ִטּפּול ִא ִ
בֹודה ַה ְמ ֻא ֶּמ ֶצתִ ,הּגִ ַיע ַהּזְ ַמן לִ ְקצֹר
ְּבתֹם ָה ֲע ָ
ֶאת ַה ֵּפרֹותֶ .צוֶ ת ַס ָּבלִ ים ֶה ֱע ִביר ִּבזְ ִהירּות ֶאת
מֹוׁשב ָה ֶעגְ לֹונִ ים,
ַהּסּוס לְ כִ ּכַ ר ָה ִעירָׁ ,שםָ ,סמּוְך לְ ָ
ָה ֳע ַמד ּכְ ֶׁשלְ ַצּוָארֹו ַא ְפ ָסר ָקׁשּור לְ ֵעץ.
יח
ַה ַפּ ָסל ָהיָ ה ְמ ֻר ֶּצהַ .ה ִּמּקּום ַה ֶּמ ְרּכָ זִ י ִה ְב ִט ַ
ֶׁש ַר ִּבים יִ ְראּו ֶאת ַהּסּוס .וְ יַ ּכִ ירּו ְּבכִ ְׁשרֹונֹו ַה ְּמיֻ ָחד
יֹוצרֹו.
ֶׁשל ְ
» המשך בעמוד ג’

רץ למשנה
בכלל יראי השם הוא
אפילו צדיק שאינו גמור ...כשיעסוק בששה
סדרי משנה וחוזר חלילה ,בכלל יראי ה' הוא הנה
שכרו אתו בעוה"ב ופעולתו לפניו גם בעוה"ז שגם
עולמו יראה בחייו.
(תפארת ישראל יכין עוקצין פ"ג מי"ב ,אות צ"ד)
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קביעותא ללומדי המשנה היומית

מבחן שבועי במשנה 23 /
מסכת שביעית פרק ו' משנה ו'  -פרק ח'
משנה ו'
א .מדוע אין מביאים תרומה מחו"ל לארץ?
 .1כי התרומה טמאה |  .2שמא ירד הכהן
אחריה ויצא לחו"ל |  .3שמא תרקב בדרך.
 .4כי ביציאתה מחו"ל היא מאבדת שם
תרומה.
ב .האם עולשי שדה מטמאים טומאת
אוכלים?
 .1כן |  .2לא |  .3רק בשביעית מטמאים.
 .4רק בשאר שנים מטמאים.
ג .האם מותר לסחור בבכור בהמה?
 .1אסור |  .2מותר |  .3בבכור חי  -מותר,
בשחוט  -אסור |  .4בבכור חי  -אסור ,בשחוט -
מותר ,ובלבד שלא ימכרנו באיטליז.
ד .להלכה! מי שנזדמנו לו מיני בעלי חיים
טמאים ,האם מותר למוכרם?
 .1מותר |  .2אסור |  .3צייד  -אסור ,אחרים -
מותרים |  .4צייד  -מותר ,אחרים  -אסורים.
ה .להלכה! האם יש שביעית לקטף?
 .1יש לו שביעית |  .2אין לו שביעית ,כי אין
דינו כעצים |  .3אין לו שביעית ,כי דינו כעצים.
 .4יש לו שביעית ,כי הנאתו וביעורו שוים.
ו .ורד של שביעית שכבשו בשמן של שישית
מה דינו?
 .1הכל חייב בביעור |  .2הורד בטל בשמן
וא"צ לבערו כלל |  .3ילקט את הורד קודם זמן
הביאור והשמן מותר |  .4מחלקות אם אוסר
בנותן טעם.
ז .באילו שמנים אסור להדליק נר?
 .1בתרומה ובשביעית – אסור.
 .2בשביעית ובמעשר שני – אסור.
 .3בתרומה טמאה ובמעשר שני – אסור.
 .4בתרומה טהורה ובמעשר שני טמא – אסור.
ח .מדוע אין למכור פירות שביעית במידה,
במשקל או במנין?
 .1כדי שימכרו בזול |  .2שיהיה היכר לדבר,
שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית |  1 .3ו2 -
נכונים |  .4כדי שימכרו ביוקר.
ט .האומר לפועל הא לך איסר ולקוט לי בו
ירק ,מה הדין? ומה הטעם?
 .1שכרו אסור ,כי הוא לשון מכר | .2שכרו
מותר ,כי הוא לשון שכירות |  .3שכרו אסור,
כי הוא לשון שכירות |  .4שכרו מותר ,כי הוא
לשון מכר.
י .האם מותר לקצוץ תאנים בחרבה? ומדוע?
 .1אסור ,כי זו דרכו |  .2מותר ,כי אינו כדרך
הבוצרים |  .3אסור ,משום מראית עין.
 .4מותר ,כי לא משנה במה קוצצים.
תשובות :בפקס  072-277-2272או במייל ofﬁce@kviuta.org
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מבחן מס'  | 23שם_________________________:
טלפון______-_________________________:
כתובת_______________________________:

הקצירה ,שקוצרם מעט מעט וחובט ואוכל ,ומפשטות לשון התוספתא לכאורה משמע
שהפועלים היו קוצרים ובוצרים כדרכו ,וכן מפורש ברמב"ן עה"ת (ויקרא כ"ה ,ז') ,שהביא
תוספתא זו ,וכתב ,וז"ל ,וכשיבא זמן לקיטת כל אותו המין ,כגון שבא זמן של [קציר] ועת
הבציר הגיע ,בית דין שוכרים פועלים ובוצרין ומוסקין ולוקטים כל אותו המין ,ודורכים
ומוסקין בגת ובבית הבד כדרך שאר השנים ,ונותנים לאוצר שלהן וכו' ,עכ"ל ,ומבואר
שלא היו משנים כלל ,לא באופן הקצירה ולא בכמות הקצירה.
והטעם שמותר לשלוחי בית דין לקצור כדרכו ,יש לבאר ע"פ מה שכתב הרמב"ם בספר
המצוות (ל"ת רכ"ג) שהטעם שצריך לשנות הוא כדי להורות שהפירות הפקר ,שלפי זה
נראה שרק לבעלים אסור ,ועי' בחזון איש (י"ב ה'-ו') שג"כ הוכיח מכאן שאסור רק לבעלים.
ג .דריכה בגת כדרך  -שנינו (פ"ח מ"ו) שגם בתלוש יש מלאכות שאסורים כדרכם ,כגון
דריכה וכדומה ,וגם בזה כתב הרמב"ן הנ"ל שדורכין כדרך שאר השנים ,וביאר החזון איש
(י"א ,ז') ע"פ מה שכתב הרמב"ן לעיל שם (סוף פסוק ה') שהוא רק אסמכתא ולא אסרו אלא
לבעלים ,וז"ל ,וכן הענין שאמרו שאין קוצצין התאנים במקצע ולא דורכין הענבים בגת,
גדר ואסמכתא מדבריהם כדי שלא יבואו לידי שימור ואסיפת הפירות ויגזלו אותם מן
העניים להדיא שמותר כדרכו ,עכ"ל ,ולפי זה אסור רק לבעלים או למי שזוכה מן ההפקר,
אבל שלוחי בית דין שעושים בשל הפקר לטובת הציבור ,מותר.
ד .שמירת הפירות  -הרשב"ש (סי' רנ"ח) התיר להעמיד שומרים על השדות ,כדי שלא
ייכנסו גויים ויגנבו את הפירות ,על פי התוספתא הנ"ל ששלוחי בית דין שאני[ ,ובעל
כרחך סובר שבעלמא אסור לשמור פירות אפילו מגויים ,אך עי' רדב"ז הל' שמיטה סופ"ד
ופ"ה הי"ג] ,וביאר שכשם שמותר לשלוחי בית דין לקצור משום שהם ידם של עניים ,כמו
כן מותר להם לשמור.
ה .אין צריך ביעור  -הרמב"ן (שם פסוק ז') הוכיח מהתוספתא הנ"ל [ממה ששנינו שם
בסוף שמותר לאכול אחר הביעור] ,שפירות ביד בית דין אינם צריכים ביעור  -דהיינו
שאין צריך להפקירם ,שכבר הם מבוערים מן הבית ,ומופקרים לכל ביד בית דין[ ,ונחלקו
המפרשים אם היתר זה הוא רק בפירות שהם ביד בית דין בשעת הביעור ,או גם בפירות
שכבר ביד הלוקח בשעת הביעור].

פרפראות הפרשה
יטנּוּ ֵדּי
"כִ ּי יִ ְהיֶ ה ְבֶ א ְביוֹן ֵמ ַא ַחד ַא ֶחיָ ...פת ַֹח ִת ְּפ ַתּח ֶאת יָ ְד לוֹ וְ ַה ֲע ֵבט ַת ֲּע ִב ֶ
ׁר יֶ ְח ַסר לוֹ".
ַמ ְחסֹרוֹ ֲא ֶש
מצוות הצדקה אינה רשות אלא חובה וזכות שהטילה עלינו התורה ,ועניינה,
לעזור ולתמוך באחינו העניים שאינם יכולים להסתדר בכוחות עצמם.
כאשר אדם מעוניין לסייע לחברו ,נדרש רק רצון כן ואמיתי ,ואז כבר תמצא
הדרך להגיש את הסיוע הנדרש .הסיפור הבא ממחיש זאת ביתר שאת.
איכר זקן ביקש לחרוש את אדמת גינתו על מנת לשתול בה תפוחי אדמה .אך
מחמת גילו המופלג העבודה הייתה קשה לו מדי .רק בנו היחיד יכול היה לעזור לו
במלאכה ,אולם זה ישב בכלא בעוון גניבה.
ישב הזקן וכתב לבנו מכתב בו גולל עד כמה חסר הוא לו כעת לחרישת הגינה.
לא עבר זמן רב והבן כתב חזרה "עשה לי טובה ,אבא ,אל תחפור את הגינה,
שם קברתי את הכסף"...
לא עברו שעות רבות עד שבביתו הופיע גדוד שוטרים ,בידם אתי חפירה
ופניהם מועדות לגינה .הם הפכו את האדמה על פיה ,ולא מצאו מאומה.
לאחר יומיים הגיע מכתב נוסף מהבן" :שתול את תפוחי האדמה שלך ,אבא" ,זה
מה שיכולתי לעשות מהמקום בו אני נמצא"...
תמיד ניתן לעזור ,צריך רק לרצות ,ואז מוצאים את הדרך...





קביעותא ללומדי ההלכה היומית

עיון בהלכה

» המשך מעמוד א’

איך כותבים פרשת והיה אם שמוע בתפילין פתוחה או סתומה
מחלוקת הרמב"ם והרא"ש בהגדרת
פרשה פתוחה ופרשה סתומה
דהנה במס' שבת ק"ג :מובא ברייתא
שלומדים ממה דכתיב וכתבתם שצריך
לכתוב כתיבה תמה ואחד הדינים הוא
שפרשה פתוחה לא יעשנה סתומה ,וסתומה
לא יעשנה פתוחה ,וכתבו הרמב"ם והטוש"ע
דאם שינה בס"ת מסתומה לפתוחה או להיפך
אפילו בדיעבד פסול ,והכוונה היא דהתורה
מחולקת לקטעים הנקראים פרשיות ,ובין
כל פרשה ופרשה יש ריוח של מקום חלק
לפחות של ג' תיבות של ג' אותיות( ,ויש
שם מחלקות האם השיעור הוא באותיות קטנות שהן
תשע יודי"ן או באותיות גדולות שיוכלו לכתוב שם
תיבת למשפחותיכם שיש בה ט' אותיות גדולות)

אלא שיש פרשה סתומה ויש פרשה פתוחה,
ובברייתא לא מפורש מהי צורת פתוחה
ומהי צורת סתומה ,ויש בזה כמה שיטות
בראשונים אבל להלכה מביא המחבר ביו"ד
סי' רע"ה ס"א שני שיטות עיקריות הרא"ש
והרמב"ם ,שיטת הרא"ש שפרשה פתוחה
היינו כל שהרווח שלפניה פתוח מצד אחד,
כלומר שהפרשה הקודמת מסיימת באמצע
השורה ומניח רווח עד סוף השורה ,או
שמתחיל פרשה זו באמצע השורה ומניח
רווח לפניה מתחילת השורה ופרשה סתומה
היינו שהפרשה מתחילה באותה שורה של
הפרשה הקודמת ,ואם סיים פרשה סתומה
בסוף שורה יניח שורה שלימה חלק ויתחיל
את הפרשה הבאה בשורה השלישית ,והוי
ג"כ פרשה סתומה ,ולשיטת הרמב"ם פרשה
פתוחה היינו שהפרשה מתחילה בתחילת
שורה וסתומה היינו שמתחילה באמצע
שורה אבל אי"צ דוקא שזה יהיה באותה
שורה של הפרשה הקודמת.

ביאור דעת המחבר והרמ"א
ועכשיו נבוא לבאר את שיטת המחבר
והרמ"א דהנה בס"ת פרשת והיה אם שמוע
היא סתומה ,אבל במזוזה מבואר בגמ' מנחות
דף לב .שאם לא עשה אותה סתומה כשירה
כיון שפרשת שמע אינה קרובה בתורה לפרשת
והיה אם שמוע ויש הרבה פרשיות פתוחות
ביניהם ,אמנם לגבי תפילין כתב הרמב"ם
שצריך להקפיד שפרשה זו תהיה סתומה,
והוא לעיכובא .וכתב הב"י שטעמו הוא שכיון
שלגבי פרשיות של קדש והיה כי יביאך צריך
להקפיד שיהיו פתוחות ולא סתומות לכן צריך
גם להקפיד על פרשת והיה אם שמוע עיי"ש,
אמנם הדרכ"מ הביא מהארחות חיים (סי' כו)
שחולק על הרמב"ם וסובר שאם עשה פרשה

אחרונה פתוחה כשר משום שמשווה תפילין
למזוזה ,והביא שם משו"ת מהר"ם פדואה [סי'
ע"ז] שנכון הוא ומכל מקום ינהגו לכתחלה
כהרמב"ם עיי"ש עוד.
וזה שורש שני השיטות שהמחבר פוסק
כהרמב"ם ,והרמ"א כהמהר"ם פדואה ,אלא
שהרמ"א מוסיף שבמדינות אלו נוהגים
לעשות פרשת והיה אם שמוע פתוחה,
וכתב המ"ב שהמ"א מביא מהל"ח שכוונת
הרמ"א לעשות כך לכתחלה אף שמצוה
לעשותה סתומה גם לאורחות חיים ,כדי
שלא להוציא לעז על הראשונים ,אבל
מדברי הלבוש והגר"א משמע שיותר טוב
לעשות כמה שכתוב בשו"ע.

אופן הסתימה
והנה בס"ת כשעושים פרשה סתומה
אנו יוצאים את שני השיטות משום שאנו
גומרים את הפרשה הראשונה בתוך שורה,
ומשאירים ריוח של ט' אותיות ואח"כ
מתחילים את הפרשה השניה בסוף השיטה
ואז זה סתומה לכל הדיעות ,אבל בתפילין
פרשת והיה אם שמוע א"א לעשות כן,
שהרי צריך להתחיל את הפרשה בתחילת
העמוד ולכן כדי שזה יהיה פרשה סתומה
צריך או להתחיל את פרשת והיה אם שמוע
באמצע שיטה כהרמב"ם ,או להשאיר שורה
חלק ולהתחיל את הפרשה בשורה שניה
כהרא"ש ,ופוסק המחבר שהעיקר כשיטת
הרמב"ם ולכן צריך להתחיל את פרשת
והיה אם שמוע באמצע שיטה.

דעת הט"ז
והנה הט"ז המציא שאפשר לצאת ידי
שניהם ,והיינו שבסוף פר' שמע משיירים
בסוף העמוד רווח בשיעור של פחות
מתשע אותיות וכן בתחילת השורה
שלמעלה לפני התחלת פרשת והיה אם
שמוע ,ובצירוף שניהם יש כאן שיעור של
הפסק פרשה ,ואז נחשב פרשה סתומה
בין לדעת הרמב"ם [כיון שמתחיל באמצע
השורה] ובין לדעת הרא"ש [כיון שבשורה
שבה כתובה הפרשה אין שיעור ריוח] ,והנה
ברוב תפוצות האשכנזים קיבלו את דברי
הט"ז וכן מצאו בתפילין של הבעש"ט ,ושל
הר"ר זושא (ובדברי הט"ז גופיה יש שני הנהגות
יש נוהגים לשייר פחות מט' יודין למטה ופחות מט'
יודין למעלה ,ויש נוהגים לשייר פחות מט' יודין
למטה ופחות מט' אותיות גדולות למעלה שביחד

יהיו ט' אותיות גדולות) ,אמנם עיין בשו"ע הרב
סעיף נ"ב שחולק על הט"ז ופוסק כעין
שיטת המחבר ונהרא נהרא ופשטיה.

ַאְך ,לְ ַמ ְר ֵּבה ַה ֶּפלֶ אִ ,איׁש ֹלא נֶ ֱע ַצרֲ ,אנָ ִׁשים
יֹותר ִמ ַּמ ָּבט ָחטּוף .וְ ַאף
ָחנְ נּו ֶאת ַה'ּסּוס' ְּבֹלא ֵ
ֶא ָחד ֹלא ָּבא לִ ְבחֹן ֶאת ַה ֶּפלֶ א ִמ ָּקרֹובּ ,ולְ ִה ְת ַּפ ֵעל
ּמֹופת.
יצ ַירת ַה ֵ
ִמ ִ
לְ ַא ַחר יֹום ֶׁשל ִה ְת ַעּלְ מּות ֻמ ְחלֶ ֶטתֹ ,לא יָ כַ ל
ׁשֹותיו .הּוא נִ ּגַ ׁש ֶאל ַא ַחד
ֶאלְ ַפנְ ְדרֹו לֶ ֱאצֹר ֶאת ִרגְ ָ
עֹוב ִרים וְ ָׁש ִבים וְ ָׁש ַאל אֹותֹו ְּב ֶפ ֶרץ ֶׁשל ְרגָ ׁשֹות:
ָה ְ
ּדּוע ֹלא ְמ ַענְ יֵ ן ַהּסּוס ֶׁשּלִ י ַאף ֶא ָחד?".
"אמֹור לִ יַ ,מ ַ
ֱ
"ּב ַמה ׁשֹונֶ ה
ִה ְתּבֹונֵ ן ּבֹו ָה ִאיׁש ִּב ְפלִ ָיאה וְ ָא ַמרְ :
ּסּוסים ֶׁשּיֵ ׁש ּכַ אן ָס ִביב?"
ַהּסּוס ֶׁשּלְ ָך ִמּכָ ל ַה ִ
ְּב ֶרגַ ע זֶ ה נָ ַפל לֹו ָה ֲא ִסימֹוןַ ,הּסּוס ָּפׁשּוט נִ ְר ֶאה
ֲא ִמ ִּתי ִמ ַּדי .וְ עֹוד ְּבאֹותֹו לַ יְ לָ ה ָח ָצה ְּב ִא ְב ַחת ַּפ ִּטיׁש
ֶאת ַהּסּוס לִ ְׁשנֵ י ֲחלָ ִקים.
לַ ָּמ ֳח ָרתָ ,ה ְמ ָתה ַהּכִ ּכָ ר ַּב ֲאנָ ִׁשים נִ ְפ ָע ִמיםַ .הּכֹל
ּגֹודד ְס ִביב ַה ֶּפלֶ א – "סּוס ֲא ִמ ִּתי ָחצּוי
ָּבאּו לְ ִה ְת ֵ
עֹומדֹו" ּכָ זֹאת
עֹומד ְּב ַא ִּבירּות וְ נִ ָּצב ַעל ְ
לִ ְׁשנַ יִ םֵ ,
ּופ ֲארּוהּוַ ,על
ֹלא ָראּו ֵמעֹולָ םַ .הּכֹל ִׁש ְּבחּוִ ,הּלְ לּו ֵ
ימה.
בֹודה ַה ַּמ ְד ִה ָ
ָה ֲע ָ
מּובנֶ ת ֵמ ֵאלֶ ָיהַ ,ה ַּפ ְרנָ ָסה,
ַה ִּשׁגְ ָרה נִ ְר ֵאית ּכֹה ֶ
ַהיְ לָ ִדיםַ ,הּטֹוב וְ ָהא ֶֹׁשרַ .הּסּוס נִ ָּצב ַעל ָע ְמדֹו,
ימים ּכִ י ּגַ ם ַמיִ ם
יׁשים ַּב ֶּפלֶ אֵ .אינֶ ּנּו ַמ ְפנִ ִ
וְ ֵאינֶ ּנּו ַמ ְרּגִ ִ
ּתֹוצ ָאה ֶׁשל ִקּיּום ַה ְּתנַ אי
מֹופת .וְ ֵהם ָ
ּזֹור ִמים ֵהם ֵ
ֶׁש ְ
ּתֹורה ְּב ָפנֵ ינּו ַּב ְּב ִח ָירה ֵּבין ַה ַחּיִ ים
ֶׁש ִה ִּצ ָיבה ַה ָ
וְ ַה ְּב ָרכָ ה לַ ָּמוֶ ת וְ ַה ְּקלָ לָ הַ ,רק ְּב ַה ְב ָחנָ ה ֲא ִמ ִּתית
ּומ ַח ֵּדׁש
חֹורי ַה ִּשׁגְ ָרה ְ
עֹומד ֵמ ֲא ֵ
ּבֹורא ָה ֵ
ְּוד ֵבקּות ַּב ֵ
ּתֹורה
אׁשית ,וְ ַה ְּד ֵבקּות ַּב ָ
ְּבכָ ל יֹום ָּת ִמיד ַמ ֲע ֵׂשה ְּב ֵר ִ
וַ ֲע ָמלָ ה ,וְ ִקּיּום ַה ִּמ ְצֹות ,נַ ּכִ יר ַּב ַה ְׁשּגָ ָחה ָה ֶעלְ יֹונָ ה
אֹותנּו ַעל ּכָ ל ַצ ַעד וָ ַׁש ַעל ,וְ נִ זְ ּכֶ ה לְ כָ ל טּוב.
ַה ְמלַ ּוָה ָ
ּגּוטן ַׁש ָּבת
ַא ְ
עֹורְך
ָה ֵ
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לחיות כהלכה
וגם מי שדעתו יפה ,שיכול ללמוד ולזכור כל
התורה שבעל פה ,יש לו ללמוד ולחזור תחילה
הלכות הללו הצריכות למעשה ,כי יש להן די
קדימה על שאר ההלכות שאי"צ כל כך.
(שולחן ערוך הרב הלכות ת"ת פרק ג' סעיף ט')

ודרך חיים תוכחות מוסר
תוכחות המוסר ,הם מטים את האדם לחיים
נמצא שהם דרך החיים( .רש"י משלי פ"ו פכ"ג)

צריך הנפש אל המוסר כצורך הארץ אל המטר.
(שבט מוסר פכ"ט אות לד)

קביעותא לילדי

המשנה וההלכה היומית

מושגים במשנה /

מאת הרב אשר שיק שליט"א

מח"ס ילקוט ביאורים על ששה סדרי משנה ותלמוד בבלי

אמירת "שלום"
יעיתֲ ,א ָבל א
"וּמ ֲחזִ ִיקין יְ ֵדי נָ כְ ִרי ַבּ ְשּׁ ִב ִ
ַ
לוֹמןִ ,מ ְפּנֵ י ַד ְרכֵ י
שׁוֹאלִ ין ִבּ ְשׁ ָ
יְ ֵדי יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ֲ
ָשׁלוֹם"( .שביעית פרק ה' משנה ט')
"שׁוֹא ִלים ִבּ ְשׁלוֹם נָ כְ ִרים ִמ ְפּנֵ י ַדּ ְרכֵ י ָשׁלוֹם,
ֲ
וְ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵמּ ִטיל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ַעל ַהנָּ כְ ִרי,
מוֹתיו ֶשׁל ַה ָקּ ָבּ"ה" (רע"ב
"שּׁלוֹם" ֶא ָחד ִמ ְשּׁ ָ
ֶשׁ ָ
גיטין פרק ה' משנה ט').
ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ַה ָקּ ָבּ"ה ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ָשׁלוֹם ֵבּין
הוּדי לְ גוֹיַ ,קל וָ ח ֶֹמר
יּוֹתיו .וַ ֲא ִפילוּ ֵבּין יְ ִ
ְבּ ִר ָ
יאים
יהוּדי .וְ ֶא ָחד ֵמ ַה ְדּ ָב ִרים ַה ְמּ ִב ִ
הוּדי לִ ִ
ֵבּין יְ ִ
ָשׁלוֹם וְ ֵרעוּתִ ,היא ֲא ִמ ַירת ָשׁלוֹם.
פוּמא
וְ כָ ָ היָ ה ְמ ַרגְּ לָ א ְבּ ָ
לוֹמר]:
ַ
ְדּ ַא ַבּיֵּ י ָ[רגִ יל ַא ַבּיֵּ י
לְ עוֹלָ ם יְ ֵהא ָא ָדם ָערוּם ְבּיִ ְר ָאה,
וּמ ְר ֶבּה
ַמ ֲענֶ ה ַרֵ מ ִשׁיב ֵח ָמהַ ,
רוֹביו
ָשׁלוֹם ִעם ֶא ָחיו וְ ִעם ְק ָ
וְ ִעם כָּ ל ָא ָדם ,וַ ֲא ִפילוּ ִעם נָ כְ ִרי
ַבּשּׁוּק ,כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ֵהא ָאהוּב לְ ַמ ְעלָ ה

משיב כהלכה
שאלה למעשה מתוך הנלמד
השבוע בהלכה היומית
שאלהָ :מ ַתי זְ ַמן ַה ִמּ ְצוָ ה ֶשׁל
ַהנָּ ַחת ְתּ ִפלִּ ין? [שו"ע סי' ל"ז
ס"ב ,ומ"ב ,וביה"ל שם]

ַעל ַה ָפּסוּק (דברים כ ,י) "כִּ י ִת ְק ַרב ֶאל ִעיר
יה לְ ָשׁלוֹם" ,כָּ ַתב
את ֵאלֶ ָ
יה וְ ָק ָר ָ
לְ ִהלָּ ֵחם ָעלֶ ָ
חוּמאְ :ר ֵאה כַּ ָמּה גָּ דוֹל כּ ַֹח ַה ָשּׁלוֹם,
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַתּנְ ָ
ֶשׁ ֲא ִפילוּ לַ שּׂוֹנְ ִאים ָא ַמר ַה ָקּ ָבּ"ה לִ ְפתּ ַֹח לָ ֶהם
שׁוֹאלִ ים ִבּ ְשׁלוֹם
ֲ
בּוֹתינוּ
לְ ָשׁלוֹם .כָּ ָ שׁנוּ ַר ֵ
ַהגּוֹיִ ם ִמ ְפּנֵ י ַדּ ְרכֵ י ָשׁלוֹם.

ָא ַמר ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ֲחלַ ְפ ָתּאְ :ר ֵאה ַמה ָח ִביב
ַה ָשּׁלוֹם ,כְּ ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ַה ָקּ ָבּ"ה לְ ָב ֵרֶ את יִ ְשׂ ָר ֵאל א
ָמ ָצא כְּ לִ י ֶשׁהוּא ַמ ֲחזִ יק כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת לְ ָב ְרכָ ן בּוֹ
ֶאלָּ א ַה ָשּׁלוֹםִ ,מנַּ יִ ןֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר (שם כט ,יא) "ה' עֹז
לְ ַעמּוֹ יִ ֵתּן ,ה' יְ ָב ֵרֶ את ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם".
גָּ דוֹל ַה ָשּׁלוֹם ֶשּׁ ֵאין ַה ָקּ ָבּ"ה ְמ ַב ֵשּׂר ֶאת
רוּשׁלַ יִ ם ֶשׁיִּ ְהיוּ נִ גְ ָאלִ ים ֶאלָּ א ַבּ ָשּׁלוֹםֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר
יְ ָ
יע
יע ָשׁלוֹם ְמ ַב ֵשּׂר טוֹב ַמ ְשׁ ִמ ַ
"מ ְשׁ ִמ ַ
(ישעיהו נב ,ז) ַ
שׁוּעה".
יְ ָ

ָ .2אסּור ֶאּלָ א ִאם לָ ַקח
רֹוצה לְ ָמכְ רֹו ֻמ ָּתר.
ֶׁשֹּלא ַעל ְמנָ ת לִ ְמּכֹר ּולְ ַבּסֹוף ֶ
ֻ .3מ ָּתר ָּת ִמיד ַאְך ַרק ְּבא ֶֹפן ֶׁש ְּמכָ רֹו ִּב ְמ ִחיר ֶׁש ָּקנָ ה ְּבלִ י
יח ּכְ לּום.
לְ ַה ְרוִ ַ

שביעית פרק ו משנה ו' –פרק ח' משנה ו
רוּמה ֵמחוּ"ל?
אַ .ה ִאם ֻמ ָתּר לְ ָה ִביא ְתּ ָ
ּסּוריָ א ֻמ ָּתר
ּסּוריָ א ָאסּור ִמ ְּשׁ ָאר חּו"ל ֻמ ָּתר | ִ .2מ ְ
ִ .1מ ְ
ֹלקת.
ּסּוריָ א ַמ ְח ֶ
ִמ ְּשׁ ָאר חּו"ל ָאסּור | ֵ .3מחּו"ל ָאסּור ִמ ְ

דּוּע?
וּמ ַ
]ּב ְטנָ ה[ ַ
וַ .ה ִאם יֵ שׁ ִּבעוּר לַ ֲעלֵ י ַה ָּב ְטנִ ים ָ
יהם.
נֹוׁש ִרים ֵמ ֲא ִב ֶ
 .1יֵ ׁש ִּבעּור ּכִ י ְ
ֹלקת.
ֵ .2אין ִּבעּור ּכִ י ִמ ְת ַקּיְ ִמים ָּב ָא ֶרץ | ַ .3מ ְח ֶ

בַ .ה ִאם ַמ ֲאכַ ל ְּב ֵה ָמה ֶשׁ ִּמ ְת ַקיֵּ ם ָּב ָא ֶרץ יֵ שׁ לוֹ
יעית וְ ַחיָּ ב לְ ַב ֲערוֹ?
ְק ֻד ַּשׁת ְשׁ ִב ִ

זַ .ה ִאם ֻמ ָתּר לַ ֲעשׂוֹת ָמלוּגְ ָמא ִמ ַּמ ֲאכָ ל ְּב ֵה ָמה?

יעית ּכִ י ִמ ְת ַקּיֵ ם ָּב ָא ֶרץ.
ֵ .1אין לֹו ְק ֻד ַּשׁת ְׁש ִב ִ
ֵ .2אין ַחּיָ ב לְ ַב ֲערֹו ּכִ י ִמ ְת ַקּיֵ ם ָּב ָא ֶרץ.
ֵ .3אין ַחּיָ ב לְ ַב ֲערֹו ּכִ י ֵאינֹו ַמ ֲאכָ ל ָא ָדם.

ָ .1אסּור ִּדכְ ִתיב לְ ָאכְ לָ ה | ֻ .2מ ָּתר ּכִ י ֵאינֹו ַמ ֲאכָ ל ָא ָדם.
עֹוׂשין ָמלּוגְ ָמא לְ ָא ָדם ֲא ָבל ֹלא לִ ְב ֵה ָמה.
ִ .3

יטה?
חַ .ה ִאם ֻמ ָתּר לְ ַה ְדלִ יק ֶאת ַהנֵּ ר ִמ ֶּשׁ ֶמן ֶשׁל ְשׁ ִמ ָ

גַ .מה ַה ַטּ ַעם ֶשׁ ָדּ ָבר ֶשׁ ִּמ ְת ַקיֵּ ם ָּב ָא ֶרץ ֵאין ָצ ִריְך
לְ ַב ֲערוֹ? )ברטנורא(

ֹלקת.
ָ .1אסּור | ֻ .2מ ָּתר | ַ .3מ ְח ֶ

יטה ַה ִאם
פוֹעל כֶּ ֶסף ֶשׁיְּ לַ ֵקּט לוֹ יְ ָרקוֹת ְשׁ ִמ ָ
נּוֹתן לְ ֵ
טַ .ה ֵ
יעית?
יֵ שׁ ַּב ָדּ ִמים ְק ֻד ַּשׁת ְשׁ ִב ִ

ּ .1כִ י ֵאין לֹו ֲח ִׁשיבּות | ִ .2מּשּׁום ֶה ְפ ֵסד ְמ ֻר ֶּבה.
 .3לְ ִפי ֶׁשֹּלא ּכָ לָ ה לַ ַחּיָ ה ִמן ַה ָּשׂ ֶדה.

דַ .ה ִאם ֻמ ָתּר לִ ְצּב ַֹע ִעם ְקלִ ַפּת ִרּמוֹן ֶשׁל
יטה?
ְשׁ ִמ ָ

יעית.
ִ .1אם ָא ַמר לַ ֵקּט לִ י ּבֹו ...יֵ ׁש ּבֹו ְק ֻד ַּשׁת ְׁש ִב ִ
יסר זֶ ה וְ לַ ֵקּט לִ י יֶ ֶרק יֵ ׁש ּבֹו ְק ֻד ַּשׁת
ִ .2אם ָא ַמר ֵהא לְ ָך ִא ָ
יעית.
יעית | ִּ .3ב ְׁשנֵ י ָה ֳא ָפנִ ים יֵ ׁש ְק ֻד ַּשׁת ְׁש ִב ִ
ְׁש ִב ִ

ֻ .1מ ָּתר לְ ַע ְצמֹו ֲא ָבל ֹלא לַ ֲא ֵח ִרים ְּב ָׂשכָ ר.
ֻ .2מ ָּתר ַרק לַ ֲא ֵח ִרים ֲא ָבל ֹלא לְ ַע ְצמֹו.
ָ .3אסּור ִמּשּׁום לְ ָאכְ לָ ה וְ ֹלא לִ ְצּב ַֹע.

יטה?
יַ .ה ִאם ֻמ ָתּר לִ ְדרְֹך ֲענָ ִבים ֶשׁל ְשׁ ִמ ָ
ְּ .1בגַ ת ָאסּור ָּב ֲע ָר ָבה ֻמ ָּתר.
ְּ .2בגַ ת ֻמ ָּתר ָּב ֲע ָר ָבה ָאסּור.
ֹלקת.
ְּ .3בגַ ת ֻמ ָּתר ָּב ֲע ָר ָבה ַמ ְח ֶ

הַ .ה ִאם ֻמ ָתּר לִ ְמכֹּר ְּבכוֹר ַחי ַ)ּב ַעל מוּם
ֶשׁ ֻּמ ָתּר לְ זָ ִרים(?

בהצלחה!

ּובלְ ַבד ֶׁשֹּלא יִ ְמּכְ ֶרּנּו ָּב ִא ְטלִ יז.
ֻ .1מ ָּתר ִ
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שאלהֵ :איזֶ ה עוֹרוֹת כְּ ֵשׁ ִרים
וּמה ֲהכִ י ְמ ֻשׁ ָבּח[ .שו"ע
לִ ְקלָּ ףָ ,
סי' לב סעיף יב ,וביאור הלכה
שם ד"ה יהיה הקלף].
תשובה :כָּ ַתב ַה ְמּ ַח ֵבּר ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ַה ְקּלָ ף
הוֹרים,
ֵמעוֹר ְבּ ֵה ָמה וְ ַחיָּ ה וְ עוֹף ַה ְטּ ִ
וּט ֵר ָפה ֶשׁלָּ ֶהםֲ ,א ָבל
ֲא ִפילוּ ִמנְּ ֵבלָ ה ְ
א ֵמעוֹר ְבּ ֵה ָמה וְ ַחיָּ ה וְ עוֹף ַה ְטּ ֵמ ִאים,
תּוֹרת ה' ְבּ ִפי
ִדּכְ ִתיב לְ ַמ ַען ִתּ ְהיֶ ה ַ
(שמות יג ,ט)ִ ,מ ִמּין ַה ֻמּ ָתּר לְ ִפי ,וְ א
ֵמעוֹר ָדּג ֲא ִפילוּ הוּא ָטהוֹרִ ,משּׁוּם
זוֹה ֵמיה ,וְ כָ ַתב ָשׁם ַה ֵבּאוּר
ַ
ְדּנָ ִפישׁ
ֲהלָ כָ ה ְבּ ֵשׁם ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ֶשׁעוֹר ֶשׁל עוֹף
וּשׁלִ יל
ְמ ֻשׁ ָבּח וְ ַא ֲח ָריו ַחיָּ ה וְ ַא ֲח ָריו ְבּ ֵה ָמה ְ
יוֹתר טוֹב ֶשׁ ֲע ַדיִ ן א יָ ָצא לָ ֲאוִ יר ָהעוֹלָ ם.
ֵ
את התשובות ניתן לשלוח במייל
ofﬁce@kviuta.org

"שׁלוֹם"
לוֹמר ָ
ַ
]יֶ ְשׁנָ ם כָּ ֵאלֶּ ה ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם
דּוֹמה
"בּיי" וְ כַ ֶ
ִמ ְשׁ ַתּ ְמּ ִשׁים ְבּ ִבטּוּיִ ים גּוֹיִ ים כְּ מוֹ ַ
יהם :לָ ָמּה א "יָ ִטילוּ ֵשׁם
וּפלֶ א גָּ דוֹל ֲעלֵ ֶ
– ֶ
הוּדי??]
ָשׁ ַמיִ ם" ַעל יְ ִ
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תשובה על שאלת השבוע
שעבר

או לפקס 072-277-2272

יהא ְמ ֻק ָבּל ַעל ַה ְבּ ִריּוֹתָ .א ְמרוּ
וְ נֶ ְח ָמד לְ ַמ ָטּה וִ ֵ
יוֹחנָ ן ֶבּן זַ כַּ אי ֶשׁא ִה ְק ִדּימוֹ ָא ָדם
ָעלָ יו ַעל ַר ָבּן ָ
ָשׁלוֹם ֵמעוֹלָ ם וַ ֲא ִפילוּ נָ כְ ִרי ַבּשּׁוּק( .ברכות יז.).

ְ
וּב ִמ ְד ָרשׁ ַר ָבּה (דברים פרשה ה פסקה יד):
יחתוֹ
מוֹע ַמהוּ ִשׂ ָ
יתי לִ ְשׁ ַ
ָא ַמר ָדּוִ דְ ,מ ַב ֵקּשׁ ָהיִ ִ
ֶשׁל ַה ָקּ ָבּ"ה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶשׁ ָהיָ ה ָעסוּק
ִבּ ְשׁ ָ
”א ְשׁ ְמ ָעה ַמה
לוֹמןֶ ,שׁנֶּ ֱא ַמר (תהלים פה ,ט) ֶ
יְ ַד ֵבּר ָה ֵאל ה' כִּ י יְ ַד ֵבּר ָשׁלוֹם ֶאל ַעמּוֹ וְ ֶאל
ֲח ִס ָידיו וגו'".

