נר זכרון

לעילוי נשמת חמותי
האשה החשובה והצדקנית
מרת פרידא גילה רייך ע"ה
בת הרב יצחק אייזיק זצ"ל
נפטרה י''ז אדר ב' האי שתא
ת.נ.צ.ב.ה.

פרשת כי

תבוא תשע"ט

גליון

האם ברכת שהחיינו שמברכים לפני קיום מצווה הויא חיוב דאורייתא?
בפרשתן כ''ו י''ג לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי.

תשס"ח (שנה ט"ז)

מי שלא בירך ברכת שהחיינו לפני קיום המצוה האם יכול לברך את זה אח''כ?
יש לחקור מי שלא בירך ברכת שהחיינו לפני קיום המצוה האם יכול לברך את זה

וברש''י שלא שכחתי מלברך על הפרשת מעשרות ,חזינן מדבריו שיש חיוב תורה אח''כ או דילמא בעינן דווקא עובר לעשייתן.
לברך ברכת המצות על כל מצוה שעושים.
הנה בישועות יעקב אור''ח סימן תרנ''א ס''ק ו' כתב על הא דאיתא התם בש''ע דמברך על
והקשו הראשונים ואחרונים :הרי ברכת המצוות הויא רק חיוב דרבנן ,א''כ איך
נטילת לולב ושהחיינו וז''ל משמעות הענין דברכת שהחיינו שווה לברכת על
אפשר לומר דהתורה מיירי מברכת המצוות ,כך הקשה המזרחי בפרשתן ,וכן בתוס' יו''ט פרק ה '
מעשר שני הלכה ו'  ,וכן במהרש''א ברכות מ' ע''מ ב' ,ועיין בספר הנפלא שואל כענין בפרשתן לידידי הרה''ג שלמה נטילת לולב ,ולדעת רוב הפוסקים דברכת המצוות אם לא בירך עליהן עובר
יחיאל מאיר בלום ז''ל שהאריך בענין זה דברים נפלאים עי''ש.

לעשייתן אינו מברך עוד ,ה''ה ברכת שהחיינו ,אמנם לשיטת הרמב''ם דסובר

יש שמחדש :דכוונת רש''י לא על ברכת המצוות דזה רק דרבנן ,אלא הכוונה על בברכת המצוות דאם לא בירך עובר לעשייתן יכול לברך אח''כ ,אם יוכל לברך אחר
ברכת שהחיינו שמברכים לפני קיום כל מצוה ע''פ שיטת שו''ת הר''י מגא''ש סימן ר''ג עשייתו ברכת שהחיינו ,דהרי עיקר הטעם דסובר רבינו כן משום דמחלק בין
דברכת שהחיינו שמברכים לפני כל מצווה הויא חיוב דאורייתא ,וזה מה
ברכת המצוות לברכת הנהנין ,דדווקא בברכת הנהנין אחר שנהנה אינו ראוי לברך,
שמתוודים לא שכחתי מלברך היינו ברכת שהחיינו ,כך מביא בשם משמואל בפרשתן בשם אביו
אבל בברכת המצוות הברכה יש לה שייכות אח''כ ולכך אם לא בירך עובר
האבני נזר.
ומסביר בשם משמואל בטעם הדבר דברכת שהחיינו הויא דאורייתא :כי עיקר לעשייתן מברך אח''כ ,אבל שהחיינו של מצוות הוא על הנאה שבא לו מן קיום
המצוה הוא החיות והשמחה ותשוקת האדם למצוה ,דהיינו שהוא עושה המצוה המצוה ,ומהאי ט עמא מחלקינן בין מצוה שיש בה שמחה כמו שכתב הר''ן א''כ
מפנימיות הלב ,וע"כ הוא משתוקק מתי תבוא לידו המצוה ויעשנה ,וכן אמר הוא בכלל ברכת הנהנין דאינו מברך אח''כ אף לשיטת רבינו הרמב''ם.
הפסוק פרשת בלק "הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא" ופירש"י שעומדין משנתן
שחרית וחוטפין המצוה ,וזה מורה על גודל ההשתוקקות להמצוה ,וזה לא נמצא וכן בשו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן פ''ט כתב כיון דאנן קיימא לן דברכת שהחיינו
אצל או"ה רק אצל ישראל ,שהפנימיות שלהם היא טובה ,ועל כן בלעם שצפה מברכין דוקא במקום שיש שמחה והנאה ,וכמו שכתב האבודרהם בהלכות ברכות שער שלישי
וראה מעלת ישראל שיבח אותם בזה שלא נמצא אצל זולתם ,ועל כן ברכת
ברכות המצות וכיון דהוי כמו ברכת הנהנין וכיון דקימ''ל אורח חיים סימן קס"ז סעיף ח' דאם אכל ולא
שהחיינו היא דאורייתא ,כי זה עיקר המצוה כשעושה בשמחה וחיות כנ"ל ,וזה
ברך ,אין לו תשלומין דהואיל ואידחי אידחי ,הכי נמי כאן.
מורה ברכת שהחיינו.
ובצל"ח ברכות מ עמוד ב' כתב דכוונת רש''י שבח והודאה למקום שחייב כל אדם ובדרך אמונה ביאור ההלכה הלכות ביכורים פרק י''א הביא ראיה מדברי הרמב''ם גופיה שאי
להודות לבוראו שזיכהו לקיים מצות הללו.
אפשר לברך שהחיינו אחר קיום המצוה :ממה שכתב הרמב''ם פי"א מברכות ה"ט כל
ושיטה זה דברכת שהחיינו לפני קיום מצווה הויא דאורייתא :מבואר בשו"ת הר"י מצוה שהיא מזמן לזמן כגון שופר וסוכה ולולב ומקרא מגילה ונר חנוכה ,וכן כל
מיגאש סימן ר"ג בשם רב נסים גאון ,ובאור זרוע ח"ב סי' ק"מ בשמו מובא בהגהות מצוה ומצוה שהיא קניין לו כגון ציצית ותפילין ומזוזה ומעקה ,וכן מצוה שאינה
אשר"י עירובין פ"ג סי' י' וכן כתב ברוקח סימן רצ"ה.
תדירה ואינה מצוייה בכל עת שהרי היא דומה למצוה שהיא מזמן לזמן ,כגון מילת
ובמגן אברהם הלכות לולב סימן תרס"ב סק"א הביא חידוש הנ''ל בשם ספר מנהגים ,וכתב בנו ופדיון הבן מברך עליה בשעת עשייתה שהחיינו ,ואם לא בירך על סוכה ולולב
על זה דדבר תימה הוא.
וכיוצא בהם שהחיינו בשעת עשייה מברך עליהן שהחיינו בשעה שיצא ידי חובתו
ובמחצית השקל ביאר תמיהתו :דלא מצינו שום ברכה דאורייתא כי אם ברכת בהן וכן כל כיוצא בהן ,ע''כ ,נראה דדעת רבנו דגם שהחיינו צריך לברך עובר
המזון לכולי עלמא ,ולחד דעה גם ברכה מעין ג' דאורייתא ,כמבואר בטור סוף סימן ר"ט.
לעשייתן ואם כבר עשה את המצוה לא שייך לברך שהחיינו ולכן בפדה"ב מוכרח
ותמה בהגהות נתיב חיים שם על המגן אברהם :דנעלם ממנו דברי הרי"ץ גיאות לברך לפני הנתינה אבל בסוכה שהיא מצוה נמשכת ויכול לברך גם אחר הישיבה
המובא בהגהות אשרי.
יותר טוב שיסמוך ברכת לישב בסוכה להישיבה מיד ואח"כ יברך שהחיינו.
גליון זה נודב ע''י ידידינו
הרב משה דוד מנלה שליט''א
בית שמש

לעילוי נשמת

גליון זה נודב ע''י ידידינו
דודי היקר
הגאון רבי אברהם יהודה הלפרין שליט''א
רב ודומ''צ קהילת קוזניץ ת''א ומחשובי רבני בית שמש

גליון זה נודב ע''י ידידינו
מבעלי דפוס המפואר גרפצי'ק ירושלים
הרב אהרן פיינר שליט''א
לעילוי נשמת אביו
שלוחא דרבנן מאיר פנים לכל אדם מסור לקדשי בית בעלזא

האברך הקדוש פנחס מנחם פשווזמן זצ''ל

לרגל שמחת הבר מצוה לנכדו חביבו
היניק וחכים כמר אהרן משה ני''ו
בן לבנו ידידינו אלטער חיים צבי הלפרין שליט''א

ברכת מזל טוב לרגל שמחת הולדת נכדו שקרוי

חתן כ''ק האדמו''ר מחוסט שליט''א

הרב אברהם יהודה בן הרב ישעי' עקיבא ז''ל

יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות
ירווה נחת מכל יוצאי חלציו
ויצליח בכל אשר יפנה

נלב"ע כ''ג אלול תשע''ח
הונצח לרגל היארצייט הראשון
ת.נ.צ.ב.ה.

בן יבלחט''א הרה''ג חיים דוב שליט''א
ע"ש בנו הילד פנחס מנחם אלתר ני"ו
בן פנחס מנחם ז"ל

האם מי שמביא בכורים נשאר חי לעולם?

מדוע צריך ציווי מיוחד שישמח בכל הטוב
וכי אדם שיש לו מה שצריך אינו שמח?
בפרשתן

כ''ו י''א ט''ו

בפרשתן כ''ו ט''ז ושמרת ועשית אותם.

ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך וגו' כי תכלה לעשר

את כל מעשר תבואתך וגו' וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר

וברש''י ושמרת ועשית אותם ,בת קול מברכתו הבאת בכורים היום ,תשנה לשנה

צויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך

הבאה.

את עמך ישראל.

ובאחרונים הסבירו :מדוע דוקא במצות ביכורים יצאה בת קול ,ולא בשאר מצות,

במשנה שכיר בפרשתן הקשה :דלכאורה צריך להבין מה זה ציווי שישמח בכל

דהיות ובמצות ביכורים היו באים בשמחה ובשיר וכל בעלי אומניות עומדים

הטוב אשר נתן לו השי"ת ,ומי לא ישמח ע"ז.

מפניהם ,א"כ היה חשש במצוה זו שעשו כ"כ ברעש ובפירסום ,שח"ו ישלוט

ומתרץ :ע''פ מה שכתוב בהפלאה כתובות ס''ז ב' ד"ה ר' אבא לפרש דבר נפלא מה שאמרו
אבות פ"ד מ"א איזו עשיר השמח בחלקו ,ר"ל שאינו בוטח על ממונו ,דדרך הטבע
האנושי לשמוח בדבר ריוח שנתחדש לו וכשהורגל בו אינו שמח בו ,אבל אדם

בהאנשים עין הרע ,וכבר אמר רב ב"מ צ"ט ע"א תשעים ותשעה מתו בעין הרע ,ע"כ
יצאה בת קול ואמרה שאין להם לחשוש מזה ,אלא הבאת ביכורים היום תשנה
לשנה הבאה.

המשכיל כי זה שיש לו אינו שלו וכל שעה ושעה הוא במתנה לו מאת השי"ת ,הוא

יש להקשות :א''כ צריך להיות שממצות הבאת בכורים יחיה לעולם ,שהרי בכל

שמח בכל עת .וכן פירש שם שם פ"א מי"ד אם אין אני לי מי לי ,כי איך יחשוב על

שנה מברך אותה שיביא גם לשנה אחרת ,וזה דבר שאי אפשר,

ממונו שהוא שלו ,הלא הוא בעצמו אינו שלו כי אינו בטוח בחייו עיין שם ,וידוע

בפרשתן ,וכן בכתב סופר בפרשתן ,וכן בתקון משה בפרשתן.

מה שהאדם מתרשל מליתן מממונו לדל ולכל דבר שצוה השי"ת הוא רק משום
שמשים בטחונו על ממונו ,ואם יתנו לאחר במה יבטח ,ועל כן צותה התורה
"ושמחת בכל הטוב אשר [כבר] נתן לך ה' אלהיך" ,ואם שכבר הורגלת בו אעפי"כ
תשמח בו בכל עת ,בזה גלית דעתך שאין בטחונך על הממון וממילא תתן מעשר,

כך מקשה החתם סופר

איכא כמה תרוצים:
א .ע''פ מה שיש להקשות על מה שאנו מבקשים עשינו מה שעלינו תעשה מה
שעליך ,הרי נחמיה נענש על מה שאמר זכרה לי אלקי לטובה ,אלא דהכוונה

וכל מה שצוה השי"ת ליתן ממונך לגמילות חסדים ,ואז תוכל לומר לפני הקדוש

אע''פ שאמרת עשר בשביל שתתעשר ומותר לנסות הקב''ה כדכתיב בחננו נא

ברוך הוא וגם נתתי ללוי ולגר וכו' ככל מצותך אשר צויתני לא עברתי ממצותך

בזאת וגו' מ''מ אני לא הפרשתי מעשרותי על מנת כן ,אלא כאשר ציותני

ולא שכחתי השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך ישראל.

לעשות רצונך אלוהי חפצתי ,ומ''מ יודע אני שאין אתה מקפח שכר כל בריה,

והחיד''א בפרשתן כתב לבאר בכמה אופנים נפלאים :ע''פ מה דאיתא בספרי
בפרשתן על הפסוק ושמחת בכל הטוב אמרו רז"ל אין טוב אלא תורה ,ואפשר
ע''פ מה דאיתא בגמ' דתובות כל המביא דורון לת"ח כאלו הקריב בכורים
והתוספות שם הביאו תנא דבי אליהו שדורון לת"ח מכפר העונות ע"ש ,ועתה
אחר גמר מצות בכורים ,רמז הכתוב ושמחת בכל הטוב כלומר שאם יחרב הבית
ולא יהיה בכורים תשמח בתורה שאתה יכול לתת דורון לת"ח והוי בכורים אז יש

אותו השכר אני מוותרו לכלל ישראל השקיפה ממעון וברך את עמך ישראל,
ובשרו הקב''ה שכן יעשה ויברך ישראל בגללו ,נמצא הבכורים שיביאו כל בני
ישראל מכאן ואילך מפירותיו ומברכותיו הם מביאין ,והיינו הבאת בכורים
תזכה להביא לשנה הבאה ,לא שהוא עצמו יביא אלא בכורי כל ישראל יקראו
על שמו,

כך תירץ החתם סופר בפרשתן.

ב .ע''פ מה שפירשתי המדרש רבה בפרשתן ז' ח' על הפסוק "ברוך אתה בבואך
ברוך אתה בצאתך" ברוך אתה בבואך מפרקמטיא שלך ,וברוך אתה בצאתך

לך בכורים גם בזמן הזה.

לפרקמטיא שלך ,ודוד מפרשה שנאמר ה' "ישמור צאתך ובואך" דהכוונה
עוד פירש באופן נפלא :ע''פ מה דאיתא בחז''ל על נשי ת"ח מי לא פלגן בהדייהו
וכתב הרב כוס הישועות ז"ל דהקב"ה משלם לת"ח החצי שלו והחצי של אשתו כי
הקדוש ברוך הוא נותן לו במתנה החצי שלוקחת אשתו וזה רמז ושמחת בכל
הטוב כל חלקך בתורה אתה וביתך כי החצי נוטלת אשתך מאת ה' ואתה תשמח
בכל הטוב.

שבכל אשר יפנה יצליח ,ויש לחוש שעל ידי זה יקלקל מעשיו כדכתיב להלן
ל''ב ט''ו וישמן ישורון ויבעט ,אלא דברכה שהיא מאת ה' לא תבא על ידה
קללה ,וזה שאמר ה' ישמור צאתך ובואך ,שתהיה הצלחה זו ברכה מאת ה'
ואתי שפיר ,ולפי זה יש לומר שאחר שהביא מעשר ויזכה לעשירות כדמסיים
לעיל וברך את עמך ישראל וכו' ויש לחוש שיקלקלו מעשיו ולא יביא עוד

מעדני אשר :ע''פ מה דאיתא במדרש אין אדם מת וחצי תאותו בידו ,יש לו מנה

לשנה הבאה ,והבטיחתו הבת קול תשנה לשנה הבאה דהיינו אם יחיה יביא

רוצה מאתים ,וכמה שיותר שפע שיש לו רוצה עוד מבטיחה התורה ,ברכה שיהא

ולא יקלקל מעשיו ויהיה זריז במצוה כשנה זאת,

לך גם סיפוק ושמחת חיים ,לכן צריך ברכה מיוחדת להיות מאושר.

מערכת "קול המעדנים"
נפתח מחדש

כך תירץ בכתב סופר בפרשתן.

ג .שאם אדם עושה המצוה בחשק והתלהבות פועל לבניו אחריו ללכת בעקבותיו,
כי יראו לא דבר ריק הוא ועל מה זה משמח אילו לא היה בה ממש ח''ו אלא
ודאי כי הם חיינו וכו' אבל העושה בעצלות ורפיון ימך המקרה כי יחשוב בנו
מה לי ולצרה הזאת למרר את חיי אפרוק עול לגמרי ולא אירש גיהנום תרתי
גיהנום בעולם הזה ובעולם הבא ,ובזה פירש אאמ''ו "נחלתי עדותיך לעולם"

ניתן לשמוע שיעורי המעדני אשר בהלכה ואגדה
שנאמרו בקהלות הקודש בארץ ובחו''ל

כמותו כאילו לא מת כי ע''י כחו ויגיעתו בא מה שמסגלים בניו מצוות ומעשים

במספר 079-5702714

טובים ונחשב לו כאילו עשאם ,וזה מה שכתב היום הזה שיהיו בעינך כחדשים

וכן קול הלשון ישיר 073-2951280
מדור ווארט על הפרשה

לבני אחרי לדור ודור ע''י מה "כי ששון לבי המה" וארז''ל

ב''ב קט''ז

המניח בן

לעשותם בשמחה וטוב לבב ,ואז תשנה לשנה הבאה ,אחר שכבר תהיה
בעלמא דקשוט תביא גם כן בכורים ,כי זרעך אחריך אשר ישמרו דרך ה',
מעלה אני עליך כאילו אתה עשית,
תלמיד הכתב סופר בשם בנו.

כך תירץ בוידבר משה בפרשתן להגאון רבי משה פולק זצ''ל

איפה עדיף לאדם שיהא לו נכסים קרובים לעיר או רחוקים מהעיר?
בפרשתן כ''ח ג' ברוך אתה בעיר.
איתא בגמ' בבא מציעא ק''ז ע"א אמר ליה רב יהודה לרבין בר רב נחמן ,רבין אחי ,לא
תזבין ארעא דסמיכא למתא ,דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לו
לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה ,איני והא אשכחינהו
רבי אבא לתלמידיה דרב ,אמר להו מאי אמר רב בהני קראי "ברוך אתה בעיר
וברוך אתה בשדה" ואמרו ליה הכי אמר רב ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך
לבית הכנסת ,ברוך אתה בשדה שיהו נכסיך קרובים לעיר ,לא קשיא הא
דמהדר ליה שורא ורתקא ,הא דלא מהדר ליה שורא ורתקא ,ופרש"י חומה
וגדר של נצרים ,מבואר בגמרא שנכסים קרובים לעיר יש בהם את חסרון
שעין אדם שולט בהם ,ולכן זה ברכה רק כשיש להם חומה מסביב.
יש להקשות :מהא דאיתא בגמ' ברכות מ''ו עמוד א' דברכת אורח לבעל הבית שיהיו
נכסיו מוצלחים וקרובים לעיר ,וברש"י משום כשהם קרובים לעיר יכול
לראותן בעל הבית תמיד ולדעת מה הן צריכין ,חזינן דאם הנכסים קרובים
לעיר הויא מעלה ביותר ,מעדני אשר.
ובבן יהוידע שם בברכות פירש דודאי קרובים לעיר הוא ענין טוב שלא יטרח
בעל הבית אך דא עקא שתשלוט עין הרע מעוברים ושבים ,ולכן מברכים
שהנכסים יהיו מוצלחים אפילו שהם יהיו קרובים לעיר וישלוט בהם עין כל
אדם ,ע''כ.
ולפי פירושו אפשר לתרץ את סתירת רש''י במעלת הנכסים קרובים לעיר:
דבסוגיא בב''מ פירש רש''י שהמעלה של קרובים לעיר הוא שלא יהא טורח
להכניס פירות ,אבל בסוגיא בברכות פירש שמעלת קרובים לעיר דיכול
לראותן בעל הבית תמיד ולדעת מה הן צריכין ,ולפי הנ''ל אתי שפיר דבסוגיא
ב''מ מיירי שיש חומה מסביב לנכסים ,וממילא גם בעה"ב לא רואה תמיד את
נכסיו ,משא"כ בברכות שמברך את בעה"ב שאפילו שהנכסים יהיו גלויים ,בכל
זאת יהיו מוצלחים ,בזה פרש"י שיש מעלה נוספת שבעה"ב רואה את נכסיו
תמיד ,כך כתב בחשוקי חמד ב''מ ק''ז ע''מ א'.
מעדני אשר :מ''מ קשה מדוע מברכים כזאת ברכה וכי לא עדיף שיהא רחוק
ולא יכנס לסכנה של עין הרע.
נראה לתרץ :דצריך לומר דהכוונה בברכת האורח ,שיהיה לבעל הבית נכסים
קרובים לעיר ,אך יהיו מוקפים חומה שלא ישלוט בהם עין הרע כדברי הגמ'
הנ''ל.
וכן מה דאיתא ברבינו ר' עובדיה מברטנורא
י''ג ,וכן בחובת הלבבות פתיחה לשער הבחטון שחסיד אחד היה מתפלל ,המקום יצילני
מפיזור הנפש ,ושאלו ממנו מהו פיזור הנפש ,אמר להם שיהיו לו נכסים
מרובים מפוזרים במקומות הרבה וצריך לפזר נפשו לחשוב לכאן ולכאן ,צריך
לומר גם כן דהכוונה כשיש גדר אז טוב שיהא במקום אחד.

אבות פרק ב' מובא גם בכלי יקר פרשת ויחי מ''ט

האם מי שאינו מפריש תרומות ומעשרות שוכח מה שלמד?
בפרשתן לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי.
הנה בערבי נחל בפרשתן וכן בספר ילקוט הגרשוני על הש"ס ח"ג דקי"א ע"א מביאים
לפרש דבר נפלא את הפסוק הנ''ל :ע''פ מה דאיתא במדרש רבה פרשת עקב שאם
אין מפרישין מעשרות כראוי העכברים באים ואוכלים את התבואה ,וכן איתא
בגמ' ירושלמי פ"ק דדמאי ה"ג רפב"י אזל לחד אתר ,אתון לגביה וא"ל עכבריא אכלי
עיבורן ,גזר עליהון וצמתון שרי מצפצפין ,אמר לון ידעון אתון מה אמרין ,א"ל
לא ,אמר לון אמרו דלא מתקנה ,אמרו ליה עורבן ,וערבון ולא אנכון ,ואמרינן
בגמ' הוריות י''ג ע''מ ב' האוכל ממה שאכל עכבר משכח תלמודו ,וזה שאמר הפסוק
לא עברתי ממצותיך שנתתי תרומות ומעשרות כראוי ,ואין העכברים אוכלים,
ולכך לא שכחתי.
ובשו"ת יביע אומר חלק ב' יורה דעה סימן ח' כתב טעם נפלא מדוע שמי שאינו
מפריש תרומה ומעשר נענש שהעכברים אוכלים את תבואתו :ע''פ מה דאיתא
בירושלמי פרק ג' דב"מ ה"ה ,מובא בתוס' ב''מ מ' ע''מ א' אלין עכברייא רשיעייא כד חמיין
פירי סגין ,קריין לחבריהון ואכלין עמהון ,ומפני שהיה לו לבעל התבואה
ללמוד מהני עכברי דקריין לחביריהון ואכלין עמהון ,ולא למד לחלק
התרומות ומעשות ללויים ועניים ,לכן נענש על ידיהם.

תגובות אפשר לשלוח

עד יום ב' בערב

להרב אשר אנשיל שוורץ שליט"א רח' תכלת מרדכי  4/15רמת בית שמש
לבירורים בכל ענייני המערכת ,בטל053-3166560 :
מיילm0533166560@gmail.com :

פקס077-4448278 :

מדור אחודה חידה
א] חידה .איזה מצוה חלה על נער בר מצוה מיד שיגדיל ,ומוזכרת בפרשה
שלנו בהקשר אחר?
ב] חידה .איזה דין נאמר בביכורים כשהיו רואים את האנשים מביאים ביכורים,
ומדוע זה מיוחד דווקא במצוה זו?
ג] יש לעיין .הנה רש"י כתב (פרק כו פסוק טז) ושמרת ועשית אותם  -בת קול
מברכתו הבאת בכורים היום ,תשנה לשנה הבאה :ולכאורה א"כ מי שהיה
רוצה הבטחה שלא למות בשנה הזאת יביא ביכורים ,ויהיה לו בת קול
שיזכה לשנה הבאה והרי בכך לא ימות ,דהרי בת קול זהו הרבה יותר
מצדיק גוזר והקב"ה מקיים ,וא"כ וכי יחיה לעולם?
ד] חידה .איזה מצוה היא בשנה הרביעית ומדוע?
ה] חידה .היכן רמוז מצוות תפילין בפרשה?
ו] חידה .איזה דבר טוב יש מכך שאנו קורין פרשת כי תבוא לפני ראש השנה?

מדור ידיעת ההלכה
ז] שאלה  -סגירת סיר העומד על הפלטה .גב' גורן רצתה לפתוח בליל שבת
את מכסה סיר הדגים שעמד על הפלטה החשמלית ובטעות פתחה את
מכסה סיר החמין  .כשראתה שזה סיר החמין  ,שתכולתו הייתה מבושלת
פחות משליש בישול ,סגרה את המכסה .למחרת בבוקר ספרה את מה
שא ירע לבניה ,ר' חיים בנה אמר שאסור לאכול מהחמין בשבת שכן ע"י
סגירת הסיר היא גרמה למהר את הבישול ,ודינה כמבשל בשבת ,ר' אהרון
בנה אמר שמותר לאכול את החמין .מה הדין? (סגירת המכסה הייתה בשוגג).
ח] שאלה – סיר שהורד בטעות והוחזר בטעות לפלטה של שבת .הגב' באום
בקשה בליל שבת מתמר בתה שתוריד את סיר הדגים מהפלטה החשמלית,
תחזיק אותו בידה ותתכוון להחזירו לפלטה לאחר שיוגשו הדגים למסובים.
משהגיעה תמר עם הסיר לשולחן אמרה לה הגב' באום שתחזיר את הסיר
לפלטה כי הרב באום רוצה לומר דברי תורה והדגים יוגשו אחרי כן .אחרי
דברי התורה התברר לתמר כי היא הורידה והחזירה בטעות לפלטה את
סיר החמין שתכולתו הייתה מבושלת פחות משליש בישול .האם מותר
למשפ' באום לאכול למחרת את החמין?
ט] שאלה – טלטול נרות שבת .גב' דויטש הדליקה נרות שבת בפמוטי כסף
שהיו מונחים על מגש של כסף ,המונח על שולחן השבת .בערב שבת לפני
הדלקת הנרות ,הניחה הגב' דויטש חלה על מגש הנרות כדי שלאחר שיכבו
הנרות תוכל להורידו מהשולחן ,ולערוך את השולחן לסעודת היום .במהלך
סעודת ליל שבת אכלו המסובים את החלה שהייתה מונחת על מגש
הנרות .האם נתיר לגב' דויטש להוריד את מגש הנרות עם פמוטי הכסף (ללא
החלה) מהשולחן?
י] שאלה  -נתינת תבשיל על פלטה שתדלק ע''י שעון שבת .שעון השבת בבית
משפ' לוי כיבה את פלטת השבת ,בליל שבת בשעה  ,22.00ואמור
להדליקה מחדש בשבת בבוקר בשעה  .08.00האם מותר לגב' לוי להניח
על הפלטה הכבויה בשבת בשעה  07.00בבוקר ,סיר ובו קציצות דגים
טבולים ברוטב ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

כללי השתתפות

 .1כל תשובה נכונה ,אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך
.₪ 1000
 .2כל תשובה נכונה על כל שאלה ,הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה ,כך שכל מי
שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
 .3כל חודש ,בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים ,הזוכה ייבדקו תשובותיו,
יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
 .4ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע ,או עד ראש חודש.
 .5שימו לב חשוב מאוד :קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה
 077-5558617או במייל  meir.s1000@gmail.comנא לציין בתחילת המכתב על
כמה שאלות השיבו ,וכמו"כ שם מלא ,כולל /ישיבה .ועיר וטלפון וכמו"כ נא לציין על
איזה פרשה השיבו[ .לברורים ופרטים נוספים בטלפון  053-3154010בשעות הערב בין  8:00ל9:00-
בלבד] .השולחים בכתב יד ,בפקס ,להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר
משלוח הפקס .כתב לא ברור לא יכנס להגרלה- .יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד
במייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"נ .שאר עניני העלון לא
שייכים לפקס או מייל או טלפון זה ,אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.
-----------------------------------------------------------------------------------

תשובות ניתן לשלוח עד ערב ר"ה תש"פ

איך מקיימים שבירת הלוחות כשמתחתנים זכר למתן תורה
מדוע אמוראים שרצו לשמח את החתן שימחו אותו בזה שהולך למות
מה שהקשתם בשם האלשיך ועוד אחרונים על הא דאיתא בגמ' ברכות ל''א עמוד א' אמרו ליה רבנן לרב מה שהקשתם על מה שכתב בשו"ת התשב"ץ סימן תס"ז שכל המנהגים של חתן וכלה אנו למדים ממתן
המנונא זוטי בהלולא דמר בריה דרבינא לישרי לן מר ,אמר להו ווי לן דמיתנן ,ווי לן דמיתנן אמרי ליה תורה ,ולכן מכניסים אותם תחת החופה ,והקשתם היכן מצאנו בשמחת נשואין שבירת הלוחות,
אנן מה נעני בתרך ,אמר להו הי תורה והי מצוה דמגנו עלן ,דיש להקשות הרי ביקשו ממנו שישמח ותרצתם בכמה אופנים.
ומדוע דיבר ממות שמעציב אנשים ,ותרצתם בכמה אופנים.
הרה''ג מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכות
הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א דומ''צ מחזיקי הדת ,אהבת תורה ,הישר והטוב ,בית הוראה דישיבת מיר ,נראה להעיר ,דבים של שלמה כתובות פ"א סי"ז כתב ששבירת הכוס תחת החופה הוי כנגד שבירת הלוחות ,וראיתי
לשכת הפוסקים ביתר עילית ,אוצר הפוסקים סווראן ,קנין תורה פסגות ירושלים {כדורי}
בשם הרה"ק מסאטמר זצ"ל ששבירת הכוס תחת החופה הוא כנגד שבירת הלוחות ,וכמו שבשבירת
נראה לתרץ ,דרצו ליתן הדרכה לחתן שידע דהשלום בית תלוי בידבורו ,כי יכול לשמח אשתו בדבורו הלוחות ירדה שכחה לעולם ,כ"כ הוי זה רמז להחתן וכלה שיש לשכוח ולוותר על מה שהאחר עשה.
שידבר מילים טובים ומשמחים ואז ישרה השלום בית בביתו ,ואם ידבר דברים להקניטה ולא ידבר
בנחת אז יהרס השלום בית והכל תלוי בידבורו ,וזה רצו לרמז דהבדחן יכול לשמח אנשים כשאומר הרה''ג יחזקאל דוד בראדי שליט''א ברוקלין ניו יארק
דברי בדחנות כשאומר דברים המשמחים ,ואם אומר דברים שאינם משמחים גורם עצב ויגון כמו נראה להעיר כמה הערות ,א} לא כתב דכל מה שהיה במתן תורה יש גם בחתן כלה ,רק כל המנהגים
שאמר ויי לן דמיתנא ,וזה הדרכה רמז רב המנונא בהילולא דמר בריה דרבינא ,וגרם להחתן שמחה בזה שיש בחתן כלה שורשם ממתן תורה ב} יש לומר ששבירת הכוס אחר השבע ברכות שתחת החופה הוא
זכר לשבירת הלוחות שאחר מתן תורה.
הדרכה אם יתנהג כן ויקפיד על דיבורו בבית שידבר דברי חן וחסד ישרה שלום בביתו.
הגאון גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
הרה''ג ישראל נח גוטמן שליט''א ירושלים
אמרתי טעם לשבח ובהקדם מה שכתוב בעשרות הדברות 'כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך ה' נראה עוד להוסיף ב"ה שהנה שבירת הלוחות בנישואין ,זהו שבירת המידות ,שצריך לוותר לאשה ,וזה
אלקיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך וכו' ,ובמסכת קידושין כ''ט וכן תנא דבי רבי ישמעאל עד כ' שנה ממש שבירת המידות.
יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה וכו' והרא"ם בפרשת חיי שרה מביא המדרש בפרשת קרח שאין
הרה''ג יעקב ישראל מייזנער שליט''א לונדון
בית דין של מעלה מענישין אלא מכ' שנה ולמעלה ,ובשו"ע יור"ד ר''מ סכ"ד חייב אדם לכבד חמיו ,ובב"
ח נראה להעיר ,דהנה איתא בגמ' שבת ק"ל ע"א ליכא כתובה דלא רמו בו תיגרא ,ע"ש ,ומה ששכיח שיש
דה"ה חמותו .וידוע מהגר"א שכתב אגרת לאשתו שחייב כבוד חמיו וחמותו הוא מדאורייתא וכבר
דנו איזה מחלוקת או עיצוב בנישואין מקיימין בזה את שבירת הלוחות.
הראשונים בזה ,ובמשנה האחרונה מסכת סוטה מ''ט בעקבות משיחא חוצפא יסגא וכו' בן מנוול אב בת קמה
באמה כלה בחמותה אובי איש אנשי ביתו הבן אינו מתבייש באביו ,הנה עיקר כיבוד אב ואם מתחיל הרה''ג אהרן יוסף ורנר אשדוד
מיום שנכנסים בברית הנשואין שבתור בחור ובחורה עוד אין סיפק בידם לכבד את ההורים כמו נראה לציין דבתיקוני זוהר קמ''ו ע"א כתב דשבירת הבתולים הוא כנגד שבירת הלוחות.
שצריך ,אבל כשיש לו אשה ובית משלהם ואחר כך באים בעהי"ת הנכדים ,הנה הגיע עת דודים לשלם
להורים ולהראות את הכרת הטוב כמו שכתב 'החינוך' במצות כיבוד אב ואם את אשר 'הזרעים בדמעה הנהנה מסעודת חתן משאר דברים שלא קשורים לאכילה כגון תזמורת האם נחשב לנהנה מסעודת חתן
ברנה יקצורו' ,להביא להם נחת ולעזור להם בכל מה שאפשר .והנה רב המנונא זוטי שהיה ענותן גדול מה שדנתם בהא דאיתא בגמ' ברכות ו' ע''מ ב' כל מי שנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בחמשה קולות
כמו שנראה מהתפילה שתיקן מסכת ברכות י''ז אלקי עד שלא נצרתי איני כדאי וכו' ראה ברוה"ק את הדור אם זה קאי על כל הנאה כגון שנהנה מהרקודים או מהתזמורת או דוקא מאכל.
שלנו היום אשר לדאבוננו יש רבים שחושבים שהמשנה הנ"ל בסוף סוטה הוא כעין המלצה וסגולה
לקרב את הגאולה ,ואחר החתונה ההורים זוכים לטלפון או ביקור רק כשצריכים משהו ,כסף וכו' .הגאון יחזקאל אהרן שוורץ שליט''א
רב דקהל חסידים הר יונה ודומ"צ שערי הוראה ומח"ס 'חליצה כהלכתה' וספר 'האירוסין והנישואין השלם' ושא"ס
וכשהורים מבקשים איזה דבר אז הם כבר מתערבים וכאלו גורמים לשלום בית וכו' ומגיבים בחוצפה נראה להעיר ,דיש להביא ראיה דלא כל הנהנה מכל דבר ודוקא מדבר מאכל ,דהנה ראיתי בשו"ת יביע
ובעזות והדברים ידועים ויש להרחיב את הענין ,ואין מי שמדבר על זה היום .והנה שכר מצות כיבוד אומר ח"א אור"ח סימן כ"ז שמביא מספר נהר מצרים דהא דהנהנה מסעדות חתן ואינו משמחו עובר היינו
הורים הוא אריכת ימים וח"ו באי כיבוד הוא היפוך מאריכת ימים ,וזה שבא רבי המנונא זוטי לומר כלשון חז"ל מסעודת חתן היינו דוקא אם נהנה מהסעודה הקבועה ולא כשנהנה מסעודה שאינו
שעכשיו הגיע הזמן הנכון לכבד את אביו ואמו ביתר שאת ואם לא ח"ו ,אז ווי לן דמיתנן היפוך של קבועה וכגון מה שמחלקים מיני מרקחת ומי תרגימא בנישואין ,ומיישב בזה על מה כמה אנשי שבאים
אריכת ימים שהרי מענשין מכ' שנים ולמעלה כנ"ל ,ועכשיו ניתוסף עוד זוג הורים הלא הם השוער וחוטפים ואוכלים ואין להם זמן לרקד או לומר דברי שמחה לחתן שלכאורה עוברים על מה דאיתא
והשויגער שגם עליהם חל שוב פעם הענין של כיבוד גם לחתן וגם לכלה ובאם לא ח"ו ,אז שוב פעם בגמ' ברכות ו' כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בה' קולות ,דכיון שאינם סועדים סעודה ממש,
'ווי לן דמיתנן' ,ולכן כפל הדברים פעם לאב ואם ופעם לחמיו וחמותו.
בכה"ג לא הוי נהנה מסעודת החתן ,שאין סעודה בלא קביעות לחם ,וכתב שהוא כעין מ"ש המאמ"ר
סימן תקמ''ו לגבי אירוסין בלא סעודה דשרי בחוה"מ ,שמה שאוכלין מרקחת לא חשיב סעודה ,וכן כתב
הרה''ג רבי אלעזר שוורץ שליט''א ר''מ בערלוי כתב סופר בני ברק
נראה לציין דבספר בית יוסף על מסכת ברכות שראה שהם שמחים יותר מדי ופחד שיגיעו להוללות אז המשנה ברורה וכה"ח שם עיי"ש ,הרי דאפילו מאכל היינודוקא פת ,ואם נימא דכל הנהנה הכונה על כל
הזכיר להם יום המיתה ויי לן דמיתנן ואז אמרו לו הי תורה והי מצוה דמגנו עלן שלפני העצה של מיני הנאה וכי אכל מיני מרקחת גרע מסתם הנאה דעלמא ,ולפי"ז פשוט במה שדנתי במקום אחר אם
מיתה יש את העצות של תורה ומצוות שמגינים עלינו לפני העצה של יזכיר לו יום המיתה אז אדרבא מי שאוכל בקבלת פנים עובר על זה ולהנ"ל כיון שבדרך כלל אין אוכלים פת בקבלת פנים לא מקרי
נהנה מסעודה הקבועה וכלשון חז"ל 'נהנה מסעודת חתן' אין עוברים וד"ל ,ואגב מבואר שם עוד ביביע
זה הביא אותם לשמחה של מצוה.
אומר בשם נהר מצרים דאם החתן מוחל אינם עוברים על הא דאינו אינו משמחו כלומר דכל האיסור
הרה''ג אשר וינברג שליט''א כולל צאנז בית שמש
הוא דוקא משום שזה מצער החתן והוא חידוש גדול ,ואולי לפי"ז יש ללמד לכל חתן שימחול על מי
נר אה להעיר ,דשמעתי מת''ח אחד דבזה גופא שאדם ניגש לחתן ומאחלו במזל טוב ,וכן בזה שממלא שלא שמחו אותו כדי שלא להכשיל אחרים באיסור חמור זה דנאמר על זה שעובר בחמשה קולות.
את האולם זה גופא משמח את החתן ,ועל כן בדרך כלל קיים כבר מצוה זו אע''פ שלא אכל.
ובפרט שהרבה פעמים לפי המציאות קשה לקיים מצוה זו.
מדוע יש ענין למנות דיין שיוכל לטהר את השרץ הרי זה נגד התורה
האם יבמה שאינה רוצה להתחתן פטורה מהחליצה
מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים האם עיקר ענין החליצה היא להתירה לשוק ואם אינה רוצה להנשא מה שהקשתם בשם הראשונים על הא דאיתא בגמ' סנהדרין י''ז עמוד א' אמר רב יהודה אמר רב אין מושיבין
בסנהדרין אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה ,דתימה מאי חריפות הוא לטהר את השרץ
ליכא חיוב מדינא לעשות חליצה או דילמא יש חיוב לעשות חליצה אפילו אינה רוצה להינשא כלל.
שהתורה טמאתו בהדיא ,ותרצתם בכמה אופנים ,ובאחד מהאופנים הבאתם בשם היד רמ"ה דאין
הרה''ג יוסף קרביץ שליט''א מודיעין עילית
הכוונה שבאמת יטהר את השרץ ,אלא הכוונה שהדיין הוא חכם וחריף ומפלפל ,עד כדי כך שיכול
נראה לציין דבחזון איש בכורות סימן י''ז ס''ק ד' כתב שמצות עריפת פטר חמור אין זה מצוה חיובית כמו למצוא הוכחות לטהר את השרץ.
בחליצ ה אלא שאם ערף קיים מצוה ,א''כ מבואר מדבריו שמצות חליצה הוה מצוה חיובית אפילו אם
אינה רוצה להתחתן ,אמנם הקובץ שיעורים כתובות אות רי''ד הוכיח מתירוץ התוס' שאין זה מצוה חיובית הגאון ישראל שוורץ שליט''א רב קהילת צאנז ביתר ,ודומ''צ אוצר הפוסקים ,שערי הוראה ,גוש שמונים ,וראש כולל דברי חיים
נראה להעיר ,דבזה יש לבאר מש"כ בפסקי תוס' תענית סימן ח' ת"ח דרכו להודות לחברו בין על האמת בין
אלא היתר כגט דרק אם רוצה להתחתן צריכה חליצה.
על השקר ,ונלאו כל חכמי לב להבין פירושו ,וי"ל דהכוונה להודות על פלפול על דרך החידוד אף
שאינו אמת ,מ"מ הקב"ה חדא ביה כמו שאחז"ל ,ועיין להחיד"א חומת אנך תהלים פרק א' ביאר הפסוק ועלהו לא
האם מותר ליבמה לגמור שידוך לפני החליצה
מה שדנתם בשם הפוסקים האם מותר ליבמה לגמור שידוך לפני שעשתה חליצה או דילמא אסור לה .יבול ,אפילו יפלפל דרך חידוד לא יבול ,וכמו שאמר המגיד למר"ן ז"ל דרך אחד שאמרת בהרמב"ם הוא
אמת ולזה כיון הרמב"ם ז"ל ,והדרך אחר לא תמחוק יתיה דהוא חריף וקב"ה חדי בפלפולא ,וזה רמז
הגאון דוד ליסיצין שליט''א ראש כולל היכל התלמוד ת''א
ועלהו לא יבול ,ועיין בשו"ת חתם סופר חלק ו' ליקוטים סימן ס''ו שכתב בכזאת לבאר פסקי התוס' הנ"ל ,דכבר
נראה להעיר ,מהא דאיתא בגמ' קדושין ס''ג האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שיחלוץ לך יבמיך הזהרונו חז"ל בבא בתרא ק"ל שלא לקבוע הלכה ע"פ תלמוד אם לא אמר הרב הלכה למעשה משום
אינה מקודשת רבי מאיר אומר מקודשת ,ופליגי האם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,משמע דעצם שלפעמים מפני הפלפול והחדוד אמר דבר שאינו כהלכה אך כל זה בתלמידי הגונים דליכא למיחש
הדבר אין בזה איסור.
לתקלה משא"כ בת"ח שאינו הגון צריך ליזהר בדבריו שלא יתלה בהם ויכשיל עצמו ורבים עי"ז קרוב
למ"ש חכמינו ז"ל חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות וכו' ,ועל זה כתב פסקי תוס' ת"ח
מודה לעולם לחברו אפי' על שקר ונפקא מיניה שאין לקבוע הלכה ע"י פלפול כזה ,ועיין בשיר מעון
פרשת דברים ד"ה בחקתיך אשתעשע לא אשכח דבריך קי"ט ט"ז י"ל שעשוע התורה הוא הפלפול חידושים
"תורתי אל תעזובו"
וסברות ,והקב"ה חדי בפלפולא דאורייתא ,ואיתא בירושלמי סוף ברכות כל פטפוטין בישין ופטפוטי
ידוע מאמר חז''ל אין קמח אין תורה ,הוצאת הגליונות מידי שבוע
דאורייתא טבין ,אבל ע"י פלפול קל הוא לנטות מדרך האמת ,כדאיתא בגמ' עירובין י"ג ע"ב שתלמיד ותיק
כרוכים בהוצאות מרובות שמקשה אלינו על המשך עבודת הקודש,
היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"נ טעמים ,וזה בחקתיך אשתעשע ,בפלפולא ,ובכל זאת לא
אשכח דבריך ,מה שפקד וציוה הקדוש ברוך הוא ההלכה האמיתית.
לכן קורא נכבד שמחזיק עכשיו את הגליון ביד ונהנה מידי שבוע
גליון זה נודב ע''י ידידינו
גליון זה נודב ע''י ידידינו
בשבוע ,אני מבקש ממך ומתחנן אליך ,תן לנו את הכוח לזכות
הגאון משה יהודה פריד שליט''א
רבבות עמך בית ישראל בכל רחבי תבל ,ובסכום קטן אתה יכול
הרב דב ברוך קנובליך שליט''א
ס .פאולא  -ברזיל
לרכוש זכיות של זיכוי רבבות ליום הדין ,דידוע מאמר חז''ל סנהדרין ז'
לעילוי נשמת אמו ה''ה
לעילוי נשמת זקנתו האשה החשובה בת גדולים
מרת עלקא בת מוה''ר אברהם ברוך ע''ה
ע''מ א' אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה ,ומיום שחרב
מרת רחל נחמה בת הרב אלימלך ע''ה
נכדת מרא דארעא דישראל מרן הגרי''ח זוננפלד זצוק''ל
נפטרה כ''ה אלול
בית המקדש אין לו להקב''ה אלא ד' אמות של הלכה ,וידוע מה
נפטרה כ''ד אלול תשמ''ח
ת.נ.צ.ב.ה.
ת.נ.צ.ב.ה.
שמביא הבני יששכר בשם החיד''א שלימוד התורה ליכא ארבעה

חילוקי כפרה דמהני לכל.

יהא רעוא שזכות התורה תעמוד לכל הני המסייעים
שיזכו לברכת התורה אורך ימים בימינם
ובשמאלם עושר וכבוד מתוך בריות גופא.

גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרב יוסף מילר

שליט''א ירושלים

לעילוי נשמת אביו
הרב ישעיה אשר בן יוסף אביגדור הלוי ז''ל
נלב"ע כ''ז אלול ת.נ.צ.ב.ה.

גליון זה נודב ע''י ידידינו
הרב דני זילבר שליט''א ירושלים
מנהל חנות גל פז בירושלים

לעילוי נשמת אביו
הרב חיים זילבר ז''ל
נלב"ע כ''ד אלול תשע"ח
ת.נ.צ.ב.ה.

