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פרשת ויגש
ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו (מ"ה א')

איך לא יחמול על שיבת אביו ,אבל את הכל

נראה דאין הכוונה שלא הי' יכול להתאפק

עשה יפה בעתו לקיים החלומות כי ידע

מלהתוודע להם ,דהא גם אם הי' יכול לא הי'

שיתקיימו באמת.

רשאי לאחר שכבר נתקיימו חלומותיו שכבר
השתחוו לו פעמיים ,עי' רמב"ן בפסוק ויזכור
יוסף את החלומות וגו' ,וז"ל הרמב"ן וידע
שנתקיימו שהרי השתחוו לו ,לשון רש"י ולפי
דעתי שהדבר בהפך ,כי יאמר הכתוב כי
בראות יוסף את אחיו משתחוים לו זכר כל
החלומות אשר חלם להם וידע שלא נתקיים

רדה אלי אל תעמד (מ"ה ט')
יש להבין למה לא הלך מיד אל אביו ,ושמא
לא הי' פרעה מרשהו לצאת ,עי' פירוש רש"י
בפרשת ויחי בפסוק עלה וקבר את אביך
כאשר השביעך וגו' ,דאם לא בשביל השבועה
לא הייתי מניחך.

אחד מהם בפעם הזאת ,כי יודע בפתרונם כי

כי פי המדבר אליכם (מ"ה י"ב)

כל אחיו ישתחוו לו בתחילה מן החלום

פירש רש"י מהמדרש רבה כי פי המדבר אליכם

הראשון ,והנה אנחנו מאלמים אלומים ,כי

שדיבר בלשון הקדש.

"אנחנו" ירמוז לכל אחיו אחד עשר ,ופעם

יש להקשות מה הראי' במה שאמר להם יוסף

שנית ישתחוו לו השמש והירח ואחד עשר

כי פי המדבר אליכם בזה שדיבר בשפתם הרי

כוכבים מן החלום השני ,וכיון שלא ראה

היה הרבה שידעו לדבר בלשון הקודש

בנימן עמהם חשב זאת התחבולה שיעליל

וכמבואר ברמב"ן ,אלא שאף באותה השפה

עליהם כדי שיביאו גם בנימין אחיו אליו

יש שינויים בביטויים ובצורת הדיבור בין

לקיים החלום הראשון תחילה.

מקום למקום ובין בית לבית ,והראה להם

ועל כן לא רצה להגיד להם אני יוסף אחיכם,

יוסף שמדבר בלשון "כמו בבית" ,מה שנקרא

ולאמר מהרו ועלו אל אבי וישלח העגלות

"מאמע לשון".

כאשר עשה עמהם בפעם השניה ,כי היה אביו

ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם (מ"ה

בא מיד בלא ספק ואחרי שנתקיים החלום

כ"ה)

הראשון הגיד להם לקיים החלום השני ולולי

ולעיל בפרשת מקץ כתיב ויבואו אל יעקב

כן היה יוסף חוטא חטא גדול לצער את אביו

אביהם ארצה כנען ,יתכן שכאן נתעכבו בארץ

ולהעמידו ימים רבים בשכול ואבל על שמעון

כנען עד שלא באו אל יעקב ,כמו שנזכר

ועליו ,ואף אם היה רצונו לצער את אחיו קצת

ששלחו את שרח ,מה שאין כן בפרשת מקץ

לשון הרע ,ומיהו דברי הרמב"ן צ"ת דודאי

באו אליו מיד.

יוסף ואחיו ידעו אם יודע יעקב את דבר

ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וגו' וידברו אליו את כל דברי
יוסף וגו' (מ"ה כ"ו כ"ז)
כתב הרמב"ן דנראה שלא הוגד ליעקב כל
ימיו כי אחיו מכרו את יוסף אבל חשב כי היה
תועה בשדה והמוצאים אותו לקחוהו ומכרו
אותו אל מצרים כי אחיו לא רצו להגיד לו
חטאתם אף כי יראו לנפשם פן יקצוף ויקללם
כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי .ויוסף
במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו ולכך נאמר
ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו
לאמר וגו' ואלו ידע יעקב בענין הזה היה ראוי

מכירתו או לא ,ואם איתא שלא ידע ,איך יכלו
לומר ליוסף אביך צוה לפני מותו וגו' שא נא
פשע אחיך וגו' ,והדבר רחוק לומר שכחשו לו
ואמרו לו שהודיעו לו את מכירתו ,ובתרגום
ירושלמי בקרא דברצונם עקרו שור איתא
דהכונה למכירת יוסף ,וי"ל דאף שלא ידע את
פרטי הדברים ,אבל מ"מ חשד שידם היתה
בענין( ,וכתונת הפסים גם מוכיחה) ,ושפיר
היה אפשר שיצוה ,ובמדרש רבה ויחי איתא
רשב"ג אומר גדול השלום שאף השבטים
דברו דברים בדויים כו' ,ועי' יבמות ס"ה ב'.

להם שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף

וידברו אליו את כל דברי יוסף וגו' (מ"ה כ"ו כ"ז)

מפיו כי ישא פניו ולא ימרה את דברו ולא היו

הרמב"ן כתב דנראה דיעקב לא ידע עד סוף

בסכנה ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים.

ימיו על ענין המכירה ולא שאל מעולם את

ונראה דאחי יוסף נמנעו מלבקש מיעקב
שיצוה את יוסף עליהם ,וסמכו על מה

יוסף על כך איפה הי' כל השנים האלו ומה
עבר עליו.

שיכחשו לו אח"כ שצוה כן ,לפי שאם היו

ויש ששאלו היאך יתכן שיעקב לא שאל את

מבקשים מיעקב ,היה בזה אבק לשון הרע על

יוסף על כך לאחר כ"כ הרבה שנים שהלך

יוסף במה שהיו אומרים שחושדים בו שינקום

מעימו בנו חביבו שלמד איתו כל הימים.

מהם ,ולא חשיב לשון הרע ממש ,לפי שהיו
מבקשים שיצוהו שייטיב עמהם.

והתשובה שהרי על הגאון מווילנא לא
שואלים כאלו שאלות ,כי אנחנו מבינים

ולפמש"כ הרמב"ן דלא נודע ליעקב דבר

שברגע שנמצא הבן האבוד והכל בסדר עכשיו

מכירת יוסף ,קשה דא"כ הדבר פשוט שלא

זה כבר ביטול תורה לשאול ולהתעניין במה

רצו לבקש מיעקב שיצוהו ,דהיו צריכים

שהי' כשאין בזה עוד נפקא מינה וחוזר מיד

לספר לו את מכירתו ,ואין מכאן ראיה לחומר

לתלמודו.

לע"נ הרב הגאון ר' יצחק זצ"ל בן ר' אברהם הי"ד גרודינסקי נלב"ע ד' טבת תש"פ

דין ערב באמר לו הוצא להנאתך

כי עבדך ערב את הנער מעם אבי (מ"ד ל"ב)
יל" ע באומר לחבירו אכול ואני
אשלם אם יש בו דין ערב כתן מנה לפלוני
או זרוק מנה לים .או דילמא כיון שהוציא
לצרכו לא חשיב שהוציא.
והנה מבואר בראשונים סוף ב"מ
(קי"ח) שדין שכירות לעשות בשל אחר
שייך לדין ערב (שכשאינו עושה עבורו
אין כאן קבלת פעולה אם לא מענין ערב),
וכתב הרשב"א שהשוכר פועל והראהו
בשל חבירו חייב שהוא כעין תן מנה
לפלוני ואילו הראהו בשל הפקר פטור
שלא שייך בו חיוב ערב .והוא לשיטתו
שזרוק מנה לים פטור .אבל הרמב"ן שם
חייב לשיטתו שזרוק מנה לים ואשלם אני
לך חייב שהוציא על פיו.
ומצינו ענין כזה בדין שכירות
פועל ,במי שאמר לאדם עשה לצרכך
ואשלם לך אם יש בו חיוב פועל .עי'
בנתיבות סי' פ"א ס"ב שכתב הרמ"א שם
שאמר לחתנו שילמד עם בנו .וכתבו
בתומים וקצה"ח שחייב משום שכירות,
וכתב עליהם הנתיבות וליתא דהוי כמו
שיאמר עשה תפילין לעצמך.
ולכאו' לא דמי כל כך ,דכאן הוא
סו"ס לטובת אחר נמי היינו נינו האמור
שם .וכל שיש לתלות שבלא הבטחת שכר
לא היה עושה מה שנתחייב לעשות
לטובת האחר הו"ל שכירות ונתחייב
לשלם[ .וגם לטובת עצמו עדיין אינו
מוכרח ,ואפשר דעדיפא גם מזרוק מנה
לים ודו"ק .ולפ"ז המתחייב לחולה
שיעשה פעולות להברותו יתכן דחייב
לשלם לו מה שנתחייב לו ושייך טענת

השטאה (ועי' בתשו' מיימוני) .ואם הוא
עני חייב מדין צדקה .ועי' בקטנים
דשכיחי בהו ואי הוו עניים חייב מדין
צדקה .ועי' סוכה מ"ו א"ר זירא לא לימא
איניש לינוקא וכו' די וכו' ועוד דקטנים
אינם חייבים במצוות .ומיהו לנד"ד אין
נפ"מ] .ויל"ע עוד בנתה"מ סי' של"ג ס"ק
ט"ו.
ועי' נובי"ת דאייתי בפתחי תשובה
חו"מ סי' קנ"ח לענין פסיקה על הנאה
דתרוויהו וצע"ש .ועי' שיטמ"ק (רמב"ן
ורשב"א) ב"מ קי"ח א' ועל דרך דרוש יש
להביא ממה שאמרה בתי' ליוכבד ,היליכי
[שלך] והיניקיהו לי ואתן שכרך .עי'
מש"כ בזה לקמן בפרשת שמות.
ו עי' בשו"ת מהריל"ד בפסקים
הקצרים סי' רל"ב .שדן ממש בנדון זה
לחייב מדין ערב ,באומר לחברו קנה לך
חפץ זה ואני אתן לך כך וכך אם הוא חייב
דא"ל מאי אפסדתיך ובחו"מ סי' קל"א
אמרו שאין ערב למכר וכתב הב"י שם
שלוה מוציא מעות אבל הלוקח מחזיק
בקרקע (ולפו"ר שאר פוסקים לא פירשו
כן) .ועי' חזו"א ב"ק סי' כ"ג סקכ"ה
שהאומר לאומן עשה דבר פלוני ואקחנו
בדמים ראוי שיתחייב מדין פועל אלא
שלא היתה דעתו לכך .ועי' חזו"א אה"ע
סי' קכ"ב א'.

ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו
ויקרא הוציאו כל איש מעלי (מ"ה א')
כתב הרמב"ן דטעם "ויקרא",
שהרים קולו בכעס ואמר למשרתיו
הוציאו כל איש מעלי ,בלתי האנשים
האלה.

והיינו כי כשנאמרים דברים באופן
זה לאילו שהדברים מכוונים אליהם,
הוא בדרך דיבור בכעס.

ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי
(מ"ה ג')
כתב הרמב"ן (לעיל מ"ב ט') כי יש
לתמוה אחר שעמד יוסף במצרים ימים
רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול
במצרים ,איך לא שלח כתב אחד לאביו
להודיעו ולנחמו ,כי מצרים קרוב
לחברון כששה ימים ,ואילו היה מהלך
שנה היה ראוי להודיעו לכבוד אביו,
ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון,
ע"ש.
ועי' בזה בביאור הגר"א חו"מ סי'
ע"א כ"א.
והוא על המבואר בשו"ע סי' ע"א
סעיף ח' ,אין כותבים פתקא דלטותא
להחרים בצבור ,אלא ליתומים שבאו
בטענת אביהם ,או אפוטרופוס ואמרו:
אין אנו יודעין אצל מי יש למורישנו
כלום .ואם אחד רצה לצאת מבית הכנסת

כשזה מחרים ,יש לבית דין לומר למה
אתה יוצא ,ואם לא רצה להתעכב אין
מונעין אותו ואפילו שיצא בשעת החרם
חל עליו .וכתב הגר"א על תיבות ואפילו
שיצא בשעת החרם .ואפי' שיצא כו'.
כמ"ש ביהונתן וכן מטעם זה לא גילה
יוסף לאביו.

כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש
שנים וגו' (מ"ה ו')
פירש הרמב"ן כי זה שנתים הרעב
בקרב הארץ הזכיר להם מה שעבר
וידעו גם הם ,לומר כי הארץ אשר עברו
עליה שתי שנים ברעב ואכלו כל מה
שהיה בידם ונתיקר השער מאד ,ועוד
יעברו עליהם חמש שנים ,לא תהיה לכם
בה מחיה כלל אם לא שלחני השם
לפניכם.
וביאור דבריו דיש כאן ב' קשיים,
שמזכיר העבר אשר אין בזה תועלת
כעת ,וגם הרי ידוע להם ,ותי' לומר כי
הארץ אשר עברו עליה וכו'.

קריאת התורה בתענית ציבור
יש לדון במי שלא שמע קריאת התורה בתענית ציבור שחרית ,אם יכול לצאת בשמיעת קריאת התורה
במנחה ולצאת את שניהם .שלכאו' גם בתענית ציבור אפשר להשלים לשמוע קריאת התורה כל היום כמו בכל
קריאת התורה (משנ"ב סי' קל"ה א') .אבל יש לדון אם יכול בקריאה אחת לצאת גם חובת שחרית גם חובת
מנחה .או שאין אדם יוצא במעשה אחד שני מצוות.
דוגמא לדבר ראש השנה במקדש שהיו שני מצוות לתקיעת שופר ,על הקרבנות ומצד מצות היום .ויש
לעי' אם יכלו לצאת בתקיעה אחת גם מצות הקרבנות וגם מצות היום .או שאי אפשר שתעלה תקיעה אחת
לכאן ולכאן( .ואינו שייך למחלוקת השו"ע ורמ"א אם יוצא בברכה אחת של אשר יצר על שני פעמים ,שסברת
השו"ע שם היא בברכת הודאה ושבח ,שבמקום שתי סיבות להודאה יש לברך שתים .אבל כאן הוא ספק
בהלכות מצוות אם אפשר לקיים שתי מצות במעשה אחד).
ויש לדון מצד אחר גבי קריאת התורה בתענית שקריאת שחרית היא חובת היום שלכך מקיימים אותה גם
בערב .אבל קריאת מנחה היא שייכת לתפילה .וא"כ אם יתכוין לקרוא לחובת שחרית היינו לחובת היום לא
תתיחס הקריאה למנחה .ויצטרך לצאת את של שחרית – היום לבדה ואולי דוקא מקודם לקיום המנחה.
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דברי יושר

ואחיו מת וגו' [מד ,כ']



אשר מכרתם וגו' ועתה אל תעצבו וגו' כי

עי' רש"י מפני היראה היה מוציא דבר
שקר מפיו כו' ,ומה שלא הי' מוכרח לשקר
אמר האמת שאביו אמר אך טרף טרף ולא
ראיתיו עד הנה עי' ל"ז ל"ג ,והיינו
שאביהם לא ידע ברור ,רק הם ידעו שמת.

למחיה וגו' [מה ,ד' ה']

י"ל שלא בא להזכיר להם חטאתם כמו
זכור מעשיך הראשונים ,אלא מפני שהם
בעצמם מצטערים כעת מזה ובא לנחמם
כי למחיה וגו' כמו מגלגלין זכות ע"י זכאי,
לא יוכל וגו' ועזב את אביו ומת [מד ,כב]
וה"ק אף שמכרתם ואתם מצטערים
אמנם א"צ להצטער ,ומיהו לא הי' צריך
פרש"י דואגים אנו שמא ימות בדרך שהרי
לומר אני וגו' אשר מכרתם ,והי' יכול
אמו בדרך מתה ,לכאורה למה נכנס ז"ל
לומר רק ועתה אל תעצבו
לדוחק הזה ולא פירש
וגו' כי מכרתם וגו' ,ואולי
כברשב"ם וספורנו ומת,
כיוון לכפרתם כמו שאר
אביו ימות ,וכהא דלקמן
הדברים שעשה להם
ל"א שחששו על אביהם
שמועות ודברים שקיבל הגאון
שליט"א ממרן החזו"א ז"ל.
מקודם שי"ל שהי' בהם
כדכתיב כי אין הנער
דברים לכונת כפרה,
ומת דקאי על אביו
אמר (כמדומה שהי' זה ביום שישי
ועכ"פ כאן לא הבליט
כפרש"י שם ושם ודאי
האחרון לחייו) שהדרגה הכי גדולה
פשעם ,ואמנם בפרשת
קאי על אביו כי מאין
היא לעבור את כל החיים בלי לפגוע
ויחי נ' ט"ז י"ז שהודו על
יראה שמת הנער וגם
באף אדם.
פשעם השיב להם ואתם
סיפא דקרא כתוב רק
חשבתם עלי רעה וגו'
ביגון
וגו'
והורידו
ופעם שאלוהו אם יש לו קפידא על
שבאמת
אף
היינו
שאלה ,וי"ל כמבואר
מישהוא ,ואמר שהוא יכול לתאר
כדבריכם כן הוא שהי'
ברמב"ן שאם קאי על
לעצמו מה זה קפידא אבל אצלו אין
כזה דבר.
פשע אמנם מ"ה הי'
אביו הרי צריך לפרשו
לטובה להחיות עם רב,
לא יוכל אבינו לעזוב את
ועתה וגו' וינחם אותם וידבר על לבם ועי'
בנו ועזב את בנו ומת או עוד דוחק שכתב
רש"י שם.
שם או לא נוכל כו' ,לכך י"ל דפרש"י על
הנער שיהי' כפשוטו של מקרא ,אך
ויפל על צוארי וגו' ויבך ובנימן בכה וגו' [מה,
הרמב"ן פירש ביותר פשוט כי באמת הנער
יד]
מפני נערותו והיותו ילד שעשועים בחיק
עי' רש"י על מקדשות ועל משכן שילה,
אביו אשר אהבו לא יוכל לעזוב את אביו
והוא משום שכן צ"ל לפי פשוטו שהרי
ואם יעזבנו ויבא בדרך ימות הנער ,ורש"י
מש"כ בפסוק ט"ו וינשק וגו' ויבך וגו'
י"ל דלא ניחא לי' לפרש בדרך זו דאין ראוי
דהיינו לשאר אחיו ,הי' זה קירוב שאח"כ
למות בשביל כך.

אמרי אי"ש

כבר יכלו לדבר אתו כבפרש"י שם ,אבל
בנימין לא הי' במכירתו ואין צריך שום
קירוב ,וגם הרי בנימין גם בכה ,גם לא
כתוב נשיקה כאן[ ,ומיהו איכא נפילה
ובכיה בלי נשיקה כדלהלן מ"ו כ"ט ,ועי'
רמב"ן שמות ד' כ"ז] ,וע"כ הי' טעם אחר
לבכיי' והיינו על מקדשות ושילה.
ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ
וגו' [מה ,כ']

י"ל ע"פ הנאמר ביעקב לעיל ל"ב כ"ה
ויותר יעקב לבדו וגו' שחזר על פכים
קטנים כפרש"י שם שחביב עליהם ממונם
יותר מגופם לפי שאין פושטין ידיהן בגזל
כבחולין צ"א א' ,ואמר שכאן אין צורך

לזה כי טוב כל ארץ וגו' ויש להם הכל
בהרחבה ,וכבר הקדימוני בדעת זקנים מבעלי
התוספות בשם הרב יעקב ז"ל ע"ש.
אל תרגזו בדרך [מה ,כד]

פרש"י ד"א אל תפסיעו פסיעה גסה ,והוא
מתענית י' ב' ,ואיתא שם דאמר מר פסיעה
גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור
עיניו של אדם ,ובחידושי רעק"א שבת
קי"ג ב' כתב ראיתי בספר שיח יצחק על
חגיגה בסוף הספר בחידושי בנו ,שהביא
בתענית יו"ד ע"ב קושי' בשם הרב מ"ל
למ"ש תוס' שם בתירוצם הא' בהא
דפסיעה גסה נוטלת ממאור עיניו זהו רק
בפסיעה ראשונה אבל מכאן ואילך כיון
דדש דש ,א"כ היכי אמרינן בגמרא וכי
בחול מי התירו ,דהא מ"מ הספק בשבת
לענין לפסוע פסיעה שניה .עיין שם.
והנה בשבת פסיעה שני' לא משכח"ל
אא"כ עבר איסור מקודם על פסיעה

ראשונה מצד הנזק בין אם היתה בשבת
בין אם ה תחיל בהילוכו מבעוד יום ,ונמצא
שצריך לדבר על שבת כשעובר איסור,
ושפיר השיבו וכי בחול מי הותרה ,לומר לו
שצריך ליזהר גם בחול ,ואמנם הרי ראוי
לדעת אם יש זה איסור שבת ונ"מ נמי
בשוגג או שהי' אנוס ופסע אם שרי לפסוע
פסיעה שני' ,וי"ל דשפיר השיב אף על
פסיעה ראשונה שהיא אסורה גם משום
איסור שבת ,ומאחר ובשבת אין נ"מ בין
ראשונה לשני' א"כ ה"ה שני' דאסור
משום איסור שבת ,וניחא קושיא שהביא
הגרע"א.
אמותה הפעם וגו' [מו ,ל']

עי' רש"י סבור הייתי למות כו' בעוה"ז
ולעולם הבא שנסתלקה כו' שיתבעני
הקב"ה מיתתך כו' ,אף שקובר את בניו
הוא ענין שמוחלין לו על כל עונותיו והם
יסורין של אהבה כבברכות ה' ב' ,י"ל דיש
בזה גם ענין תביעה שהקב"ה מדקדק עם
סביביו כחוט השערה[ ,ועי' רש"י ל"ז ל"ה
ד"ה אבל שאולה ,סימן זה היה מסור בידי
מפי הגבורה אם לא ימות א' מבני בחיי
מובטח אני שאיני רואה גיהנום] ,ואפשר
דחשש שאולי לא הי' צריך לשלחו לאחיו
בשכם ששנאו אותו [והוא גרם לזה
ששינהו בין הבנים ונתקנאו בו כבשבת י'
ב' ע"ש] וגרם מיתתו ,א"נ שידע שצריך
להיות לו י"ב שבטים והם כל בית ישראל
ואם נגרם שחסר אחד [וגם הוא החביב
והחשוב ומאשתו העיקרית] יש מקום
לתביעה.
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דברי חכמים  -בהלכות איסור הוצאה מרשות לרשות א'
הליקוט נכתב בקיצור לעיונא ולברורי וח"ו לא בא לקבוע הלכה גם במקום שנכתב בלשון הלכה פסוקה
◄ אסור לשאת משא בשבת אף בעיירות שמתקנים עירוב כי על הרוב יש בזה מכשולים*( .א) ◄ ובכל פעם שמוצאין את חוט
העירוב מקולקל ,הספק הוא אם נתקלקל אחר השבת או קודם השבת ,דהסיבות שמקלקלות בהן הן מצויות בכל יום( .א) ◄
איסור טלטול (א"ה בעירוב הכללי) זה מעיקר הדין ולא חומרא ,ואין אפשרות להקל בזה ,ואין ספק ששכר מצוה זו מרובה
ולפום צערא אגרא ,ואשרי הזוכה לה( .ב)
◄ הוציא בגדו לרה"ר ולבשו ברה"ר כשהוא מהלך חייב( .א) ולפי"ז אין תקנה למי ששכח והוציא בגד לרה"ר ללבוש אותו
בעודו מהלך ,דהוי הנחה*( .א)
◄ וה"ה בפושט בגד בעודו מהלך דחשיב עקירה*( .ח) ◄ ובספר בעניני הוצאה כתב דהפושט בגדו כשהוא מהלך לא חשיב
עקירה.
◄ המחזיק את האבנט בהילוכו יש בזה משום הוצאה*( .א) ◄ ולא שייך בזה איסור הנחה ע"י שמיטת האבנט (וכיוב"ז)
מידו ,דהא אדרבא איגלאי לכל דל"ה כאן משא( .ג) ◄ ויש להסתפק בחוטי הציצית אם רשאי לאוחזן בידו בשעת הליכה ,מי
אמרינן הרי שימושם למצוה ,ואין מצותן מתבטלת באחיזתו ,ושפיר חשיבי כחלק מהבגד ,או"ד כיון דלאו אורחי' בהכי מתורת
מלבוש ,הרי זה דומה למשא( .ב) ◄ יל"ע גם בטלית עצמה שמחזיקים הציצית ביד או קצה הטלית ליד הכנף דבכלל האיסור,
ומיהו חביקת הידים על הטלית י"ל דשרי( .ג) ◄ אבל בתכשיטין של מתכת שמוציאן בכה"ג שאוחז חלק בידו (אי משכח"ל),
שמא באמת פטור ,כיון שחלק ממנו בטל לגבי האדם ,וצ"ע בזה( .ב)

◄ שעון יד בשבת אסור (לצאת בו)*(.א) ◄ וכן שעון זהב לנשים אין לצאת בו בשבת*( .א) ◄ אין מועיל ללבוש את
השעון על השרוול הפתוח להחזיקו במקום הכפתור ,בשביל להתיר לצאת בו ,שמפני חשיבותו אינו בטל*( .א) ◄
ויתכן שחייב חטאת בכה"ג אם זה רה"ר( .ה) ◄ אבל מטפחת מהני לקושרה כנ"ל להוציאה*( .א)
◄ משקפים מותר לצאת בהם בשבת( .א) ◄ ואף אם הולכים בעינים עצומות ◄ )*( .ומעדיפים את המשקפיים שמקיפים
את רוב האוזן( .ב)
◄ כיסוי של ניילון שמלבישים על הכובע בשעת הגשמים ,אסור לצאת בהן בשבת*( .א) ◄ ונראה דאף כשחושש שהגשמים
יחדרו דרך הכובע ויצערוהו נמי אסור ,ולא דמי למ"ש במ"ב סי' ש"א ס"ק נ"ד לענין נתינת בגד על צעיף מפני הגשמים ,דהתם
גם הבגד העליון מתיחס לאדם ,ושייך להשתמש בו גם בלי התחתון ,משא"כ כיסוי הניילון שאין ליחסו כמלבוש אדם שאינו
אלא כיסוי לכוב ע ,ולא שייך לשמש בו כמלבוש ,והרי"ז כאילו נתן טס על כובעו ,וגם לא שייך לומר שמתבטל לכובע ,ואף אם
הי' באופן שהי' שייך לחשבו דרך מלבוש ,נמי הי' אסור משום דרגילות לשלפו בהפסקת הגשמים או בכניסה לבית ,ואיכא
למיחש דאתי לאיתויי( .ב)
◄ מה שרגילים כהיום לתפור כפתור נוסף בבגד במקום צנוע להיותו למשמרת באם יאבד אחד מהכפתורים ,חשיבא הוצאה
כמו מעות התפורים דבתרווייהו כונתו רק לשמרן ,ואין שום חילוק בחשיבות הכפתור ,ואם אורחי' בהכי יש כאן חיוב חטאת.
(ב) ◄ לבטל כפתור רזרבה ע"י שאומר שלא ישתמש בו אף פעם אם יפול ולאחר שבת יזרקנו לפח ואז יחשב טפל לבגד ,לדעתי
זה לא מועיל ,הדבר לא תלוי בך אלא בדרך העולם( .ה)
◄ המצניע דבר לרפואה והוציאו חייב ,ולכאו' גם המצניע לצורך רפואה סגולית חייב ,וגם אם הוא מדומה שהיא רפואה
סגולית שהמצניעה מחשיבה לאמיתית ,ואף כשהצניע עבורו מי שמכיר באי אמיתתה ,נמי יהי' חייב( .ג)
◄ נראה דלכו"ע חי הנישא ברשות הרבים נחשב כשותף בהוצאה ,והלכך אסור לאדם להיות נישא ע"י עכו"מ ,וכן ע"ג בהמה
גם בלא איסור דאין רוכבין( .ב)
א .חזו"א .ב .חו"ב ג .זכר דבר להגרד"ל שליט"א ד .אמרי יושר ה .הגרי"י פוזן שליט"א ו .במסכת ז .מפי השמועה
ח .חדוותא דאורייתא ט .הגר"י בויאר שליט"א י .אמרי יחזקאל ◄ מקום שמסומן * ע"י האות זה לך האות שהוא בע"פ ולא מכתביו

לעולם אל ימנע אדם את עצמו מביהמ"ד אפילו שעה אחת
רבי אליהו הכהן בייפוס שליט"א – ביהמ"ד דרכי אי"ש
בענין בליעות בכלים של אולם שמחות
כשעושים שמחה באולם מצוי לפעמים [אף בהכשרים
מהודרים] ובפרט בשמיטה ,שיש דברים שההכשר נוהג להקל
והאדם עצמו לא מיקל בזה ,אלא שמסכם עם בעל האולם
שיביא רק דברים שאין בהם חשש( ,מומלץ לשאול אם הביאו
מה שסיכמו שמצוי בזה תקלות) ויל"ד אם יש לחוש לבליעות
של הכלים.
ויש כמה סוגי חששות א' ירקות מהגבול הדרומי במקומות
גבוליים שיש לחוש שהם עדיין בגבול א"י והו"ל ספיחים ,ב'
ירקות שגדלו בחו"ל אבל השתילים נשתלו במשתלה בארץ
ויש חשש של שמור ,נעבד וספיחים ,ג' ירקות עלים שגדלים
על מצע מנותק שמקילים על סמך דחשיב בית ,ויל"ד דכיון
שזה מקום גידול נאות חשיב שדה ולא בית ,ד' בהמשך
השמיטה יש גם נידון של פירות נכרי שחייבים בביעור
וההכשר לא מקפיד ע"ז – ויל"ד על כל חשש בפ"ע ,וכעת
הנידון כשיש מצבים שצריך לחוש מה דין הבליעות.
והנה יש להשתדל שהכלים לא יהיו בן יומו ובאינו ב"י שהוא
קנס אטו בן יומו בזה הולכים לקולא בספקות ,עי' גליון
מהרש"א יורה דעה סימן קכב סעיף ב שכתב "מיהו כשיש
צדדים להתיר המאכל שנתבשל אלא דאין סומכין להתיר ,יש
להקל על כל פנים להתיר הכלים אחר שישהו מעת לעת" .וגם
בכל דברים הקנוים בהכשרים יש חששות של בליעות של אינו
בן יומו .ומי שבאמת לא קונה דברים מבושלים בהכשר מובן
שיחמיר גם להגעיל את אולמות השמחות .אבל מי שאוכל
בד"צ רגיל אין צריך להחמיר בזה.
וכשיודע שיש כלים בני יומן שבלעו מפירות שיש בהם חשש
צריך שאלת חכם מה לעשות כל מקרה לגופו ,ועי' רדב"ז ח"ג
סי' תקל"א שרצה להחמיר בחצילים דחשיב ערלה אבל אמר
שבטעם לא מחמיר ע"ש ,וכן עי' ביאור הלכה סי' תפ"ט לגבי
חדש שהחמיר מאוד וכתב בתוה"ד "וכן בפליטת כלים
ושמרים יש צדדים להקל".
ויש נדון כלי שבשלו בו טבל וכעת הוא אינו ב"י והבליעות
נטל"פ ,ואף אם בעודם בכלי הם לא נטל"פ מ"מ ביציאתם
לאוכלין הם נטל"פ ,דמדאורייתא הן בטלין וכרגע לא שייך
להפריש מהם תרו"מ [מיהו בדבר חריף דמחליא לשבח שייך
בו חיוב הפרשת תרו"מ בעודו בכלי ,אמנם תליא בפלוגתא
אם בכל גווני דדבר חריף שייך בו מחליא לשבח] יש לעיין מה
דין הכלי ,ויש בזה ג' דעות ,יש אומרים שלעשר אין טעם כיון
שזה נטל"פ וגזרו חכמים לא להשתמש בכלי איסור שאינו בן
יומו ממילא ע"כ צריך להגעיל את הכלי ,וי"א שכיון שא"א
לעשר ממילא מותר להשתמש בכלי ללא לעשר שלא מצינו
שחכמים אסרו באיסור טבל דבר שאין לו תקנה לעשר ,ויש
להוסיף שהרי בעלמא יש איסור להשתמש בכלי שאינו בן יומו
אבל בכלי שהוא טבל אין איסור לבשל שהרי ישתמש ויעשר,

וגם כאן הוא משתמש ואם יהי' צריך לעשר יעשר ,ומה שאח"כ
לא יכול לעשר כי זה נטל"פ ואין כאן טבל לעשר ,זה לא סיבה
לאסור את השימוש מעיקרא ,וי"א שצריך לעשר שתוכן הגזרה
של אינו ב"י היא לדון את הכלי כאילו הוא בן יומו ,והרי אם
הי' בן יומו הי' צריך לעשר את מה שמבשל בקדירה וא"כ גם
באינו בן יומו צריך להתנהג כאילו הוא ב"י ולעשר.
וכמו"כ יש לדון גם בעישר בשבת במזיד שהאוכל נאסר
לאותה שבת ,ואח"כ רוצה אחר שעשה תנאי לעשר אם שייך,
דלכאו' אין טעם לעשר כיון שהאוכל כבר אינו טבל ,או"ד
דסו"ס אם יעשר נמצא שלא נהנה מהאיסור שבת דגם לולי
המעשר הראשון הי' יכול לאכול ,וכן בכה"ג שביטל איסור טבל
לכתחילה באופן שיש ביטול אבל אסור מדין אין מבטלין
איסור לכתחי' ,האם יכול לעשר עכשיו או"ד דכיון שכבר בטל
ברוב אין לו תקנה.
ויש לדון בבליעה של פירות שביעית ,דהנה פירות שביעית
שהתבשלו יחד עם פירות אחרים זה מבואר שיש בליעה וגם
הפירות חולין יש בהם קדו"ש וחייבים בביעור ,ויל"ד אדם
שבישל בכלי פירות שביעית ובתוך מעל"ע בישל פירות חולין
אם צריך לשמור קדו"ש מדין טע"כ ,ויש מקום לומר דבכלים
דידן שאין נרגש לנו הטעם אע"פ דלענין איסורים מחמירים
דיש טעם מ"מ לענין קדו"ש י"ל דכיון שהטעם לא נרגש אין
בו דין הפסד שהוא מופסד ועומד מחמת מיעוט חשיבותו ,ויש
סמך לזה ממש"כ הרמב"ם פט"ו מתרומות הי"ט דסגי לשטוף
כלי תרומה וא"צ הגעלה ,ובתשובה לחכמי לוני"ל פירש
דמקורו מהמשנה תרומות פי"א מ"ח המערה מכד לכד ונוטף
שלשה טיפין ונותן לתוכו חולין ,והיינו שפי' טעם הדין משום
דאחר ג' טיפין אין לו חשיבות וא"צ לנהוג בו דין תרומה ולמד
מזה דה"ה טעם שנבלע בכלי ,והראשונים חלקו עליו דהכלי
אוסר בנותן טעם כמבואר חולין קי"א ב' ,וימק"ל דלענין
שביעית בכלים דידן לכו"ע לא יהי' בטעם קדו"ש דהוא מופסד
ועומד וכנ"ל( ,אמנם מהמשנה של ג' טיפין אין ראיה לדעות
הראשונים שפי' דמשום ביטול ברוב אתינן עלה והקלו כה"ג
בביטול איסור לכתחי' אמנם באב"מ כתב בתשובה שביטול
ברוב הוא עובר על משמרת תרומותי ואם מותר לבטל סימן
שלא חשוב וחשיב מופסד ולכן מותר לבטל) .אמנם שו"ר
שבקיצור הלכות פ"ו י"ג כתבו שצריך לנהוג קדושה בטעם
דלא ככל הנ"ל שנקטו שאם מחמירים שיש טעם צריך
להחמיר שיש טעם טוב.
ובדרך אמונה (צהה"ל פ"ד אות כ"ג) הביא שמועה בשם
הקה"י שצידד דטעם שביעית הבלוע בכלי הוי כנפסד מאחר
שא"א לעשות עמו שום דבר וממילא התבשיל שנתבשל
אחריו אין בו קדו"ש ולא דיני שביעית.

לע"נ הרב הגאון ר' אהרן הכהן בן ר' אורי שרגא בייפוס זצ"ל נלב"ע י' טבת

הגאון רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל
בס"ד בעזהי"ת יום ג' פ' וירא תשע"ב
לסדר .למען ...יצוה ...ושמרו דרך וכו'
לבניי ולבנותיי ולכל יוצאי חלצי ,אשר חנן ד' אותי,
שיחי' ביראת שמים לאורך ימים ושנים טובים בבריאות
ונחת ובשמחה וכל טוב אמיתי הנני העני ממעש ,שפל
ונבזה באמת ,מפיל תחינתי לפניכם ,בבקשה שטוחה,
בכל לשון תחינה ובקשה.
שלמען כבוד שמו יתברך ויתעלה ,תעשו עם נשמתי
האומללה חסד של אמת ,ובזה תקיימו מצות כיבוד אב
של מכבדו במותו ,בהידור ,ובזה תעשו כמובן גם טובה
לנשמתכם לנצח.

א .תתרגלו להתפלל ולברך את התפילות והברכות,
במתינות ,בנחת ,ובביטוי שפתים ובריכוז המחשבה,
להרגיש שמדבר לבורא עולם "וימינו תחבקני זו
תפילה" מד"ר שיר השירים (פרשה ב') ,דברי חז"ל
קודש קדשים ,לאיזה דרגה של קירבה עד ד' אפשר
להגיע" ...וימינו תחבקני" ,כביכול ,ואין זה מדת
חסידות ,או הידור ,או חומרה .זה חמור מאוד כדאיתא
בשו"ע קפ"ה סק"א במשנה ברורה ,וז"ל כתב בספר
חסידים מעשה באחד שמת וכו' [ונתגלה בחלום לאחר
מקרוביו ואמר לו בכל יום דנין אותי על שלא הייתי
מדקדק לברך כל הברכות בכונת הלב וכו' ע"ש]
וכשמתרגלים בזה קונים בזה קנין עולם ,ואשריו בזה
ובבא ,והבא ליטהר מסייעים אותו ,להפסיק משהו
קודם אמירת השם הק'.
ב .למען כבוד שמו יתברך ויתעלה להתרגל בלימוד ספרי
מוסר ,שמים וארץ ההבדל בעבודת ה' יתברך ,כשלומדים
מוסר.
וכתב בספר הק' מסילת ישרים פרק ב' וז"ל ,וההולך
בעולמו בלי התבוננות אם טובה דרכו או רעה .הנה הוא
כסומא ההולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה
ורעתו קרובה מהצלתו עכ"ל ,כשאין לומדים מוסר אין
יודעים כלל שדרכו לא טובה ,כי כל דרך איש ישר בעיניו.
על כן שמעו ותחי נפשכם ,התגברו על היצר הרע הזה
שלא נותן ללמוד מוסר ,כי יודע הוא [היצר הרע] כי כאן
מונח כל ההצלה.
ג .לאהוב שלום ,ולרדוף שלום כל ימי חייכם .ולוותר
עבור השלום ,ולשלם עבור השלום אפילו מחיר גדול ,זה
עסק משתלם נאמן בעל מלאכתך שישלם לך וביחוד
שלום ביניכם.
המקרב את קרוביו וכו' עליו הכתוב אומר ,אז תקרא וכו'
ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום.
ושלום אין הכוונה רק "לא מחלוקת" דהיינו שלילי ,אלא
שלום הכוונה חיובית ,דהיינו אהבה ואחוה ושלום
ורעות.

ובזה מקיימים המצוה ,ואהבת לרעך כמוך.
ד .צניעות! לחומרא ,ולא לקולא ,למען כבוד השם
יתברך ,אשרי מי שזוכה להיות מלגיונותיו של מלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא חז"ל אומרים צדיקים ליבם
ברשותם ,ולהיפך הם ברשות ליבם לפום צערא אגרא.
"עפרות זהב" אפשר לגרוף כשאדם מבטל רצונו מפני
רצון הבורא ית"ש.
יפה אחד בצער ממאה שלא בצער ,דברי חז"ל קודש
קדשים ,ח"ו אין בזה שום גוזמה כלל.
ה .עוד זאת אדברה נא ,למען אחי ורעי בני ובנותי ,וכל
צאצאי היקרים שליט"א להיות ער וזהיר בזהירות
מופרזת ,מלהיכשל בחשש גזל רח"ל ,כי בלא עירנות
וזהירות גדולה נכשלים ח"ו מעשים בכל יום ממש ,בכל
מהלך החיים ,אפשר לראות ברור ,איך בלי התבוננות
ומחשבה ,לא חושב כלל וכלל שיש לזה אפילו שייכות
לגזילה.
ובאמת הם דברים שזה גזל ממש ,ובני אדם נופלים
בר ֶשת הגזילה החמורה .וכבר כתוב בספה"ק
ונלכדים ֶ
שכדאי לאדם להפסיד אלף זהובים ,מלהיכנס בספק גזל
של פרוטה אחת .ובאמת על זה ידוו כל הדווים ,כי
הדברים מזעזעים עד דידוכה של נפש.
לא תשובה ,ולא יום הכיפורים ,ואפילו יום המיתה ,לא
מכפרים.
אומרים בשם רבינו הגר"א זי"ע ,רמז על הפסוק בראשית
מ"ג פסוק י"ח ,על ...הכסף ...בתחילה אנחנו מובאים,
דהיינו על פי מה שאמרו חז"ל ,דהיינו שעל זה דנים את
האדם בתחילה ,עכ"ד הקדושים .ובמתנת שמים ,אולי
אפשר להוסיף על דבריו הקדושים ,ע"פ רמז ,שזה המשך
הפסוק "להתגולל עלינו" דאם רואים שהאדם לא נקי
בזה ,צריך שוב לרדת בגילגול ,להחזיר את הגזילה ,רח"ל,
האם זה משתלם ,זה עסק.
ובאמת בדברים האלה ,כמו בכל התורה כולה ,אם יש
איזה חשש רחוק ,צריכים לעשות שאלת חכם ,וחלילה
לא לסמוך על דעת עצמו כלל וכלל ,ואז יילך בטח.
ראינו בזה להעתיק דברי רבינו הרמח"ל זי"ע במסילת
ישרים פרק י"א ,וזלה"ק ,כמו שחמדת הממון רבה ,כן
מכשלותיה רבים ,וכדי שיהיה האדם נקי מהם באמת
עיון גדול ודקדוק רב צריך לו.
ואם נקה ממנה  -ידע שהגיע כבר למדריגה גדולה ,כי
רבים יתחסדו בענפים רבים מענפי החסידות ,ובענין
שנאת הבצע לא יכלו להגיע אל מחוז השלימות ,ע"כ
דבריו הקדושים.
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