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מלגת חג מתן תורה

ימי הרחמים והסליחות

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
בימים אלו ,עמלים תומכי דרבנן במדינות הים ,העושים
נכבדות.

השתדלו והרבו תפילה

ומעשים במסירות אין קץ ,למען חלוקת מלגות ירח
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
והלכה.
תורה
האיתנים
לעמלי קריטריונים שנקבעים על ידי
נבחרים על פי
א .מקבלי המלגה

רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.

מלגות אלו שמגיעות מידי מועד בסייעתא דשמיא
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
גדולהכסדרן.
תמידין
ובהשתדלות מרובה ,על אחת כמה וכמה דחוק
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
חג
מלגות
ג.
והיוקר
העמים
מלחמת
נזקי
שבהם
אלו
בימים
הדבר
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
מאמיר ,הגורם בין שאר נזקיו ,לפגיעה של ממש
יחד.
סיון.
ט"ו
לאחר
בע"ה
תערך
המלגות
חלוקת
ד.בעסקי הכלכלה של נדיבי עם אנשי רוח העומדים
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
התורה.
לימין
המלגות.
עמליעניני
כלל בכל
ו .אין להתקשר למערכת

ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
ועל כן אנו באים בזאת בקריאה של חיבה ,לרבבת בני
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
לכל
נשתדל
לתשובה .אנו
הפונה ומספר
כל פרטי
להשיב הן
מיוחדת
בתפילה
טלפוןלהרבות
הפרשה',
חבורת 'עיון
פניה בע"ה.
להצלחת המגבית והן להצלחת נדיבי העם המוסרים
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
אישי' הגנוז
אוצרקודהטוב
לפתיחת
למעננו,
נפשם
}הטופס
לקבלת
'טופס בקשה
וממונם למלא
ממשתתפי הקובץ,
גם מי שבידו קוד אישי
הטפסים{.
נמצא להלן בסוף הגליון
רבנן.
בעמודיורחימי
למוקירי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
מקבלי
שמתי ולהגדיל
אשרלהוסיף
המחלהבס"ד
'כליכולתנו
ככל
פועלים
ט .אנו
מספר עליך'
את אשים
במצרים לא
לברכת
בתפילה
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

ושנזכה לשנת גאולה וישועה לכלל ולפרט
בברכת התורה
הפרשה'
מערכת 'עיון

מערכת 'עיון הפרשה'

ד

עיון



הפרשה

מלגת חג מתן
תורהידינו
מעושק
למען נחדל

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
האברכים
לציבור
את שמחים
ולהזכירהננו
לשוב ועמליה,
מוקירי תורה
גליון ,וכל
לבשרבכל
המפורסם
הננו
לכללים כי
תמידין כסדרן,
הפרשה'
'עיון
ומעייני
הוגי
שליט"א
המופלגים
שולח תשובות ומקבל מלגות מחוייב
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות .ובהסכמת הנדיבים הנכבדים שיחי' על
אלו,

המלגות.
דעת כן מחולקות
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

לעמוד
חובה
א . .א
כפיידי
השונות על
התוכניות שנקבעים
כלליקריטריונים
בכלעל פי
נבחרים
המלגה
מקבלי
וחלוקה.
חלוקה
בכללידרכנו ,בכל
שליט"א מורי
נכתבו בדקדוק
הכללים
ההשתתפות,
רבותינוהנכתב
ראויות
זמןתשובות
למשיבים
הלימודהיא
זמן המלגה
לקבלת
המענה והן
הן לגבי
ראשוניתלגבי
ב .זכותרב ,הן
כסדרן .הכללים ב'עיון הפרשה' ו'בעיון ההלכה' ,כגון
תמידין לשאר
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
ג .מלגות חג
העתקת תשובות וכו' .המלגות מחולקות על דעת
הגליונות
בשתי
תשובות
מארבעים
למעלה
שענו
קח-קט,
גליונות ששולח התשובות עמד בכללים אלו ללא הוראת
יחד.
היתר .אין לחרוג מכללי ההשתתפות ללא אישור
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
מפורש מהמערכת במענה האנושי או בהודעה
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
המלגות'.נדרים פלוס'].
עניני מערכת
בכל דרך
[בדוא"ל או
כתובה בלבד
ו .אין להתקשר למערכת כלל
שליחת
בשופו"א,ורק על
לברר זכאות אך
גליוןניתן
המלגות
חלוקת
ידי מכל
בקשתנו
בהקפה
לקחת
לאחראין
ז . .ב
בהקדם,עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
מכתב רוכשי החוברות בהקפה ,לשלם את חובם
לכל
להשיב
נשתדל
לתשובה.
ומספר טלפון
כל פרטי הפונה
של גליונות.
כמותאנוגדולה
תשלום על
לאחרונה חסר
פניה בע"ה.
כמו"כ בקשתנו מהנציגים הנכבדים שליט"א להעביר
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
את כל תשלומי הגליון מדי גליון בגליון.
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
אישי
שבידו קוד
הטפסים{ .גם מי
המחזיקיםהגליון
נמצא גלהלן בסוף
הפתוחים
תקשורת
בעמודימכשירי
ברשותם
.
למלא.
מתבקש
הטופס
את
מילא
ולא
לשימושים נוספים מלבד שיחות ,כגון אייפון
מקבלי
מספר
ולהגדיל את
[אףלהוסיף
בס"ד
סמארטפוןיכולתנו
ט .אנו פועלים ככל
'מוגנים'
הקרויים
מכשירים
ודומיהם
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
או 'מסוננים'] ,אינם רשאים להשתתף במסגרות
המלגות השונות .בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

עיון



הפרשה

ה

מלגת חג מתן תורה

איש לרעהו יעזורו
מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
האברכים
שניםלציבור
לבשר
גדולה,הננו
ועמליה,
מוקירי
להיות שותפים
שמחיםכמה
זכינו מזה
תורהדשמיא
בסייעתא
תורה,כי
כסדרן,
תמידין
הפרשה'
'עיון
ומעייני
הוגי
שליט"א
המופלגים
בסיוע בערבי מועד ,לכרבבת משפחות אברכים חשובים עמלי
רבנן.הבעל"ט מאות מלגות
למלכיתורה
כיאה מתן
לכבוד חג
לחלק גם
עלה
בדרך כבוד
בידינוהגונות
במלגות
נכבדות.
מלגות אלו ,מושגות בהשתדלות גדולה ועמל רב של חודשים
המלגה :תורה והלכה.
למען עמלי
המועדים,
קודם
ארוכים
לקבלת
כללים
מספר
להלן
הן אמנם ,עם כל המאמצים הכבירים ,הלא כבר אמרו 'אין הקומץ
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
משביע את הארי' ,ולכן באים אנו בקריאה של חיבה לבני החבורה
וחלוקה.
חלוקה
מורי
דאורייתא ,ליטול חבל
תמכין
בכללכל
דרכנו,ואף
הפרשה'
שליט"אעיון
רבותינו 'מפעל
חברי
ראויות
תשובות
למשיבים
היא
המלגה
לקבלת
ראשונית
ב .זכות
ולהיות שותפים בעניין נשגב זה ,ומקבלין דין מן דין ואמרין איש את
תמידין
כסדרן.ולאחיו יאמר חזק.
רעהו יעזורו
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
חג
מלגות
ג .וכפי אשר ישתתף כל אחד ,אם רב ואם מעט ,תרבה זכותו ויגדל
הגליונות
תשובות בשתי
מארבעים
הדיןלמעלה
שענו
גליונות
ולהאדירה ,והן
להגדיל תורה
הבעל"ט ,הן
קח-קט ,ימי
חלקו לקראת
יחד.
בהחזקת רבבות אלפי נפשות ישראל ,בני אברכים שמהם תצא תורה.
סיון.
ט"ו
לאחר
בע"ה
תערך
המלגות
חלוקת
ד .ועל ידי זה נעשה בשם ה' ונצליח לעמוד ביעדים שהוצבו לירח
יתברך.
מועד בעזרתו
על והולך
מוסיף
להיות
ואולי אף
הבעל"ט,
ומיקומה.
החלוקה
טלפון
שיחת
יקבלו
האיתניםהמלגה
ה .מקבלי

ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ניתן להשתתף בדרכים דלהלן:
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
 עמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות' :תחת השם 'עיון הפרשה'. ,iyun@actcom.co.ilעם
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל:
היממה].
אנובכל
ממוחשב
טלפון[מענה
076-8178004
כל  -קו
שעותלהשיב לכל
נשתדל
לתשובה.
התרומות :ומספר
פרטי הפונה
במשרד 076-8178007 :בשעות הפעילות [מענה אנושי].
פניה בע"ה.
ירושלים)
(חגי,
635
סניף
(,)17
מרכנתיל
בנק
בנקאית:
העברה
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
חשבון ( 91018לפקודת 'עיון וברכה').
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
אישי
בשורת קוד
פרטיושבידו
גם מי
בעמודי
להלן בסוף
נמצא
ההערות,
הטפסים{.את
מסוים ,נא לציין
הגליון אברך
להשתתף במלגת
המעונין
מסויים למלא.
מתבקש
הטופס
ולא מילא
אפשרית מסכום של  50ומעלה בכפולות
אברך
את במלגת
השתתפות זו
הבעל"ט.
ככלראש
פועלים ערב
אנו  ,₪ 50עד
ט .של
להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
השנהבס"ד
יכולתנו
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
בברכת 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזו'
בברכת התורה
מערכת 'עיון הפרשה'

מערכת 'עיון הפרשה'
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אגרת ברכה מהנדיבים הנכבדים הי"ו
לאברכים המופלגים מקבלי מלגת 'ירח האיתנים' ו'עיון ההלכה'

בס"ד .ערב ימי הרחמים והסליחות.

לעטרת ראשנו חכמי התורה שבא"י
פינו מלא שירה להקב"ה שזיכנו בזכות
הגדולה לסייע מעט לעמלי התורה.
אנחנו יודעים ובטוחים שרק בזכותכם
ובזכות ביתכם נשות החיל העומדות
לימינכם ,אנחנו חיים ,ומכחכם נַ ַתנוּ לכם.
חזקו ואמצו ודעו נאמנה כי עיני ישראל
אליכם ולעמל תורתכם.
יישר כחכם!!
בהערכה ובהכנעה לפני עמלי התורה
ובברכת כתיבה וחתימה טובה
אחיכם שבגולה

עיון



הפרשה

~~
 
~
~ 


~~

~ ~
 

~ ~
 ~~~

~~
   
 
 
 ~~~
~
~~~

הבאים
ירח האיתנים ראה עמודים
חלוקת מלגת
כללי

ז
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עיון



הפרשה

חג מתן
תורהשלא נקלטו
תשובות
מלגת על
בעקבות תלונות
במערכתידידנו הנכבדים אנשי רוח
מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
הננו לשוב ולבקש להקפיד על שליחת
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
כדלהלן:
הבעל"ט מאות מלגות
תשובות מתן תורה
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג
נכבדות.
א .יש להשאיר את ‘טופס סימון לתשובות שנענו’ בשלמותו {לא
ההלכה’} ,ולהדקו לדפי התשובות.
כלליםשל ‘עיון
מספרהחלק
לגזור את
לקבלת המלגה:
להלן
ואת
הפרשה
עיון
תשובות
את
נפרדים
בדפים
לכתוב
יש
א.ב.מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
וחלוקה.משלוח יחד עם
חלוקה באותו
הכל יחד
תשובות עיון
ולצרףבכל
ההלכה,דרכנו,
שליט"א מורי
רבותינו
הטופס.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
כסדרן.התשובות על דפי דפדפת או מחשב בצורה מסודרת
תמידיןלכתוב
ג .יש
ניתנת
לא
וכד')
הגליון
גבי
על
כתיבה
(כגון
אחרת
צורה
כל
ונקיה,
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
להתקבל.
שענו יכולה
וממילא לא
לבדיקה
מארבעים תשובות בשתי הגליונות
למעלה
קח-קט,
גליונות
יחד.מומלץ לכתוב על כל דף את השם והקוד האישי.
ד.
סיון.
ט"ו
לאחר
בע"ה
תערך
המלגות
חלוקת
ד.ה .יש לבדוק היטב לפני השליחה על מילוי כל פרטי הטופס.
התשובות.
יקלטו
במלואו
שלא
ה.טופס
ומיקומה.
החלוקה
ולאמועד
יתקבלעל
לאטלפון
שיחת
ימולאיקבלו
המלגה
מקבלי
המלגות.
עניני
בכל
כלל
למערכת
להתקשר
ו .ו.איןתשובות שמגיעות לאחר הזמן האחרון לשליחת התשובות
יתקבלו.
הטופס,
המופיע ע”ג
לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
לא ניתן
המלגות
חלוקת
ז .לאחר
עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
מכתב
בעקבות שיבושי דואר רבים מומלץ לשלוח התשובות באחד
ז.
ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
הפונה
פרטי
כלממוקדי האיסוף .
בע"ה.פרטים אישיים יש לבצע רק בדרכים הכתובים ע”ג
פניה שינוי
ח.
אחד
מכל
ומבקשים
חוזרים
אנו
המלגות
קבלת
המשך
לצורךמצידו השני ,שינוי שנכתב רק ע”ג הטופס לעיתים רבות
ח.הטופס
נקלט .הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
ממשתתפי
לא
שבידו קוד אישי
מי
גם
הטפסים{.
בעמודי
הגליון
בסוף
להלן
נמצא
ט .צורת שליחת תשובות בדוא"ל ,ראה הודעה נפרדת.
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
י .מומלץ לעקוב בקו המידע  076-8178002אחר תשובות
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
שהתקבלו מערכת {הקו שודרג ונח יותר למעקב} ,האם לא
מלגות.
התחייבות למתן
את אין
אולם
המלגה,
נקלטוואת
המלגה
החלוקה ,לא
בהנ"ל קודם זמן
המערכת
לעדכן
גובה יש
תשובות
התקבלו בעת החלוקות או
שלא
יתקבלו תלונות על תשובות
התורה
בברכת
לאחריהן.
מערכת 'עיון הפרשה'
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הפרשה

ט

שליט"א
והוגי
למעייני
הקובץתורה
חג מתן
מלגת
כללי
הנכבדים את
ידידנולהבהיר
ובעזרת הננו
הבעל"ט,
האיתנים
לקראת
אנשי רוח
להשי"ת
ירחוהודאה
שבח
מתוך
הנכבדים
הקובץ
מהוגי
נבקש
תקלות
למניעת
החלוקות.
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
כדלהלן:
ההודעות,
בכללים
שליט"א,
כסדרן ,כי
תמידין
ובשארהפרשה'
ומעייני 'עיון
לעייןהוגי
שליט"א
המופלגים
מאות מלגות
הבעל"ט
תורה
חג מתן
לחלק
{נושאיבידינו
עלה
לאברכים;
ההלכה
ומלגת עיון
האיתנים
לכבודירח
גם מלגת
חלוקת
ההודעה:
נכבדות.מלגות בכרטיסי 'אידיש כארד' לבחורים; חלוקת זכיות כספיות
חלוקת
שהוגרלו לאברכים ולבחורים; שעות פעילות המשרד; הודעות שונות}

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
בתפילה
הוא
דלהלן,
בהודעות
יודגש כי
הדברים,
בפתח
האמור קריטריונים שנקבעים על ידי
כל על פי
נבחרים
המלגה
מקבלי
א.
וחלוקה.האיתנים ,כאמור
לקראת ירח
מלגות
לחלק
בידינו
יעלה
שאכן
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה
תשובותבמיוחד
למשיבים דשמיא
תפילה לסייעתא
לקבלת כולנו
בתחילת הגליון
ראויות
המלגה היא
בהודעהראשונית
ב .זכות
בימים האלו ,מידע מדויק יפורסם בע"ה בקו המידע כאמור להלן.
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
ההלכה -
ומלגת
האיתנים
שענוירח
מלגת
חלוקת
הגליונות
עיוןבשתי
תשובות
מארבעים
למעלה
קח-קט,
גליונות
לאברכים
יחד.
משיבי 'עיון הפרשה' גליונות
לאחרמבין
מחולקת
תשפ"ג,
ד .מלגת
א.
ט"ו סיון.
בע"ה
האיתניםתערך
ירחהמלגות
חלוקת
מגליונות
גליון
בכל
בממוצע
תשובות
עשרים
לפחות
על
שענו
קצז,
קצג
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
המלגות.בין המשיבים ב – ג'
דרגות זכיה,
שלש
הגרלה
להתקשרתתבצע
איןבחלוקה זו
אלו,
עניני
כללעלבכל
למערכת
ו.
דרגות זכיה ,כפי שנקבע לפי איכות וכמות התשובות ,כאשר בכל דרגה
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
יחולקו מעל  1000מלגות בסכום שיקבע סמוך למועד החלוקה.
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
ב .מלגת 'עיון ההלכה' לגליונות קצג  -קצז ,מחולקת מבין המשיבים כפי
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
כללי החלוקה המתפרסמים בפתח מדור 'עיון ההלכה' ,יודגש כי אנו עושים
פניה בע"ה.
מאמץ רב בס"ד להוסיף מלגות ככל הניתן .כמו כן הננו לשוב ולהבהיר,
גובהמכל אחד
ומבקשים
חוזרים
כמות אנו
המלגות
קבלת
לצורך
התרומות
נקבעת לפי
המלגות
מלגות,
המשךלמתן
התחייבות
ח .אין
כי
הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
ממשתתפי
שמתקבלות בס"ד.
באחת קוד אישי
המלגה ,שבידו
הטפסים{ .גם מי
לאברכיםהגליון
להלן בסוף
ג.נמצא
מהרשתות
בעמודיעל שם זכאי
יופקדו בע"ה
המלגות
מילאאואת
ולא
למלא'.אידיש כארד' ,כפי בחירת הזכאי
מתבקשכרטיס
הטופסהמכבדות
הרשתות
שבהסדר
מקבלי
מספר
את
ולהגדיל
להוסיף
בס"ד
יכולתנו
ככל
פועלים
אנו
ט.
בקו  076-8178003שלוחה  ,2כמפורט בהודעה בעמודים הבאים {מי
מלגות.
למתן
התחייבות
בהנ"ל
אין
אולם
המלגה,
גובה
ואת
המלגה
שלא בחר רשת במועד ,יוכל לבחור רשת רק לאחר חג הסוכות ,כמפורט
בהודעה להלן על בחירת רשת} .בדיקת רשת שנבחרה ניתן לבצע בקו
בברכת התורה
הנ"ל שלוחה .3

מערכת 'עיון הפרשה'
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מלגת חג מתן תורה

הפרשה

ד .רשימת מקבלי המלגות ,גובה המלגה ומועד הפקדת המלגות
ברשתות השונות ,יעודכנו בע"ה בקו המידע 076-8178003 :שלוחה ,1
רוח
אנשי
הנכבדים
השנהלהשי"ת
והודאה
יפורסם
המלגות
ידידנו עדכון
ובעזרתסופי של
הבעל"ט .מועד
שבח ראש
מתוך לאחר
בל"נ
האברכים
לציבור
לבשר
שמחים
הננו
ועמליה,
תורה
מוקירי
זה{ .לאחר הקשת שלוחה  ,1יעודכן בע"ה המידע בשלוחה .}1
בקו
כי
כסדרן,
תמידין
ומעייני
שליט"א הוגי
אחת
טלפונית
הפרשה'הודעה
'עיוןלאברכים
בע"ה
ההפקדות נשגר
המופלגים קודם
ה .כמו כן
מלגות
הבעל"ט מאות
תורה
גובה מתן
לכבוד חג
לחלק גם
שמספרו 076-
מקו טלפון
המלגה.
בלא ציון
בידינולמלגה,
עלה זכאות
על
נכבדות.
 .8178003כמו"כ נשגר הודעת אימייל לכתובות המעודכנות אצלנו
(המעונין להכלל ברשימת התפוצה להודעות ישלח הודעה לכתובת
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
המערכת.)iyun1@iyun.co.il:
ידי
על
שנקבעים
קריטריונים
פי
על
נבחרים {מעל  300קוים} יתכנו בימים אלו נפילות
המלגהקוי טלפון
מקבליהוספות
א .על אף
ו.
וחלוקה.
חלוקה
בכל
דרכנו,
מורי
שליט"א
רבותינו
עקב עומס הפונים הרב ,במידה והקו מנותק יש לשוב ולהתקשר
בקו.
ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
זכות יותר.
ב.מאוחר
כסדרן.
תמידין
לשם פתיחת החשבון לבוחרי רשת ,יש לגשת לאחד מסניפי הרשת
ז.
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
חג
מלגות
ג.שבה הופקדה המלגה ,ולהציג תעודה מזהה ומספר קוד אישי .אין צורך
הגליונות
בשתי
מארבעים
בקופה למעלה
קח-קט ,שענו
גליונות
בכל הרשתות
תשובות כן
הרשתות .כמו
הראשית ,בכל
בפתיחת חשבון
ניתן לממש את הזיכוי בכל סניף מסניפי הרשת ,גם אם נפתח החשבון
יחד.
סיון .יש להזמין במערכת
ט"ויוסף'
'משנת
רשת זו.
אחר של
ד.בסניף
במכירתלאחר
תערך בע"ה
המלגות
חלוקת
בהודעה
כמפורט
ה.שלהם,
רשתות.על מועד החלוקה ומיקומה.
לבחירת טלפון
יקבלו שיחת
המלגה
מקבלי
כארד' שהונפק עבור
'אידיש
כרטיס
למחזיקי
הזכאות
מימוש
לשם
ו.ח.אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
'עיון הפרשה' ,ניתן לרכוש בכל חנויות המזון שבהסדר כרטיס זה ,ולשלם
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
באמצעות הכרטיס – ככרטיס אשראי לכל דבר .בכל עת ניתן לבדוק
עם
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל,iyun@actcom.co.il :
יתרת הסכום שבכרטיס ,בטל .03-6364664 :מספר טלפון חברת התפעול
לכל
נשתדל
לתשובה .אנו
טלפון
הפונה
כל
להשיבזה הוא
מובן שקו
.073-2490369
הכרטיס:
ומספראודות
לבירורים
פרטיכארד',
'אידיש
פניה בע"ה.
לבירורים בנושא תפעול הכרטיס בלבד ,ולא בנושאי חלוקת המלגות
רק
ח.וכו'.לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
}הטופס
הואאישי'
קוד
לקבלת
בקשה
'טופס
התורמים,למלא
דעת הקובץ,
ממשתתפי
לרשתות מזון
כארד'
'אידיש
בכרטיס
השימוש
ט .על
אישי
קוד
הטפסים{.
בעמודי
לרשתותהגליון
להלן בסוף
נמצא
לצערינו
שבידוזה.
מיכרטיס
גםעם
בהסדר
הנמצאות
ביגוד – גם
בלבד ,ולא
למלא.
מתבקש
הטופס
נאלץמילא
ולא
שאינו על דעת הותרמים.
שימוש
שיהא בו
אתכרטיס
לחסום
מקבלי
מספר
את
ולהגדיל
להוסיף
בס"ד
יכולתנו
ככל
פועלים
אנו
ט .לתשומת לב ,תוקף כל המלגות ושוברי הזיכוי עד ערב ראש חודש אדר
י.
מלגות.
הזכאותלמתן
התחייבות
ניתןבהנ"ל
לאאין
אולם
המלגה,
בלבד.גובה
תשפ"ג ואת
המלגה
[גם
בשופו"א
לממש את
תאריך זה
לאחר
בחשבונות שכבר נפתחו].

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'
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הפרשה

אי

מלגת חג מתן תורה

יא .אנו עושים כל מאמץ אפשרי להקדים את חלוקת המלגות ככל האפשר,
ובאם יעלה בידינו נעדכן בקו הנ"ל בע"ה.

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח

לבחורים
לבשרכארד' –
'אידיש
כרטיסי
זכיות
חלוקת
לציבור האברכים
שמחים
דרך הננו
ועמליה,
תורה
מוקירי
כסדרן ,כי
ההלכה'הפרשה'
ומעייני 'עיון
האיתנים הוגי
ירחשליט"א
המופלגים
גליונות
תמידיןמשיבי
לבחורים מבין
תשפ"ג ו'עיון
א .זכית
מלגות
הכרטיסיםמאות
כארד'.הבעל"ט
'אידישתורה
חג מתן
בע"הלכבוד
לחלק גם
ידי
ישלחו על
בכרטיסי
בידינותבוצע
עלה  -קפז,
קפג
נכבדות.לזכאים.
הדואר
ב .בין המשיבים במסגרת 'עיון הפרשה' יוגרלו מלגות ב 3-דרגות זכיה
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
שונות ₪ 600 ₪ 300 ₪ 150 :כפי רצף התשובות ,ואיכותן .למשתתפי 'עיון
ההשתתפות,על ידי
בכללי שנקבעים
קריטריונים
נבחרים על
המלגה
מקבלי
א.
משיבי
לגליוןפילעומדים
בע"ה ₪ 100
'יחולק
ההלכה
חלוקה
 10בכל
דרכנו,
שליט"א
רבותינו
וחלוקה ₪ 100.נוספים סה"כ
ברצף ,יקבלו
גליונות
מורי מעל
בקביעות
ההלכה'
'עיון
על
בהגרלה
למשיבים הזכיות
 ,₪ 1.200מלבד
זכות סה"כ
.₪ 600
ראויות
תשובות
לבחור :היא
אפשריתהמלגה
מלגהלקבלת
ראשונית
ב.
כסדרן .להלן.
תמידיןכמפורט
הגליון
משיבי1
כללשלוחה
076-8178003
זכאות ,ניתן
ג.ג .בירור
לשמועפיבקוהגרלה בין
מחולקות על
וגובהתורה
זכאותמתן
מלגות חג
השנה.
ראש
לאחר
בע"ה
יעודכן
הקו
,2
שלוחה
מכן
ולאחר
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.לאחר פרסום הזכאות בקו הנ"ל ,יש להפעיל את הכרטיס כפי המפורט
ד.
סיון.בכל החנויות שבהסדר
לרכוש
בע"ה מכן
תערךולאחר
לכרטיס,
המצורף
במכתב
ניתןט"ו
לאחר
המלגות
חלוקת
ד.
ולשלם
,)073-2490369
בקו
מפורסמת
החנויות
(רשימת
זה
כרטיס
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
באמצעות הכרטיס – ככרטיס אשראי לכל דבר .בכל עת ניתן לבדוק יתרת
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
הסכום שבכרטיס ,בטל .03-6364664 :מספר טלפון חברת התפעול 'אידיש
שליחת
שקוידי
ורק על
הכרטיס:לברר זכאות
המלגות ניתן
רק
זה הוא
אך מובן
.073-2490369
חלוקת אודות
לאחרלבירורים
ז.כארד',
עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
מכתב
לבירורים בנושא תפעול הכרטיס בלבד ,ולא בנושאי חלוקת המלגות וכו'.
לכל
להשיב
נשתדל
אנו
לתשובה.
טלפון
ומספר
הפונה
פרטי
כל
בחורים רשאים לממש את המלגה שבכרטיס בכל החנויות שבהסדר – לא
בע"ה .מזון.
פניהבחנויות
רק
אחד
מכל
ומבקשים
חוזרים
אנו
המלגות
קבלת
המשך
לצורך
ח.
ה .הכרטיס אישי וישמש בע"ה גם למלגות הבאות ,לפיכך יש לשומרו גם
למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
הקובץ,
ממשתתפי
לאחר מימוש כל היתרה.
הבעל"ט אישי
שבידו קוד
הטפסים{ .גם
הגליון
בסוף
נמצא
בלבד,
חודשמיאדר
בעמודי ערב ראש
השובר עד
תוקף
להלן לב,
לתשומת
ו.
למלא.
הטופס
לאחרמילא
ולא
הזכאות בשופו"א.
מתבקשאת
ניתן לממש
אתזה לא
תאריך
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי

הגליונות
משיבי
בהנ"למבין
שהוגרלו
כספיות
חלוקת
למתן מלגות.
התחייבות
אולם אין
זכיות המלגה,
ואת גובה
המלגה
א .כאמור בהודעה בגליון קעה ,זכיות הכספיות לאברכים שזכו בהגרלות
התורה
בברכת
בשנה ביחד עם חלוקת החגים.
פעמיים
מבין משיבי הגליונות ,יחולקו

מערכת 'עיון הפרשה'
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מלגת חג מתן תורה

לבחורים יחולקו הזכיות אחת לשנה ביחד עם זכיות ירח האיתנים הבעל"ט.
שפורסמו
והודאהיצורפו
שבחהקרובה
בחלוקה
ב.
בהגרלותאנשי רוח
לאברכיםהנכבדים
הזכיות ידידנו
בע"הובעזרת
להשי"ת
מתוך
לבחורים
קצז).
קצג
גליונות
משיבי
מבין
(הגרלות
רב
קצח
בגליונות
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
בהגרלות שפורסמו בגליונות קצב – רב (הגרלות מבין משיבי גליונות קפז
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
 קצז) .זכייתם תצורף למלגה שמופקדת לקראת ירח האיתנים ,לאברכיםעלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
ברשת שבה בחרו לממש את המלגה ולבחורים בכרטיס 'אידיש כארד'.
נכבדות.
שמיעת גובה המלגה בקו המידע האמור מעלה ,תושמע המלגה
בעת
בהגרלות.
הזכיות
את
גם
הכוללת
בכללותה
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
תשפ"ג.
אדר
חודש
ראש
המלגה והזכיות
כל המלגות
א.תוקף
ג.
ערבפי קריטריונים שנקבעים על ידי
נבחריםעדעל
מקבלי

וחלוקה.
פעילותדרכנו ,בכל
שליט"א מורי
רבותינו
חודש חשון
חלוקהראש
המשרד עד
שעות

ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות

א .בשל חגי תשרי ,משרדנו יהיה סגור מיום חמישי כו אלול ,עד יום שני כט
תמידין כסדרן.
מתאריך זה המשרד יהיה פתוח בע"ה בשעות הפעילות הרגילות,
בתשרי.
מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
ג.
כדהלן:
הגליונות
למעלה
קח-קט ,שענו
גליונות
בבוקר
בשתי8.45
תשובותהשעות
מארבעיםד ,ה ,בין
בלילה .ימים ב,
8.00-10.00
בין השעות
יום א
יחד 12.00.בצהריים .יום ג בין השעות  1.30ועד השעה  3.00בצהריים..
עד
סיון.
ט"ו
לאחר
בע"ה
תערך
המלגות
חלוקת
ד .בקשתנו בכל לשון ,לא להתקשר למערכת או לנציגי 'עיון הפרשה' בכל
ב.
ומיקומה.
החלוקה
מועד
האמור על
שיחת טלפון
אלאיקבלו
המלגה
מקבלי
ה.
שגורם
מלבד
המתקשר,
לעיל.
לפעול לפי
החלוקות,
עניני
המלגות.
יזכהבכל
למערכתלאכלל
להתקשר
ו .אין
לאמור בהודעה זו.
ענינימעבר
למענה
וגזל הרבים,
לעומס מיותר
 iyun1@iyun.co.ilשליחת
זכאות אך ורק על ידי
לברר
חלוקת
לאחר
ונשתדל
בדוא"ל:
ניתןעת,
המלגותבכל
ניתן לפנות
שאלה
ג.ז .בכל
 ,iyun@actcom.co.ilעם
בדוא"ל:
 ,02-5715963או
בפקס:
מכתב
מומלץ
תשובה בדוא"ל בתוך  24שעות,
התקבלה
בהקדם{ .באם לא
להשיב
בל"נ
לכל.
ספאם'}
לסמנה כ'לא
אנוכן יש
ובאם
התשובה לשם,
הגיעה
ספאם' באם
להשיב
נשתדל
לתשובה.
טלפון
ומספר
ב'דוארהפונה
לבדוקפרטי
כל
בע"ה .לשלוח הודעה דרך מערכת 'נדרים פלוס' תחת לשונית 'עיון
פניהכן ניתן
כמו
מערכת זו.
חוזרים דרך
נדר להשיב
קבלתונשתדל
המשךלגבאי,
לצורך הודעה
הפרשה' –
מכל אחד
ומבקשים
בליאנו
המלגות
ח.

ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
הודעות שונות
הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי
מילא את
למלא.האיתנים ,הוקדש מדור 'פקודיך
מתבקש וירח
הטופס השמיטה
סיום שנת
ולאלקראת
א.
שביעית;
במוצאי
ככללשאלות
פועלים זה,
אתבונן' בגליון
מספר מקבלי
אתרוגיםאת
מכירתולהגדיל
מצויות:להוסיף
יכולתנו בס"ד
ט .אנו
בשותפות
התחייבותזצוק"ל
פסקי הגריש"א
והגרח"ק
הגראי"ל
הדין
אימת
למתן מלגות.
זצוק"ל;בהנ"ל
אולם אין
המלגה,
שלגובה
ואת
המלגה
יששכר וזבולון; הלכות צדקה; דיני גניבה; פסק שפסק הגרנ"ק זצוק"ל

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'
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לאחר שנגלה אליו החזו"א בחלום; החזרת בעל קורא על שינוי משמעות;
מדיני אמן וכוונת הברכה.
מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
ב .לשאלת רבים ,תשובות ל'עיון ההלכה' בשבוע חול המועד סוכות
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
הבעל"ט ,ניתן לכתוב עד ליום חמישי כה תשרי ,הלימוד חייב להיות
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
במועדו.
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
ג .בס"ד ,ניתן לשלם עבור הגליונות בעמדות השונות של קופות 'נדרים
נכבדות.
פלוס' ו'קהילות' .כמו כן ניתן לרכוש בעמדות אלו מנוי עבור גליונות 'עיון
למגבית מלגת ירח האיתנים או להמשך
מספרלהעביר
הפרשה' או
תרומות המלגה:
כללים לקבלת
להלן
פעילות 'עיון הפרשה' .השולחים צ'קים לרכישת מנוי ,לתרומה ,או לרכישת
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
גליונות ישנים ,יש לרשום לפקודת 'עיון וברכה' .אין לקחת גליונות בהקפה
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ללא שום הוראת היתר .ניתן גם להעביר תשלומים ותרומות בקו076- :
ראויות
תשובות
לפקדותהיא
בנקאיתהמלגה
לקבלת
ראשונית
ב .זכות
()17
מרכנתיל
למשיבים בנק
'עיון וברכה',
בהעברה
 .8178004או
תמידין
כסדרן.ירושלים) חשבון .91018
( 635חגי
סניף
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
חג
מלגות
ג .ניתן לקבל אישור להחזר מס לתרומות לפי סעיף  ,46המעונין בקבלה
ד.
הגליונות
תשובות אובשתי
מארבעים
למעלה
גליונות
כתובת
לרשום
במענה האנושי,
התרומה
שענובעת
קח-קט ,זאת
תרומתו יציין
על
יחד.
דוא"ל בשורה המיועדת לכך בקופות 'נדרים פלוס' ו'קהילות' .קבלה
רק בדוא"ל.
נשלחת
המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
חלוקת
ד.
בכלליומיקומה.
החלוקה
התשובות,מועד
שליחתטלפון על
כללישיחת
יקבלו
מקבלי
התשובות
כמפורט
המלגהכל
להקפיד על
ה .יש
ה.
ימולאו על פי הכללים לא
ענינישלא
תשובות
נפרדת בפתח
בהודעה
המלגות.
הגליון ,בכל
למערכת כלל
להתקשר
וכןאין
ו.
יתקבלו.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
המעונין
לקבלת הודעות ועדכונים,
להצטרף לרשימת
ו .ניתן
 ,iyun@actcom.co.ilעם
התפוצהבדוא"ל:
 ,02-5715963או
מכתב בפקס:
המערכת:
לכתובת
לצרף,
מהכתובת שאותה
הפונההודעה
פרטיישלח
להצטרף
להשיב לכל
נשתדל
לתשובה.ישאנו
ומספר טלפון
כל
 ,iyun1@iyun.co.ilבנושא ההודעה לכתוב :הצטרפות לרשימת התפוצה
פניה בע"ה.
להודעות ועדכונים.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
הקובץ,
הנכבדים
האברכים
ומבקשים
ז .אנו
משיבי}הטופס
שליט"א,אישי'
לקבלת קוד
בקשה
מכל'טופס
למלא
חוזריםהקובץ,
ממשתתפי
לעדכן מספר ילדים במענה המומחשב הפעיל בכל שעות היממה ,שמספרו
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
 .076-8178006העידכון הוא לצורך רישום פנימי בלבד .לא נוכל לחלק
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
מלגות למי שלא עדכן במערכת את מספר הילדים {הרישום מיועד גם למי
ולהגדיל את מספר מקבלי
להוסיף
ילדיםבס"ד
יכולתנו
פועלים ככל
ט.
יקיש על הספרה .}0
ובמספר
אנולו ילדים,
שאין

המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
בתפילה שלא תצא תקלה תח"י
בברכת
התורה עליה בתורה וביר"ש
טובה שנת
ובברכת כתיבה וחתימה
'עיון הפרשה'
מערכת 'עיון
הפרשה'
מערכת

די

הפרשה


הישיבות היקרים ני"ו
עיוןלבני

בימים אלו אנו מחלקים בס"ד

זכִ יות 'ירח האיתנים תשפ"ג'
ו'עיון ההלכה'
זיכוי כספי בסכומים שונים
בכרטיסי 'אידיש כארד'
התקף למאות חנויות ברחבי הארץ

למאות בני ישיבה מצויינים ני"ו
מבין משיבי גליונות קצג  -קצז

רשימת הזוכים תפורסם בע"ה
בגליון רד
הודעה מפורטת ראה בפתח הגליון.
בירור זכאות אישית וגובה הזכאות ,ניתן לבדוק בקו076-8178003 :
שלוחה  1ולאחר מכן שלוחה  ,2לאחר ראש השנה הבעל"ט.
הננו לשוב ולהזכיר לבני הישיבות שיחי' ,כי עיון ב'קובץ' הגורם רפיון
בשיעורים או בסדרי הישיבה הק' ,הינו היפך ממטרתו – להוסיף
חיזוק בלימוד עיון ובקיאות ,ולפיכך ההשתתפות במסגרות הזכִ יות
השונות הינה על דעת כן

בברכת כתיבה וחתימה טובה
שנת עליה בתורה וביראת שמים
מערכת 'עיון הפרשה'

ויצא מבת ציון כל הדרה
אבלים ודואבים בתוך עולם התורה
על כי הורם הנזר וניטלה עטרה
בהסתלקותו לשמי מרום של המאור הגדול
עמוד ההוראה מאיר עיני ישראל ולוחם מלחמות ה' בעוז
ובגבורה
הגאון הגדול

רבי יצחק טוביה וייס

זצוק"ל

שעודד וחיזק מפעלינו מראשית דרכנו
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים
עד יקוצו שוכני עפר בנחמת ציון וירושלים בב"א

כסא דנחמתא
בשם רבבות מעייני הפרשה וההלכה דבכל אתר ואתר
שגורה בזאת כסא דנחמתא
קמי ידידנו עוז – האי גברא רבא ויקירא
מוקיר ורחים רבנן בעין יפה ונפש חפיצה
העומד בעוז לימין עמלי תורה והוגיה

הרב חיים הלוי רייכנבך

הי"ו

משיקאגו

בשברו הגדול בהסתלקות אביו הדגול
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מקים עולה של תורה
איש אמונם וחביבים של גדולי ישראל
אהוב על הבריות ומקרבן לתורה

הרב יעקב אליעזר הלוי רייכנבך
ת .נ .צ .ב .ה.

בעל הנחמות הוא ירפא מכאבו
ובהמשך פועלו למען עמלי התורה
ובנחמת ציון וירושלים ינוחם מן שמיא
ולא יוסיף לדאבה עוד

זצ"ל

נגדע הארז בלבנון
יחד עם המוני בית ישראל בכל אתר ואתר
אבלים אנו בהסתלקותו של גאון התורה
לא פסק פומיה מגירסא יומם וליל
מרים קרן יהדות ספרד בכל תפוצות ישראל
ומקים עולה של תורה במסירות נפש

ראש ישיבת 'פורת יוסף'
הגאון הגדול
רבי

שלום כהן

זצוק"ל

עלה בסערה השמימה
ביום כה לחודש מנחם אב תשפ"ב
וכבוד גדול עשו לו במותו
תהי נשמתו צרורה בצרור החיים
עד יקוצו שוכני עפר בנחמת ציון וירושלים בב"א

כל המידע במספר אחד

שלחג
מלגת
תורההפרשה'
מתן עיון
'מפעל
קו המידע

076-8178000

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
הפרשה':
'קובץ עיון
'עיוןבנושאי
ומעייניביממה
הוגי  24שעות
שליט"אהפעיל
המופלגים מידע כללי,
קו
כסדרן ,כי
תמידין
הפרשה'
מידע כללי • מידע בנושאי קוד אישי • שחזור קוד אישי • הדרכה כללית לשליחת תשובות • אישור קבלת
מלגות
המועדמאות
הבעל"ט
השונות •מתן
לכבוד חג
לחלק גם
עלה
שנשלחו הגליונות
תורה • מידע על
מחלקת מנויים
המלגות והזכיות
בידינו• מסלולי
תשובות שהגיעו
בדואר • מחלקת הפצה בישיבות ובכוללים • מחלקת הפצה בחו"ל • תרומות והנצחות • הודעות מיוחדות
נכבדות.
• -מידע אישי על מיקום חלוקת מלגות וזמן החלוקה (יעודכן בזמני חלוקה)
לפנות גם במספר ישיר:
דלהלן ניתן
בנושאים
המלגה:
לקבלת
להלן מספר כללים
שחזור קוד אישי על פי מספר ת"ז ובירור אזור חלוקה ,בטל:

א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
בטל:
שנשלחו למערכת,
לקבלתתשובות
אישור קבלת
למשיבים תשובות ראויות
המלגה היא
ב .זכות ראשונית
תמידין כסדרן.
מלגות
אישית בחלוקת
ההלכהמשיבי
עיון כלל
ומלגות בין
החגיםהגרלה
על פי
מחולקות
זכאותתורה
על מתן
מידעחג
ג .מלגות
(מעודכן בזמני החלוקות) ,וכן בחירת רשת מזון וביגוד ,בטל:
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ממוחשב ,בטל:
במענה
אשראי
בכרטיסי
ט"ו סיון.
לאחר
בע"ה
תרומותתערך
ד .חלוקת המלגות
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
'עיון ההלכה':
קו
המלגות.
מדורעניני
בנושאבכל
מידעכלל
למערכת
ו .אין להתקשר
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
ילדים ,iyun@actcom.co.il:עם
בדוא"ל:
מכתב בפקס,02-5715963 :
אומספר
עדכון
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
אנושי:
ח .לצורך המשך קבלת מענה
חוזרים ומבקשים מכל אחד
המלגות אנו
פעיל בימים :ראשון בין השעות  20.00-22.00בלילה .שני רביעי וחמישי
}הטופס
קוד
לקבלת
בקשה
'טופס
למלא
השעותהקובץ,
ממשתתפי
אישי'בצהריים.
-13.30
15.00
השעות
שלישי בין
בבוקר.
8.45-12.00
בין
אישי
קוד
שבידו
מי
גם
הטפסים{.
בעמודי
הגליון
בסוף
להלן
נמצא
קו זה מיועד אך ורק לבירורים בנושאי מנויים ,בירורים ועדכוני קוד אישי ,בירורים בנושאי
ותרומות בכרטיסי אשראי
הטופסקבועות
ולא מילא את מלגות
והו"ק,למלא.
מתבקש
לא ניתן לשחזר בקו זה קוד אישי ,לבדוק קבלת תשובות ,לבדוק זכאות למלגות ,או להרשם
להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
בס"ד
יכולתנו
ט .אנו פועלים ככל
לקבלת קוד אישי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

076-8178001
076-8178002
076-8178003
076-8178004
076-8178005
076-8178006

076-8178007

התורה בעת הצורך)
בברכת(מתעדכן
קו עדכונים מיוחדים

הפרשה'
מערכת 'עיון
076-8178008

עיון



הפרשה

טי

חלוקת ירח
לקראת
מזון
בחירת רשת
תורה
חג מתן
מלגת
האיתנים הבעל"ט (לאברכים)
מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח

תרומה
לציבור כל
רצון לנצל
ומתוך
הננו בס"ד,
הקודמות
לחלוקות
האברכים
לבשר
שמחים
ועמליה,
כהמשך תורה
מוקירי
לנוחות
ולהביא
שליט"א,
הנכבדים
האברכים
לרווחת
שמגיעה
המופלגים -שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
בדרך
המלגות
חלוקת
בצורת
האפשר
בידינורבה
ולתועלת
והןמלגות
מאות
הבעל"ט
תורה
הן מתן
לכבוד-חג
ככלגם
לחלק
עלה
נכבדות .הננו לעדכן כי גם 'מלגת ירח האיתנים' הבעל"ט תחולק
מימושן,
בע"ה על ידי הפקדה ישירה לחשבון על שם הזכאי ,באחת מרשתות
כללים
המזוןמספר
להלן
המלגה:כארד' ,או מכירת 'משנת יוסף'
לקבלת 'אידיש
או כרטיס
הגדולות,
ברחבי
סניפים
700
מ
למעלה
של
פריסה
להן
אשר
עמנו,
שבהסדר
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
המזון הנוחה לו.
חלוקהברשת
האישית
בחירתו
שליט"א על
רבותינו כל זכאי
הארץ -
וחלוקה.
בכל
מוריפידרכנו,
למשיבים תשובות ראויות
המלגה
ב .זכות ראשונית לקבלת
היא מזון
רשת
בחירת
כסדרן.
המזון הרצויה ,כמפורט בהמשך הודעה זו ,בקו הרישום הפעיל
תמידיןרשת
בחירת
בין.2כלל משיבי
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
חג
בכלמלגות
ג.
שעות היממה ,שמספרו 076-8178003 :שלוחה מספר
הגליונות
תשובות
ב'עיון למעלה
משיב שענו
קח-קט,
גליונות
קצז
בשתיקצג -
מגליונות
מארבעיםההלכה'
הפרשה' או ב'עיון
על כל
 .א
יחד( .גם משיבי חלק מהגליונות) ,להירשם בקו זה עד ליום חמישי ה
רשת ט"ו
באיזולאחר
ולבחורבע"ה
הבעל"ט,תערך
באלולהמלגות
ד .חלוקת
סיון.המלגה .מי שלא ירשם
תופקד
שיחודש
רישום
מועדלאחר
זכאותו ,אלא
לממש את
המלגה לא
תאריך זה,
ה .עד
ומיקומה.
החלוקה
טלפון על
יוכל שיחת
יקבלו
מקבלי
המלגות.לאחר החג.
בקו המידע
שיפורסם
למערכתכפי
חג הסוכות
ו .איןרק לאחר
עניני
כלל בכל
להתקשר
של
אפשרות
לקראת
היערכות
הרישום
יודגש כי
ז ..ב
שליחת
על ידי
בלבד ,ורק
זכאות אך
לצורךלברר
הינו ניתן
המלגות
חלוקת
לאחר
הזכאים
הפרשה'.
'עיון
מצד
התחייבות
שום
ברישום
ואין
מלגה.
חלוקת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
שיעמוד
נשתדללסכום
הבעל"ט ,בהתאם
ראש השנה
לקראת
יקבעו
והסכומים
להשיב לכל
לתשובה .אנו
טלפון
ומספר
הפונה
כל פרטי
לרשותנו בס"ד .כללי החלוקה מפורסמים בפתח הגליון.
פניה בע"ה.
האישי.
במספר זהות
הטלפוני ,יש
.
אחד
ובקודמכל
ומבקשים
להצטיידחוזרים
המלגות אנו
הרישוםקבלת
לצורך המשך
ח .גלצורך
לאחר
אישי' רק
הבחירה,
לשמיעת
הרשת
ממשתתפיבחירת
 .דלאחר
}הטופס
אישורקוד
לקבלת
להמתיןבקשה
יש'טופס
למלא
הקובץ,
הרצויה.
הבחירה
נרשמת
נקלטה
שהבחירה
שמושמע
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
למלא.לציין בעת הבחירה אם ברשותו
כארד' יש
'אידיש
בכרטיס
.
מתבקש
הטופס
הבוחראת
ולא המילא
המפורט להלן.
קודמות,
מחלוקות
כרטיסים
ולהגדיל את מספר מקבלי
בס"דכפילהוסיף
יכולתנו
פועלים ככל
ט .אנו
קיבל
שבה
התחייבותרשת
להשאר באותה
המעונין
גובה רבות,
תקלות
 .ו
מלגות.
למתן
אין בהנ"ל
המלגה,גםאולם
עקבואת
המלגה
מלגה קודמת ,מומלץ לבדוק בקו המידע שאכן מעודכן הרשת שבה
התורה
מעונין [בדיקת הרשת בברכת
במערכת  -בשלוחה מס 3 .בקו
המעודכנת
מערכת 'עיון
הפרשה' מחדש רשת רצויה.
כבחירתו יש לבחור
הנ"ל] ,ובאם הרשת אינה

כ
הפרשה
עיון

 .זלאחר הפקדת המלגה ,לא תהיה אפשרות להעברת המלגה או חלק
ממנה לרשת אחרת.
רוח
תשפ"ג ,אנשי
אדרהנכבדים
ידידנו
להשי"ת
שבח והודאה
לאחר מכן
ובעזרתחודש
ערב ראש
ההפקדות ,עד
מתוךחתוקף
.
בחשבונות
תורהההפקדה,
מוקיריפוקעת
נפתחו .לציבור האברכים
שכברלבשר
שמחים
ועמליה,גם הננו
כי
מכל כסדרן,
תמידין
הפרשה'
נפשומעייני
עגמת הוגי
שליט"א
המופלגים
המשיבים
בקשתנו
'עיוןהחג,
בתקופת
למניעת
 .ט
זו .מאות מלגות
הבעל"ט
לכבוד חג
לחלק גם
עלה בידינו
תורהבהודעה
מתןרעהו
איש את
שליט"א ,ליידע
הנכבדים

מלגת חג מתן תורה

נכבדות.

ברשתות השונות (לאחר
מימוש המלגות
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
בחירת הרשת הרצויה)
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי

החסד'
רשתות
ו'נתיבוחלוקה.
'בר-כל'חלוקה
דרכנו ,בכל
רבותינו שליט"א מורי

הרשת076- ,
בחירת
החסד' בקו
רשתות 'בר
בחירת
ב . .א
ראויות
תשובות
למשיבים
ו'נתיב היא
לקבלתכל'המלגה
ראשונית
זכות
כסדרן .שלוחה  2ולאחר מכן מקש  – 2בר כל ונתיב החסד.
תמידין8178003
המערכות
מיזוג
בחלוקות קודמות,
ג . .בכפי
משיבי
כלל
השלמת בין
בעקבות הגרלה
מחולקות על פי
שהיהמתן תורה
מלגות חג
משותפת,
היא
הרשתות
לשתי
הבחירה
הרשתות,
2
בין
הממוחשבות
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד .הבוחר ברשתות אלו יכול לממש זכאותו בכל אחד מסניפי שתי
הרשתות .כמו כן גם לאחר פתיחת חשבון בסניף אחד ניתן להמשיך
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ולממש את הזכאות בכל אחת מסניפי שתי רשתות אלו.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
 .גהבוחר ברשתות אלו ,יקבל בע"ה בקו המידע ברקוד אישי למימוש
עניני
כלל בכל
למערכת
להתקשר
המלגות .יעודכן בע"ה לאחר
לרשתות אלו
חדשים
לבוחרים
הברקוד
ו .אין הזכאות.
שליחת
באחתידי
ורק על
זכאות אך
מימושלברר
המלגות ניתן
חלוקת
ז .לאחר
מהסניפים
למסור
המלגה יש
במלגה .לשם
הזכיה
עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
מכתבאת הברקוד שהושמע בקו ובנוסף את הקוד האישי בעיון הפרשה.
לכל
להשיב
נשתדל
ובגדול'אנו
'זוללתשובה.
טלפון
ומספר
הפונה
כל פרטי
השם'
ברכת
'שפע
חסד'
'אהבת
רשתות:
פניה בע"ה.
 .אבחירת רשתות אלו בקו בחירת הרשת 076-8178003 ,שלוחה 2
אחד
מכל
ומבקשים
חוזרים
אנו
המלגות
קבלת
המשך
ח .לצורך
ולאחר מכן :מקש  -1רשת 'אהבת חסד' ,מקש  – 3רשת 'זול ובגדול',
בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
'טופס
למלא
הקובץ,
ממשתתפי
מקש  – 6רשת 'שפע ברכת השם'.
אישי
קוד
שבידו
מי
גם
הטפסים{.
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי
 .בהבוחר באחת מרשתות אלו ,יכול לממש את בחירתו בכל אחת
למלא.
ולא מילא
מתבקש (הסדר זה ניתן כעת גם ברשת 'שפע
הטופסשבה בחר
את הרשת
מחנויות
מקבלי
מספר
את
ולהגדיל
להוסיף
בס"ד
יכולתנו
ככל
פועלים
ט .אנוברכת השם' ,אין צורך לבחור סניף לרשת זו ,לאחר פתיחת החשבון
למתן מלגות.
התחייבות
בכלבהנ"ל
המלגהאין
יתרת אולם
המלגה,
ואת
הרשת).
אחת מחנויות
גובהאת
לממש
המלגהניתן

'2000
'מעיין
רשת
התורה
בברכת

הפרשה'הרשת076-8178003 ,
בקו בחירת
 .אבחירת רשת 'מעיין
''2000עיון
מערכת

עיון



הפרשה

אכ

מתן.2000
חג– מעיין
מקש 5
שלוחה  2ולאחר מכן
תורה
מלגת

 .בהבוחר ברשת זו ,יקבל בע"ה בקו המידע ברקוד אישי למימוש
אנשי רוח
הנכבדים
הזכאות.והודאה
מתוך שבח
לאחר
יעודכן בע"ה
ידידנו אלו
ובעזרתלרשתות
להשי"ת חדשים
הברקוד לבוחרים
האברכים
לציבור
לבשר
שמחים
הננו
ועמליה,
תורה
מוקירי
הזכיה במלגה .הברקודים ברשת 'מעיין  '2000לחברי 'עיון הפרשה'
כי
כסדרן,
תמידין
הפרשה'
'עיון
ומעייני
הוגי
שליט"א
המופלגים
מתחילים ב  4192ואח"כ  4ספרות של ת.ז .לדוגמא :לקוח שמספר
מאות מלגות
הבעל"ט
תורה
מספר מתן
לכבוד חג
לחלק גם
.41928305
שלו זה
הלקוח
123458305
בידינושלו
עלה הת.זז
נכבדות.
לשם מימוש המלגה יש למסור באחת מהסניפים את הברקוד
 .ג
שהושמע בקו ובנוסף את הקוד האישי בעיון הפרשה.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:

מכירות 'משנת יוסף'
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי

הרשת076-8178003 ,
בחירת
בכל בקו
דרכנו,יוסף'
מורי'משנת
מכירות
בחירת
 .א
וחלוקה.
חלוקה
שליט"א
רבותינו
שלוחה  2ולאחר מכן מקש  – 7משנת יוסף.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
הזכאות ברשת זו ,מתאפשר בזיהוי לפי מספר טלפון ולא
מימוש
 .ב
כסדרן.
תמידין
לפי מספר ת.ז ..מספרי הטלפון המופיעים אצלנו במערכת ישמשו
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
למימוש המלגה מול 'משנת יוסף' ,ויש לבצע את ההזמנות דרך
בשתיובוהגליונות
קח-קט,
גליונות
מופיעים
תשובותיוסף'
מארבעים ב'משנת
למעלהחשבון פעיל
שענושיש לו
אלו {מי
מספרים
יחד .מספרים נוספים מלבד המספרים המופיעים אצלנו ,יוכל לממש
ט"ו סיון.
לאחר
אלו,בע"ה
תערך
המלגות
המספרים תואם למספרים
שאחד
בתנאי
מספרים
חלוקתדרך
ד .גם
אצלנו}.
המופיעים
יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
המלגה
ה .מקבלי
המלגות.
המלגותבכל עניני
למערכת כלל
להתקשר
'משנת יוסף' ,יקוזזו בסך
שיופקדו דרך
עלויות נוספות,
איןעקב
ו ..ג
כארד'.
'אידיש
כרטיס
דרך
המלגה
למקבלי
בדומה
המלגה,
מערך
3%
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
בלבד.
בדוא"ל:לממש בפועל ₪ 970
 ₪ 1.000יוכל
זכאי למלגה בסך
מכתבכגון:
עם
,iyun@actcom.co.il
 ,02-5715963או
בפקס:

כארד' נשתדל להשיב לכל
לתשובה .אנו
כל פרטי הפונה ומספר
טלפון'אידיש
כרטיס
בע"ה' .אידיש כארד' הינו כרטיס אישי כמו כרטיס אשראי ,ומכובד
פניהאכרטיס
.
מכל אחד
חוזרים
המלגות אנו
המשך
ח .לצורך
לאלפים,
ומבקשיםחסד
מחסני השוק,
למהדרין,
קבלת[כגון :שוק
מזון רבות
ברשתות
אהבת
עמנו:
שבהסדר
ברשתות
ועוד] ,וכן
יינות
ממשתתפיברכה,
שפע
}הטופס
אישי'
לקבלת קוד
בקשה
ביתן'טופס
למלא
הקובץ,
[למעט
השם
ברכת
שפע
החסד,
נתיב
,2000
מעיין
כל,
בר
חסד,
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
הכרטיס במכירות השכונתות  -המכירה
הטופסכן מכובד
ובגדול] .כמו
ולא זול
מתבקש למלא.
מילא את
טבלת
לאחר
להלן
מופיע
שבהסדר
הרשתות
פירוט
שלך.
לקהילה
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
סניפי הרשתות.
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

 .בבחודשים האחרונים נוספו חנויות נוספות בשכונות השונות להסדר
התורה
בברכת
להלן.
כאמור
הכרטיס ,רשימה מפורטת

מערכת 'עיון הפרשה'

בכ

עיון



מלגת חג מתן תורה

הפרשה

 .גהכרטיס הנ"ל אינו מוגבל ולא משוייך לחנות אחת ,לכן ניתן לרכוש בו
בכל עת בכל אחד מסניפי הרשתות ,ללא צורך בפתיחת חשבון וכד',
סכום המלגה.
למימוש
להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
והודאה
מתוךעדשבח
האברכים
לציבור
לבשר
שמחים
הננו
ועמליה,
תורה
מוקירי
בחירת כרטיס 'אידיש כארד' בקו בחירת הרשת076-8178003 ,
 .ד
הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
'עיון
ומעייני
הוגי
שליט"א
המופלגים
שלוחה  2ולאחר מכן מקש  – 4אידיש כארד.
קודמות,מלגות
הבעל"ט מאות
לכבוד חג
לחלק גם
בידינו
יקיש
תורהמחלוקות
מתןכרטיס
שבידו
ההפקדות ,מי
יעול
עלהלשם
 .ה
נכבדות.
בעת בחירת הכרטיס או אישור הכרטיס ,בקו בחירת הרשת הנ"ל ,את
מספר הכרטיס בו  9הספרות המופיע בחזית הכרטיס בצד שמאל .מי
להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
שבידו יותר מכרטיס אחד יקיש את פרטי כל הכרטיסים ,כפי שמופיע
נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
המלגה
מקבלי
הרשתות.
בחירת
א .בקו
וחלוקה.
חלוקה
בכל
דרכנו,
מורי
שליט"א
רבותינו
לשם היערכות ושליחת הכרטיס בזמן ,מומלץ להקדים להירשם ככל הניתן.
 .ו
ראויות
תשובות
למשיבים
היא
המלגה
לקבלת
ראשונית
זכות
.ב .זעלות חברת התפעול הוא בסך  3%מסך ההפקדה ,דהיינו ערך מימוש
כסדרן.
תמידין
בכרטיס 'אידיש כארד' ,יהיה פחות  3%מסך המלגה ,כגון:
המלגה
בלבד .משיבי
בין כלל
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
חג
מלגות
ג .זכאי למלגה בסך  ₪ 1.000יוכל לממש בפועל ₪ 970
הגליונות
תשובות
מוגבלותשענו
עקבקח-קט,
גליונות
לסך
בשתימעבר
בכרטיס
מארבעיםלהטעין
למעלה אפשרות
הכרטיס ,אין
 .ח
יחד ₪ 1.000 .ביום ,לפיכך מי שזכאי לסכום גבוה מכך ,יתווסף הסכום
הראשונה .מי שברשותו 2
ההפקדה
למחרת יום
ט"ו סיון.
מימוש לאחר
תערך בע"ה
לכרטיסהמלגות
ד .חלוקת
הנ"ל.
הסכום
עד
כרטיס
כל
יוטען
כרטיסים,
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
המלגות.אודות הכרטיס073- :
כארד' ,לבירורים
התפעול
להתקשר חברת
איןמספר טלפון
ו ..ט
'אידיש עניני
כלל בכל
למערכת
מובן
.AC0732490369@GMAIL.COM
שכתובתו:
בדוא"ל
או
2490369
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
חלוקת
הכרטיס בלבד ,ולא בנושאי
בנושא תפעול
הוא רק לבירורים
שקו זה
 ,iyun@actcom.co.ilעם
בדוא"ל:
 ,02-5715963או
בפקס:
מכתב
המלגות וכו'.
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
בע"ה.הפקדת המלגות ,ניתן לברר את יתרת הכרטיס בכל עת,
פניהלאחר
 .י
במספר טלפון המופיע על גבי הכרטיס.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
חלוקת
כרטיס חדש
הכרטיס
הפעלת
	.אילשם
שמיעת}הטופס
[לאחר אישי'
לקבלת קוד
למקבליבקשה
למלא' -טופס
הקובץ,
ממשתתפי
ולהקליד
,072.3371166
לקו:
להתקשר
יש
המלגות],
בקו
המלגה
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
את המספר בן  9ספרות המופיע בחזית הכרטיס למטה בצד שמאל,
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
וכן מספר תעודת זהות ,כפי הנחיות המענה הטלפוני .כאמור ניתן
מקבלי
מספר
את
ולהגדיל
להוסיף
יכולתנורקבס"ד
אתככל
פועלים
ט .אנו
לאחר שיעודכן בקו המידע על חלוקת
הכרטיס
להטעין
המלגות .גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
המלגה ואת

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

עיון



הפרשה

גכ

מלגת חג מתן תורה
רשת מזון
בחירת ואישור
מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
076-8178003
טלפון –
מוקירי קו
האברכים
הננו שמחים לבשר לציבור
תורה ועמליה,
הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון
שלוחה 2
מלגות
לפעול מאות
יש הבעל"ט
תורה
לכבוד חג
לחלק גם
בידינו
עלה
כדלהלן:
מתן,2
מספר
שלוחה
הקשת
לאחר
נכבדות.

בחירת רשת מזון (לאברכים):

כללים לקבלת המלגה:
מספר
להלן
חסד.
אהבת
.1
נבחרים .על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
מקבליכלהמלגה
א.
ונתיב החסד
 .2בר –
שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
רבותינו
 .3זול ובגדול.
ראויות
תשובות
למשיבים
היא
המלגה
לקבלת
ראשונית
ב .זכות
 .4כרטיס 'אידיש כארד' [לאחר הבחירה יש להקיש אם יש בידכם
כסדרן.
תמידין ומספרו].
כרטיס,
מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
חג
מלגות
ג .5.מעיין .2000
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
 .6שפע ברכת השם.
יחד.
משנת יוסף.
המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
 .7חלוקת
ד.
ומיקומה.
החלוקה
ראהעל מועד
שיחת -טלפון
סניפי יקבלו
רשימת המלגה
ה .מקבלי
הבאים.
בעמודים
הרשתות
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
האישי.
במספר
ההרשמה יש
·ז .לצורך
ובקוד שליחת
זהותעל ידי
תעודת ורק
זכאות אך
להצטיידלברר
המלגות ניתן
לאחר חלוקת
ומעונין
בדוא"ל:מהחלוקה הקודמת,
מרשתות אלו
שרשום באחת
· גם
 ,iyun@actcom.co.ilעם
 ,02-5715963או
מכתבמיבפקס:
שאכן
(שלוחה )3
מומלץ
להישאר
להשיב לכל
בקונשתדל
לבדוק אנו
לתשובה.
הרשת,טלפון
באותהומספר
פרטי הפונה
כל
בע"ה.הרשת הנכונה.
מעודכנת
פניה
מכללאאחד
חוזרים
המלגותה אנו
המשך
לצורך
ניתן
ומבקשים זה
לאחר תאריך
באלול.
קבלת חמישי
עד ליום
הרישום
·ח.זמן
}הטופס
ברשתאישי'
לקבלת קוד
בקשה
הקובץ,
יוכל
במועד,
שלא בחר
'טופסמי
למלאהכלל.
יוצא מן
ממשתתפיללא
להירשם
קוד אישי
לאחרמיחגשבידו
הטפסים{ .גם
בעמודי
בסוף הגליון
לבחורלהלן
נמצא
בע"ה.
הסוכות
הקו מחדש
לכשיפתח
רשת רק
למלא.
מתבקש
הטופס
זמנימילא את
ולא
החג יפורסמו בקו בחירת הרשת
לאחר
שבוחר
ההפקדה למי
שיפתח.ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
לאחר פועלים
ט .אנו
לרשתמלגות.
המלגהלמתן
התחייבות
אפשרותבהנ"ל
אולם אין
לאחר ואת
·המלגה
אחרת.
להעברת
המלגה,אין
גובההמלגות
הפקדת
להקדים ולהירשם ככל הניתן.
· לשם היערכות נכונה ,בקשתנו
בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

עיון

משנת יוסף

שרות לקוחות לברור
כתובת מדויקת וזמני
מכירה
טל08-9798574 :

דכ

הפרשה



מלגת חג מתן תורה

מעיין
2000

 7מוקדי מכירה

 4מוקדי מכירה

 5מוקדי מכירה

 8מוקדי מכירה

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

סניפי
הרשתות:

אלעד

אשדוד

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

אשקלון

אהבת חסד

אופקים

בר – כל
ונתיב החסד

הרצל 42

מושב אור הגנוז

אור הגנוז
אור יהודה
אור עקיבא
אורה
אחיסמך (לוד)

יחד שבטי ישראל 18

ר’ פנחס בן יאיר 35
שמעון הצדיק 7
שמעון הצדיק 41
אבטליון 23
הרי”ף 1

הרי הגולן 12

זול ובגדול

כרטיס 'אידיש
כארד'

המספר ליד הסניף מציין
את שם הרשת של הסניף
 כמופיע ברשימה להלןלאחר הטבלה
בנוסף לבר-כל המכירה
לקהילה  2 -מוקדים ()48
יהדות דרום אפריקה 14
()22
קהילות יעקב )65( 11
בר כל
המפעל )12( 13
האילן )12( 2
הנריטה סולד )22( 1
בנוסף לנתיב החסד
המכירה לקהילה ()48
ארבע עונות )12( 14
בנוסף לבר-כל ,נתיב החסד
ושפע ברכת השם
המכירה לקהילה – 3
מוקדים ()48
שמעון בן שטח )45( 2
בן זכאי )45( 32
בנוסף לבר-כל ונתיב החסד
סניפי :מחסני השוק ,יינות
ביתן ,שוק העיר.
הורקנוס )66( 8

ינאי 7
הלל 8
הורקנוס 8
הורקנוס 22
רשב”י 15

בן גוריון 21
יהודה הלוי 38

סניפי :יינות ביתן ,שוק
העיר ,סיטונאות רחמים.

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

עיון

הפרשה



הכ

מלגת חג מתן תורה
מוקד מכירה
טבנקין 76
יוחנן הורקנוס
1
ברנפלד 17

מוקד מכירה
מוקד חלוקה

 2מוקדי מכירה

 22מוקדי מכירה

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

סניפי :מחסני השוק ,יינות
ביתן.
באר שבע

הנגב 2

בית חלקיה
בית שאן

בית שמש

בית שמש

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

ביתר עילית

נחל שורק 11
מרים הנביאה 16

בן איש חי 31
הרב אוירבך 62

בנוסף לבר-כל
אזור תעשיה ()12
בנוסף לבר-כל ,נתיב
החסד ,שפע ברכת השם
ומעיין :2000
סניפי 'שפע ברכה'
המכירה לקהילה ()48
יהודה הנשיא )7( 3
יהודה הנשיא )2( 8
יהודה הנשיא )51( 13
בן איש חי )3( 68
אביי )3( 3
אביי )13( 29
ר’ אלעזר )9( 41
בן קיסמא )11( 21
החיד”א )13( 8
נחל שורק )45( 23
יגאל אלון ()12
האדמו”ר מבלז )52( 13
חזו”א )53( 35
לב שמחה )54( 2
יהודה הנשיא )67( )55( 2
גרוסמן )79( 3
אלעזר )80( 41
בנוסף לשפע ברכת השם:
סניפי חסד לאלפים.
המכירה לקהילה ()48
חושן משפט )50( 1
אוירבך )13( )10( 8
נדבורנא )10( 9
אלעזר המודעי )68( 3

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

עיון

משנת יוסף

שרות לקוחות לברור
כתובת מדויקת וזמני
מכירה
טל08-9798574 :

וכ



הפרשה

מלגת חג מתן תורה

מעיין
2000

 2מוקדי מכירה

 40מוקדי מכירה
הרב קוק 5
העליה
השניה 6
רבי עקיבא 94

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

סניפי
הרשתות:

בני ברק

בת ים

גבעת זאב

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

גבעתיים

אהבת חסד

בר – כל
ונתיב החסד

שלמה המלך 6
מתתיהו 10
אבוחצירא 20
יצחק מאיר הכהן 2
השומר 56
סוקולוב 6
חתם סופר 19
פרדו 2
נויפלד 15
תורת חיים 1
מלצר 24
יגאל אלון 12
הרב קוק 11
הרב קוטלר 18
חבקוק 25
הרב כהנמן 151
גניחובסקי 23
רבי עקיבא 34
רשב”ם 15
קלישר 17
ניסנבאום 25

זול ובגדול

כרטיס 'אידיש
כארד'

המספר ליד הסניף מציין
את שם הרשת של הסניף
 כמופיע ברשימה להלןלאחר הטבלה
בנוסף לבר-כל ,מעיין
 ,2000נתיב החסד ושפע
ברכת השם :המכירה
לקהילה –  18מוקדים ()48
גבעת פנחס )44( 19
עזרא )66( 11
כהנמן )69( 106

בנוסף לנתיב החסד:
המכירה לקהילה ()48
בנוסף לשפע ברכת השם:
המכירה לקהילה ()48
מרכז מסחרי ()22
קדרון )69( 10
קורזין )12( 1

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

עיון

הפרשה



זכ

מלגת חג מתן תורה
מוקד מכירה

 2מוקדי מכירה
מוקד מכירה

 6מוקדי מכירה

מוקד מכירה

טופז 1

מיכאל 7

מוקד מכירה

 2מוקדי מכירה

מוקד מכירה
מוקד מכירה
מוקד מכירה
מוקד מכירה

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

דלתון
הרצליה

זכרון יעקב
חדרה

חולון
חזון יחזקאל
חיפה

טרומפלדור 54
מיכאל 9
מיכאל 16

חצור

חריש
חשמונאים
טבריה

הרמ”א 17

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

טלזסטון
יבניאל
יד בנימין
יסודות

הגיבורים 52

דדוש ציון
סניפי יינות ביתן ושוק
מהדרין
חזון איש )42( 11
בנוסף לבר-כל
הלל יפה )45( 5
סניפי יינות ביתן ושוק העיר
המכירה לקהילה ()48
בנוסף לבר-כל ,לנתיב
החסד ,ומחסני השוק
חרמון )27( 31
שוק אלנבי )37( 117
מקור ברוך )41( 10
הרצל )45( 97
בר יהודה )22( 147
נתיב הלוטוס )56( 37
ביתר )70( 2
כיכר דוד )70( 1
בר כוכבא )72( 2
הרב פלדמן ()21
תל חי )37( 1
האר”י )73( 4

בר כל
בנוסף למעיין 2000
המכירה לקהילה – 3
מוקדים ()48
שפע חיים )6( 3
יהודה הלוי )45( )22( 113
ורנר )28( 11

כיכר המייסדים )81( 1
מחסני השוק

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

עיון

משנת יוסף

שרות לקוחות לברור
כתובת מדויקת וזמני
מכירה
טל08-9798574 :

חכ



הפרשה

מלגת חג מתן תורה

מעיין
2000

מוקד מכירה
דרוק 54
 54מוקדי מכירה
ים סוף 17
ים סוף 101
מאיר גרשון
46
משה דיין 160
ירמיהו 2
שחל 58
המרפא 1
ברוכי 2
שמואל הנביא
35
בית ישראל
17
קק”ל 12
רועי 1
אגריפס 40
הרכס 31
הלל 14
הששה עשר
39
חכם שמעון
14

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

כרטיס 'אידיש
כארד'

המספר ליד הסניף מציין
את שם הרשת של הסניף
 כמופיע ברשימה להלןלאחר הטבלה

סניפי
הרשתות:

ירוחם
ירושלים

אהבת חסד

בר – כל
ונתיב החסד

זול ובגדול

מאה שערים 21
אריה בן אליעזר 47
בר אילן ( 5כל זול)
מנחם משיב 1
אהלי יוסף 3
שאולי הכהן 10
יואל 1
פנים מאירות 10
אבא אבן ( 14שירה מרקט) הפסגה 39
הפסגה 16
עוזיאל 111
שאולזון 57
הרב קוק 8
יוסף חכמי 30
לואי ליפסקי 39
צונדק 109
יקותיאל אדם 2
אליהו מרידור 2
אורגוואי 31
יפו 113
יפו 212
הרצוג 61
הנורית 21
חברוני 117
הנביאים 84
פלמ”ח 38
עליית הנוער 5
חיל האויר 15
יפו 212

בנוסף לבר-כל ,מעיין
 ,2000נתיב החסד ,שפע
ברכת השם:
סניפי כאן זול ,מחסני
השוק ,סופר ספיר הכי זול,
שערי רווחה.
המכירה לקהילה – 14
מוקדים ()48
יחזקאל )1( 9
מרכז מסחרי רמות ()8( )69
מינץ .)59( 6
אבן האזל )18( 24
זוין )24( 1
זוין )19( 67
ארזי הבירה )75( 48
כף החיים )49( 9
שמואל הנביא )76( 51
בר אילן )43( 41
דוד )43( 25
ריינס )45( 6
נוימן )45( 6
פארן )77( 7
פארן )82( 15
צ’ארלס )47( 12
תובל )57( 1
זית רענן )60( 1
עזרא )61( 12
עין יעקב )62( 16

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

עיון

הפרשה



טכ

מלגת חג מתן תורה
 2מוקדי מכירה

מוקד מכירה

הזית 4
בנוסף למעיין 2000
ניצנים )45( 39
בנוסף לאהבת חסד ,בר-כל,
נתיב החסד ,שפע ברכת
השם ,שפע ברכה
המכירה לקהילה – 9
מוקדים ()48
עמק דותן )22( 24
שד’ יחזקאל )45( 2
חזון דוד )13( 3

 30מוקדי מכירה

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

ירושלים

כוכב יאיר
כוכב יעקב
כפר סבא

כרמיאל

מבשרת ציון
מגדל העמק

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

מודיעין עילית

שערי תשובה 14
חפץ חיים 21
ר’ יהודה הנשיא 12
אור החיים 21
עיון התלמוד 5

אבני נזר 18
חפץ חיים 10
נתיבות המשפט 5
נתיבות המשפט 40
מסילת יוסף 21
מסילת יוסף 34
נתיבות המשפט 64
ר’ יהודה הנשיא 23
ר’ יהודה הנשיא 34
רשב”י 35

החושן 3

עין יעקב )70( 24
מאה שערים )74( 31
אדוניהו הכהן )70( 8
מאה שערים )70( 18
החורש )70( 6
עמוס )71( 17
בר אילן )70( 31
רבינו גרשום )82( 40
דברי חיים )84( 17
מנחת יצחק )85( 20
זוננפלד ()85
הרב שך )86( 10
חזון איש )86( 34
בית ישראל )87( 1
צפניה )88( 43
דרך המרכז )12( 4
הכסף )45(( 1
השקמה )12( 21
מ”מ לוי אשכול ()22
אלי הורביץ )69( 26
היוצרים )12( 15
הלוטוס )23( 3
המכירה לקהילה ()48

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

עיון

משנת יוסף

שרות לקוחות לברור
כתובת מדויקת וזמני
מכירה
טל08-9798574 :

ל

הפרשה



מלגת חג מתן תורה

מעיין
2000

פרי מגדים  19מוקד מכירה
הצור 36
כיכר יהלום 1

 3מוקדי מכירה
מוקד מכירה

מוקד מכירה

מוקד מכירה

 3מוקדי מכירה

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

זול ובגדול

בר – כל
ונתיב החסד
סניפי
הרשתות:

מעלה אדומים

בברכת התורה
נתניה

מעלה עמוס
נהריה
נוף הגליל
נתיבות

אהבת חסד

ז’בוטינסקי 10
שדרות ירושלים 170
הרב מזוז 1

סביון
עמנואל

עפולה

ערד

שוהם 29
לילנבלום 15
האר”י 18

חתם סופר 1

אבן גבירול 49

יהודה 30

האבן 15
העירית 1

כרטיס 'אידיש
כארד'

המספר ליד הסניף מציין
את שם הרשת של הסניף
 כמופיע ברשימה להלןלאחר הטבלה
יינות ביתן
מעיין 2000

המכירה לקהילה ()48
הזמיר )22( 63
מזון לכל
בנוסף לבר-כל ולשפע
ברכת השם
המכירה לקהילה ()48
משה חלפן הכהן ()8
בעלי מלאכה )69( 200
בנוסף לנתיב החסד ,מחסני
השוק ,יינות ביתן
המכירה לקהילה ()48
האר”י )45( 12
דברי חיים )89( 5
יינות ביתן
בנוסף לנתיב החסד
המכירה לקהילה ()48
המכירה לקהילה ()48
הצנחנים )29( 11
יאנוש קורצ’ק )31( 125
קהילת ציון )45( 1
קפלן )22( 10
בנוסף לנתיב החסד
המכירה לקהילה ()48
נתיב התמר )35( 10
התעשיה )12( 60
חן )70( )35( 40

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

מערכת 'עיון הפרשה'

עיון

הפרשה



אל

מלגת חג מתן תורה
מוקד מכירה

מוקד מכירה

מוקד מכירה

 2מוקדי מכירה

מוקד מכירה

מוקד מכירה

בנוסף לבר כל
המכירה לקהילה – 2
מוקדים ()48
מנחם בגין )45( 96
בר כוכבא )22( 63
בנוסף לבר-כל
המכירה לקהילה ()48
רשתות :נטו חסכון; כולל
מרקט; כיף לקנות; לאקמה;
דגי איתן; מאוחד; מחסני
השוק; רק מהדרין; מכולת
הארי; מכולת השכונה;
מקור הברכה; משתלם;
אחים לרדו; חב”ד; סופר
מאור חיים; סופר ספיר הכי
זול; סופר רב חסד; סופר
שפע טוב; שפע רב שמעוני;
פרי וירק
חנקין )22( 1
העצמאות )45( 42
בית יוסף )13( 9
הדרום )22( 1
נתיבות שלום )63( 16
דרך השלום )69( 13
משה ברזני )77( 35
בנוסף לנתיב החסד
צה”ל )22( 1
קניון סנטר 8
א”ת דרומי ()37
המרץ )12 13
סניפי מחסני השוק ויינות
ביתן
בנוסף לבר-כל ולנתיב החסד
המכירה לקהילה – 2
מוקדים ()48
גורדצקי )22( 51
ירושלים )12( 2

מוקד מכירה

מתוך שבח והודאה להשי"ת ובעזרת ידידנו הנכבדים אנשי רוח
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
נכבדות.

הסיבים ( 49שירה מרקט)
ישעיהו המשורר ( 11שירה
מרקט)

צה”ל 13
מרדכי חדד 1

פתח תקוה

צפת

קרית אתא

קרית מלאכי

קרית שמונה
ראש העין
ראשון לציון

קרית גת

בן גוריון 88

זדל

רחובות

בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

מדר 27
מבצע ליטני 37
פרץ 8

להלן מספר כללים לקבלת המלגה:
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
רבותינו שליט"א מורי דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
תמידין כסדרן.
ג .מלגות חג מתן תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.
ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ו .אין להתקשר למערכת כלל בכל עניני המלגות.
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
מכתב בפקס ,02-5715963 :או בדוא"ל ,iyun@actcom.co.il :עם
כל פרטי הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
פניה בע"ה.
ח .לצורך המשך קבלת המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא.
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

בל

עיון



הפרשה

מלגת חג מתן תורה
אזור תעשיה  3מוקדי מכירה

מוקד מכירה

מוקד מכירה

 2מוקדי מכירה
 2מוקדי מכירה

כרטיס
רשימת
בהסדראנשי רוח
הרשתותהנכבדים
ובעזרת ידידנו
מתוך שבח והודאה להשי"ת

אזור תעשיה

בר
אהבת חסד,
(מלבד:
כארד'
'אידיש
האברכים
לציבור
לבשר
שמחים
מוקירי תורה ועמליה ,הננו
השם,
שפע ברכת
החסד,
 ,2000נתיב
מעיין
המופלגים שליט"א הוגי כל,
כסדרן ,כי
תמידין
הפרשה'
'עיון
ומעייני
כדלהלן
הבעל"ט הכי
תורהוסופר ישיר
לקהילה
זול),מלגות
מאות
המכירהמתן
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג
(המספר משמאל לשם הרשת ,הוא המספר
נכבדות.
המצויין ליד סניפי הרשתות לעיל בטבלה לפי
להלן מספר כללים לקבלת הערים):
המלגה:

נחלת יעקב 10
רימונים 1

לנדרס 1

אחוזה )45( 198

בנוסף לבר-כל לנתיב
החסד ולמעיין 2000
המכירה לקהילה ()48
אלונים )64( )40( 2
בנוסף לבר-כל
ז’בוטינסקי )22( 128

א”ת הדרומי ()12
שפע ברכת השם
רמחל )78( 8
צרכנית תפרח

א.א .יהושע ( .)1ביליג ( .)2בשפע ( .)3דודי'ס מרקט (.)6
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
חמדת הארץ ( .)7חסד לאלפים ( .)8חסד למשפחה (.)9
בכל
וחלוקה .)11(.יינות ביתן ( .)12כאן
חלוקהחסדי שלום
רפאל (.)10
רבותינו שליט"א מורי דרכנו,חסדי
מזון
(.)19
שמים
לשם
(.)18
הקהילה
למען
(.)13
ב .זכות ראשונית לקבלת זול
המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
וברכה אחיעזר ( .)21מחסני השוק ( .)22מינימרקט לב
תמידין כסדרן.
השכונה ( .)23מינימרקט סיני ( .)24מכולת הלפרין (.)27
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
ג .מלגות חג
מכולת הקריה ( .)28מכולת מקס ( .)29משיב נפשי (.)31
הדדית
עזרה
(.)37
זול
הכי
ספיר
סופר
(.)35
ישראל
ברכת
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
( .)40עזרה לכל עם ישראל ( .)41פרקסטיב ( .)42צרכנית
יחד.
החסד ( .)43צרכנית ויז'ניץ ( .)44שוק מהדרין (.)45
סיון.
ט"ו
לאחר
בע"ה
תערך
המלגות
חלוקת
ד.
תמיד זול ( .)47המכירה לקהילה טל077-3171800 :
מעדני
(.)50
חסכון
נטו
(.)49
גבריאל
מינימרקט
(.)48
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
ירושלים ( .)51מילר מרקט ( .)52פרי גוט ( .)53סופר
ו .אין להתקשר למערכת כלל
המלגות .)55( .קטיף ( .)56פיקדיל
עניניוירקות ברמה
בכל פירות
גוט (.)54
סחר
יחיאל (.)59
ורקחסדי
אך(.)58
רווחה
( .)57שערי
רוטמן
שליחת
על ידי
זכאות
לברר
ז .לאחר חלוקת המלגות ניתן
(.)62
צרכנית עזרא ( .)61פירות וירקות
ומזון (.)60
נחום עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
מכתב בפקס ,02-5715963 :או
סיטונאות רחמים ( .)63ירק השדה ( .)64מחסן הקפואים
(.)68לכל
להשיב
נשתדל
לתשובה.עוףאנו
כל פרטי הפונה ומספר
שוק
מוקיר שבת
ודג (.)67
טלפון צפראי (.)66
(.)65
פניה בע"ה.
העיר ( .)69חנות דגים ( .)70מקור הקפואים ( .)71הכי
הבירה
ומבקשיםסופר
( .)73אטליז (.)74
טרי טרי
המלגות(.)72
טעים
ארזיאחד
מכל
חוזרים
אנו
ח .לצורך המשך קבלת
( .)75סופר זול הנביא ( .)76שפע ברכה ( .)77אגודת
}הטופס
אישי'
בקשה
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס
(.)80
למשפחה
קוד חסד
לקבלת (.)79
ברכות שמים
הגבעה (.)78
קוד(.)83אישי
שבידו
מכלגם
הטפסים{.
בעמודי
נמצא להלן בסוף הגליון
חלבן
אשכולות
הלבמי(.)82
אם הדרך (.)81
על
 .)85( 20סופר עדיף ( .)86פיצוחים ( .)87זול
( .)84סופר
למלא.
ולא מילא את הטופס מתבקש
בסל ( .)88שערי חסד (.)89

רכסים

רמת גן

רמת השרון
רעננה
שדרות
שער בנימין
תל ציון
תפרח

ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
בברכת התורה

מערכת 'עיון הפרשה'

עיון



הפרשה

גל

8178002@gmail.com
בדוא"ל -
קבלת תשובות
מתן תורה
מלגת חג
תשובות
שליחת
ידידנולאפשר
ובעזרת בס"ד
עלה בידינו
לבקשת רבים
להודיע
הננו
אנשי רוח
הנכבדים
להשי"ת
שבחכיוהודאה
מתוך
הכללים
לפי
רק
יתקבלו
התשובות
@.8178002
בדוא"ל שכתובתוgmail.com :
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
דלהלן ,ורק בכתובת מייל זו.
המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
נא לקרוא בעיון ולמלא אחר כל הכללים:

עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות

א .לרשום בשורת הנושא )1 :מספר הגליון )2 ,תשובות לעיון הפרשה או ההלכה או
נכבדות.
שניהם ,ולאיזה מסלול בעיון ההלכה )3 .שם וקוד האישי .לדוגמה :תשובות לגליון
המלגה :מאת ישראל ישראלי ,קוד אישי .20000
לקבלתמסלול ח"ד,
ועיון ההלכה
הפרשה
להלןעיון
קפ,
כללים
מספר
ב .לצרף לתשובות  -בקובץ נפרד ,אך בתוך אותה הודעה ' -טופס סימון לתשובות
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
שנענו' מלא .כולל צורת התשלום על הגליון .ניתן לסרוק את הטופס מהגליון ,או
וחלוקה.
המערכת :בכל חלוקה
מורי דרכנו,
שליט"א
מנת לקבל טופס בגירסת
 iyun1@iyun.co.ilעל
לכתובת
רבותינובקשה
לשלוח
ראויות
תשובות
לשמורהיא
המלגה
ראשונית
זכות
את
בכל גליון
למשיבים ולמלא
לגליונות הבאים
לקבלתניתן
בגירסת וורד
טופס זה
ב.וורד.
יתקבלו תשובות ללא טופס מצורף בקובץ נפרד.
הפרטים .לא
כסדרן.
תמידין
קוד
לא קיבל
שעדיין
תשובותפיבדוא"ל,
תורהיכול לשלוח
קוד אישי
ג.ג.רק מי
משיבי
כלל
מי בין
הגרלה
מחולקות על
שברשותומתן
מלגות חג
התשובות.
מוקדי
או
הדואר
באמצעות
תשובות
ישלח
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
יחד.לשלוח את כל התשובות בהודעה אחת במרוכז ,הן תשובות 'עיון הפרשה' והן
ד .יש
תשובות 'עיון ההלכה' ,ביחד עם הטופס ,לא ניתן להוסיף תשובות בהודעה נפרדת.

ד .חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.

ה .יש לשלוח תשובות 'עיון ההלכה' ו'עיון הפרשה' בשני קבצים נפרדים ,קובץ
ה .מקבלי המלגה יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
להלכה וקובץ לפרשה .דהיינו ,השולח תשובות לשני המדורים ישלח  3קבצים.1 :
המלגות.
תשובותעניני
כלל בכל
למערכת
להתקשר
ו .אין
לעיון הפרשה.
ההלכה.3 .
תשובות לעיון
טופס.2 .

שליחת
תשובות ,על
לשליחת אך ורק
לברר זכאות
המלגות
יתקבלוחלוקת
ו.ז.לאלאחר
ידי בגליון.
המופיע
ניתןהאחרון
המועד
תשובות לאחר
עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
ז.מכתב
לצערינו ,רוב התשובות הסרוקות שנשלחו ,לא היו ראויות לבדיקה ,ולפיכך ניתן
סרוקות .להשיב לכל
תשובותנשתדל
לתשובה .אנו
טלפון
ומספר
הפונה
פרטי
כל
לשלוח תשובות בדוא"ל רק בקבצי מחשב ,לא
לאחרבע"ה.
ח.פניה
השליחה יתקבל מענה ממוחשב שההודעה הגיעה ,אישור זה הוא רק על
076-8178002
יש לעקוב
במערכת,
ולא על
בדוא"ל
התשובות
ח.קבלת
בקו :מכל אחד
ומבקשים
חוזרים
קליטתןאנו
המלגות
קבלת
המשך
לצורך
כאמור
משליחתן
בקשהכשלשה
זאת לאחר
במערכת,
התשובות
שאכן
}הטופס
חודשיםאישי'
לקבלת קוד
'טופס
נקלטולמלא
הקובץ,
ממשתתפי
בכללי התשובות שבגליון.
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
לשלוח הודעות בנושאים אחרים לכתובת
מתבקשאין
האישור ,וכן
אתהודעת
להשיב על
למלא.
הטופס
אין מילא
ט.ולא
זו ,כתובת זו מיועדת לשליחת תשובות בלבד .בכל עניני עיון הפרשה ניתן לפנות
 .iyun1@iyun.co.ilלהוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
ככל יכולתנו בס"ד
ט .אנו פועלים
לכתובת המערכת:
המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.

י .במקביל ,ניתן לרכוש מנוי לקבלת הגליון בדוא"ל ,פרטים מלאים בהודעה בעמוד הבא.
התורה בדוא”ל ,מפורטים להלן בכללי
בברכת על ח”ג
יא .כללי שליחת תשובות חזרה כללית
ההשתתפות בשאלות החזרה.
מערכת 'עיון הפרשה'

דל

עיון



הפרשה

הפרשה' בדוא"ל
גליונות 'עיון
מנוי לקבלת
מתן תורה
מלגת חג

לבקשת רבים ,הננו להודיע כי ניתן לרכוש מנוי לקבלת גליונות 'עיון הפרשה' בדוא"ל.
אנשי רוח
הנכבדים
ידידנו
ובעזרת
להשי"ת
מתוךמנוישבח
בעמדות
לרכוש מנוי
אחד) .ניתן
(בתשלום
₪100
והודאהבדוא"ל,
ל 10-גליונות
עלות
האברכים
לציבור
לבשר
שמחים
הננו
ועמליה,
תורה
מוקירי
פלוס' ו'קהילות' בלשונית 'מנוי שנתי לקבלת גליונות בדוא"ל' ,בשורה
'נדרים
כסדרן ,כי
הפרשה'
לקבלת'עיון
ומעייני
הוגי
שליט"א
המנוי.
תמידיןלתחילת
ומספר הגליון
הגליון,
דוא"ל
כתובת
המופלגיםלרשום
'הערות' יש
לדוא"ל
ולאחר מכן
בקו:
לרכוש
עלה ניתן
כמו"כ
הודעהמלגות
לשלוחמאות
הבעל"ט
 076-8178004תורה
לכבוד חג מתן
מנויגם
לחלק
בידינו
נכבדות iyun1@iyun.co.il .או לרכוש מנוי במזכירות בקו076-8178007 :
המערכת:
בשעות המענה.
המלגה:
לקבלת
כללים
מספר זכאים לקבל גם גליון מודפס באחד ממוקדי המכירות  -אך לא
להלן בדוא"ל
מנויים
המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
מקבלי
א.
הספרים.
בחנויות
וחלוקה.
ממוקדיבכל
באחד דרכנו,
שליט"א מורי
רבותינו
הספרים ,זכאי לקבל גם
חלוקהבחנויות
המכירות או
גליון מודפס
הרוכש
לקבלת
המערכת
בדוא"ל
לשלוח הודעה
הרכישה יש
בדוא"ל .לאחר
זכותמייל
מהדורת
ראויות
תשובות
למשיבים
המלגה היא
לקבלת
ראשונית
ב.
בהודעה את צורת התשלום שבוצע.
לציין
יש
הגליון.
תמידין כסדרן.
'נדרים
בעמדות
הגרלה₪10
מחולקותעלעלידיפיתשלום
בודד בדוא"ל
גליון
לרכוש
כמו"כ ניתן
משיבי
בין כלל
תורה
מתן
מלגות חג
ג.
לאחר
המערכת
לדוא"ל
הודעה
ושליחת
,076-8178004
בקו
או
ו'קהילות'
פלוס'
גליונות קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
התשלום.
יחד.
 ₪125ל 10-גליונות ,זכאי
בעלות
ישיר,
בדיוור
מודפסים
לגליונות
מנוי
הרוכש
חלוקת המלגות תערך בע"ה לאחר ט"ו סיון.
ד.
לקבל במקביל את הגליון גם בדוא"ל ,יש לעדכן זאת ע"ג טופס הרישום למנוי ,או
הנ"ל.יקבלו שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
המלגה
ה .מקבלי
במערכת בדוא"ל
המלגות.
עניני
בכל
כלל
למערכת
להתקשר
ו .אין
כאמור בהודעה המפורטת בעמוד הקודם ,ניתן לשלוח תשובות בדוא"ל ,בצירוף
על ידי שליחת
בהודעהאך ורק
כמפורטזכאות
ניתן לברר
סימוןחלוקת
טופסלאחר
ז.
בהרחבה.
המלגותנפרד,
התשובות בקובץ
עם
,iyun@actcom.co.il
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
מכתב
גליונות ישנים :ניתן לקבל בדוא"ל גליונות ישנים שכבר נרכשו .כמו"כ ניתן להזמין
חלקלכל
להשיב
שיצאואנו
לתשובה.
טלפון
ומספר
כל
מהם,
נשתדלכה ,או
בס"ד עד
והספרים
הגליונות
הפונה כל
פרטימייל את
במהדורת
פניה
בע"ה .בלבד .לאחר תשלום באחת מהדרכים הנ"ל ,יש לשלוח הודעת
במחיר ₪200
והספרים.
הגליונות
המלגות אנו חוזרים ומבקשים מכל אחד
קבלת
לקבלתהמשך
דוא"ללצורך
ח.

בדואר}הטופס
קוד אישי'
'עיון לקבלת
גליונותבקשה
למלא 'טופס
מנויהקובץ,
ממשתתפי
הפרשה'
לקבלת
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
ניתן לרכוש מנוי שנתי ( 10גליונות) לקבלת גליונות 'עיון הפרשה' בדיוור ישיר.
הטופס מתבקש למלא.
ולא מילא את
עלות המנוי 125 :ש"ח.
מקבלי
מספר
את
ולהגדיל
להוסיף
בס"ד
יכולתנו
ככל
פועלים
ט.
אנומנוי בדואר זכאי במקביל למנוי בדוא"ל ,יש לשלוח הודעת בקשה למנוי
הרוכש
הנ"ל.המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
גובה
המלגה ואת
המערכת
בכתובת
דרכי תשלום המנוי :בעמדות 'נדרים פלוס' או 'קהילות' תחת הלשונית 'עיון הפרשה
בברכת התורה
במזכירות כאמור מעלה.
 מנוי בדיוור ישיר' ,וכן בקו התרומות אוהטפסים.
בעמודי
טופס לרכישת מנוי ,מופיע בסוף
הפרשה'
הגליון'עיון
מערכת

עיון

הפרשה



הל

מלגת חג מתן תורה

נקודות אלו לאיסוף תשובות בלבד (בנוסף לאפשרות שליחה בדואר ובדוא"ל) ,ולא לשאר עניני 'עיון הפרשה'
בלבד ,ולא על
האחרון
להשי"ת על הקובץ
מיועדות לתשובות
נקודות אלו
כמו"כ
קודמים רוח
קבציםאנשי
הנכבדים
ידידנו
ובעזרת
והודאה
שבח
מתוך
לא יתקבלו תשובות לאחר התאריך האחרון המופיע בטופס סימון התשובות
האברכים
לציבור
לבשר
שמחים
הננו
ועמליה,
תורה
מוקירי
ניתן גם לרכוש את הגליונות בכתובת זו (מלבד נקודות המכירה הקבועות)
בכתובות שמסומן

המופלגים שליט"א הוגי ומעייני 'עיון הפרשה' תמידין כסדרן ,כי
ניתן למסור תשובות בכל סניפי רשת ספרי 'אור החיים'
עלה בידינו לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
אופקים
טלז-סטון
נכבדות[ .הרי"ף] ( 134ארצי)
האצ"ל
חפץ חיים ( 9ווליצקי)
אחיסמך
שבט אשר ( 11/24בתיבה)

ירושלים (בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים')
בית וגן  /החיד"א ( 8הילדסהיימר)
גאולה  /דוד  4כניסה א (רוטמן)
גבעת שאול  /בן ציון ( 2רייכל ,לא בין השעות  2-4בצהריים)
גבעת שאול  /עמרם ( 4אנגל)
גוש  / 80עלי הכהן  15חנות 'ספרים ווינקל'
גילה  /ביה"כ 'חזון נחום' ,המור 3
מאה שערים בית ישראל  /ישיבת מיר בתיבה בכניסה
לחדר 'קול הלשון'
נוה יעקב  /וינוגרד ( 11הילדסהיימר)
נוה יעקב  /שד' נוה יעקב ( 72/16שיינברג)
נוה יעקב מרכז  /בית הכנסת חניכי הישיבות (בתיבה
בכניסה)
סורוצקין ( 48רובין)
עזרת תורה ( 8סטניצקי)
קרית יובל  /ברזיל ( 103/13בן זקן)
רוממה  /המ"ג ( 37דונר)
רמות א  /סולם יעקב  31/7כניסה א (בתיבה)
רמות ב  /אהרן אשכולי ( 116/12לימואי)
רמות ד  /מירסקי ( 19/3יפרח)
רמות פולין  /בית המדרש 'אהל יוסף' (במדף 'עיון
הפרשה')
רמות פולין  /רמות פולין  62/28כניסה ג (לינדנפלד)
רמת שלמה  /זו'לטי ביהמ"ד 'אהל יוסף' (בתיבה)
רמת שלמה  /כהנמן ( 6שוורץ)

אלעד מספר כללים לקבלת המלגה:
להלן
מרכז נחלת יצחק  /חנות 'ספרי אור החיים'
המלגהכהן)נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
א.
מקבלי(בתיבת משפחת
רשב"י 25
אשדוד
דרכנו ,בכל חלוקה וחלוקה.
מורי
שליט"א
רבותינו
יהודה הנשיא  / 8חנות 'ספרי אור החיים'
ראשונית 'ספרי אור
זכות שבטי ישראל  /חנות
מרכז
החיים' המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
לקבלת
ב.
שד' עוזיהו ( 18אלישיוב)
שמש כסדרן.
תמידין
בית
חזון איש  / 13בית כנסת 'היכל אברהם' (בתיבה ליד
הלשון')
ג .עמדת 'קול
תורה מחולקות על פי הגרלה בין כלל משיבי
חג מתן
מלגות
יהודה הנשיא  / 6חנות 'ספרי אור החיים'
הסדרים
בשעות
או
(לינדר).
ג
כניסה
4
גילה
נחל
קח-קט ,שענו למעלה מארבעים תשובות בשתי הגליונות
גליונות
בביהמ"ד 'לב אליהו'.
נחל ניצנים  / 3חנות 'ספרי אור החיים'
יחד.
רמה ג  /יחזקאל הנביא ( 25/1מובשוביץ)
ד .ביתר
בע"ה לאחר ט"ו סיון.
תערך
המלגות
חלוקת
גבעה  / Aאלעזר המודעי ( 20/13משפ' מלמד בארון חשמל)
גבעה  / Bהמגיד ממעזריטש ( 10/6משפחת דוד)
שיחת טלפון על מועד החלוקה ומיקומה.
יקבלו
המלגה
ה.
החיים'
'ספרי אור
מקבלי הר"ן  9חנות
גבעה / B
גבעה  / Bמוצפי ( 29/11בתיבת משפחת
למערכתהורן)כלל בכל עניני המלגות.
להתקשר
אין
ו.
בני ברק (בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים')
ישיבת פוניבז'  /תיבה בכניסה ל'אהל קדשים' בצד צפון
חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
ז .לאחר
סוקולוב ( 32הרש)
פרדס כץ  /הפלמ"ח  - 9ביהמ"ד 'בית אהרן' (בתיבה)
מודיעין עילית (בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים' )
 ,iyun@actcom.co.ilעם
בדוא"ל:
או
,02-5715963
בפקס:
מכתב
פרדס כץ  /נורדאו ( 45סומך)
נאות הפסגה  /נתיבות שלום ( 5אוירבך)
קרית הרצוג  /גניחובסקי ( 24סטניצקי)
(בתיבה
כנסת ‘בני הישיבות’
חפציבה  /בית
פארק -
גרין
לכל
להשיב
נשתדל
אנו
לתשובה.
טלפון
ומספר
הפונה
פרטי
כל
מערב ב”ב  /הרצוג  9ביהמ”ד שונה הלכות (מאחורי
ליד המשרד)
דלת המטבח)
בע"ה.רבי מאיר ( 3שטארק)
פניה רמת אהרן /
נתיבות
חיד”א ( 27קרמר)
מרכז מסס – חנות 'ספרי אור החיים'
רוקח  /פרל 28
גבעת
ערד חוזרים ומבקשים מכל אחד
המשך(קולנגי)קבלת המלגות אנו
לצורך
ח.
בן יאיר ( 64כולל נחלת יצחק)
גבעת זאב
אישי' }הטופס
קוד
לקבלת
בקשה
'טופס
למלא
הקובץ,
ממשתתפי
פתח תקוה (בנוסף לסניפי 'ספרי אור החיים')
האיילות ( 7פרוביין)
גני הדר  /שד' מנחם בגין  96ג' (פדר)
יונה (נוף
הר
שבידו קוד אישי
הגליל) בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי
להלן
נמצא
רחובות
הרב פנחס מילר  5דירה 14
ולא מילא את הטופס מתבקש למלא .ביהכ”נ ‘היכל זרח’ אמרי חיים 6
חיפה
מעפילי אגוז (( 20הרב גמליאל רבינוביץ))
אורלזרוב  / 11ביה"כ 'בני תורה' (בתיבה בכניסה
להוסיףהקיבוצים ( 8כהן)
שד’
ולהגדיל את מספר מקבלי
לעזר"נ)בס"ד
יכולתנו
ככל
פועלים
אנו
ט.
מיכאל  / 27חנות 'ספרי אור החיים'
רכסים
מיכאל  / 32ביהמ"ד צאנז (לידי הרב יהודה אליאס)
למתן מלגות.
בהנ"ל
המלגה ,אולם אין
המלגה ואת גובה
התחייבותבר ציון)
'אור תורה' (הרב אוריה
כולל
צפורה זיגד ( / 11בתיבת משפחת כץ)
כולל בית יצחק (הרב אלחנן כהן)

חריש
רעות ( 34/4דוננפלד)

בברכת התורה

תל ציון
אהבת ישראל ( 70/4הרב יהודה כהן)

מערכת 'עיון הפרשה'

כתובת לשליחת תשובות בדואר' :עיון הפרשה' גניחובסקי  24בני ברק

מלגת חג מתן תורה
התועים
והבדילנו מן
להשי"תלכבודו
והודאהשבראנו
אלקינו
רוח
הנכבדים אנשי
ובעזרת ידידנו
ברוךשבח
מתוך
מוקירי תורה ועמליה ,הננו שמחים לבשר לציבור האברכים
זכות גדולה זכינו ובסייעתא דשמיא במשך שמונה עשר שנות 'עיון הפרשה'
כסדרן ,כי
ומעייני 'עיון
רבבותהוגי
שליט"א
המופלגים
ההלכה'
תמידין ו'עיון
הפרשה'הפרשה'
למסגרות 'עיון
עמלי תורה
נצטרפו
עד הנה,
לחלק גם לכבוד חג מתן תורה הבעל"ט מאות מלגות
בידינו
עלה
ישראל.
שבטי
יחד
נכבדות.

מטרת מפעל 'עיון הפרשה' מעת הקמתו על ידי מרנן גדולי ישראל זצוק"ל
בתורה הקדושה ,בניצול הזמן ובהוספת
ושקיעות
עמל
להוסיף
ויבלחט"א,
המלגה:
לקבלת
כללים
מספר
להלן
ידיעות בחלקי התורה וההלכה.
א .מקבלי המלגה נבחרים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי
בס"ד להיות שלוחים
חלוקה בידינו
האחרונות עלה
ובשנים
רבותינוזאת
ואף גם
וחלוקה.
דרכנו ,בכל
זכינו ,מורי
שליט"א
לסייע בידי אלפי בני התורה בארעא קדישא הדין ,בדרך כבוד כיאה לנושאי
ב .זכות ראשונית לקבלת המלגה היא למשיבים תשובות ראויות
ארון ברית ה' ,שומרי פך השמן הטהור בקדושתו ,אברכי הכוללים הנכבדים
תמידין כסדרן.
המוסרים נפשם בעמלה של תורה מתוך הדחק.
שליט"א,
משיבי
כלל
בין
הגרלה
פי
על
מחולקות
תורה
מתן
חג
מלגות
ג.
והנה לאחרונה פשה לדאבוננו נגע בכרם בית ה' ,בהחזקת מכשירי תקשורת
הגליונות
בחובםלמעלה
קח-קט ,שענו
מלבד
בשתי לכל,
תשובות כידוע
מארבעים וחמורות
מכשולות רעות
גליונות הטומנים
פסולים,
יחד.
ההתמכרות וההפרעה החמורה לשקיעות ועמל התורה.
סיון.
ט"ו
לאחר
בע"ה
תערך
המלגות
חלוקת
ד.
ולפיכך הננו להודיע בזאת החלטת רבותינו שליט"א מורי ומכווני דרכנו,
ומיקומה.
'עיון מועד
טלפון על
שיחת
המלגה יקבלו
כיה.כלמקבלי
'עיון
החלוקהבמסגרת
הפרשה' והן
במסגרת
המחולקות הן
המלגות
שאיןבכל
למיכלל
למערכת
ו .אין
המלגות .אלו {'אייפון' ודומיו},
עניני מכשירים
ברשותו
להתקשר אך ורק
ההלכה' ,מיועדות
שהותרו
למי
{ואף
וכד'
'מסוננים'
או
'מוגנים'
הקרויים
המכשירים
גםז .לאחר חלוקת המלגות ניתן לברר זכאות אך ורק על ידי שליחת
הטהורה
מכל מקום ,שאיפת לבם
אופרנסה,
לצורך
מסוננים למיניהם
 ,iyun@actcom.co.ilעם
בדוא"ל:
,02-5715963
מכשיריםבפקס:
מכתב
השקועים
תורה
עמלי
של
בתורתם
שותפים
להיות
הפרשה'
פרטי'עיון
כלנדיבי
של
הפונה ומספר טלפון לתשובה .אנו נשתדל להשיב לכל
בע"ה.תורה בלבד ,ואינם משתמשים בכלים אלו כלל}.
בעולמה של
פניה
מחזיקי
הפרשה' אינם
דרובא
המשךרובא
ידענו כי
ח .אשר
ואף
על אחד
נמניםמכל
ומבקשים
'עיוןחוזרים
מחבריאנו
המלגות
קבלת
לצורך
המכשירים הנ"ל ,מכל מקום בדיני נפשות חיישינן למיעוטא ,ולפיכך באנו
ממשתתפי הקובץ ,למלא 'טופס בקשה לקבלת קוד אישי' }הטופס
בהודעה זו.
נמצא להלן בסוף הגליון בעמודי הטפסים{ .גם מי שבידו קוד אישי
למלא.הנדיבים הנכבדים הי"ו ,העושים
מתבקש דעת
הטופס הוא על
האמור לעיל
יודגש ,כי
מילא את
ולא
ומעשים במסירות אין קץ למען עמלי התורה ,ומתנים נידבתם לבל ישתתפו
ט .אנו פועלים ככל יכולתנו בס"ד להוסיף ולהגדיל את מספר מקבלי
אלו המחזיקים ברשותם מכשירים אלו ,במסגרות המלגות השונות.

המלגה ואת גובה המלגה ,אולם אין בהנ"ל התחייבות למתן מלגות.
בברכת התורה
התורה
בברכת
הפרשה'
'עיון
מערכת

מערכת 'עיון הפרשה'

תוכן הענינים
בפתח הגליון וכללי הקובץ .................................................מז
פרשת נצבים................................................................נט
פרשת וילך..................................................................פט
פרשת האזינו ...............................................................קג
פרשת ברכה..............................................................קכא
פרשת בראשית........................................................קמט
פרשת נח .................................................................קסה
פרשת לך לך .............................................................קצא
עניני ירח האיתנים ........................................................רז
עיון ההלכה  -מסלול חלק ד......................................רלה
עיון ההלכה  -מסלול חלק ג .....................................רסא
עיון ההלכה  -שאלות חזרה על חלק ג (ח"ב) ...........רעט
טפסי השתתפות הרשמה לקוד אישי מנויים ותשובות....רצט
רשימת זוכי הגרלת גליון קצו ............................................דש

שינוי כתובת דוא"ל
כתובת דוא"ל של המערכתiyun1@iyun.co.il :
כתובת דוא"ל של המשרדs4205@iyun.co.il :

תוכן עניני פרשת נצבים
עיון הפרשה
א .לשון 'נצבים' על כלל ישראל.............................................................סא
ב .פירוש הכתוב 'לעברך בברית' ...........................................................סא
ג .השבת ממון עכו"ם שבידי ישראל ....................................................סב
ד .מחלוקת בית שמאי ובית הלל לעתיד לבוא .................................סג
ה .ובחרת בחיים..........................................................................................סד

אביטה ארחותיך
ו .ושבת עד ה' אלקיך ................................................................................סה

אשיחה

בחוקיך  ......................................סח

ז .חוטב עציך ושואב מימיך  -הרה"ג אהרן פרייס .ח .על מה נסיב
קרא 'כי המצוה הזאת'  -הגאון רבי דוד כהן.

פקודיך אתבונן
אימת הדין של רבותינו זצ"ל  -הג"ר גדליהו הוניגסברג ...................ע

קונטרס התשובות
פיוס משה את ישראל ............................................................................עה
המטרה היא היראה והגיעו לכך  -הצטערו שמחשיב אותם
כמשוגעים  -הצטערו שמחשיב אותם כקטנים  -בקללות שמפי
משה שייך שינוי  -העונשים נאמרו על הכופרים  -חששו מהקללות
הנסתרות  -חששו מהפחד  -חששו ממה שנאמר 'עד השמדך'
 חששו מסילוק השכינה  -חששו שלא יספיקו לשוב  -לא רצהשירפו ידיהם  -על ידי האחדות נדחה העונש  -מידת הרחמים אינה
ותרנות  -הורה להם דרך תשובה  -הקב"ה עצמו דן ברחמים -
חששו שאין על כך תשובה  -לכל נפש יהיה תיקון  -חששו מעבירות
הרשעים  -הצדיקים שהוכיחו אינם צריכים לחשוש  -בראש השנה
צריך שיהיה שלום  -כלל ישראל בטוח בדין  -כשיתחברו לצדיקים
יזכו בדין  -מנה להם כמה זכויות  -רצה שישתדלו להיות ראויים
 הצדיקים מפייסים קודם ראש השנה  -רצה שישפכו שיח לפניה'  -חשש שיעבדו מיראה  -חשש שיצאו לתרבות רעה  -תירוצים
דומים והוספות

תוכן עניני פרשת וילך
עיון הפרשה
א .דברי משה 'היום מלאו ימי ושנותי' .................................................צא
ב .מה גורם ההסתר פנים ח"ו..................................................................צב
ג .גדר מצות כתיבת ספר תורה...............................................................צב
ד .לקיחת ספר התורה ...............................................................................צד
ה .חזקת צדיק וחזקת רשע.....................................................................צה

אביטה ארחותיך
ו .הקהל את העם (לא ,יב).........................................................................צו

אשיחה

בחוקיך ........................................צח

ז .צורת קריאת פרשת 'הקהל'  -הרה"ג משה פרנס .ח .הבאת הטף
ל'הקהל'  -הגאון רבי יצחק שוורץ.

פקודיך אתבונן
בענין שינוי משמעות בקריאה ,שצריך להחזיר את הבעל קורא -
הג"ר אשר ויספיש.......................................................................................צט

קונטרס התשובות
חצוצרות ביום הסתלקות משה.............................................................קא

תוכן עניני פרשת האזינו
עיון הפרשה
א .שורש תיבת 'יערוף' ..............................................................................קה
ב .מי מתפלל שלא ירדו גשמים.............................................................קה
ג .ברכת התורה על הרהור בדברי תורה...............................................קו
ד .הנחלת הקב"ה לאומות העולם..........................................................קו
ה .פירוש רש"י קרא 'בעצם היום הזה'..................................................קז

אביטה ארחותיך
ו .הבטחת הגאולה ......................................................................................קט

אשיחה

בחוקיך............................................קי

ז .קריאת שירת האזינו  -הרה"ג אהרן חיים הופנר .ח .הגאולה
העתידה לאט או במהירות  -הגאון רבי דוד פלק .ט .בעצם היום
הזה  -הרה"ג שמעון שרייבער.

פקודיך אתבונן
מדיני אמן  -וכוונת הברכה  -הג"ר אלכסנדר אריה מנדלבוים...קיב

קונטרס התשובות
ברכת התורה ................................................................................................קיז

תוכן עניני פרשת ברכה
עיון הפרשה
א .מדוע ניתנה התורה לישראל ...........................................................קכב
ב .זכות שותפות יששכר וזבולון לשמירה מן המזיקין.................קכב
ג .מקום מיתת משה.................................................................................קכג
ד .קבר משה במערת המכפלה............................................................קכד
ה .ניסים ונפלאות לעתיד לבוא...........................................................קכה

אביטה ארחותיך
ו .בן מאה ועשרים שנה ...........................................................................קכו

אשיחה

בחוקיך.......................................קכט

ז .ברכת אשר שבנותיו ינשאו לכהנים גדולים  -הרה"ג פרץ מנחם
גרבר .ח .הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע  -הגאון רבי חיים מרדכי
אוזבנד.

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
פסקי הלכה וחידושים  -מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל .......קל

קונטרס התשובות
הוראה לישראל משבט שאינו לוי ........................................................קלז
דוד מצאצאי מרים שמשבט לוי  -כוונת הגמרא לרוב הפעמים
 מלך שאני  -היה ראש הסנהדרין  -היה פנוי ממלאכה  -פרקמעליו עול החשבונות  -היה נביא  -היה נמלך במפיבושת  -היה
עניו ביותר  -עסק בתורה וגמילות חסדים  -בשוין מותר להורות -
כשאין מורה אחר מותר  -מונים ארבעים משעה שהתחיל ללמוד
 אין עבירה להורות  -באקראי מותר  -כשנטל רשות מרבו מותר בדיני ממונות מותר  -המפסיד צריך לבדוק  -הרמב"ם השמיטדין זה  -הנידון כמה יכול לעכב עצמו  -הדבר תלוי בחכמה  -הכל
מדברי המקשה  -האיסור כשנחלקים עליו  -בזמן רבה לא היו
תרומות  -בזמנו היה את רב חסדא  -בראש השנה יש לגרוס 'רבא'
 -בעבודה זרה הגירסא 'רבא'

תוכן עניני פרשת בראשית
עיון הפרשה
א .פתיחת התורה ב'בראשית' ...............................................................קנא
ב .השבת 'עליכם השלום' באמצע קידוש לבנה.............................קנב
ג .ציווי האיש במצות פריה ורביה ........................................................קנג
ד .עבודת ושמירת גן העדן....................................................................קנה
ה .האם נח ראה את אדם הראשון......................................................קנה

אביטה ארחותיך
ו .התנועות.....................................................................................................קנו

אשיחה

בחוקיך........................................קנט

ז .עדות על מעשה בראשית  -הגאון רבי דוד פלק .ח .רמז 'בשגם'
על משה  -הרה"ג אברהם חיים הרש.

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
נגלה אליו מרן החזו"א זצ"ל בחלומו וחזר בו  -הגאון הגדול רבי
ניסים קרליץ זצוק”ל ..............................................................................קסא

קונטרס התשובות
תוספת שבת ויו"ט ..................................................................................קסב

תוכן עניני פרשת נח
עיון הפרשה
א .מקור 'זכר צדיק לברכה' ...................................................................קסו
ב .הארת התיבה על ידי חלון או אבן טובה.....................................קסו
ג .שליחת היונה והעורב לראות הקלו המים ...................................קסז
ד .שילהי קייטא קשיא מקייטא..........................................................קסח
ה .לשון הקודש נקראת לשון אשורית..............................................קסח

אביטה ארחותיך
ו .ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש (ט ,ה)...................................קסט

אשיחה

בחוקיך .....................................קעא

ז .תורה שלמד נח  -הגאון רבי יגאל רוזן .ח .אות הקשת  -הרה"ג
שלמה הלוי פרג.

פקודיך אתבונן
בדיני גניבה  -הג”ר צבי שפיץ..............................................................קעב

קונטרס התשובות
שבירת צלמי תרח על ידי אברהם.......................................................קעז
היה לרחל לשאול את יעקב  -ליעקב היתה שיטה אחרת מאברהם  -תרח
הפקיר חלקו בגוף אברהם  -אצל אברהם היתה הוראת שעה  -רחל עירבה
מחשבות אחרות  -זוהי עבירה לשמה  -גנבה בשביל שלא יגלו היכן
הם  -התרפים היו כלי קסמים  -אברהם עשה זאת בגדר הוראה  -תרח
חזר בתשובה שלימה  -תרח מחל לו מאהבת אב לבנו  -מחל לו מבחינה
ממונית  -ידע שאברהם התכוין לטובתו  -תלוי אם המעשה כתוב בתורה -
תרח הכשיל את הרבים  -רחל נפטרה מחמת איחור הנדר  -נפטרה משום
שהשטן קטרג  -נפטרה מחמת קללת יעקב  -נפטרה מחמת כל הסיבות -
עכו"ם מבטל עבודה זרה  -אברהם ביער עבודה זרה  -אברהם עשה בצינעא
 אברהם רצה שלא יאמין  -אברהם הספיק לשלם  -אברהם היה בן ג' שנים יש לחלק בין גוזל למזיק  -האיסור להזיק מדין השבת אבידה  -האיסוררק מדרבנן  -איסור דרבנן הותר כאן  -התרפים אינם שוים ממון  -תירוצים
נוספים  -דעות נוספות בענין התרפים ומהותם.

תוכן עניני פרשת לך לך
עיון הפרשה
א .הקדמת ברכה לקללה .......................................................................קצג
ב .ברכת עשירות למכבד את אשתו...................................................קצג
ג .מסירות נפש של אברהם להצלת לוט .........................................קצד
ד .שבח ישמעאל שנימול בן יג שנה .................................................קצה
ה .מילת אברהם ביום הכיפורים...........................................................קצו

אביטה ארחותיך
ו .מצוה המוטלת על הציבור.................................................................קצז

אשיחה

בחוקיך ...........................................ר

ז .קח ולך  -הרה"ג ראובן חיים קליין .ח .ברית ארצות עשר עממין
 הרה"ג צבי קריזר .ט .מילה שלא בזמנה ביום חמישי  -הרה"גאברהם חזקיהו.

פקודיך אתבונן
צדקה  -הג”ר אפריים זאב קליין.............................................................רב

קונטרס התשובות
מי שברך אבותינו.........................................................................................רה

תוכן עניני ירח האיתנים
עיון הפרשה
א .כפרת החטא על ידי תשובה בזמן הזה..........................................רט
ב .יום טוב בראש השנה ...........................................................................רט
ג .פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות.......................................................רי
ד .אשמנו מכל עם.....................................................................................ריא
ה .כפרת כל העוונות ביום הכיפורים...................................................ריא
ו .עשיית סוכה לשמה ..............................................................................ריב
ז .חציצה בנטילת לולב............................................................................ריב
ח .שמחת בית השואבה............................................................................ריג
ט .גמר דין האדם בהושענא רבא.........................................................ריד
י .גדר שאלת גשמים בברכת השנים...................................................רטו

אביטה ארחותיך
יא .דברי קהלת...........................................................................................רטז

אשיחה בחוקיך

...................................ריט

יב .איסור מעילה בקול השופר  -הגאון רבי יעקב דוד אילן .יג.
שמיעת סוף תקיעה בלא תחילתה  -הגאון רבי אברהם גורביץ.
יד .הזכרת זכויות לעורר רחמים  -הרה"ג יצחק וייס .טו .קידוש
לבנה קודם יוה"כ  -הרה"ג אברהם פוזן .טז .דניאל איש חמודות -
הרה"ג פנחס שוורץ .יז .בחילוק דין שמחה במועדות  -הגאון רבי
משה צדקה .יח .נטל ד' מינים גזולים והזדמן לו כשרים  -הרה"ג
יהודה ברונר .יט .רובו ככולו בשופר לולב והדס  -הרה"ג שלמה
חיים נפתלי .כ .באיסור לאכול בעיו"ט מן המנחה ולמעלה  -הרה"ג
נתן רובין .כא .שמחת יום טוב ביין אדום  -הרה"ג דוד מנחם רייכמן.
כב .סוכה שאין בה מקום עבור כל בני הבית  -הרה"ג שמואל יצחק
שטיינפלד.

פקודיך אתבונן
בענין מכירת אתרוגים במוצאי שביעית  -הגאון רבי אשר וייס....רכז

קונטרס התשובות
סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון..................................................רלא
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הפרשה

כללי הקובץ

עיון

ץבוקה יללכ

הפרשה

זמ

בפתח הגליון וכללי הקובץ
אודות ידיעת המקרא ,בודאי צריך כל איש ישראל לידע בכל שבוע הסדרא
ופירושה לפי כוח שכלו ,ומה שנהגו בכל ישראל לקרוא שנים מקרא וא' תרגום,
משום שעי"ז יתבונן בהמקרא ויתן לב להבין ,אבל אם לא השיג ידיעה עי"ז,
מחויב להתבונן ולדעת ,ואז יהיה נחשב לו שלמד מקרא ,דבלא"ה אם לא הבין
מה שאמר ומה שלמד לא נחשב לימוד כלל( .ליקוטי אמרים לחפץ חיים ,ריש פ"ה)

יתברך הבורא וישתבח היוצר אשר קדשנו במצותיו וציונו להשלים
פרשיותיו שנים מקרא ואחד תרגום ,כמאמרם ז”ל “לעולם ישלים אדם
פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום ,ואפי’ עטרות ודבון ,שכל
המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו” (ברכות ח ,א).
מטרת הקובץ ,בהכוונת והדרכת מרנן גדולי ישראל שליט”א ,לעורר
ולעודד לימוד הפרשיות בעיון ,ע”י הצגת נקודות חשיבה קושיות
ותמיהות ,ומקורות לעיון ,וליבון ובירור הדברים ע”י כתיבתם ,ביסודות
תורתנו ואמונתו השזורים בין בתרי פרשיות התורה.
ועתה נבוא לפרט על מבנה הקובץ ומדוריו השונים:

עיון הפרשה
קושיות והערות ,תמיהות וחקירות ,בעניני הפרשה ,בעניני המועדים
ובעניני מצוות תמידיות.
כללי התשובות :בחלק מן הקושיות הוספנו בסוגריים כאלו]-[ :
מראה מקום ליישוב וביאור הענין ,מ”מ אין מטרת הקובץ לכוון את
המשיב בדווקא לתירוצים אלו ,אלא כל אחד יראה לתרץ כפי דעתו
והבנתו ,להגדיל תורה ולהאדירה.
כמו”כ יש לידע ,כי כל השאלות מקורם ויסודם בהררי קדש ,הלא המה
כתבי רבותינו הראשונים וגדולי האחרונים ,והענינים בנויים כמשולבים
ומשלימים זה את זה ,ואף כי פעמים יחשוב המעיין לפום ריהטא כי
טעות בשאלה ,מכל מקום כשישוב ויעיין במקור הדברים ,יראה מקום
לדקדוק ולביאור בפרשיות תורתנו הקדושה.
נא לציין בכל תשובה שנלקחה מתוך ספרי ראשונים ואחרונים ,את
המקום המדוייק שבו נידון הדבר ,למען הקל על העוסקים במלאכה.

חמ

עיון

ץבוקה יללכ

הפרשה

אביטה ארחותיך
ליבון המקרא בהשוואה לפסוקים מקבילים ,הערוך ביד אמן על ידי
תלמיד חכם מופלג ,ומטרתו להציג בפני המעיינים הנכבדים דרך נוספת
להתבוננות בסודות הפרשה ,ברמזי תגיה ואותיותיה.
כללי התשובות :מטרת הדברים ,להאיר מזוית נוספת נקודה מרכזית
בפרשה ,לא בהכרח בכיוון החשיבה שאליו מכוונים הדברים ,אלא כל
מעיין יראה להקיף על פי דרך לימודו.
דוא”ל עורך המדור0361654@gmail.com :

אשיחה בחוקיך
הערות ותמיהות מרבנן ומתלמידהון בכל אתר ואתר.
הדברים מובאים כפי שנשלחו ע”י הכותבים ,ללא עריכה או הוספה מאת
המערכת.
השתתפות במדור:
•עקב צמצום המקום יתקבלו הערות קצרות בלבד.
•הערות יתקבלו אך ורק חומר מוקלד בתוכנת וורד ובדוא”ל בכתובת
המפורטת להלן.
•יש לצרף להערות ‘טופס לשליחת הערות’ הנמצא בעמודי הטפסים
שבסוף הגליון.
•עפ”י החלטת רבותינו איננו מפרסמים הערות מבחורים.
•הערות מתקבלות עד חודשיים לפני יציאת הגליון ,לאחר מכן נשמר
החומר לשנה הבאה.
• חומר שלא התפרסם נשמר לשנים הבאות ,על כן נא לא לשוב ולשולחו בשנית.
•תוארי הכותבים הנכבדים נכתבו בשוה ,אנו מתנצלים באם טעינו.

רשימת הגליונות הבעל”ט:
•גליון רג :וירא  -חיי שרה  -תולדות  -ויצא  -וישלח .ועניני מצוות שב”א
לחבירו {ט}.
•גליון רד :וישב  -מקץ  -ויגש  -ויחי  -שמות .ועניני חנוכה.
•גליון רה {שנה יט} :וארא  -בא  -בשלח  -יתרו  -משפטים .ועניני
תפילה {טו}.
•גליון רו :תרומה  -תצוה  -תשא  -ויקהל פקודי .ועניני פורים ומגילה.

עיון

ץבוקה יללכ

הפרשה

טמ

פיקודיך אתבונן
בירורי הלכה בעניני הפרשיות ,הנערך ע”י צוות תלמידי חכמים מופלגים,
העוסקים תדיר בשערים המצויינים בהלכה ,ונקובים בשמותם תחת כל
נידון.
כללי התשובות :מטרת המאמר ,להביא צדדים שונים בנדון .ניתן
לפלפל בנדונים ובמראה המקומות או להוסיף ראיות וצדדים לנדון.

קונטרס התשובות
מגוון רחב של תשובות מעייני הקובץ על שאלה שנתפרסמה בשנה
שעברה ,מתוך עשרות אלפי תשובות שנתקבלו על שאלה זו.
נתעטרנו בנזר תפארה ,הלא המה תשובות מכתב יד קדשו של מרן רבינו
חיים קניבסקי זצוק”ל ,ותשובות מרנן רבותינו :רבי ברוך מרדכי אזרחי
שליט”א ,רבי דב לנדו שליט”א ,ורבי משה שטרנבוך שליט”א.
כללי הקונטרס:
•ה’קונטרס’ הינו תמצית מתוך ‘ספר עיון הפרשה’ שיו”ל בעתיד
בסייעתא דשמיא ,ונערך על ידי צוות ת”ח מופלגים.
•עקב צמצום המקום בחלק מן התשובות קצרנו והבאנו נקודות
מרכזיות בלבד ,ובעז”ה בספר יובאו הדברים ביתר פירוט.
•השתדלנו בטרחה מרובה למצוא מקור לכל התשובות ,תשובות שלא
נמצא להם מקור הובאו בשם ‘יש שביארו’ ,ובע”ה בספר נשתדל
להביאם בשם אומרם.
•בשאלות הכוללות כמה סעיפים ,כנסנו את כל התשובות אף שחלקם
מישבות רק חלק אחד ,כיון שבדרך כלל יסוד אחד לכולן.
•שמות המשיבים שמכתביהם נערכו התשובות ,הובאו בכללותם
בסוף הגליון.
•מי שעדיין תח”י תשובות על שאלות שהתפרסמו בשנים עברו,
מתבקש לשלחם למערכת על מנת שנוכל לכנסם בספר בע”ה.
•דוא”ל עורך ה’קונטרס’adirlintop@gmail.com :
כללי התשובות :המעיינים נקראים לפלפל ולדון בתשובות המובאות,
או להוסיף תשובות שלא הובאו ב’קונטרס’.
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קרן ובתורתו יהגה וקרן מלגות לתשובות נבחרות
בסייעתא דשמיא ובעזרת נדיבי עם אנשי רוח ,הוקם ‘קרן ובתורתו יהגה’
וכן ‘קרן מלגות לתשובות נבחרות’ ,על מנת לעודד את עמל התורה
ויגיעתה ,ובמטרה לתמוך ולסייע בידי עמלי תורה והוגיה ,כנגד רוחות
רעות המנשבות ומאיימות להמעיט מאור התורה ח”ו.
במסגרת ‘קרן ובתורתו יהגה’ מחולקים אחת לכמה חודשים מלגות גבוהות
לאלפי אברכים מופלגים ומרביצי תורה.
במסגרת ‘קרן מלגות לתשובות נבחרות’ מחולקים בערבי מועדים זכיות
נכבדות למאות בחורים מצויינים ,בערב חג הפסח שובר סבסוד לביגוד
ובערב חג הסוכות זיכוי כספי דרך כרטיס ‘אידיש כארד’.

כללי ההשתתפות:
•כללי החלוקה נקבעים על ידי רבותינו שליט”א ,בסמוך למועד החלוקה ,ללא
התחייבות מראש על מספר מקבלי המלגה ועל גובה המלגות.
•עדיפות ראשונה לקבלת מלגות ,ניתנת למשיבי ה’קובץ’ תמידין כסדרן,
בדגש על איכות התשובות וצורת עריכתן.
•המשיבים מתבקשים לכתוב תשובותיהם בכתב ברור ומסודר.
•רשימת שמות מקבלי המלגות והזכיות השונות מתפרסמים בגליון שלאחר
חלוקת המלגות.
•מקבלי המלגות השונות נכללים גם במסגרת ההגרלה הרגילה.
•המחזיקים ברשותם מכשירי תקשורת הפתוחים לשימושים נוספים מלבד
שיחות ,כגון אייפון סמארטפון ודומיהם {אף מכשירים הקרויים ‘מוגנים’ או
‘מסוננים’} ,אינם רשאים להשתתף במסגרות המלגות השונות.

כללי השתתפות בהגרלה
•כל  5תשובות מזכות זכות בהגרלה ,מינימום השתתפות  10תשובות{ .יודגש
כי  10תשובות מזכות בכניסה להגרלה על הגליון ,לגבי מלגות החגים
המספר נקבע בסמוך לחלוקה}.
•ניתן לצרף תשובות מכל מדורי הקובץ ,כמפורט לעיל ב’כללי התשובות’
בכל מדור.
•כמה תשובות לשאלה אחת נחשבים בהגרלה כתשובה אחת ,אולם מהוים
קדימות לזכיה במלגות השונות .מטעם זה אין צורך לסמן בטופס את מספר
התשובות שנענו לשאלה אחת אלא לסמן רק שנענתה שאלה זו.
•בשאלות עם כמה חלקים ,אין צורך לענות על כל חלקי השאלה ,אף שבדרך
כלל יסוד אחד לכולם.
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•אין מניעה לכתוב תשובות שלובנו בצוותא עם אחרים ,או על פי מראה
מקומות שנשמעו מאחר ,בתנאי שהכותב יעיין בנדון וילבנו ,ובתנאי שמראי
המקומות ניתנו על שאלות בודדות ולא על מרבית השאלות .אין להעתיק
תשובות ממשיב אחר בשופו”א ,אלא אם כן לובנו הדברים יחדיו.
•מדור ‘עיון ההלכה’ משתתף במסגרת ההגרלה ,עמידה שבועית בכללים
ושליחת תשובות לשאלות מזכה בהשתתפות אחת בהגרלה.
•יש לצרף לתשובות ‘טופס סימון לשאלות שנענו’ הנמצא בעמודי הטפסים
שבסוף הגליון ,תשובות ללא טופס מקורי לא יתקבלו.
•חובה לציין קוד אישי {משיבים חדשים ימלאו טופס בקשה לקוד}.
•הכתובת למשלוח תשובות מפורט להלן.
•תאריך אחרון למשלוח התשובות הוא עד שבוע אחרי הפרשה האחרונה
הנדונת בקובץ ,כמצויין על גבי ‘טופס הסימון’ .לא יתקבלו תשובות לאחר
תאריך זה ,אלא בסיבה חריגה ובאישור המערכת.
•אפשרויות הזכיה בהגרלה מפורטת בגב הכריכה.
•שמות הזוכים בהגרלה מתפרסמים לאחר  5גליונות.
•רצוי לשלוח את התשובות המקוריות ,באם נשלח צילום יש לוודא שהכתב
ברור היטב.
•הזוכים בספרי קודש יוכלו לקבלם אצל נציגי ‘עיון הפרשה’ ,או לקחתם על
פי תיאום מראש ,עד  3חודשים מתאריך פרסום הזכיה.
•מלגות כספיות לאברכים ולבחורים ,יופקדו בזמני חלוקות החגים ברשתות
השונות ,אברכים פעמיים בשנה ,בחודש ניסן ובירח האיתנים ,בחורים
אחת לשנה עם חלוקת ירח האיתנים ,כפי שיפורסם בגליון הסמוך למועד
החלוקה.
•יש לסמן על גבי הטופס במקום המיועד את צורת התשלום על הגליון.
•המחזיקים ברשותם מכשירי תקשורת הפתוחים לשימושים נוספים מלבד
שיחות ,כגון אייפון סמארטפון ודומיהם {אף מכשירים הקרויים ‘מוגנים’ או
‘מסוננים’} ,אינם רשאים להשתתף במסגרות המלגות השונות.

הפצת הקובץ
•הקובץ מופץ בהיכלי הישיבות והכוללים באמצעות נציגים.
•המעוניין להצטרף לזיכוי הרבים יפנה על פי הכתובת שלהלן.
•כמו כן נשלח הקובץ בדיוור ישיר למנויים.
•מחיר מנוי שנתי ( 10גליונות) ,₪ 125 :בארה”ב  ,$ 50באנגליה  ,£ 30בצרפת
 .€ 35להוציא מחשש איסור ריבית ,המחיר לפי מחיר הקובץ הקיים ,ובאם
יהיה שינוי יוחזר היתרה.
•מחיר מנוי שנתי בדוא”ל ( 10גליונות)  100ש”ח.
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•יש לצרף ‘טופס הזמנה למנוי’ הנמצא בעמודי הטפסים בסוף הגליון.
•הכתובת למשלוח טופס ההרשמה מפורט להלן.
•ניתן לשלם על הקובץ וכן לרכוש מנוי ,בעמדות ‘נדרים פלוס’ או ‘קהילות’,
אין לקחת בהקפה.
•כמו כן ניתן להשיג את הקובץ בחנויות הספרים המובחרות וברשת חנויות
ספרי ‘אור החיים’.
•גבאי ספריות ציבוריות המעונינים בקבלת הקובץ או בקבלת ספרי ‘עיון
הפרשה’ ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח בקשתם בכתובת דלהלן ,ולציין:
שם המוסד ,כתובת המוסד ,ושם וכתובת למשלוח.

כתובת למשלוח ומספרי טלפון
•כתובת ‘מפעל עיון הפרשה’ :ת.ד 58022 .ירושלים.
•הכתובת בחו”ל ראה בגב שער הקובץ.
•דוא”ל.iyun1@iyun.co.il :
•דוא”ל למשלוח תשובות בלבד (לפי כללי התשובות לשליחה בדוא”ל):

8178002@gmail.com

•קו המידע לכל עניני הקובץ 24( 076-8178000 :שעות ביממה)
•רכז המערכת :הרב אהרן רוזנר – .053.3160334
•טל משרד .076-8178007 :שעות פעילות :יום א בין השעות 20.00-22.00
בלילה .ימים ב ד ה בין השעות  8.45-12.00בבוקר .יום ג בין השעות 13.30-
 15.00בצהריים.
•תשלומי מנוי בעמדות נדרים פלוס וקהילות ,או במשרד בטל הנ””ל.
•בירורים בנושא ההפצה באזור בני ברק ,052.7667704 :בשאר איזורי הארץ
בטל .רכז המערכת ,בחו”ל ראה בגב שער הקובץ.
•בירורים בנושא מנויים ,בדוא”ל הנ”ל ,בטל המשרד הנ”ל.
•קו תרומות ותשלום על גליון .076-8178004 :או בעמדות ‘נדרים פלוס’
ו’קהילות’.
•פרטי חשבון הבנק‘ :עיון וברכה’ בנק מרכנתיל ( )17סניף חגי ירושלים ()635
חשבון .91018
•ניתן לקבל אישור להחזר מס לפי סעיף .46
•קבלת תשובות מתאפשרת בדואר‘ :עיון הפרשה’ גניחובסקי  24בני ברק
(הכתובת בחו”ל מפורסם בגב השער) ,או במוקדי התשובות המפורסמות
 8178002@gmail.comבצירוף טופס סימון
בתחילת הגליון ,או בדוא”ל gmail.com@8178002
התשובות.
•שליחת הערות למדור ‘אשיחה בחוקיך’ מתאפשר רק בדוא”ל ,טפסי רישום
למנוי ,בקשה לקבלת הקובץ לאוצר הספרים ,שליחת וקבלת טפסי רישום
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. מתאפשר בכל אחד מהדרכים הנ”ל,לקבלת קוד אישי
 או, מתאפשר בטל המזכירות ובדוא”ל הנ”ל,•עדכון ותיקון פרטי קוד אישי
 מספר. (לא ניתן לתקן פרטים אישיים בטופס הרישום.02-5715963 :בפקס
.)’פקס זה מיועד רק לתיקוני קוד אישי ולא לשאר עניני ‘עיון הפרשה
 שעות24 076-8178001 : בטל,•שחזור קוד שאבד על פי מספר תעודת זהות
. או בדוא”ל הנ”ל,ביממה

GENERAL RULES & INFORMATION
The  קובץis printed once a month 10 times a year.
Every 5  תשובותgives you 1 entry into the גורל, if all questions are answered
you receive 1 bonus entry.
A minimum of 10 answers is required for entry into the גורל
This issues answers must be mailed off by one week after the last parsha
discussed in the קובץ.
Anyone who enters continually with quality answers our team of תלמידי
 חכמיםwill forward the best among them to the  ראשי הישיבות שליט”אto
choose from amongst them for cash awards.
The choicest answers will be chosen by our editors for entry into our SEFER
which will be coming to print in the near future בסייעתא דשמיא.
In Yeshivos the answers can be given in to our representatives, otherwise please post
by mail. We can not accept answers by fax. Those who never purchased a  קובץand
would like to enter should send in $2 with their answers.
To subscribe fill out form at back and send to the representative in your
country (addresses on inside front page).
A subscription for the year is $50 (USA) 30£ (U.K) 35€ (France). Checks
should be made out to name of representative in country of application.
Our email address for correspondence is iyun@actcom.co.il.
 אשר חלקו רב, לידידנו הדגול הרב אברהם חייקל שולמן זצ”ל,מזכרת נצח נציב בזאת
, בחן ובחכמה, במסירות נפש עצומה,בביסוס ובחיזוק מפעלינו הקדוש מיום הקמתו
.עד להסתלקותו ביום יט במנחם אב תש”ע
. יהי זכרו ברוך.לעילוי ולזכר נשמתו הטהורה עומדות לעד רבבות שעות עמל ויגיעת התורה
, לבל יארע ח”ו משגה או תקלה תחת ידינו,ובצאתנו נפיל תחנה לפני קל נותן התורה
. אכי”ר.”’ונזכה לראות מהרה בנבואת “ומלאה הארץ דעה את ה’ וגו

ביקרא דאורייתא
מערכת הקובץ

iyun1@iyun.co.il

מכתב חיזוק

*

רבי שלמה וולבה זללה"ה

בעז"ה.

לכבוד האברכים החשובים הרב הלל רוטמן והרב יעקב הילדסהיימר
שליט"א.
שלום רב!
דבר גדול ונחוץ הוא עד מאד לחזק את לימוד החומש בעיון מידי
שבוע בפרשת השבוע .הן "תורה שבכתב" היא יסוד היסודות של אמונתנו,
וכל תורה שבע"פ באה לפרש ולבאר את התורה שבכתב ,והכל כלול בה.
וחבל מאד על לימוד זה שנחלש קצת אצל בני תורה.
יתן השי"ת ועל ידי קונטרסים אלו יתנו בני הישיבות נ"י את ליבם
להתחזק בזה וללמוד את תורתינו הקדושה בעיון עם פירוש רש"י ורמב"ן,
להעמיק בהם ולהוציא את הלימודים ששיכים אלינו כדי להגיע לשלימות
הנרצה בכל הענינים.

* בגליונות שנים א  -יז הובאו עוד מכתבי מרנן גדולי ישראל:
רבי מיכל יהודה ליקפוביץ זללה"ה ,רבי נתן צבי פינקל זללה"ה ,רבי חיים קניבסקי זללה"ה ,רבי יצחק
טוביה וייס זללה"ה ,רבי משה הלברשטאם זללה"ה ,רבי מאיר בראנדסדארפער זללה"ה .ויבלחט"א,
רבי משה שטרנבוך שליט"א ,רבי דוד כהן שליט"א ,רבי יעקב משה הלל שליט"א ,רבי יעקב חיים
סופר שליט"א ,רבי אברהם יצחק אולמאן שליט"א ,רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א .מחוסר
מקום נביא בל"נ בכל גליון חלק מהדברים–לחיזוק הרבים (שלא באו לידם הגליונות) ,כסדר קבלתם.

מכתב חיזוק
הגאון הגדול רבי משה שמואל שפירא זצוק"ל

מכתב חיזוק
הגאון הגדול רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א

הנני בברכה למפעל "עיון הפרשה" ,מיוסדם של הרבנים הגאונים רבי יעקב
הילדסהיימר שליט"א ורבי הלל רוטמן שליט"א ,הפועל לחזק את לימוד
פרשיות התורה בעיון ,ולנצל את הזמן לעסוק בתורה.
וגם זכו לילך מחיל לחיל ביסוד תוכנית "עיון ההלכה" בלימוד מסודר של
שו"ע או"ח עם משנ"ב ביאור הלכה ושעה"צ ,ומשתתפים בזה אלפי אברכים
ובני ישיבות ,הזוכים עי"ז לקנין נצח בלימוד ההלכה ,בצורה ברורה ובידיעה
מקיפה.
זכות גדולה היא להשתתף בהחזקת התורה במפעל חשוב זה המרבה תורה
בישראל ,אשר תומכים בידי הלומדים ,ובעיקר בערבי מועדים ,וכל המסייעים
לזה יתברכו בכל הברכות המובטחות למזכי הרבים בתורה ,ויזכו לברכה
והצלחה בכל מעשה ידיהם .וכל הלומדים המשתתפים בזה ,יזכו להמשיך
לעסוק בתורה ,ויתקיים בהם משאחז"ל 'אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם
הבא'.

מכתב חיזוק
הגאון רבי מתתיהו חיים סלומון שליט"א
בס"ד .כ"ו שבט תשס"ז לפ"ק
פה לייקווד יצ"ו

כבר הזהיר רבינו הרא"ש זצ"ל באורחות חיים שלו סי' ל"ו למד פרשיותך עם
הצבור שתים מקרא ואחד תרגום ופירוש רש"י ז"ל ותדקדק בה כאשר תוכל.
ועי' שו"ע או"ח סי' רפ"ה דמשמע מפוסקים ומובא בבה"ל כי בעצם פרש"י
הוא מפרש יותר מהתרגום ועדיף מיניה ,רק שאין פרש"י על כל הפסוקים.
ופשוט מכל הנ"ל כמה החשיבו הקדמונים לימוד הפרשה בעיון ,ולדקדק
בכל הדברים כפי כוחו למצות מתוך דברי תורה כל מתיקותה.
ומעולם היה מרגלא בפי רבותינו ,כי פרש"י מועיל ליראת שמים ,כי בפירושו
שופך אור על כונת התורה.
על כן בואו ונחזיק טובה להני תרי צורבא מרבנן ,ה"ה הרה"ג ר' הלל רוטמן
שליט"א והרה"ג ר' יעקב הילדסהיימר שליט"א ,שזכו להחזיר עטרה לישנה,
שיסדו "קובץ עיון הפרשה" ,לעורר הרבים בני תורה להיות מעיינים
בעומק המקרא ,ולישא וליתן בשאלות ותשובות וממילא רווחא שמעתתא.
וכבר פקיע שמיה בעולם התורה ברחבי תבל ,לשם ולתהלה.
ועל הברכה יעמוד הרב ברוך שמשון בערטראם שליט"א ,העוסק במסירות
למען הצלחת המפעל ושגשוגו ,זכות הרבים תעמוד לו ולזרעו למלא כל
משאלות לבם לטב לחיים ולשלם.
ובעה"ח לכבוד התורה ועמליה
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פרשת

הפרשה

טנ

תוכן עניני פרשת נצבים
עיון הפרשה
א .לשון 'נצבים' על כלל ישראל.............................................................סא
ב .פירוש הכתוב 'לעברך בברית' ...........................................................סא
ג .השבת ממון עכו"ם שבידי ישראל ....................................................סב
ד .מחלוקת בית שמאי ובית הלל לעתיד לבוא .................................סג
ה .ובחרת בחיים..........................................................................................סד

אביטה ארחותיך
ו .ושבת עד ה' אלקיך ................................................................................סה

אשיחה

בחוקיך  ......................................סח

ז .חוטב עציך ושואב מימיך  -הרה"ג אהרן פרייס .ח .על מה נסיב
קרא 'כי המצוה הזאת'  -הגאון רבי דוד כהן.

פקודיך אתבונן
אימת הדין של רבותינו זצ"ל  -הג"ר גדליהו הוניגסברג ...................ע

קונטרס התשובות
פיוס משה את ישראל ............................................................................עה
המטרה היא היראה והגיעו לכך  -הצטערו שמחשיב אותם
כמשוגעים  -הצטערו שמחשיב אותם כקטנים  -בקללות שמפי
משה שייך שינוי  -העונשים נאמרו על הכופרים  -חששו מהקללות
הנסתרות  -חששו מהפחד  -חששו ממה שנאמר 'עד השמדך'
 חששו מסילוק השכינה  -חששו שלא יספיקו לשוב  -לא רצהשירפו ידיהם  -על ידי האחדות נדחה העונש  -מידת הרחמים אינה
ותרנות  -הורה להם דרך תשובה  -הקב"ה עצמו דן ברחמים -
חששו שאין על כך תשובה  -לכל נפש יהיה תיקון  -חששו מעבירות
הרשעים  -הצדיקים שהוכיחו אינם צריכים לחשוש  -בראש השנה
צריך שיהיה שלום  -כלל ישראל בטוח בדין  -כשיתחברו לצדיקים
יזכו בדין  -מנה להם כמה זכויות  -רצה שישתדלו להיות ראויים
 הצדיקים מפייסים קודם ראש השנה  -רצה שישפכו שיח לפניה'  -חשש שיעבדו מיראה  -חשש שיצאו לתרבות רעה  -תירוצים
דומים והוספות

נצבים

םיבצנ

פרשת נצבים
א .לשון 'נצבים' על כלל ישראל

אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם

(כט ,ט)

בנדרים (סד ,ב) איתא :אמר ר' יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי ,כל
מקום שנאמר 'נצים' ו'נצבים' אינן אלא דתן ואבירם ,ע"כ.
וצ"ע ,דהא הכא כתיב לשון 'נצבים' ,ופשיטא דלא קאי על דתן
ואבירם.
ולכאורה צ"ל ,דאולי משום שאז כבר לא היו בחיים ,לכן שפיר נאמר
'נצבים' אף שלא קאי עליהם.
אולם אכתי יש להעיר ,מאחר דחזינן בגמ' הנ"ל שתיבת 'נצבים'
משמשת לגנאי ,שכן לשון זו כתובה רק על דתן ואבירם ,מדוע נאמר
בתורה כאן על כלל ישראל כולו' :אתם נצבים היום'.

ב .פירוש הכתוב 'לעברך בברית'
לעברך בברית ה' אלקיך (כט ,יא)
לעברך ,להיותך עובר בברית ,ולא יתכן לפרשו כמו להעבירך ,אלא כמו
לעשותכם אתם (רש"י)

בשפתי חכמים ביאר כוונת רש"י :רוצה לומר ,אתה בעצמך תהא
עובר ,ולא על ידי אחרים ,וזהו שפירש ולא יתכן וכו' פירוש על ידי אחרים,
דאם כך איך יפול אחריו לשון 'בברית ה' אלקיך' ,כיון שפירש 'להעבירך',
ועוד איך יפרש להעבירך ,והא הוה מודעה רבה לקבלת הברית לאמר
אנוסים היינו ,ע"כ .והיינו ,דלכן כתיב 'לעברך' להשמיענו שהיה ברצון.
ויל"ע בדבריו ,הלא קבלת התורה באמת היתה בעל כרחם ,כדאיתא
בשבת (פח ,א) שהקב"ה כפה עליהם הר כגיגית ,ו'מכאן מודעא רבה
לאורייתא' [פירש"י :שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם ,יש להם
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תשובה ,שקבלוה באונס] ,והרי הברית היתה להתחייב בתרי"ג מצוות בהמשך
לקבלת התורה ,ורק בימי אחשוורוש קבלוהו מאהבה (שם) ונתבטלה
המודעא.
עוד צ"ב ,במש"כ השפת"ח טעם אחר ,דמאחר שמסיים בלשון 'ה'
אלקיך' ,אין לכתוב בלשון 'להעבירך' .וזה צריך ביאור אמאי לא שייך.

ג .השבת ממון עכו"ם שבידי ישראל
למען ספות הרוה את הצמאה .לא יאבה ה' סלח לו (כט ,יח-יט)

בסנהדרין (עו ,ב) איתא :אמר רב יהודה אמר רב ,המשיא את בתו
לזקן וכו' והמחזיר אבידה לגוי ,עליו הכתוב אומר 'למען ספות הרוה את
הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו' ,ע"כ .ופירש"י (ד"ה והמחזיר) :השווה וחיבר
כותי לישראל ומראה בעצמו שהשבת אבידה אינה חשובה לו מצות בוראו,
שאף לכותי הוא עושה כן ,שלא נצטוה עליהם ,ע"כ [וברמב"ם (פ"י מהל' אבידה
ה"ג) איתא הטעם ,מפני שהוא מחזיק ידי רשעי עולם .וכן הוא בשו"ע (חו"מ רסו ,א)].
ויש לדון ,בישראל שהיה שומר על חפץ של עכו"ם ,וקיבל על עצמו
אחריות שמירה ,ונאבד ממנו החפץ ,האם ישראל המוצאו מחויב להשיבו
לישראל שנאבד ממנו כיון שבכך הוא מציל את הישראל מן ההפסד
שלא יצטרך לשלם לנכרי.
או דנימא ,כיון שגוף החפץ שייך לנכרי ,אין צריך להשיבו .וגם יש
איסור להשיבו ,משום 'למען ספות הרוה וגו' לא יאבה' [ובשלמא לשיטת
ר"ש (פסחים כט ,ב) דדבר הגורם לממון כממון דמי ,עיי"ש ,א"כ הוי החפץ ממון הישראל,
וממילא מחויב להשיב את החפץ לישראל השומר .אבל לשיטת רבנן (שם) ,דפליגי וס"ל
דדבר הגורם לממון לאו כממון דמי ,נמצא דהך חפץ לא מיקרי 'אבידת אחיך' ,וא"כ
לכאורה יהא אסור להחזירו לישראל ,כיון שבכך מחזיר אבידת נכרי .ומאידך י"ל ,שמציל

בזה את הנכסים של הישראל שלא יתחייבו לשלם ,ויל"ע].
וכעין זה יש לדון ,במי שמכר חמץ לגוי בערב פסח ,ובאמצע פסח
עומד החמץ להתקלקל ,או להישרף .האם מצוה על ישראל הרואה חמץ

זה להצילו שלא יאבד ,או לא ,שהרי כעת החמץ שייך לגוי וממילא אסור
לישראל להצילו .אך מאידך ,אע"פ שהגוי מתחייב בשטר שאם יפסד
ישלם דמים ,מ"מ כיון שבמציאות הישראל לא יתבענו על דמים אלו,
א"כ יש כאן מצות הצלה לישראל וגרם הפסד[ .ראה שו"ע (חו"מ (עב ,לח)
דמשכון של ישראל ביד נכרי שנאבד מן הנכרי חייב להשיבו לישראל ,כיון שפקע שיעבוד
הנכרי ,ובמכירת חמץ הגוי מתחייב לשלם דמים עבור החמץ ,ובמוצאי פסח גובים זאת

בחובו ,ודומה למשכון של ישראל ביד נכרי ,ודו"ק].

ד .מחלוקת בית שמאי ובית הלל לעתיד לבוא

ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים
אשר הפיצך ה' אלקיך שמה (ל ,ג)
בסידור הגר"א בפירוש אבני אליהו (בתחילת ברכת יוצר) מובא מרבי
אברהם בן הגר"א ,וז"ל :ושמעתי ממורי אבא זצללה"ה ,שלעתיד לבוא
יהיה הלכה כבית שמאי שהן מגבורות ,כי בגבורות ישע ימינו ,ע"כ.
ועיי"ש שכתב עוד דהנה הכלל הוא 'סוף מעשה במחשבה תחילה',
ובתחילת הבריאה אמרו חז"ל שעלתה במחשבה לפני הקב"ה לברוא את
העולם במידת הדין בגבורות ,ואח"כ כשראה שאין העולם מתקיים בכך,
עמד ושיתפה את מידת הרחמים ,ע"כ.
והיינו שלעתיד לבוא בזמן הגאולה השלמה תחזור הנהגת העולם
כפי מה שעלה במחשבה ,ויהיה רק במידת הדין בגבורות ,וממילא לפי"ז
צריך להיות שיפסקו להלכה כבית שמאי ,שההלכה נקבעת לפי ההנהגה
שהקב"ה מנהיג את העולם ,עיי"ש [וכן מביא החיד"א בספרו פתח עיניים (אבות
פ"ה משנה יז) ,אהא דתנן 'כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ,איזו היא
מחלוקת היא לשם שמים ,זו מחלוקת הלל ושמאי' וכו' .וכתב ,וז"ל :כל מחלוקת שהיא
לשם שמים סופה להתקיים ,שמעתי שכתבו המקובלים דלעתיד לבוא יהיה ההלכה כבית
שמאי ,וזהו בעצם מה שאמרו סופה להתקיים דבסוף תתקיים סברת בית שמאי ,דאלו ואלו
דברי אלקים חיים ,כמו שכתבו רבני צרפת הביאם הריטב"א בחידושיו פ"ק דעירובין (עיי"ש

יג ,ב) ,ע"כ].
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ודבר זה טעון ביאור ,היאך ישתנה פסק ההלכה לעתיד לבוא
ויפסקו כבית שמאי ,הרי אחד מי"ג עיקרים הוא 'שזאת התורה לא תהא
מוחלפת' ,והיינו שגם לעתיד לבוא תהיה זאת התורה.
והנה במסילת ישרים (סו"פ כ) כתב ,שאחרי שנפסק להלכה כבית
הלל ,כך היא ההלכה ,ואסור לעשות כדברי בית שמאי אפילו בתור
חומרא [והביא ראיה ממעשה דרבי טרפון (ברכות י ,ב) ,שהחמיר להטות כדברי בית
שמאי ,ואמרו לו 'כדאי הייתי לחוב בעצמך שעברת על דברי בית הלל' ,אע"פ שמחמיר

היה] .וזה שענין מחלוקת בית שמאי ובית הלל היה ענין כבד לישראל,
מפני המחלוקת הגדולה שרבתה ביניהם ,וסוף סוף נגמר שהלכה כדברי
בית הלל לעולם ,הנה קיומה של תורה שגמר דין זה ישאר בכל תוקף לעד
ולעולמי עולמים ,ולא יחלש בשום פנים וכו' ,עיי"ש.
מבואר מלשונו של המסילת ישרים 'לעד ולעולמי עולמים'
שההכרעה זו שהלכה כבית הלל צריכה להישאר לכל הדורות אפילו
בעת הגאולה העתידה ,שהוא דבר שלא ישתנה לעולם ועד שכן זהו
'קיומה של תורה' ,וצ"ב.

ה .ובחרת בחיים
ובחרת בחיים (ל ,יט)
ובחרת בחיים ,אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים ,כאדם האומר לבנו בחר
לך חלק יפה בנחלתי ,ומעמידו על חלק היפה ,ואומר לו את זה ברור לך ,ועל
זה נאמר ,ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי (תהלים טז ,ה) ,הנחת ידי על גורל
הטוב לומר את זה קח לך (רש"י)

דברי חז"ל שהביא רש"י בביאור הציווי 'ובחרת בחיים' צריכים
תלמוד  -הלא פשיטא הוא שאם יש דרך אחת היא דרך החיים ואילו
הדרך השניה היא דרך מות ,כל בר דעת יבחר בדרך החיים .ומדוע הוצרך
ציווי מיוחד לזה.
ועוד ,דבחירה שייכת בין מצוות ועבירות ,ולא על חיים עצמם שזה
לא נתון לבחירה של האדם.

ובמשל שהביא רש"י צריך להבין ,דלכאורה אינו דומה לנמשל,
דהתם אין הבן יודע איזהו חלק הטוב ,ולכך צריך האב להודיעו ולהעמידו
על חלק הטוב .אבל כאן ,שכבר הודיע שהחיים הוא הטוב ,וממילא יבחרו
בחיים שהרי כולם רוצים בחיים ,ומדוע צריך עוד להזהירו 'ובחרת בחיים'.
עוד צ"ב במשל של רש"י ,בלשונו שכתב 'כאדם האומר לבנו בחר לך
חלק יפה בנחלתי' ,דהיינו שיש שם שדה ,אלא שיש חלק יפה יותר ,ויש
חלק יפה פחות ,והוא ברוב אהבתו נותן לו החלק היפה .אבל כאן הלא
מדובר בחיים או במות ,והיה לו לומר :כאב שאומר לבנו קח לך שדה ואל
תקח תהום.
עוד צ"ב ,במה וכיצד מראה לנו הקב"ה איזה חלק הוא הטוב לקחתו,
הרי הרבה פעמים יש לאדם ספיקות אמיתיים באיזה צד לבחור ,ומנין לו
לאדם לדעת באמת מהי הבחירה בחיים.

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ו .ושבת עד ה' אלקיך
א .בשערי תשובה (שער א' העיקר השני) הביא שני פסוקים סותרים בסדר חלקי
התשובה .האחד' :ומודה ועוזב ירוחם' ,שהקדים הכתוב את הוידוי [הכולל את
החרטה] לעזיבת החטא .ומאידך נאמר' :כי אחרי שובי נחמתי' ,שהחרטה היא לאחר
העזיבה והשיבה מחטאו.
ותירץ רבינו יונה ,שהדבר תלוי בשני אופני החטא .האחד ,שחטא על דרך מקרה
מחמת התגברות היצר ,ולא מחמת שרוצה לחזור ולחטוא .שבזה נאמר 'ומודה ועוזב
ירוחם' .והאופן השני הוא במתייצב על דרך לא טוב ,שהוא מומר לדבר זה ,שבכל עת
הוא אורב את הרע ,והחטא והיצר הם המטרה ששם כנגד פניו.
והחילוק בין שני אופני התשובה אינו מסתיים בסדר הקדימה בלבד ,אם החרטה
קודמת או עזיבת החטא ,אלא רבינו יונה מחלק ביניהם בעיקר גדר עזיבת החטא.
שלגבי החוטא מחמת יצר ,כתב שלאחר החרטה יוסיף יראת ה' בכל יום ,עד שיהא
בטוח שאם ישוב אותו היצר לא יחזור ויתפתה ליצרו .משא"כ במומר שחוטא מחמת
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שרצונו לחטוא ,שגדר עזיבת החטא הוא במה שיסכים לקבל עליו שלא להוסיף
לחטוא ,ואח"כ יתחרט.
ב .וגדר החילוק ברור ,שלעולם עזיבת החטא הוא בביטול הסיבה שבגללה חטא.
שאם עדיין קיימת הסיבה שחטא מחמתה ,הרי מסיבה זו יחזור ויחטא בעתיד .ובזה
חילק רבינו יונה ,ששני אופנים הם בסיבת החטא.
האופן הראשון ,הוא במי שחטא על דרך מקרה ,כי התאווה תאוה ויחזק עליו יצרו
ויתקפהו ,ונפל במכמוריו לפי שעתו ועתו .וסיבת החטא באופן זה ,היא 'היות רוח
היצר רע מבעתו ,ולא מאשר חפצו ורצונו למצוא עוונו ,ולעשות כמוהו אחרי זאת'.
והאופן השני הוא באיש המתיצב על דרך לא טובה תמיד ,וגבר על חטאיו דורך בכל
יום ושונה באולתו ,שנקרא מומר לדבר אחד .וסיבת החטא באופן זה היא 'וכל עת
אוהב הרע ומכשול עוונו ישים נוכח פניו ,רוצה לומר התאוה והיצר ,וחפצו ומגמתו
אשר לא יבצר ממנו כל אשר יזם לעשות'.
ג .והחילוק ביניהם אינו תלוי בכמות החטאים ,אלא אם הם במקרה או שהוא רצון
קבוע בכל עת לאהוב את הרע .שמומר לדבר אחד ,הוא מי שרצונו הקבוע שלא
ליזהר מלחטוא ,ואפילו בשעה שלא בא חטא לידו .והחוטא על דרך מקרה ,הוא מי
שאינו חוטא אלא מחמת התגברות היצר ,ואפילו אם חוזר מקרה זה אלף פעמים בכל
יום ,עדיין אין כאן אלא מקרה מחמת שהתגבר עליו יצרו.
וכמבואר בגמ' (הוריות ב ,א ועוד) שמומר לאכול חלב שאכל חלב בשוגג ,פטור
מחטאת כיון שאינו שב מידיעתו ,שאף אם היה יודע שהוא חלב לא היה שב ונמנע
מאכילתו .משא"כ חוטא שאינו מומר ,שאף אם פעמים רבות תקפו יצרו לאכול חלב,
מ"מ אין זה רצונו לאכול חלב אלא בשעה שיצרו תוקפו ,וא"א לומר שאף באותו חלב
שאכל בשוגג ,לא היה נמנע מלאוכלו במזיד.
ד .וחלוקים הם בין בצורת ביטול סיבת החטא ,ובין בסדר חלקי התשובה .שאם
סיבת החטא היא מחמת שרצונו לחטוא ,הרי עזיבת החטא היא ע"י שמכאן ולהבא
רוצה שלא לחטוא .ומחמת כן קודמת עזיבת החטא לחרטה ,שכיצד יתחרט על עוונו
בשעה שעדיין קיים הרצון לחטוא.
והרחיב בזה רבינו יונה (בספרו יסוד התשובה) ,שזמן עזיבת החטא הקודמת לחרטה
הוא שנה שלמה .שאין עזיבת החטא נעשית באותו רגע שקיבל עליו שלא לחטוא,
אלא שנה שלמה יתמיד להרגיל עצמו בעזיבת החטא ,ולא יתחרט ויתודה באותה
שנה ,אלא 'יעשה עצמו כאילו כי היום נולד ואין בידו לא זכות ולא חובה' ,שלא יכביד
עליו משא העוונות מלהרגיל עצמו בעזיבת החטא.
[ובמקום שבא לחזור בתשובה על כמה חטאים שהיה רגיל לעשותם ,וההרגל

בזהירות מאיסור אחד מכביד עליו מלהתרגל בזהירות מאיסור שני ,צריך להקדים
את הזהירות מאיסור חמור לזהירות מאיסור קל ,שאין לו ליזהר באיסור קל
כשחזקתו שמחמת כן יכשל באיסור חמור ,מפני שיכבד עליו לכוף את יצרו בשני
האיסורים יחד .ופרטי הדין תלויים בגדרי איסור חמור ואיסור קל ,ובידיעת חזקתו
של אדם מה יכביד עליו מלכוף את יצרו ,וצריך לעשות שאלת חכם שהגיע להוראה.
והוסיף בזה בספר אור ישראל להגרי"ס (מכתב ח ומכתב טו) ,שאף באותו חטא יש בו
חלק חמור וחלק קל .שחלק המצוה שנקל לו לקיימו נחשב כאיסור חמור יותר מחלק
המצוה שקשה לקיימו .שחומר האיסורים הוא לפי חומר העונש עליהם (יבמות ח ,א),
ומצוה שקל לקיימה עונשה חמור יותר ,כמו שאמרו (מנחות מג ,ב) גדול עונשו של
לבן מעונשו של תכלת .וצריך להקדים לקבל עליו את הזהירות בחלק המצוה שנקל
לו לקיימה כדין איסור חמור.
ה .אבל מי שאין לו רצון קבוע לחטוא אף בעתיד ,אלא שבכל שעה שחוטא הוא
מחמת שבאותה שעה נתגבר עליו היצר לחטוא ,הרי בזה אין אופן לעזוב את החטא
ע"י קבלה שלא יחזור לחטוא .שהרי קבלה זו ורצון זה שלא לחטוא כבר היו קיימים
קודם החטא הקודם ,ולא הועילו לו שלא לחטוא כיון שנתגבר עליו יצרו .ומה יתן ומה
יוסיף שיחזור ויקבל עליו שנית.
אלא אופן עזיבת החטא ,הוא במה שיוסיף כח לעצמו להתגבר כנגד היצר ,ע"י שיוסיף
יראת שמים .ועד שיהא בטוח שיגדל כוחו לעמוד כנגד היצר ,ואם ישוב אותו יצר
שמחמתו חטא מקודם ,לא יחזור ויכשל.
והאופן לחזק כוחו של אדם להתגבר על יצרו ,מפורש במשנ"ב (א סקי"ב) :וצריך
האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום ,אם מעט ואם הרבה ,כי הגדול
מחבירו יצרו גדול הימנו .ותבלין היצה"ר הוא תוכחת מאמרי חז"ל ,ע"כ .ובצורת
תשובה זו ,קודמת החרטה והוידוי לעזיבת החטא .וכמו שפירש רבינו יונה ,שהחרטה
היא בכלל הוספת יראת ה' שעל ידה יגבר כוחו להתגבר על יצרו.
ו .ופעמים שהחלוקה בין שתי סיבות החטא קיימת באותו חטא עצמו .שיש חלק
באותו איסור שהוא חוטא בו מחמת התגברות היצר עליו .ויש חלק באותו איסור
שאין היצר מתגבר בו ,אלא שעושה את כל החטא כחטיבה אחת [וכולל בה יחד את
האיסור מדינא ,ואת שאינו ראוי ממידת חסידות ,או שנדמה לו שהוא אסור] .וכיון
שאין בכוחו להתגבר כנגד יצרו בכל החטא ,הרי הוא עובר אף על אותו חלק שאין
היצר מתגבר בו.
במקרה כזה גם צורת התשובה על החטא נחלקת .שלגבי אותו חלק שהיצר מתגבר
בו ,אופן התשובה הוא ע"י הוספת יראת ה' ,כדי שיגדל כוחו כנגד היצר .אבל לגבי
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אותו חלק שאין היצר מתגבר בו ,הרי אופן התשובה הוא במה שיסכים בדעתו להיזהר
מכאן ולהבא .וכגון במי שיצרו מתגבר עליו לספר לשון הרע ,שאופן התשובה הוא
על ידי שיוסיף ביראת ה' עד שיגבר כוחו כנגד יצרו .ויש חלק מהחטא שכבר עתה
בכוחו להתגבר על יצרו ,וכגון שלא לספר לשה"ר על ידידו ואוהבו ,שלגבי חלק זה
בידו לעזוב את החטא ע"י החלטה שלא לחטוא.
ז .ואמרה תורה' :כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום ,לא נפלאת היא ממך ולא
רחוקה היא ,כי קרוב אליך הדבר מאד ,בפיך ובלבבך לעשותו' .ופירש הרמב"ן
שהמצוה הזאת היא מצות התשובה ,וקרוב אליך הדבר מאוד ,על ידי וידוי בפיך ,ועל
ידי קבלה בלבבך לעשות את דברי התורה הזאת.
ונאמרו בזה שני אופני תשובה הקרובים אליך מאוד ' -בפיך ,ובלבבך' .האופן הראשון
הוא בחטא שנובע מחמת התגברות היצר ,שהתשובה נעשית על ידי הוידוי בפה.
וכמו שכתב רבינו יונה שבזה נאמר 'מודה ועוזב ירוחם' ,שהוידוי כולל את החרטה,
ועל ידי הוידוי והחרטה יבוא לעזיבת החטא ,שעל ידם יתגבר כוחו לעמוד כנגד היצר.
ו'לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא' ,שאין עליך להילחם כנגד היצר המתגבר
עליך ,אלא 'קרוב אליך הדבר מאד בפיך' ,שאין אתה צריך אלא לעסוק בפיך בדברי
יראת ה' עד שיתגבר כוחך כנגד היצר.
והאופן השני הוא בחטא שמחמת רצון לחטוא אף בעתיד ,שבזה התשובה נעשית על
ידי הקבלה בלב ,שלא לחטוא מכאן ולהבא .ו'לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא',
שהרי אין היצר מתגבר עליך להחטיאך ,ואינך חוטא אלא מחמת רצונך ,ואם תרצה
שלא לחטוא מכאן ולהבא הרי 'קרוב אליך הדבר מאד ,ובלבבך לעשותו'.

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ז .חוטב עציך ושואב מימיך

מחטב עציך עד שאב מימיך
צ"ב ,הא חוטבי עצים ושואבי מים
שייכים לאותה רמה של מעמד ,ומהו
'עד שאב מימיך'.
וביאר

הספורנו,

וז"ל:

'מחוטב

(כט ,י)
עציך עד שאב מימיך' ,מן הראשון
שבחוטבין עד האחרון שבשואבים
כמו 'מעולל ועד יונק משור ועד שה'
(שמואל א טו ,ג) ,ע"כ.

וצ"ב ,הא בשמואל לא מדובר
בדרגות של מעמד ,אלא בהכללה,
ולכן הפסוק משתמש במילה 'עד'
כמה פעמים ['והמתה מאיש עד אישה
מעולל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד
חמור'] ,ומצינו דוגמאות לזה בתורה:

'מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף
השמים' (בראשית ו ,ז)' ,משור עד
חמור עד שה' (שמות כב ,ג)[ .ובאמת
צ"ב אמאי הרחיק הספורנו לחמו מספר
שמואל ,ולא ציין לפסוקים אלו].

ומאידך מצינו' :מבכור פרעה הישב
על כסאו עד בכור השפחה אשר
אחר הרחים וכל בכור בהמה' (שמות
יא ,ה) ,וכן' :מבכר פרעה הישב על
כסאו עד בכור השבי אשר בבית
הבור וכל בכור בהמה' (שם יב ,כט),
ששם מדובר על דרגות מעמד.
נמצא דהדרא הערה לדוכתא ,מה
טעם משתמשת התורה בלשון
'מחטב עציך עד שאב מימך'.

 הרה"ג אהרן פרייס שליט"א
ירושלים ,כולל 'בוסטון'

ח .על מה נסיב קרא 'כי המצוה הזאת'

כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך
ולא רחוקה הוא (ל ,יא)
הנה ברש"י בסמוך מבואר ,שפרשה
זו נאמרה על התורה .וכן מבואר
בלשון הרמב"ם (פ"ג מהל' ת"ת ה"ח).

מאד בפיך ובלבבך לעשותו' ,אימתי
קרוב אליך ,בזמן שבפיך ובלבבך
לעשותו ,ע"כ ,עיי"ש כל הסוגיא.

אמנם ברמב"ן ובספורנו (כאן) איתא,
שפרשה זו איירי במצות תשובה.

ושמעתי להקשות ,דלכאורה מסוגיא
זו חזינן שאיירי בתורה ,כמו שנקטו
רש"י והרמב"ם ,ולא במצות תשובה.
וצ"ע שיטת הרמב"ן והספורנו
שנקטו שאיירי במצות תשובה.

והנה יעויין בעירובין (נב ,א) :ר' יצחק
אמר מהכא 'כי קרוב אליך הדבר

 הגאון רבי דוד כהן שליט"א
ראש ישיבת 'כנסת ישראל – חברון' ,ירושלים
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
אימת הדין של רבותינו זצ"ל*
כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא
(ל ,יא) .וברמב"ן 'המצוה הזאת' על התשובה הנזכרת.
אכתוב בזה כמה גרגרים מועטים ממושגי אימת הדין של רבותינו זצ"ל ,ואין הכוונה
חלילה להכנס סתם לפחד ,אלא להפך ,להראות כמה שרבותינו עם כל השמחה העצומה
שהיו כל ימיהם ,לא הסיחו דעתם מעבודת התשובה.
יום הדין איום ונורא
[נבקש לציין דעת תורה למעשה המובא להלן ,שמעתי ממרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל
שכמו שהקב"ה שלח בעבר דיבוקים וכדו' לעורר העם בתשובה ,כך שלח את הדבר
הנקרא 'אוטיסט' לעורר העם בתשובה ,ולכן סיפר המעשה שהיה עמו .אבל חלילה
לסמוך עליהם על דברי עתידות וכדו'].
אכתוב דבר נורא ששמעתי מרבינו הגראי"ל שטינמן זצ"ל שהיה בחור שאינו בריא,
[הנקרא אוטיסט] והיה נמצא במוסד מיוחד באחד הערים בארץ ,ורצה לעבור משם
והביאו אותו לרבינו ,בתחלה פחד להכנס לרבינו ,ולבסוף שנכנס לחדרו של רבינו דפק
על השלחן מרוב פחד.
והחל משא ומתן עם רבינו :רבינו שאלו אם רוצה לומר משהו ,ובתחילה סירב ואח"כ אמר
בבקשה אני מצטער סליחה לרב שדפקתי על השלחן ,אני מאוד סובל כי הלב מפחד והוא
לא יודע ממה אני יודע שיש סכנה גדולה אבל רק הנשמה יודעת ממה ,הלב רק מפחד,
הרב צריך לעזור לי כי אף אחד לא יכול חוץ מגדול ,אני כל כך סובל.
שאל רבינו למה הוא לא יכול להמשיך במקום שהיה? השיב כי יש לי פחד ,כי אני מפחד
לעזוב את הבית ,אני מפחד איני יודע ממה ,רק מפחד כל היום ,רוצה מאד לחזור אבל
מפחד ,בבקשה לעזור לי.
שאל רבינו האם מפחד ממות? השיב המות זה דבר מפחיד מאד ,הדין דבר מפחיד מאד,
איך טיפשים בעולם הזה לא רועדים מפחד ,אני לא מבין איך ממשיכים לחיות עם השקר
ולא מפחדים מהיום של אמת ,אני רועד מפחד.
רבינו שאלו הרי כבר עברת את הדין? השיב לרבינו כן ,זה מפחיד אותי עוד יותר.
*  .הג"ר גדליהו הוניגסברג שליט"א ,רב קהילת 'שונה הלכות' ,בני ברק.

שאלו רבינו מה אפשר לעזור לך? השיב לא יודע ,אני שוטה ,אני לא יודע ,העם במצב
קשה איך אפשר לעזור להם לא יודעים אז האיך אפשר לעזור ליהודי קטן כמוני ,אוי לי,
אוי לעם ישראל ,טפשים כולנו.
[אביו ,שאל האיך אפשר לעזור לך בבית ,השיב :אבא ,אתה בסדר אני לא בסדר סליחה
סליחה אבא וגם לאמא].
אני רוצה להגיד שהסוף מגיע ועם ישראל במצב לא טוב ,אוי אוי מה לעשות מי אני להגיד
מי יכול להגיד אם אומרים מי שומע אוי לעם ישראל.
שאלו רבינו למה אתה לא רוצה לחזור? השיב אמרתי אני מפחד לזוז מהבית.
[אביו שאלו אפשר לגור במקום ההוא? השיב לא לא ,כן .אני מפחד להגיד כן ,הלב אומר
לא .הנשמה אומרת כן]
רבינו שאלו הרבה אומרים שיודעים את התיקון שהם באו בשבילו לעולם הזה האם גם
אתה יודע?
כן ,הייתי תלמיד חכם שלא הרגיש את אהבת ה' בליבי ,זה העבירה הגדולה ביותר ,לא
גמרתי כל כך קל את התיקון ,כל כך הרבה חסרים אהבת ה' בלב ,לבושים בגדי אהבה אבל
בפנים ריק כמוני .ע"כ המו"מ.
אמר רבינו לאביו מה אתה חושב הוא לא צודק? הוא צודק מאד יש הרבה מה לפחד.
סיפר אביו כי לפני ראש השנה הילד יוצא ממש מהכלים ,ושאלו רבינו אם גם ביום כיפור,
אמר לא כי ביום כיפור זה כבר יותר טוב ,רק עד ראש השנה .וכן סיפר בכל ערב שבת או
ערב יו"ט הוא מאבד את המצב הרגיל שלו ,וכשמגיע זמן קבלת שבת הוא נרגע והזמן
הכי טוב אצלו הוא שבת.
[המעמד היה רציני ומרגש עד מאוד ומעורר מאד לתשובה]
לאחר מכן אמר רבינו זה הרי מפחיד מה שהוא אומר כי הוא עבר כעת את הדין הזה אז
הוא מפחד אנחנו חושבים שאפשר להסתדר איכשהוא שם כמו שמסתדרים כאן בבית
משפט לוקחים עורך דין טוב ומשלמים כמה אלפי דולרים וזה מסתדר שמה דין זה דין
ואי אפשר להתחמק מכלום.
עוד הוסיף רבינו דברים נוראים שאמר נכד של ראש ישיבה אחד ,שאמר כי עד שבאו
אליו עם שיטת הדיבור הזו היה סובל מאוד שלא היה לו קשר עם הסובב אותו ועכשיו
הוקל לו הרבה ,אך הוא מרגיש ג"כ שהוא מחוייב לומר לאנשים שיפשפש כל אחד
בדברים שצריכים אצלו תיקון ,כי אחרת יהיה לו קשה לתקן אח"כ ,ולא כדאי לנסות את
מה שהוא צריך לעבור ,והראה ג"כ את האריכות המעשה שסיפר הילד הנ"ל על עצמו
והדברים מבהילים עד כמה עומק הדין.
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מה שמשלמים כאן לא משלמים שם
(יום ו' ,וירא ,תש"ס) :השבוע רבנו הגראי"ל שטינמן זצ"ל עבר בדיקה קשה שנקראת
גסטרוסקופיה ,ובמהלכה לוקחים תרופה להרדמה מקומית .רבנו סיפר בדרך לעשיית
הבדיקה ,שלפני כמה שנים כבר עשה פעם בדיקה זאת .ואז זה היה בחוה"מ פסח,
ורבנו שאל את הרופא מאיזה חומר עשויה תרופת ההרדמה ,וענה הרופא שהרוב הוא
אלכוהול ,וכיוון שבאלכוהול יש חשש גדול של חמץ – החליט רבנו לעשות את הבדיקה
ללא הרדמה וזה סבל גדול של  25דקות! והמשיך רבנו ואמר :וגם עכשיו אני מסתפק אם
לקחת הרדמה או לא ,דעתה יש חשש של חמץ שעבר עליו הפסח...
ושאלו את רבינו :והרי זה רק חשש חמץ שעבר עליו הפסח ,וחוץ מזה – איזו "הנאה" יש
כאן .וענה רבנו :נכון שכשלוקחים את התרופה אין הנאה ,אבל אחר זה יש הנאה בזה
שהבדיקה כבר לא כואבת...
ושוב שאלו לרבינו :אבל זה מאד כואב ...וענה רבנו :מה שמשלמים כאן לא משלמים
שם!...
הוסיף רבנו ואמר :לפני שאדם נפטר – הקב"ה הורס את הבניין...
רבנו השבוע חרד מאד ,וכל יום – לאחר שלמדו בספר המצוות להרמב"ם – אמר ב"ה
שהספקנו עוד כך וכך מצוות( ...ובהזדמנות אחרת התבטא כך :כשאבוא לשמים ישאלו
אותי איזה מצוות יש – איך אומר להם שלא למדתי את ספר המצוות?...
אמרות מרבינו הגראי"ל שטינמן זצ"ל
אימת הדין
אב תשע"ו רבינו דיבר כמה שמרגיש שלא ניצל מספיק במשך ימי חייו ,אחד אמר בפני
רבינו הרי כך וכך ספרים חיבר רבינו ,אמר לו רבינו אתה מסתפק במועט.
העיקר שלא לחטוא
ליל ש"ק דברים תשע"ו שאלתי לרבינו אם נוח לו איך ששוכב במטתו ,השיב רבינו הכל
נוח ,העיקר לא לחטוא ,שוב חזר ואמר העיקר לא לחטוא.
מה רבינו עסוק ?
(כ"ו אד"א תשע"ו) נכדו הרה"ג רד"ש נ"י אמר לרבינו הגראי"ל ששני ראשי ישיבות רוצים
להכנס לשאול משהו ,אמר רבינו אני כבר היום עסוק עם עצמי[ ,עם תשובה וחשבון
הנפש] כמ"ש 'כי לא ידע אדם את עיתו' ,אמר לו נכדו זה עוד הרבה זמן ,אמר לו רבינו גם
אני רוצה ,אבל צריך שגם הקב"ה יסכים.

כמה אתה יודע מהש"ס ?
(י"ח ניסן תשע"ו) רבינו שאל את נכדו אתה יודע ש"ס? אתה יודע חצי ש"ס? אתה יודע
רבע ש"ס? אתה יודע מסכת אחת? [א"ה ,איום ונורא כמה נוקב הדבר].
על מה מגיע פצע ברגל ?
(כ"ט אד"א תשע"ו) רבנו התבטא שיש לו פצע ברגל ,ואמר שזה מגיע לו מחטא לשה"ר.
רבינו הגראי"ל התעורר בלילה (ליל ש"ק צו תשע"ו) ואמר מתוך שינה ב"ה שעדין
נמצאים כאן בעוה"ז ולא שמה [בעולם האמת] ואפשר עדין לחזור בתשובה ,ב"ה שעדין
כאן ואפשר לחזור בתשובה.
ממה רבינו מרגיש לא טוב ?
(ב' אד"א תשע"ו) אני לא מרגיש טוב בגלל החטאים.
מה הרגיש רבינו הגראי"ל שראה בית הקברות ?
שמעתי מהגאון רא"מ שורץ שליט"א שלקח פעם [לפני עשרות שנים] את רבינו ברכבו
לירושלים שרבינו שימש סנדק בברית לקרוב משפחתו ,בכניסה לירושלים שאל רבינו
מה זה? השיב לרבינו שזה בית הקברות-הר המנוחות ,רבינו דפק על עצמו והחל להוזיל
דמעות והוכיח את עצמו ואמר בן אדם רואה מהו סוף האדם ולא חוזר בתשובה ,עשרה
רגעים רבינו היה מכונס בעצמו ולא יכל להרגע ולא היה שייך לדבר עמו.
עוד סיפר הנ"ל שבתחילת נסיעתו עם רבינו ,הוציא רבינו ספר מכיסו והחל ללמוד ,ורבינו
התנצל בפניו שלא ירגיש אי נעימות ,הזמן כ"כ יקר ,וחבל על כל רגע ,ולכך הבאתי הספר
עמי ללמוד בדרך ,ודיבר על יקרות הזמן ,אמר לרבינו הנ"ל דברים אלו לא שייכים לרבינו.
אמר לו רבינו בענוה אם אתה היית יודע מי אני לא רק שלא היית נוסע עמי ,אלא אף היית
זורקני מכל המדריגות.
(י"א כסלו תשע"ה) אחד שאל לרבינו הגראי"ל שטינמן זצ"ל שיש לו עסק כבר שנים
רבות ומאד הצליח ובזמן אחרון יש לו רק הפסדים ונפשו בשאלתו האם לנסות עסק
אחר ,או לצמצם את העסק הקיים שלא יהיו הפסדים .השיב רבינו שכתוב בספר חסידים
שאם יש פרוטה אחת של גזל זה סיבה לאבד את כל ממונו ,א"כ מה יועיל שיפתח עסק
חדש ,ממ"נ אם יתנהגו בסדר יצליחו גם בעסק זה ,ואם לא יתנהגו בסדר מה יעזור עסק
חדש ,ומזה הטעם לפעמים רואים שיש עסק שמרויח הרבה ופתאום מפסיד ,מספיק
פרוטה אחת של גזל כדי לגרום לכך.
ואח"כ אמר רבינו :יותר מסתבר שזה כפרה עבורו ,וביאר רבינו שכתוב בספר שערי
רחמים על הפסוק הודיעו בעמים עלילותיו ,לפעמים נגזר מיתה על בנ"א שולחים לו עני
ונותן לו פרוטה וזה מצילו כי צדקה תציל ממוות.
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ומוסיף בספר הנ"ל ויש לפעמים נגזר מיתה על בנ"א ונותנים לו עשירות ואח"כ לוקחים
לו העשירות כדי שזה יהי' כפרה בשבילו ,וכך גם אצל היהודי הזה זה כפרה בשבילו,
ומסתמא גם לא יועיל אם יפתח עסק אחר.
דברים מרבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל
אין דבר העומד בפני התשובה
סיפר רבינו שבא אחד לפניו שהכשיל את הרבים באכילת טריפות ,אמר לו רבינו אין דבר
העומד בפני תשובה ,ושאלו לרבינו הא מחטאי הרבים אין מספקין בידם לעשות תשובה,
ואמר דבכל זאת אם מתאמצים יכולים לעשות תשובה.
אחד בא לפני רבינו ואמר שנכשל ואכל חלב אחרי בשר קודם שעבר הזמן הראוי ,והשיב
רבינו שיחזור על הלכות בשר בחלב ,וכן השיב רבינו למי שנכשל בהלכות שבת שיחזור
על ההלכות (ועי' משנ"ב סי' של"ד סקע"ח).
וכמו כן השיב לאחד שהפסיד קריאת שמע בזמנה שיחזור על הלכות קריאת שמע.
ושאלו לרבינו מה מונח בזה לחזור על ההלכה שטעה .והשיב :דבזה שילמד יזהר להבא
וזה תשובה .וגם זכות המצוה שילמד יעזור לו לא לחטוא.
אחד שסובל צרות .אמר לו רבינו הגרח"ק זצ"ל שזה כפרה על משהו ,תגמר הכפרה והכל
ילך.
אחד שנלקח לבית הסוהר אמר לו רבינו הגרח"ק זצ"ל שיתחזק ויהיה זה לטובתו לכפרה.
לאחד של"ע נפטר עליו בנו ,בחור צעיר .כתב לו רבינו הגרח"ק זצ"ל מכתב בצער רב
שמענו מפטירת בנכם וכנראה שהיה כפרה על הדור.
לאחד שצרות רבות תכפו עליו רח"ל ,שאלו לרבינו הגרח"ק זצ"ל מה אפשר לחזקו?
אמר רבינו :לא יודעים חשבונות שמים הכל לטובה ,אי אפשר לדעת לפעמים זה כפרה
לפעמים זה טובה שאח"כ תצמח מזה ,מה שה' עושה טובה בשבילו 'כל מאי דעביד רחמנא
לטב עביד'.
(עיו"כ תשע"ג) אמר לי רבינו הגרח"ק זצ"ל שיש הרבה חובות ,שאלתי הרי כבר למדתם
את הגמרא ושאר החובות השיב רבינו צריך לחזור בתשובה זה לא חובות ? שאלתי איך
עושים חובות אלו השיב לזרוק אותם [את העבירות] לעזאזל [לחזור בתשובה].

םיבצנ

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
פיוס משה את ישראל
אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם (כט ,ט)
ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות ,לפי ששמעו ישראל מאה
קללות חסר שתים ,חוץ מארבעים ותשע שבתורת כהנים ,הוריקו פניהם ואמרו
מי יוכל לעמוד באלו ,התחיל משה לפייסם ,אתם נצבים היום ,הרבה הכעסתם
למקום ולא עשה אתכם כלייה ,והרי אתם קיימים לפניו (רש"י להלן פסוק יב)

יש להתבונן בדברי הפיוס שאמר להם משה' :הרבה הכעסתם
למקום וכו' ואתם קיימים לפניו' .היאך זה פיוס למה שאמרו ישראל 'מי
יוכל לעמוד באלו' ,וכי הקללות לחינם נאמרו ,וחז"ל (ב"ק נ ,א) אמרו :כל
האומר הקב"ה וותרן הוא ,יוותרו מעיו ,וא"כ הדרא קושיא לדוכתה מי
יוכל לעמוד באלו.
עוד צ"ב ,מהו הפיוס בזה שאמר להם 'והרי אתם קיימים לפניו' ,ממה
נפשך :אם כל כך הרבה הכעיסו לפניו עד שראויים היו שיחולו עליהם
הקללות שבתורה ,ואעפ"כ לא חלו ,מה טעם לזה ,הרי אין הקב"ה ותרן.
ובכלל צ"ב ,הלא כל תכלית הדבר שהקב"ה הודיע את הקללות
לישראל ,היתה כדי שנפחד מלעבור על פי ה' ,מתוך שנדע על העונשים
המגיעים לעובר מצוות ה' [וכמו שכתב באבן עזרא פ' בחוקתי (ויקרא כו ,יג) ,שלכך
נאמרו הקללות יותר בפרטות מן הברכות ,כדי ליירא ולהפחיד את השומעים] ,ומהו
זה שאמר משה רבינו לישראל 'הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה
אתכם כליה' ,וכביכול אין צריך לפחד מעונשי שמים.
(גליון קצא פרשת נצבים אות א)

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
השטן ל"ע ,אינו מרפה .גם אם הצלחנו ב"ה להחדיר יראת שמים בלבבנו ,ינסה
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בערמומיותו השטנית להחדיר את ההתרסקות ,בהפכו את ההישג המדהים,
למקפצה אל התהום.
הנה זה עתה זכו כלל ישראל להעפיל אל מרומי "יראת העונש" .ה"חטא וענשו",
תוארו ,הומחשו והובהרו הבהר היטב.
אך יחד עם הבהירות ב"טוב" וב"מוטב" ,הוחדר החשש הרעיל מפני האולי לא
אצליח ח"ו להתגבר .אולי לא יעמוד בי הכח להזהר .וכי ראוי הנני לקבלת כל
התורה הזאת .וכי יש לאין אונים כמוני הסיכוי להצליח...
 על כך באה ההרגעה של משה רבינו .אדרבא ,דווקא משום שלא לחנם נאמרוהקללות ,ודווקא לאור זה שאין וותרנות בחשבון שמים ,הלא מיניה וביה מוכח
גם שבידנו הכח וכל הדרוש כדי לעמוד במשימות ,לקיים את כל התורה ,על כל
חלקיה ,מצוותיה וזהירויותיה.
שהרי "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם" .גם לאחר קבלת הברכות
והקללות ,אל תרשו לו לשטן להשלות אתכם ולהחלישכם .חששות אלו ,מעשה
שטן המה .אל תשעו אל השוא והשקר ולאשליית הכזב הזאת...
שהרי אתם נצבים היום כולכם...
ואין לך הוכחה גדולה מזאת ליכולת עמידתכם בכל מצוות התורה ,שכן אילו לא
הייתם עומדים בהם ,הרי "כל האומר הקב"ה ותרן" ...וע"כ שהברכה מפכה בכם
ועמוד תעמדו בה עדי עד.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
שמעתי בשם הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל לבאר ,דמאחר שהקללות כבר
השפיעו עליהם להכניס בהם יראת העונש ,שהלא הוריקו פניהם מפחד החטא,
ומה גם שכולם ניצבים היום לקבל את ברית ה' בברית ובשבועה ,א"כ כבר הושג
התכלית שלא יחטאו עוד ,וממילא לא יהא צורך להביא עליהם את הקללות
בפועל .וזהו מה שאמר "הרבה הכעסתם לפני המקום ולא עשה עמכם כליה",
שאע"פ שהכעיסו לפני המקום ,מ"מ כיון שחזרו בתשובה מחמת יראת העונש
כשראו את משפטי שמים שהביא ה' על החוטאים ,לא עשה עמהם כליה ,א"כ גם
עתה כאשר הם מפחדים כל כך מחטאים עד שהוריקו פניהם ,אין להם לחשוש
שהקללות יגיעו בפועל ויעשה עמהם כליה.

תירוץ א .המטרה היא היראה והגיעו לכך
לב אליהו (כאן) הקשה את שתי הקושיות הראשונות ,שעיקרן הוא שהרי אין
הקב"ה ותרן (ב"ק שם) ,ואם כן מהו הפיוס בדברי משה [וכן הקשו אחרונים נוספים,
כמובא להלן].
וביאר ,שאין העונשים באים על האדם בתורת נקמה ,אלא רק לטובת האדם.
שהרי 'יסורים' הם מלשון 'מוסר'  -שעל ידי היסורים האדם מתייסר ונשבר לבו
בקרבו ,ואז הוא מוכן לתשובה .וכבר המשילו זאת לשדה ,שכאשר רוצים לזרוע
בתוכה ,צריך לחרוש האדמה ולהפוך הרגבים ,ואז יכולים לזרוע .אך ללא חרישה
שהאדמה קשה ,לא יפול בה הזרע .וכן הוא בלב האדם  -היסורים חורשים את
הלב ועושים אותו רך ,ואז אפשר לזרוע בתוכו ,ולהצמיח את תבואת התשובה.
ולפי זה תירץ ,שכיון ששמעו ישראל את הקללות פחדו מהם ,והיה להם צער
ויסורים שמא יבואו עליהם הקללות ,וכיצד יעמדו בהם .ועל כך אמר להם
משה :טוב הדבר שפחדתם ויראתם ,משום שכל תכלית הקללות בתורה
היא בשביל לשבר את הלב ולהניעו לתשובה ,ואם כן כאשר נשבר לבבכם
בשמיעת הקללות ,נמצא שנחרש הלב וראוי לזרוע בו צדקות ,ואם כן הגעתם
עד התכלית ,שה' יצמיח לכם ישועות ,והרי זה כאילו באו עליכם הקללות ממש.
והראיה ,שהרבה הכעסתם למקום ואתם קיימים [וכעין זה ביארו אור יהל (כאן),
משנה שכיר (שבועות אות ד) בשם מהר"י מבעלז ,דרכי מוסר ,דרכי נועם ודעת שרגא
(כאן) ,באר התורה (ח"ה עמ' קנב) ואדיר במרום (דיין ,עמ' לד)].

וכעין זה ביאר המגיד מדובנא (משלי יעקב פרשת ראה אות שמב) ,והמשיל זאת
לנער שנחלה ,ורפואתו היתה להקיא עשר פעמים .וכדי שלא יצטרך לקבל את
סמי ההקאה ,אמר הרופא לעוזרו להביא הרבה סמים ולבשלם לעיניו ,ועל ידי
ראייתם הקיא עשר פעמים .ואף כאן ,על ידי ריבוי הקללות ששומעים ישראל
[ולא מפסיקים בקריאתם (מגילה לא ,א)] ,הם מתייסרים וחוזרים בתשובה.
ולפי זה מיושבות כל הקושיות ,שאין זה ענין של ותרנות ,אלא שהתקיימה
תכלית הקללות .וגם לא בא להרגיעם כדי שיעשו עבירות ,אלא מחמת שאינם
עושים עבירות [ואף התירוצים הבאים מיישבים את כל הקושיות או את רובן].

תירוץ ב .הצטערו שמחשיב אותם כמשוגעים
המגיד מדובנא (הובא בקהלת יצחק כאן) המשיל משל נוסף בענין זה ,שהנה
תלמידים שאינם יודעים את תלמודם כראוי אין מענישים אותם על כך ,אלא
כותבים להם ציון נמוך בתעודתם [וזאת משום שבמהותם אינם נופלים משאר בני
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אדם] ,אך בבית משוגעים מענישים את אלו שאינם מתנהגים כראוי [משום שירדו
ממדרגת אדם].

והנמשל הוא ,שישראל הבינו מכך שנאמרו עליהם קללות אם לא ישמרו את
התורה ,מה שלא נאמר בשאר האומות ,שהדבר מלמד על פחיתותם משאר
האומות ,ועל כך נצטערו .והשיב להם משה שאינו כן ,אלא אדרבה ,הדבר נובע
ממעלתם ,שהם בנים למקום .שהרי האב המלמד את בנו ,מענישו כשאינו לומד
כראוי ,בשונה מהמלמד שאינו מעניש את תלמידו כשאינו לומד כראוי.
ולפי זה מיושבות הקושיות ,שאין הכוונה שהקב"ה מוותר להם ,אלא שהם
קיימו התורה והמצוות ,ורק נצטערו על האופן שהוזהרו על כך .וביאר להם
משה שאינו כן ,אלא שהיסורים הם מחמת מעלתם [ועדיין יש להבין לפי דבריו,
מדוע היה צריך לומר להם שהם קיימים ,הרי לא היה נידון על כך].

תירוץ ג .הצטערו שמחשיב אותם כקטנים
עוד ביאר המגיד מדובנא (שם) באופן דומה ,שהדרך להוכיח את הקטנים
בעונשים ,ואת הגדולים ורמי המעלה מוכיחים באופן שכלי .ועל כך נצטערו
ישראל ,שמחשיבים אותם כקטנים .והשיב להם משה ,שהדבר נאמר למען
הדורות הבאים [וראה מה שהוסיף בדקדוק הפסוקים בשני הפירושים] .ולפי זה יש
ליישב כנ"ל.

תירוץ ד .בקללות שמפי משה שייך שינוי
כתב רש"י (לעיל כח ,כג)' :והיו שמיך אשר על ראשך נחשת' ,קללות הללו משה
מפי עצמו אמרן ,ושבהר סיני מפי הקדוש ברוך הוא אמרן כמשמען וכו' .הקיל
משה בקללותיו לאמרן בלשון יחיד ,וגם כן בקללה זו הקל .שבראשונות הוא
אומר 'את שמיכם כברזל את ארצכם כנחושה' (ויקרא כו ,יט) ,שלא יהיו השמים
מזיעין כדרך שאין הברזל מזיע ,ומתוך כך יהא חורב בעולם ,והארץ תהא מזיעה
כדרך שהנחשת מזיע ,והיא מרקבת פירותיה .וכאן הוא אומר שמיך נחשת
וארצך ברזל ,שיהיו שמים מזיעין ,אף על פי שלא יריקו מטר מכל מקום לא
יהיה חורב של אבדון בעולם ,והארץ לא תהא מזיעה כדרך שאין הברזל מזיע,
ואין הפירות מרקיבין .ומכל מקום קללה היא ,בין שהיא כנחשת בין שהיא
כברזל ,לא תוציא פירות ,וכן השמים לא יריקו מטר.
וביאר הט"ז (דברי דוד שם) ,שודאי שכל הקללות היו מהקב"ה ,אלא שאינו דומה

פסק היוצא מפי המלך עצמו ,לפסק היוצא על ידי שליח המלך ,אף על פי
ששניהם מהמלך .ואף כאן יש חילוק דומה ,שמה שהקב"ה ציוה למשה שיאמר
בשם הקב"ה בשליחותו ,אינו דומה למה שציוה הקב"ה שיאמר משה מפי
עצמו ,ולא יזכיר שהוא שליח הקב"ה ,אף על פי שגם זהו ממנו יתברך .והחילוק
הוא ,שבמה שיצא בשליחות הקב"ה ,הוא כאילו הקב"ה בעצמו מדבר עמנו ,ועל
כיוצא בזה אמרו חז"ל (שבת נה ,א) שלא יצאה מידה טובה מפי הקב"ה וחזרה
ריקם ,וממילא גם לרעה היה לה תוקף יותר ,שלא תשתנה כלל ועיקר .אך מה
שיצא מפי משה ללא לשון שליחות ,אפשר שיפול בו שינוי.
והוכיח זאת ממה שנאמר כאן ,שמשה אמר להם 'הרבה הכעסתם לפניו ולא
עשה אתכם כליה' ,ומדוע באמת הוא כך ,אלא שקללות אלו שמעו מפי משה,
ושייך בהם שינוי על פי רחמי השמים [ולפי זה יש ליישב שתי הקושיות הראשונות,
שאין בכך ענין של ותרנות ,אלא שבקללות שמפי משה שייך שינוי].

תירוץ ה .העונשים נאמרו על הכופרים
יעלת חן (כאן) הקשה כעין הקושיה השלישית' :אם כן לחינם נאמרו הקללות'.
והביא מה שכתב הרמב"ן על הפסוק (לעיל כז ,כו) 'ארור אשר לא יקים את
כל דברי התורה הזאת' ,שלא נאמר 'אשר לא יעשה' ,משום שבאמת הקללות
והחרמות נאמרו רק על מי שכופר בעצם השכר והעונש ,ולא נאמרו על מי
שמודה ומקבל את דברי התורה ,ומאמין בשכר ועונש ,אלא עובר על התורה
להנאתו [ויש להעיר ,שהרמב"ן כתב זאת רק על קללה זו ,ולא על כל הקללות .וזה לשונו:
לפי דעתי ,כי הקבלה הזאת שיודה במצות בלבו ויהיו בעיניו אמת ,ויאמין שהעושה אותן
יהיה לו שכר וטובה והעובר עליהן יענש ,ואם יכפור באחת מהן ,או תהיה בעיניו בטלה
לעולם ,הנה הוא ארור .אבל אם עבר על אחת מהן ,כגון שאכל החזיר והשקץ לתאותו ,או
שלא עשה סוכה ולולב לעצלה ,איננו בחרם הזה ,כי לא אמר הכתוב 'אשר לא יעשה את
דברי התורה הזאת' ,אלא אמר 'אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות'].

ולפי זה תירץ ,שבתחילה הוריקו פניהם של ישראל ,משום שסברו שהקללות
נאמרו גם על המתעצלים וכדומה .ועל כך השיב להם משה ,הרבה הכעסתם
למקום ולא עשה אתכם כליה ,ובהכרח שהעונשים נאמרו על הכופרים [וראה
מה שהוכיח זאת מהפסוקים].
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תירוץ ו .חששו מהקללות הנסתרות
הכלי יקר (כאן) הקשה כעין הקושיה השלישית ,שאם נאמר שהם הכעיסו את
הקב"ה ואף על פי כן לא הענישם ,נמצא כי בחינם אמר להם את כל הקללות
הללו ,שהרי לעולם לא יפחדו מהן [וראה מה שהוסיף להקשות בזה .ודבריו הובאו
גם בצידה לדרך (כאן)].

ותירץ ,שבכל הקללות שנתפרשו יש מקום לאיש קשה עורף לבוא ולומר,
שתהיה לו איזו הצלה מהן ,כגון שיביא תבואה ממקום אחר ,או שיברח מפני
החרב וכדומה .אך היו שתי קללות שלא נתפרשו ,כפי שנאמר (לעיל כח ,סא) 'גם
כל חלי וכל מכה' וגו' ,ומקללות אלו פחדו ישראל ,משום שלא ידעו מה הן ,כדי
שיוכלו להתגונן מפניהן .ואמר להם משה ,שמה שהקב"ה העלים קללות אלו
מהם ,אין מטרתו שלא יוכלו להשמר מהן ,שהרי הרבה פעמים הכעסתם לפניו
ולא חלו שתי הקללות הללו .אלא הטעם שלא נתפרשו קללות אלו ,משום
שהם מדברים בעולם הבא הנעלם ,שאין אדם יכול להשיגו כעת [וראה בספרו
עוללות אפרים (דרוש לשבת שלפני ר"ה ויו"כ) שהאריך בזה .וראה עוד בישמח משה
(כאן) שהקשה על תירוצו].

ויש לבאר תירוצו ,שבאמת לא הרגיעם מכל הקללות שנתפרשו ,אלא שבא
להרגיעם מאותן קללות שלא נתפרשו ,שלא יסברו שיש בהן כליה [כמבואר
להלן (כט-לג) .וצ"ע בלשונו שמשמע שבא להרגיע אנשים קשי עורף ,ומה הצורך בכך].

ולפי זה גם אין בכך משום ותרנות.

תירוץ ז .חששו מהפחד
ישמח משה (כאן) ביאר באופן אחר ,ששתי קללות הנוספות הן מה שנאמר
(שם פסוק סז) :א' .בבוקר תאמר מי יתן ערב' .ב' .ובערב תאמר מי יתן בוקר'.
ובאמת אלו הקללות הגדולות ביותר ,משום שאין בעל חי יכול להתקיים בפחד
מוות כזה זמן רב .אך מאידך גיסא ,זוהי גם התקוה הגדולה ביותר ,משום שאדם
היודע שאין לו אלא יום אחד לחיות ,בודאי שבאותו יום יעשה את כל המוטל
עליו [ועיין שם מקורותיו].
ולפי זה ביאר הענין ,שכאשר שמעו ישראל מאה קללות חסר שתים ,והיינו שתי
קללות הנ"ל [שאינן מפורשות כל כך] ,אמרו מי יוכל לעמוד באלו ,כיון שאי אפשר
לעמוד בפחד שכזה .והשיב להם משה שאדרבה ,זהו הקיום שלהם ,משום שעל
ידי כך יעשו את המוטל עליהם.

ולפי זה מיושבות הקושיות ,שמשה רבינו לא בא להרגיעם שיחטאו ,אלא בא
לעודדם שינצלו את הזמן כראוי ,ואז יהיה טוב להם בזה ובבא.

תירוץ ח .חששו ממה שנאמר 'עד השמדך'
עוד ביאר ישמח משה (כאן) ,שישראל חששו ממה שנאמר (שם פסוק סא) 'עד
השמדך' ,ועל כך אמרו שמי יוכל לעמוד בזה ,שהרי נאמר בפירוש שישמדו.
ומשה פייס אותם שלמעשה לא כלו עד עתה ,ובהכרח שמה שנאמר 'עד
השמדך' אין הכוונה כפשוטו [עיין שם].

תירוץ ט .חששו מסילוק השכינה
שם משמואל (תרע"ז ,כאן) ביאר ,שישראל הוריקו פניהם ,משום שחשבו
שהתוכחות מעידות על סילוק שכינה מהם ,והשכינה היא כל חיותם [וכשם
שאדם שבסילוק חיותו פניו מוריקות ,כך הם  -שחשבו שאי אפשר שלא יחטאו  -ראו
עצמם כאילו כבר הגיע ענין זה ,ולכן הוריקו פניהם] .ומשה פייסם 'אתם נצבים היום

כולכם לפני ה' אלהיכם' ,והיינו להיפך מסילוק שכינה .ואמר להם שעל כך
היו הברית והתנאים ,שאף אם ח"ו יעברו על התורה ויגיעו אליהם האלות ,לא
תסתלק מהם השכינה.

תירוץ י .חששו שלא יספיקו לשוב
אילת השחר (פסוק יב) הקשה הקושיה האחרונה ,מדוע משה פייסם והוריד
מהם את הפחד ,הרי התכלית היתה שיפחדו ולא יחטאו .ועוד הקשה ,הרי
ישראל נצטוו בסיני על תרי"ג מצוות ,וידעו שיש עליהם שכר ועונש ,ואף על פי
כן פניהם לא הוריקו ,ובהכרח שחשבו שיוכלו לעמוד בהם ,ואם כן מדוע הוריקו
פניהם כששמעו את הקללות.
ותירץ ,שבתחילה הם סברו ,שאפילו אם יחטאו הם יעשו תשובה ,אך לאחר
ששמעו את הקללות והבינו שנענשים בעולם הזה ,הם חששו שיתקללו מיד
כשיחטאו ,ויקשה עליהם לעשות תשובה לפני שימותו [ומשה רבינו אמר להם
שהקב"ה אינו מעניש מיד ,וכפי שיתבאר].

תירוץ יא .לא רצה שירפו ידיהם
דליות יחזקאל (ח"ב עמ' קנד) ביאר כעין זה :הרי שנזדעזעו כל ישראל ששמעו
את דברי התוכחות שבמשנה תורה ושבתורת כהנים ,כל כך עד שהוריקו
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פניהם ,וכדוגמת הסוטה שאחרי שהיתה שותה את מי המרים המאררים היו
פניה מוריקות ,כך הוריקו פניהם של ישראל משמיעת קול האלות והקללות,
עד שאמרו מי יוכל לעמוד באלו .ומשה רבינו לא הוכיחם על זה ,כי לא היה זה
חטא ,אלא מעלה גדולה שהגיע אליה דור דעה בדעתו הגדולה .וכדי שלא יבואו
ממעלה גדולה זו לידי ירידה ורפיון ידים ,התחיל משה לפייסם 'אתם נצבים'
וכו' .וביאר להם שיש דרך קיום גם עם התוכחה ,שה' מאריך אפו עד שהוא
מביאה בפועל .וראיה לדבר ,שהרי הם עצמם הרבה הכעיסו למקום ולא עשה
אותם כליה .ואפילו אם כבר מתמלאת הסאה והוא מביאה בפועל ,אין זה לשם
כליה חלילה ,אלא הוא כיום הזה שהוא קיים ,אף שהוא מאפיל ,אבל לאחר
האפלה חוזר ובא האור והוא מאיר .כך האיר לכם ,וכך עתיד להאיר לכם .ולא
עוד ,אלא שהקללות והיסורין עצמם הם הגורמים לכך ,והן הן המקיימין אתכם
ומציבין אתכם לפניו [כמבואר ברש"י (פסוק יב)].

תירוץ יב .על ידי האחדות נדחה העונש
מאור ושמש (כאן) ביאר [כעין זה] ,שמשה רבינו נתן להם עצה כיצד להנצל
מהקללות ,שלא יחולו מיד כשחוטאים ,והעצה היא האהבה והאחדות ,שכאשר
יש בישראל אהבה ואחדות וריעות אין מקום לשום פורענות לחול עליהם ,וכפי
שנאמר (הושע ד ,יז) 'חבור עצבים אפרים הנח לו' ,והיינו שאפילו אם ישראל
עובדים עבודה זרה ח"ו ,ויש ביניהם אחדות ללא פירוד לבבות ,הם שקטים
ונחים ללא שטן ופגע רע ,ומתרחקים מכל הקללות והיסורים [כמבואר בספרי
(נשא מב) ובבראשית רבה (לח ,ו)].

ולפי זה מיושבות הקושיות ,שאף על פי שאין הקב"ה מוותר ,מכל מקום הנהגתו
היא שכאשר נמצאים באחדות לא נענשים מיד אלא לאחר זמן ,ובינתיים אפשר
לחזור בתשובה .ומי שלא שב בתשובה בודאי יענש ,ולשם כך נאמרו הקללות.

תירוץ יג .מידת הרחמים אינה ותרנות
במסילת ישרים (פ"ד) מבואר כעין הנ"ל :ואם תאמר ,אם כן מדת הרחמים למה
היא עומדת ,כיון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר .התשובה ,ודאי
מדת הרחמים היא קיומו של עולם ,שלא היה עומד זולתו כלל וכלל .ואף על
פי כן אין מדת הדין לוקה .וזה ,כי לפי שורת הדין ממש ,היה ראוי שהחוטא
יענש מיד תיכף לחטאו בלי המתנה כלל ,וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף,
כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך שמו ,ושלא יהיה תיקון לחטא כלל .כי הנה

באמת ,איך יתקן האדם את אשר עיות והחטא כבר נעשה .הרי שרצח האדם
את חברו ,הרי שנאף ,איך יוכל לתקן הדבר הזה .היוכל להסיר המעשה העשוי
מן המציאות.
אמנם מדת הרחמים היא הנותנת הפך השלשה דברים שזכרנו :דהיינו ,שיתן
זמן לחוטא ולא יכחד מן הארץ מיד כשחטא ,ושהעונש עצמו לא יהיה עד
לכלה ,ושהתשובה תנתן לחוטאים בחסד גמור ,שתחשב עקירת הרצון כעקירת
המעשה .דהיינו ,שבהיות השב מכיר את חטאו ומודה בו ומתבונן על רעתו
ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרא כחרטת הנדר ממש ,שהוא מתנחם
לגמרי והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא היה נעשה הדבר ההוא ,ומצטער בלבו
צער חזק על שכבר נעשה הדבר ,ועוזב אותו להבא ובורח ממנו ,הנה עקירת
הדבר מרצונו ,יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו [ומבואר שישנם שלשה חידושים
במידת הרחמים שאינם סותרים לגמרי לדין ,ואם כן יתכן שזה מה שהתחדש כאן].

תירוץ יד .הורה להם דרך תשובה
אשכול יוסף (כאן ,מערכה א) תירץ [כעין זה] ,שמשה רבינו בא להורות לישראל
דרך תשובה .שכאשר ישראל שמעו את הקללות ,סברו שלא תועיל להם
תשובה .ואמר להם משה ,שעל ידי התשובה יכפרו על כל מה שהכעיסו.

תירוץ טו .הקב"ה עצמו דן ברחמים
משנת משה (כאן) תירץ [כעין זה] ,שהטעם שלא באו עליהם הקללות הוא מצד
מידת הרחמים ,וזה שייך כשהקב"ה בעצמו דן אותם .ואמר להם משה רבינו,
שהם צריכים לשוב בתשובה ,ואז הם יעמדו גם בדין של בית דינו של הקב"ה,
שהוא אינו דן ברחמים.

תירוץ טז .חששו שאין על כך תשובה
אמרי מנחם (כאן) תירץ [כעין זה] ,שעונש קללות אלו הוא על עוון שלא מועילה
לו תשובה [עיין שם] ,ולכן הוריקו פניהם .ואמר להם משה ,שהטעם שלא עשה
אתכם כליה הוא משום שאתם נכנעים ,ותשובה מתוך כניעה מועילה על כל
העוונות ,וממילא יתבטלו כל הקללות והכל יומתק לחסד ורחמים.
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תירוץ יז .לכל נפש יהיה תיקון
האמרי אמת (נצבים תרצ"ז ,ועוד) ביאר [כעין הנ"ל] ,ש'נצבים' היינו רוח הקודש.
כלומר ,משה רבינו הראה לישראל את שורש הדברים ,והכניס בכל אחד
מישראל כח שיראה ההשתלשלות מכל הדורות עד סוף כל הדורות ,והם ראו
שלכל נפש יהיה תיקון.

תירוץ יח .חששו מעבירות הרשעים
תולדות יעקב יוסף (כאן) הקשה כעין הקושיות הראשונות [וזה לשונו :ויש
להקשות ,הא כל האומר הקדוש ברוך הוא וותרן וכו' (ב"ק נ ,א) ,דאם כן הוא כמאמר
המוני עם ,אי אפשר שיהיה כך חמור כמו שהחמירו בספרי המוסר ,שהוא רק לאיים על
האדם וכו'].

ותירץ בכמה אופנים השייכים לראש השנה ,וכפי שיתבאר .והתירוץ הראשון
הוא ,שהורקת הפנים היא על כך שהצדיקים נתפסים בעוון הרשעים ,ועל כך
אמרו שמי יוכל לעמוד בענין זה .ולכן אמר להם 'אתם נצבים היום כולכם',
והיינו ,שיש דין כללי ,וכאשר הרוב הם צדיקים הם יצאו זכאים בדין [וכפי שכתב
הרמב"ם (פ"ג מהל' תשובה ה"א) :כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות ,מי
שזכיותיו יתירות על עונותיו צדיק ,ומי שעונותיו יתירות על זכיותיו רשע ,מחצה למחצה
בינוני ,וכן המדינה אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת ,ואם היו
עונותיהם מרובין הרי זו רשעה ,וכן כל העולם כולו וכו'].

וזה מה שאמר להם משה' :הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה',
שיתפסו הצדיקים בעוון הרשעים .ואף כאן כיון ש'היום' בראש השנה הוא דין
הכללי ,יש לכם תקוה להתייצב ,משום שאתם 'כולכם' נידונים יחד [ולפי זה
מיושב ,שאין זו ותרנות ,אלא שאינם נענשים על עוונות הרשעים].

תירוץ יט .הצדיקים שהוכיחו אינם צריכים לחשוש
אשכול יוסף (כאן) תירץ כעין זה ,שפניהם של הצדיקים הוריקו ,משום שחששו
שהקללות הן באופן כללי ,שאם חלק מהעם יחטאו יתקיימו הקללות בכולם,
שהרי כל ישראל ערבים זה בזה (סנהדרין כז ,ב) .ועל כך השיבם משה ,שכמה
וכמה פעמים הכעיסו את הקב"ה ולא כילה את ישראל .וכוונתו לומר ,שמי
שחטא והיה ראוי להמיתו מת בעוונו ,אך שאר ישראל השלמים והכשרים שעשו
חובתם להוכיח את החוטאים ,אינם נתפסים בעוונם ,אלא אדרבה ,מתברכים
הם [וכמבואר בסנהדרין (שם) ,שדווקא כשהיה בידם למחות ולא מחו נענשים].

תירוץ כ .בראש השנה צריך שיהיה שלום
איתא בגיטין (נב ,א) :הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן ,דכל בי שמשי הוו קא מינצו
בהדי הדדי ,איקלע רבי מאיר להתם ,עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו
שלמא ,שמעיה דקאמר :ווי ,דאפקיה ר' מאיר לההוא גברא מביתיה [וראה עוד
באלשיך (איוב א ,ז)].

ולפי זה תירץ תולדות יעקב יוסף (כאן) ,שיש ללמוד מכך שהיצר הרע דר
במקום המחלוקת ,ואילו כשאין מחלוקת אין קטרוג ועונש [וכן מבואר לעיל
(תירוץ יב)] .ואם כן זה מה שאמר הכתוב' :אתם נצבים'  -יש לכם תקומה,
'היום'  -בראש השנה ,כשאתם 'כולכם' באחדות אחת ,מה שאין כן כשיש
פירוד רח"ל [ולפי זה מיושב ,שאין זו ותרנות ,אלא מהלך של רחמים .וכן מיושב לפי
התירוצים הבאים בדרך זו].

תירוץ כא .כלל ישראל בטוח בדין
אפיקי אליהו (כאן) תירץ כעין זה ,לפי מה שכתב רבינו ירוחם ממיר (דעת תורה
נצבים עמ' צג) בשם הסבא מקלם ,שכלל ישראל ודאי בטוח בטוב החתימה,

אבל כל יחיד צריך לפחד מיום הדין .והעצה לכל יחיד לזכות בדין ,היא להדבק
בכלל ישראל .וזה מה שאמר משה לישראל ,שעל ידי כח האחדות אינם צריכים
לדאוג מכל הקללות [וראה מה שתירץ עוד לפי זה].

תירוץ כב .כשיתחברו לצדיקים יזכו בדין
עוד תירץ תולדות יעקב יוסף (כאן) באופן שלישי [הנמשך משני הפירושים
הקודמים] ,שאף באופן שהם רשעים והם רעים לשמים ,מכל מקום אם הם

טובים ביחס לצדיקים ויש שלום ביניהם ,אזי נמשך מכך שיתחבר משפטם
יחד עם הצדיקים ,וניצולים יחד עם הצדיקים [שהם הרוב] .אבל באופן שהם
שונאים את הצדיקים שבהם ,והם בגדר 'רע לשמים ורע לבריות' ,אינם נידונים
עמם ונענשים.
ולפי זה ביאר הפסוק' :אתם נצבים היום כולכם'  -באחדות ,וכל אחד מכיר
ערכו ,בתחילה 'ראשיכם' ,ואחר כך 'שבטיכם' ,ואחר כך 'כל איש ישראל' .מה
שאין כשכל אחד אומר 'בשרירות לבי אלך' (פסוק יח) ,שאני שקול כמו ראש
ושבט ,על כך נאמר (פסוק כ) 'והבדילו ה' לרעה'.
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תירוץ כג .מנה להם כמה זכויות
שבט מיהודה (כאן) תירץ [כעין זה] ,שמשה רבינו אמר להם שהטעם שהם
'נצבים' הוא משום 'ראשיכם'  -זכות אבות שיש להם' ,זקניכם'  -זכות צדיקים
שבדור' ,שוטריכם'  -זכות אנשי מעשה שבדור הסובלים הרבה בשביל ישראל,
'טפכם'  -זכות תינוקות של בית רבן' ,נשיכם'  -זכות צדקניות שבדור [ולפי זה
מיושבות הקושיות הראשונות ,שהיה זה מחמת זכויות ,ולא מחמת ותרנות].

תירוץ כד .רצה שישתדלו להיות ראויים
שבט מיהודה (כאן) הוסיף ,שהיתה תועלת גדולה בדברים אלו ,שעל ידי כך הם
הבינו שהם צריכים זכות כדי להפטר ולצאת זכאים בדין ,וישתדלו להחזיק ביד
תשב"ר ולהתחבר לצדיקי הדור ,וגם יתאמצו להיות עובדי ה' כדי שיהיו ראויים
לזכות אבות .ונמצא שיש כאן נחמה ופיוס ,ומכל מקום יודעים הם שאין ויתור
לפניו יתברך [ולפי זה מיושבת אף הקושיה האחרונה ,שלא בא להרפותם אלא לחזקם.
וראה עוד בשבט מיהודה החדש (כאן)].

תירוץ כה .הצדיקים מפייסים קודם ראש השנה
הטור (או"ח סי' תקפא) הביא מדרש (תנחומא אמור כב) :משל למדינה שחייבת
מס למלך ולא נתנו לו ,בא אליה בחיל לגבותו .כשנתקרב אליה בעשרה
פרסאות ,יצאו גדולי המדינה לקראתו ,ואמרו לו אין לנו מה ליתן לך ,הניח
להם שליש .כיון שנתקרב יותר ,יצאו בינוני העיר לקראתו ,הניח להם שליש
השני .כשנתקרב יותר יצאו כל בני העיר לקראתו ,והניח להם הכל .כך המלך
זה הקדוש ברוך הוא ,בני המדינה אלו ישראל ,שמסגלים עונות כל השנה,
ערב ראש השנה הגדולים מתענין ומוותר להם שליש עונותיהם ,בעשרה ימים
בינונים מתענין ,ומוותר להם ב' שלישים ,ביום הכיפורים הכל מתענין ומוותר
להם הכל.
ולפי זה תירץ תולדות יעקב יוסף (כאן) ,שזו כוונת הכתוב ,שעל ידי שישראל
כולם באחדות ,מועיל מה שהם שולחים את ראשיהם לפני ה' ,לפני שיושב
בדין ,ואז הוא דן אותם ברחמים.

תירוץ כו .רצה שישפכו שיח לפני ה'
עוד תירץ תולדות יעקב יוסף (כאן) :שמעתי ממורי פירוש הפסוק 'תפלה לעני

כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו' (תהלים קב ,א) ,על פי משל ,שצוה המלך שיבקש
כל אחד מבוקשו בעת שמחת המלך ,והיה חכם אחד שביקש שידבר עם המלך
ג' פעמים ביום ,והוטב בעיני המלך ונתן לו גם מה שלא ביקש ,וז"ש 'לפני
ה' ישפוך שיחו' ,ודפח"ח .ובזה יובן 'אתם נצבים היום' ,שיהיה לכם תקומה
כשתהיו נצבים לפניו יתברך לבדו ,שישפוך שיחו לפניו יתברך ,שזהו נציבה
וקימה לאדם ,והבן.

תירוץ כז .חשש שיעבדו מיראה
אשכול יוסף (כאן) תירץ [עוד] ,שכיון שראה משה רבינו שהוריקו פניהם של
ישראל למשמע הקללות ,חשש שמעתה יעבדו את ה' מיראה ולא מאהבה,
ועיקר עבודת ה' הראויה והרצויה היא מאהבה ולא מיראה .ולכן הרגיעם משה
ואמר להם שה' מאריך אפו [אף על פי שסוף העונש לבוא] ,והעיקר הוא לעבוד
את הבורא מאהבה.

תירוץ כח .חשש שיצאו לתרבות רעה
עוד תירץ אשכול יוסף (כאן) ,שמשה חשש שעל ידי תוכחת הקללות יצאו
מהמון העם לתרבות רעה ,וידבקו בעובדי עבודה זרה .ולכן פייסם בדברים
ואמר להם ,שגם כאשר הקב"ה מכה ומעניש את ישראל אינו מכלה אותם
[והביא ראיות לדברים].

תירוצים דומים והוספות
כט .יש שהוסיפו ,שמקור דברי רש"י (פסוק יב) הוא מהתנחומא (נצבים א) ,ומבואר שם
באריכות שהיה מקום לחשוש שתהיה לישראל כליה ממש על ידי הקללות ,ומשה אמר
להם שלא תהיה להם כליה ,אך ודאי שיש עונש .ולפי זה מיושבות הקושיות בפשטות,
שכל הנידון היה על ענין הכליה ,ולא על כל העונשים [וראה כעין זה לעיל (תירוץ ח
ועוד)].
ל .יש שהוסיפו ,שכן מבואר בהמשך דברי רש"י (שם)' :היום' ,כיום הזה שהוא קיים והוא
מאפיל ומאיר ,כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם ,והקללות והיסורין מקיימין אתכם
ומציבין אתכם לפניו ,ואף הפרשה שלמעלה מזו פיוסין הם [ע"כ] .ומבואר שאין הכוונה
שבאמת לא יענישם ,אלא הכוונה שיענישם באופן שיוכלו לעמוד לפניו ,ואין מטרת
הקללות לכלות אותם ח"ו [וכן מבואר במקדש הלוי (כאן)].

נצבים

עיון

םיבצנ

הפרשה

זפ

חפ

עיון

םיבצנ

הפרשה

לא .המהר"ל (נצח ישראל פי"ד) ביאר כעין זה :כי האדם יחשוב ,כי היסורין שהם באים
על ישראל לכלותן[ .ובאמת] אדרבה ,באים לטהר ולנקות זוהמת החטא .ודומה לזהב
שיש בו סיג ,אם האדם מצרפו באש נעשה זך ,והוא קיומו .ולכך כאשר היסורים באים על
ישראל ,היסורים מזככין אותם מן החטא ,ובזה הם דבוקים בו יתברך ,ומזכירין שמו .אבל
האומות ,שאין להם זיכוך כלל בעצמם ,אין היסורים מזככים נפשם ,ולכך אין קוראים
את שמו ,וחייבים כליה .ודברים אלו עוד עמוקים .ולכך השם יתברך מביא מכות על
ישראל בענין זה ,שלא יהיה חס ושלום כלייה בהם .ולכך תמצא בעונשם אשר מביא
'ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם' (לעיל כו ,יח) .ואין הפירוש שהשם יתברך
מייסר החוטא שבע פעמים על מה שעשה ,חס ושלום לומר ,כי הוא יתברך אינו נפרע
מן האדם יותר ממה שחטא .אבל הפירוש ,כי הוא יתברך אם היה מביא המכה בפעם
אחד כפי מה שעשה ,אין ספק שלא היה יכול לעמוד מפני המכה של הקדוש ברוך הוא,
לכך מביא המכה מחולקת .וראה עוד בדרש משה (דרוש יג) ,אוצרות התורה אהלי שם
ודודאי ראובן (כאן).
לב .ליקוטי מהרי"ל (כאן) ביאר [כעין זה] :ידוע כאשר הקדוש ברוך הוא מסלק ח"ו
השגחתו ממילא נאבד[ .ו]הנה האב בבן משגיח תמיד בכל רגע כמו הרופא הנאמן וכו',
אבל בשונאו כאשר ישמע צעקת קולו בהתחננו והיה עליו למשא כבדה ,יצוה לעבדיו
ויזרקו לו עצם אחד לבל יחנן וישמע קולו ,וכאשר יתעסק בהעצם אשר בעינו יהיה
למתנה ,ובאמת הוא סם המות ,ממילא יהיה נטרד וכו' .וזה כששמעו קללות הוריקו
[פניהם] ,התחיל מפייסן כי אינם כי אם על דרך רפואות ,הרבה הכעסתם והרי אתם
קיימין וכו'.
לג .החיד"א (פני דוד כאן אות ד) כתב [כעין זה] :אמור מעתה ,כאשר ראה משה רבינו
ע"ה לבן של ישראל ירא וחרד על התוכחות שמא יכלו ח"ו ,פתח בנחמה 'אתם נצבים
היום' ,כיום הזה שהוא קיים ,ולא יצוייר כליה בכם .וסיים 'למען הקים אותך היום לו לעם
והוא יהיה לך לאלהים' (פסוק יב) ,וזהו נחמה גדולה ,כי כיון שאנחנו עמו ואין אנחנו תחת
רשות שום שר ,כי אם עבדיו יתברך ,אם כן זה עיקר גדול למען דעת שלא יש מציאות
כליה בישראל ח"ו ,ותנוח דעתם של ישראל אשר נצטערו בתוכחות .ופירש להם דודאי
לא מפני שאנחנו עמו הותרה הרצועה ולית דין וכו' ,שאם הם יחידים או יחיד יכלה ,ואם
ציבור יבואו הקללות .אך אכתי חביבותיה גבייכו וכו'.

פרשת

נצבים

עיון

םיבצנ

הפרשה

טפ

תוכן עניני פרשת וילך
עיון הפרשה
א .דברי משה 'היום מלאו ימי ושנותי' .................................................צא
ב .מה גורם ההסתר פנים ח"ו..................................................................צב
ג .גדר מצות כתיבת ספר תורה...............................................................צב
ד .לקיחת ספר התורה ...............................................................................צד
ה .חזקת צדיק וחזקת רשע.....................................................................צה

אביטה ארחותיך
ו .הקהל את העם (לא ,יב).........................................................................צו

אשיחה

בחוקיך ........................................צח

ז .צורת קריאת פרשת 'הקהל'  -הרה"ג משה פרנס .ח .הבאת הטף
ל'הקהל'  -הגאון רבי יצחק שוורץ.

פקודיך אתבונן
בענין שינוי משמעות בקריאה ,שצריך להחזיר את הבעל קורא -
הג"ר אשר ויספיש.......................................................................................צט

קונטרס התשובות
חצוצרות ביום הסתלקות משה.............................................................קא

וילך

עיון

ךליו

הפרשה

אצ

פרשת וילך
ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום (לא ,ב)
אנכי היום ,היום מלאו ימי ושנותי ,ביום זה נולדתי וביום זה אמות (רש"י)

בר"ה (יא ,א) איתא :שאין תלמוד לומר 'היום' ,ומה ת"ל 'היום' ,היום
מלאו ימי ושנותי ,ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים
מיום ליום מחדש לחדש ,שנאמר (שמות כג ,כו) 'את מספר ימיך אמלא',
ע"כ .וזה מקור פירש"י הכא ,שהקב"ה מילא ימיו של משה.
והנה ביבמות (נ ,א) נחלקו ר"ע וחכמים ,בפירושא דהאי קרא' ,את
מספר ימיך אמלא' ,האם הכוונה שהאדם שזכה ,מוסיפים לו עוד שנים
על מה שנפסק לו בשעת לידתו ,וזוהי דעת חכמים .ודעת ר"ע ,שאין
מוסיפין לו עוד שנים ,אלא שאם זכה אין פוחתין לו משנותיו שנפסקו לו
בשעת לידתו ,עיי"ש.
ומעתה יל"ע לדברי ר"ע ,היאך אמר משה 'היום מלאו ימי ושנותי'
דהיינו שהקב"ה מילא שנותיו כברכת 'את מספר ימיך אמלא' ,הרי לא
מת משה באותו היום אלא מחמת חטא מי מריבה ,ולולא זה היה זוכה
להיכנס לארץ ישראל והיה חי עוד כמה שנים [כמבואר ברש"י בפרשת פינחס
(במדבר כז ,יג) עה"פ בפרשת האזינו (להלן לב ,נא) 'על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני

ישראל ,וז"ל :הא אם קדשתם אותי ,עדיין לא הגיע זמנכם להפטר] .ולכאורה חזינן
דלא כדעת ר"ע ,דאף שפסקו לו מאה ועשרים שנה ,כמו שאמר 'היום
מלאו ימי ושנותי' ,היתה האפשרות שיוסיפו לו עוד שנות חיים ,ויל"ע.
[ראה תוס' (יבמות שם ד"ה משלו) ,ודו"ק .עוד ראה מש"כ בזה בגליון שנה ג (גליון לח

פר' נצו"י אות ה) ובגליון שנה יד (גליון קס פר' וילך אות א)].

וילך

א .דברי משה 'היום מלאו ימי ושנותי'

בצ

עיון

הפרשה

ךליו
ב .מה גורם ההסתר פנים ח"ו

והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות
וגו' ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא (לא ,יז-יח)
והסתרתי פני ,כמו שאיני רואה בצרתם

(רש"י)

משמעות לשון הכתוב ,שעל ידי הסתרת הפנים יגרמו הצרות עצמן,
דהכי כתיב 'והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות'.
ויש לדקדק ,מדוע פירש"י שהסתרת פנים גורמת רק שיהא 'כמו
שאינו רואה בצרתם' ,דמשמעותו היא שעל ידי זה יגרם שלא יבוא
להושיעם ,ולא כפשטות ההבנה שע"י הסתרת הפנים יבואו ח"ו הצרות
עצמן.
עוד יש לדייק ,בלשון הכתוב 'והסתרתי פני מהם והיה לאכל',
דמשמעו שע"י הסתרת הפנים יהיו נמסרים לאכילת החיות .ולמה נקט
דווקא עניין זה ,הרי הכתוב מסיים 'ומצאהו רעות רבות וצרות' ,ומהי
הוספה מיוחדת זו' :והיה לאכל'.
וביותר צ"ע ,מפני מה פירש רש"י את פירושו כאן בפסוק יז ,לכאורה
טפי הוה ליה לפרש זאת בפסוק יח דכתיב' :ואנכי הסתר אסתיר פני ביום
ההוא' ,והיינו שההסתר הראשון (שבפסוק יז) גורם לצרות רבות ורעות
שיבואו חלילה וחס ,ואח"כ 'הסתר אסתיר' שלא אבוא להושיעם ולא
אראה בצרתם ,ואמאי פירש"י את פירושו דוקא בפסוק יז[ .ראה מדרש
רבה (בראשית ח ,יב ר' יעקב וכו') ,ודו"ק היטב].

ג .גדר מצות כתיבת ספר תורה

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת

(לא ,יט)

מהכא ילפינן (סנהדרין כא ,ב) ,שכל אדם חייב לכתוב ספר תורה
לעצמו ,עיי"ש.
והנה בגדר מצוה זו של כתיבת ס"ת לעצמו ,נחלקו רבותינו

עיון

ךליו

הפרשה

גצ

דעת התורת חיים (סנהדרין שם) ,שהמצוה היא שיהיה הס"ת תחת ידו
כל ימיו [והסכים עמו המנ"ח (מצוה תריג אות ה)] .ואילו הפרדס דוד (פר' כי תצא)
והתורת נתנאל (לבעל קרבן נתנאל פרשת יתרו) כתבו שלאחר שסיים לכתוב
קיים מצותו ,אף אם לאחר מכן יצא הס"ת מתחת ידו.
והנה במנחות (ל ,א) איתא :וא"ר יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר
רב ,הלוקח ספר תורה מן השוק כחוטף מצוה מן השוק .כתבו ,מעלה
עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני ,ע"כ .פירש"י :כחוטף מצוה ,ומצוה
עבד .אבל אי כתב ,הוה מצוה יתירה טפי ,ע"כ .מבואר ברש"י ,שגם מי
שקונה ס"ת מוכן מהשוק מקיים מצות כתיבת ס"ת [וכדעת רש"י פסקו הט"ז
והגר"א בשו"ע (יו"ד ער ,א) ,ודלא כדעת הרמ"א (שם) ,שכתב שבקונה ס"ת אינו יוצא

ידי מצות כתיבה].
ולכאורה ,אם עיקר המצוה היא הכתיבה ,כדעת הפרדס דוד והתורת
נתנאל ,צ"ע ,למה הקונה ס"ת קיים מצות כתיבת ס"ת ,הרי בפועל האדם
הזה לא כתב כלום בספר הזה ,והיאך מקיים בזה מצות כתיבה.
וע"כ מוכח לכאורה כהתורת חיים ,דעיקר מצות כתיבת ס"ת הוא
שיהיה לו ס"ת כדי שיוכל ללמוד בו ,ועיקר המצוה אינו עצם הכתיבה,
אלא המציאות שיש לו ס"ת ללמוד בו ,ולהכי אם נאבד או הקדישו מחויב
לכתוב ס"ת אחר.
ואולם יל"ע ,דהא איתא בשו"ע (או"ח קנג ,י) :י"א דס"ת של יחיד
מותר למוכרו ולעשות בדמיו כל מה שירצה [והיא דעת הרא"ש והמרדכי בשם

הראבי"ה ,וכ"פ הטור שם] .וצ"ע ,דהכא שהמצות עשה של ס"ת היא שיהיה
לו ס"ת כדי שיוכל ללמוד בו ,איך מותר למוכרו ולבטל עשה בידים [אמנם,
ראה בב"ח (יו"ד סי' ער) שמפרש ,שהיחיד יכול למכור רק כשיש לו ס"ת אחר ,או שמוכר
הישן כדי לקנות חדש .ולפי"ז א"ש .אך מלשון הב"י (או"ח שם) שכתב :וכן הדין בס"ת
שעשה היחיד לצרכו קודם שהקדישו לקרות בו רבים ,שיכול למוכרו ,ע"כ ,מדכתב
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האחרונים ,אי לאחר שכותב את הס"ת צריך שיהיה הס"ת עמו כל ימיו,
או שבכתיבה עצמה מקיים את המצוה ,ואף אם אח"כ הקדישו או נאבד
ממנו לא פקעה מצותו.
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'לצרכו' משמע שאין לו ס"ת אחר ,ואפ"ה מותר למכרו .ולדעת הב"י צ"ע כנ"ל ,היאך

מבטל עשה בידים].
ומאידך צ"ע לדעת התורת חיים ,מהא דאיתא בסנהדרין (שם) :אמר
רבה ,אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה מצוה לכתוב משלו,
שנאמר 'ועתה כתבו לכם את השירה' .מבואר ,שלקיים מצות כתיבת
ס"ת אין סגי במה שירש ס"ת מאביו ,אלא צריך לכתוב בעצמו .ולדעת
התורת חיים ,שעיקר מצות כתיבת ס"ת הוא שיהיה לו ס"ת ללמוד ,צ"ע,
הרי יש לו ס"ת של אביו ,שירש אותו ונעשה שלו[ .עוד בגדר מצות כתיבת
ספר תורה ,ראה מש"כ ב'ספר עיון הפרשה  -עניני מצות תלמוד תורה' (אות קעט-קצד)].

ד .לקיחת ספר התורה

לקח את ספר התורה הזה ושמתם אתו מצד ארון ברית ה'
אלקיכם (לא ,כו)
לקח ,כמו זכור ,שמור ,הלוך

(רש"י)

תרגם אונקלוס' :סבו ית ספרא דאורייתא' .משמע ,שהוא לשון ציווי,
שיקחו את ספר התורה וישימו אותו מצד ארון ברית ה'.
וצ"ע לפי"ז ,אמאי כתב קרא תחילה 'לקוח' לשון יחיד ,וסיים בלשון
רבים 'ושמתם' .הול"ל' :קחו' את ספר התורה[ .ראה העמק דבר להנצי"ב].
והנה לכאורה רש"י בא ליישב קושיה זו ,ולהכי כתב לקוח כמו זכור,
שמור ,הלוך .וראה ברא"ם ושפתי חכמים שפירשו ,שכוונת רש"י היא
לבאר ש'לקוח' אינו לשון ציווי ,אלא לשון הווה .וכלומר ,כמו פירושו
ד'זכור' ו'שמור' ,שענין הזכירה והשמירה צריך להיות תמיד ,אף כאן
לקוח הוא לשון הווה ,ש'עליכם לקחת את ספר התורה הזה לשים אותו
מצד הארון להיות לך לעד כל הימים'.
ויל"ע ,דלפירושם העיקר חסר מן הספר ,דהו"ל לרש"י לפרש שבזה
שנאמר 'לקוח' בלשון הווה ,כוונתו להדגיש שספר התורה הזה יהיה שם
לעד כל הימים [וכמו שפירש"י גבי 'זכור' ,ראה רש"י שמות (יג ,ג; כ ,ח) ודברים (כז,
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עוד צ"ב ,אמאי נקט רש"י 'זכור' ו'שמור' לפני 'הלוך' ,דהוה ליה
להביא תחילה 'הלוך' שהוא נאמר בפר' נח (בראשית ח ,ג-ה; יב ,ט ועוד),
וקודם ל'זכור' דכתיב בחומש שמות ו'שמור' דכתיב בחומש דברים.
וכן צ"ב ,מה שייך בכלל לשון הווה בענין הלקיחה ,הרי עצם לקיחת
ספר התורה לא היתה אלא פעם אחת ,ורק בתיבת 'ושמתם' שייך לשון
הווה ,והיינו שיושם מצד הארון במטרה ובאופן שיהיו שם לעד כל הימים.

ה .חזקת צדיק וחזקת רשע

הן בעודני חי עמכם היום ממרים היתם עם ה'

(לא ,כז)

האור החיים פירש :ואומרו 'הייתם' לשון עבר ,כי אפשר שהרהרו
תשובה באותה שעה .וכדין המקדש אשה על מנת שהוא צדיק גמור,
אע"פ שנמצא שהיה רשע גמור ,אנו אומרים שהיא מקודשת ,שמא
הרהר בתשובה באותה שעה (קידושין מט ,ב) ,עכ"ל.
וצ"ע ,מה הראיה שהביא האוה"ח מהא דקידושין במקדש אשה ע"מ
שהוא צדיק ,הא התם מיירי שאומר 'על מנת שאני צדיק גמור' ,וא"כ
דיבוריה דידיה מפיק מחזקת רשע ,דחיישינן כיון שרגלים לדבר שהרי
קורא לעצמו צדיק ,שמא עשה תשובה .משא"כ ברשע שאינו אומר כלום
ולא גלי דעתיה ,לא חיישינן שעשה תשובה כיון שנשאר בחזקתו שהוא
רשע [וכמו שמצאנו במקדש בעדים הפסולים לעדות ,שדעת כמה מן הראשונים (שו"ת
הריב"ש סי' יד ,שו"ת מהר"ם פאדווה סי' לז) דלא חיישינן כלל לקידושין .והקשו ,אמאי
לא ניחוש לקידושין עכ"פ מספק ,שמא הרהרו תשובה בלבם וכההיא דקידושין באומר
ע"מ שאני צדיק גמור .ותירצו הלחם משנה (פ"ח מהל' קידושין ה"ה) ושו"ת מהר"ם
פאדווה (שם) וכן שו"ת הרדב"ז (ח"א סי' קמ) ,שדוקא באומר ע"מ שאני צדיק גמור
חיישינן שעשה תשובה ,כיון שקורא לעצמו צדיק ,אבל בעדים פסולים ,כיון דאיכא אנן
סהדי שעבר עבירה שנפסל בה לעדות ,אינו חוזר להכשרו עד שיבואו עדים ויעידו שחזר
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א)] ,ולכל הפחות היה לו להוסיף התיבות 'לשון הווה' ,שהוא לשון תמיד,
מפני התמידיות שצריך להיות בזה.
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בתשובה ,עיי"ש .וכ"כ הבית שמואל (אהע"ז סי' מב ס"ק כב) ובביאור הגר"א (שם סק"ל),
ויל"ע][ .ראה אוה"ח (ויקרא יט ,ג) בביאור שיטת הרמב"ם שצריך לכבד אביו רשע .עוד
ראה בשו"ת מהרשד"ם (אהע"ז סי' י) ובבני אהובה (להגר"י אייבשיץ ,פ"ח מהל' אישות

ה"ה) ,ודו"ק].

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ו .הקהל את העם (לא ,יב)
הזמן
המקום
המצוה
צורת
המצוה
תכלית
המצוה

מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות
בבוא כל ישראל ליראות את פני ה’ אלקיך במקום אשר יבחר
תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם
הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך
למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה’ אלקיכם ושמרו לעשות את
כל דברי התורה הזאת

א .מצות הקהל כוללת שני מעשים שנצטוו בהם ישראל ,האחד ' -תקרא את התורה
הזאת נגד כל ישראל באזניהם' .והשני ' -הקהל את העם' .וב'יראים' מנה אותן לשתי
מצוות עשה .מצות קריאת המלך (סי' רסו) ,שצוה הקב"ה שיקרא ספר אלה הדברים
בהקהל .ומצות הקהל (סימן תלג) ,שצוה הקב"ה כשיקרא המלך את התורה שיבואו
כולם לשמוע.
ומנין המצוות שביראים הוא על פי ספר הלכות גדולות ,שמנה (בהקדמה) בכלל
מצוות עשה המסורות ליחיד את מצות הקהל (מצוה קסב) ,וחזר ומנה במנין הפרשיות
המסורות לציבור את פרשת הקהל (פרשה סה) .והיינו שהמצוה 'תקרא את התורה'
היא מצוה המוטלת על המלך לקרוא את התורה לישראל .והמצוה 'הקהל את העם'
היא מצוה המוטלת על הציבור להיקהל לבוא לקריאת המלך.
ב .והרמב"ם (פ"ג מהל' חגיגה ה"א) מנה את שני חלקי המצוה למצוה אחת .מצות עשה
להקהיל כל ישראל ,ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותן במצות
ומחזקות ידיהם בדת האמת ,ע"כ .וכדרכו שאין מונים את חלקי המצוה למצוות
חלוקות [וכמו שביאר בספר המצוות שורש יא].
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אלא שחלוק החיוב של שני חלקי המצוה .שהחיוב להקהיל את העם הוא על הציבור,
ומכוחו חייב כל אחד מהציבור להיקהל ולבוא לקריאת המלך .וחיוב הקריאה בתורה
הוא על המלך .וכמו שכתב החינוך (מצוה תריב) ,שאיש או אשה שלא באו לשמוע
דברי התורה ,וכן המלך אם לא רצה לקרות ,בטלו עשה זה .וענשם גדול מאד ,כי זאת
המצוה עמוד חזק וכבוד גדול בדת.
[ולא הזכיר החינוך ,מי הוא המבטל את המצוה להקהיל את הטף .ומשמע שאין
החיוב על האב אלא על כלל הציבור (ובטורי אבן חגיגה ג ,א כתב שלא נתברר אם
מצות הבאת הטף היא על האב או על בית דין) .וראה להלן בפרשת לך לך בגדר מצוה
המוטלת על כלל הציבור].
ג .והמצוה להקהיל את העם קודמת למצות המלך לקרוא .כמו שכתב הרמב"ם (שם
ה"ד) שמתחילה תוקעין בחצוצרות בכל ירושלים כדי להקהיל את העם.
וכמו ששנינו בתוספתא (סוטה פ"ז) :אותו היום כהנים עומדין בגדרים ובפרצות
וחצוצרות של זהב בידיהם ,תוקעין ומריעין ותוקעין .כל כהן שאין בידו חצוצרות,
אומרים דומה זה שאין הוא כהן .ושכר גדול היה ליושבי ירושלים ,שמשכירין
חצוצרות בדינר זהב.
וכן במנין המצוות לרס"ג ,מנה במצוות עשה שעל היחיד (עשה טז) 'והמלך יקראנה
לעם ולהקים' [ונראה שהוא מלשון 'להקת הנביאים' (שמואל א' יט ,כ) ,שפירש
הרד"ק שהוא מלשון קהילה] .ובמנין הפרשיות המוטלות על הציבור ,מנה (פרשה י)
'והעם בתרועת מלך נועדים' .וביאר הגרי"פ פערלא שהיא המצוה להקהיל את העם
לקריאת הקהל ,שהיא נעשית על ידי תרועת חצוצרות.
ד .וגדר המצוה להקהיל את העם ,נלמד ממה שנצטוה משה להקהיל את העם ביום
מתן תורה .וכמו שנאמר (לעיל ד ,י)' :יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב ,באמור ה'
אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי ,אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר
הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון'.
והרי שנתינת התורה לישראל היא על ידי הקהלת העם .ועד שקראה תורה ליום מתן
תורה בשם 'יום הקהל' (לעיל ט ,י; יח ,טז).
ואף מצות הקהל היא כעין מתן תורה ,וכמו שכתב הרמב"ם (פ"ג מהל' חגיגה ה"ה-ו)
'חייבין להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה ,כיום שניתנה
בו בסיני .ויראה עצמו כאילו עתה נצטוה בה ומפי הגבורה שומעה ,שהמלך שליח
הוא להשמיע דברי האל'.
ה .והטעם שנתינת התורה לישראל היא על ידי הקהלת העם ,הוא כמו שנאמר' :תורה
צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב' .שהאופן שתהא התורה למורשה מדור לדור ,הוא
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על ידי שניתנה לקהילת יעקב ,בהקהלת העם למתן תורה .שאין התורה נמסרת מדור
לדור אלא על ידי כלל הציבור ,הנקהלים יחד למסור את התורה לדורות הבאים.
וכמו שפירש הכתוב לגבי מתן תורה' :הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי וגו' ואת
בניהם ילמדון' .שהאופן למסור את התורה לדורות הבאים היא על ידי הקהלת העם
במתן תורה .וכן נאמר במצות הקהל' :ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראת
את ה' אלקיהם.
וכך מתפרש הטעם שמצות קריאת הקהל היא על המלך ,מחמת שהוא המקבץ את
ישראל לקהל אחד ,וכלשון הרמב"ם בספר המצוות (מצוה קעג) :היא שצונו למנות
עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו וינהיגנו ,ע"כ.
והמעיין יפרש בזה המשך הכתוב' :תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב .ויהי
בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל'.

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ז .צורת קריאת פרשת 'הקהל'

תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם

(לא ,יא)

אברבנאל פירש ,ש'תקרא את התורה
הזאת' מוסב על כל ישראל .ולא יתכן
לומר שכולם קוראים ,כיון שנאמר
'נגד כל ישראל' ,מכלל שאחד קורא
נגד כל ישראל .ועוד ,שתרי קלי לא
משתמעי ,וקל וחומר כל כך הרבה
קולות.

שאמרו בגמ' (ר"ה כז ,א) שבהלל
ובמגילה אפילו עשרה קורין יחד,
ואין בזה משום 'תרי קלי לא
משתמעי' ,דכיון דחביב יהיב דעתיה
ושמע .וא"כ לכאורה ק"ו ב'הקהל'
שהוא אחת לשבע שנים ,בודאי הוא
חביב ויהיב דעתיה ושמע[ .ואולי כיון

והנה ,במה שכתב ששייך בהקהל
'תרי קלי לא משתמעי' ,יל"ע ,ממה

דתוכן הקריאה הוא פרשיות התורה
שקורין כל העת ואינם פרשיות חדשות,
לא שייך בזה חביב ,וצ"ע בזה].

הרה"ג משה פרנס שליט"א
מח"'ס 'פרשת המלך' על מצות הקהל ,ברוקלין
mechonsimcheshachaim@gmail.com
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ח .הבאת הטף ל'הקהל'
(לא ,יג)
רמב"ן פירש ,דלא מיירי הכא ביונקי
שדים ,אלא בקטנים הקרובים לחינוך
,ומש"ה שייך אצלם ג"כ לימוד ויראה.

בהקהל ,ובהם מסתמא איירי הפסוק
הקודם 'הקהל את העם האנשים
והנשים והטף' [דהכא כתיב 'והטף',

ועיי"ש שכתב בסוף דבריו :אבל
רבותינו אמרו ,האנשים ללמוד
והנשים לשמוע ,והטף למה בא ליתן
שכר למביאיהם ,ע"כ .ובפשטות
כונתו ,דדרשת חז"ל אינה מתיישבת
בפשטות הפסוק שגם בקטנים שייך
לימוד.

שהם קטנים ביותר ,ובפסוק השני נאמר
'ובניכם' דהיינו גדולים קצת].

ויל"ע ,הא אף לרמב"ן גם קטנים
ביותר שאינם בני לימוד חייבים

וא"כ נימא ,דהא דאמרו חז"ל דטף
בא כדי ליתן שכר למביאיהם ,היינו
טף ממש ,דאינם בני לימוד ,והם
מוזכרים בפסוק הראשון ,אבל
הקטנים המבינים – אצלם הטעם
משום לימוד [וכ"כ באמת המהרש"א
בח"א חגיגה (ג ,א)].

הגאון רבי יצחק שוורץ שליט"א
ראש ישיבת 'סלבודקא' ,בני ברק

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
בענין שינוי משמעות בקריאה ,שצריך להחזיר את הבעל קורא*
לקח את ספר התורה הזה (לא ,כו)
שאלתי את מו"ר הגר"נ זצ"ל  -עובדא הוה ,והבעל קורא בקריאת התורה ,כשקראו במנחה
בשבת את תחילת פרשת חקת ,כשהגיע לפסוק( :במדבר י"ט י"ד) "זאת התורה אדם כי
ימות באהל" ,קרא את תיבת "באהל" במקום בניקוד ְּבא ֶֹהל הכתוב בתורה ,קרא ָ ּבא ֶֹהל.

* .הג"ר אשר ויספיש שליט"א ,מח"ס 'שאלת אשר' ומו"צ במודיעין עילית.

וילך

ובניהם אשר לא ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה' אלקיהם
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כלומר במקום לקרא בניקוד שבא תחת הב' ,קרא בניקוד קמץ תחת הב' .האם דבר זה
נחשב שינוי משמעות שמחזירים את הבעל קורא למקום שטעה ,אף אם המשיך כבר?
[והנה היה במקום מי שצידד ,שדבר זה נחשב שינוי מובן ,משום שאם קוראים זאת
בניקוד קמץ הרי כאילו יש כאן ה"א הידיעה ,ומובנו כאילו נכתב כאן בהאהל הידוע ,מה
שאין כן אם הוא בניקוד שוא כוונתו לאהל סתם .וזה גופא נסתפקתי כאן ,האם שינוי כזה
נחשב שינוי משמעות שמחזירים אותו ,או שמא רק שינוי בין עבר לעתיד נחשב שינוי
משמעות כדי להחזירו ,אבל שינוי כזה לא נחשב שינוי משמעות].
והשיב לי מו"ר זצ"ל ,דשינוי זה שקרא ָ ּבא ֶֹהל (בקמץ) במקום לקרא ְּבא ֶֹהל (בשוא) אינו
נחשב שינוי מובן כזה שצריך להחזירו .עכת"ד.
הנה בשו"ע או"ח בהלכות קריאת התורה ,בסימן קמ"ב סעיף א' ,כתב השו"ע וז"ל :קרא
וטעה ,אפילו בדקדוק אות אחת ,מחזירין אותו .עכ"ל המחבר .ומקורו מהרמב"ם פרק
י"ב מהלכות תפילה הלכה ו' .וברמ"א שם כתב על דברי המחבר וז"ל :הגה .וכן דין החזן
הקורא ,ודוקא בשינוי שמשתנה על ידי זה הענין ,אבל אם טעה בנגינת הטעם או בניקוד,
אין מחזירין אותו ,אבל גוערין בו .עכ"ל .ומקורו מתרומת הדשן סימן קפ"א ,והביאו בית
יוסף .ובמשנה ברורה בס"ק ג' כתב וז"ל :החזן הקורא .כלומר עכשיו שהחזן הוא הקורא,
נמי דינא הכי ,אף על פי שהוא אינו מברך על הקריאה ,דלאו בברכה תליא מילתא .ע"כ.
ובס"ק ד' כתב המשנה ברורה וז"ל :אבל אם טעה וכו' .והוא הדין אם חיסר או הוסיף איזה
אות במקום שאין הענין משתנה על ידי זה ,כגון שקרא לאהרן הרן בפתח בלא אל"ף ,או
למצרים מצריים וכדומה .ונקט נגינה וניקוד ,משום דעל פי רוב אין הענין משתנה על
ידם .ובניקוד נמי ,אם אירע שהענין נשתנה על ידי זה ,כגון יַ עשה בפת"ח קרא יֵ עשה
בציר"י או להיפוך ,או בחלב בחט"ף קרא בחלב בציר"י ,או יושב ישב ,וכל כיוצא בזה
שהענין משתנה ,בודאי מחזירין אותו גם בניקוד .עכ"ל הנצרך לעניננו .הנה כתב המשנה
ברורה ,דשינוי בניקוד על פי רוב אין הענין משתנה על ידם .והדוגמאות שמייתי המשנה
ברורה שהענין משתנה בניקוד [והם על פי המגן אברהם כאן ,ועל פי החיי אדם ,דמייתי
כן מהלכות מגילה לקמן סימן תר"צ סעיף י"ד] ,הם דוקא בגוונא ששינוי הניקוד משנה
את המשמעות למילה אחרת לגמרי ,כגון חלב ,דהשינוי בין חט"ף לציר"י משתנית
המשמעות לתיבה אחרת לגמרי .או באופן שיש בזה שינוי בין הוה לעבר ,כגון יושב ישב.
או בתיבת יעשה ,שהשינוי בין פת"ח לציר"י משמעותו ,האם הוא יעשה לאחרים ,או
הדבר יעשה על ידי אחרים ,שהוא שינוי משמעות המובנת לכל.
אמנם נראה לי ,שבשינוי הניקוד שבו שאלתי את מו"ר זצ"ל גבי תיבת "באהל" ,בשינוי
שבין שו"א בב' לבין קמץ ,שבשניהם מובנם מתייחס לפסוק שהאדם מת בתוך האהל,
ופרט זה אם האהל הוא ידוע או שמיירי בסתם אהל ,אין שינוי זה משנה את עיקר המובן
בפסוק שמיתתו של האדם היתה באהל[ .והרי התורה עצמה לא כתבה בקמץ ,ומשמעות
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אק

וטרם אכלה ,הנה בביאור הלכה שם בסימן קמ"ב סעיף א' ,ד"ה אין מחזירין ,מייתי דעת
הגר"א והפר"ח שסברי ,שאפילו במקום שאין הענין משתנה ,כגון בין מצרים למצריים
מחזירין אותו ,ורק בטעה בניקוד או בטעמים באופן שאין הענין משתנה בשום דבר,
אז אין מחזירין אותו אלא רק גוערין בו ,עי"ש .ולדבריהם בציור דידן ,אף שהשינוי אינו
באותיות עצמם אלא רק בניקוד ,מכל מקום יתכן ,דלשיטתם הכא ישנו שינוי מסויים ,והוי
כאילו יש כאן תוספת אות ויסברו דמחזירין אותו .מכל מקום מסיום דברי הביאור הלכה
שם נראה ,דפסק כרמ"א ,עי"ש.
ובאמת בציור דידן ,שהשאלה היתה לגבי קריאת התורה במנחה בשבת ,איכא בזה צירוף
נוסף להקל .דיעויין שם בסימן קמ"ב סעיף א' הנ"ל ,בביאור הלכה ד"ה מחזירין אותו
(בסופו) ,כתב שם ,דיתכן דגבי קריאת התורה של ימות החול או של מנחה בשבת ,אף
אם טעה וקרא התיבה בשינוי המובן ,מכל מקום אין מחזירין אותו ,מאחר שאף אם דילג
פסוק אחד אין מחזירין אותו ,כמבואר בסימן קל"ז .ונשאר שם בזה בצריך עיון .ועל
כל פנים נלע"ד ,דהכא בשינוי זה הנ"ל שקרא הבעל קורא ,אינו שנוי מובן ממש וכמו
שנתבאר לעיל ,כל שכן גבי מנחה בשבת ,יש להורות שאין להחזירו מחמת שינוי זה.
כנלע"ד.

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
חצוצרות ביום הסתלקות משה*
"הקהילו אלי את כל זקני שבטיכם ושטריכם" (לא ,כח)
"לא תקעו אותו היום בחצוצרות להקהיל את הקהל לפי שנאמר עשה לך ולא
השליט יהושע עליהם בחייו של משה ואף בחייו נגנזו קודם יום מותו לקיים מה
* עקב חוסר מקום ,לא הובאו תשובות כלל המשיבים לשאלה זו.

וילך

הפסוק בכל אהל סתם .ואם כן ,גם כשטעה וקרא בקמץ אינו משנה את עיקר המשמעות
שמיתתו היתה באהל .והדיוק שמשמע מהטעות כאילו מיירי באהל ידוע ,לא יוצר על כל
פנים דין חדש שכאילו בא למעט סתם אהל ,והשינוי הנוצר על ידי שינוי ניקוד זה אינו
סוג שינוי בולט שיוצר משמעות אחרת לגמרי ,כמו בדוגמאות שהביא המשנה ברורה].
ונלע"ד דזו כוונת מו"ר זצ"ל בתשובתו.
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שנאמר ואין שלטון ביום המות"

(רש"י).

יל"ע ,להנך דס"ל שמשה רבינו נפטר בשבת (עי' תוס' מנחות דף ל ע"א
ד"ה מכאן) ,אמאי לא נימא דמהאי טעמא לא תקעו באותו יום בחצוצרות,
משום גזירת השמעת כלי שיר בשבת [ביצה (דף לו ע"ב) ,ועי' סמ"ג (מ"ע רכד)
דגזירה דרבה בהזאה כבר נגזרה בימי משה] ,ולא משום שאין שלטון ביום המות.
(גליון צב פרשת וילך אות ז)

תשובת מרן רבינו חיים קניבסקי זצוק"ל

לצורך ודאי תקעו שמצוותו בכך כעת

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
יתכן ,ש"חצוצרות" אינם בכלל הגזירה ,שהרי יש בהם קיומי דינים ומצוות של
"ותקעתם על עולותיכם וזבחי שלמיכם" הנעשים גם בשבת ,שנכללים בכלל
ה"במועדו אפילו בשבת" ,וחייל עלייהו היתירא ד"אין שבות במקדש".
[וצ"ע אם ניתן לומר בפשיטות ,שמכיון שהחצוצרות ,מכלי המקדש הם,
והתוקעין ,כהנים המה ,לכן חייל עלייהו עיקר דינא דאין שבות במקדש] .ושפיר
זקוקים לטעמא ד"אין שלטון" וגו'.
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פרשת האזינו
א .שורש תיבת 'יערוף'

הנה רש"י מביא משני מקומות ,ש'יערוף' הוא לשון יטיף ,מתהלים
דכתיב 'ירעפון דשן' ,ומלהלן דכתיב 'יערפו טל'.
ויל"ד מפני מה הקדים רש"י להביא מתהלים ורק אח"כ הביא ממה
שכתוב בחומש להלן.
וביותר צ"ב ,שהפסוק דלהלן שהוא מן התורה דומה ממש לפסוק
דידן בסדר אותיותיו ,דכתיב' :יערפו' מלשון 'יערוף' .ואילו בפסוק
בתהלים 'ירעפון' האות רי"ש קודמת לאות עי"ן.

ב .מי מתפלל שלא ירדו גשמים
תזל כטל אמרתי (לב ,ב)
תזל כטל ,שהכל שמחים בו .לפי שהמטר יש בו עצבים לבריות ,כגון הולכי
דרכים ,ומי שהיה בורו מלא יין (רש"י)

ביומא (נג ,ב) גרסינן ,שהכהן הגדול היה מתפלל בצאתו מקודש
הקדשים' :ולא תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים' .ופירש"י' :מתפללים
שלא ירדו גשמים'.
וצ"ב ,למה הכה"ג התפלל רק על עוברי דרכים שלא תתקבל
תפילתם שלא ירדו גשמים ,ולא התפלל גם על התפילות של מי שבורו
מלא יין והגשמים מזיקים לו ,כמו שפירש"י הכא שגם מי שבורו מלא יין,
עצב ממטר.

האזינו

יערף כמטר לקחי (לב ,ב)
יערוף ,לשון יטיף .וכן ירעפון דשן (תהלים סה ,יב) ,יערפו טל

(להלן לג ,כח) (רש"י)
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ג .ברכת התורה על הרהור בדברי תורה

כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלקינו

(לב ,ג)

מהכא ילפינן (ברכות כא ,א) שברכת התורה דאורייתא היא [וראה משנ"ב

(מז ,א) ,שמביא שהרבה ראשונים (הרמב"ן ,החינוך ,הרשב"א) פסקו כן להלכה].
והנה כתב המנחת חינוך (מצוה תל סק"ה) :עיין בשו"ע (מז ,ד) המהרהר
בדברי תורה אינו צריך לברך וכו' .ומהרהר בדברי תורה אף אם נאמר
דמצות עשה של לימוד התורה הוא בהרהור גם כן ,דכתוב 'והגית בו יומם
ולילה' ,מכל מקום לא מצינו ברכה על הרהור ,כמו ביטול חמץ בלב ,עיין
ב"י (סי' תלב) ,ע"כ.
ויל"ע ,דהנה הסברא שלא מצאנו ברכה על הרהור שייכת דוקא אם
ברכת התורה היא מדרבנן ,דבזה י"ל שרבנן תיקנו ברכה דוקא על מצוה
שקיומה הוא במעשה או בדיבור ,ולא תיקנו ברכה על מצוה שקיומה
בהרהור ,ולהכי אין מברכים על ביטול חמץ בלב .אבל אם ברכת התורה
היא מדאורייתא ,והתורה אומרת שצריך לברך על תלמוד תורה ,א"כ כל
לימוד שיש בו קיום מצות ת"ת ,טעון ברכה ,וכיון שהרהור בדברי תורה
מוגדר כמצות ת"ת ,צריך להיות שיתחייב לברך ברכת התורה ,משום
שלמעשה יש כאן מעשה מצוה שמחייב ברכה ,ומה שייך לומר בזה שאין
ברכה על דברים שבלב ,כי לא הדיבור מחייב את הברכה אלא המצוה,
וכיון שלמעשה יש כאן קיום מצוה ,צריך להתחייב בברכה[ .עוד בענין זה,
ראה מש"כ ב'ספר עיון הפרשה  -עניני מצות תלמוד תורה' (אות קעב)].

ד .הנחלת הקב"ה לאומות העולם
בהנחל עליון גוים (לב ,ח)
בהנחל עליון גוים ,כשהנחיל הקב"ה למכעיסיו את חלק נחלתן הציפן ושטפם
(רש"י)

טעון ביאור ,מהי השייכות בין שני הדברים שכאשר הנחיל הקב"ה
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זק

למכעיסיו את חלק נחלתם הציפם ושטפם ,האם כשהציף בימי דור אנוש
או בימי המבול היה בזמן שהנחיל להם את נחלתם ,הלא אין זה אלא ענין
בפני עצמו שהעניש אותם והציפם.
וביאר בשפתי חכמים ,שמה שהציפם ושטפם ,זה היה חלק נחלתם.

ה .פירוש רש"י קרא 'בעצם היום הזה'
וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר (לב ,מח)
וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה ,בשלשה מקומות נאמר בעצם היום הזה,
נאמר בנח (בראשית ז ,יג) בעצם היום הזה בא נח וגו' ,במראית אורו של יום .לפי
שהיו בני דורו אומרים ,בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ליכנס
בתיבה ,ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה .אמר
הקב"ה ,הריני מכניסו בחצי היום וכל מי שיש בידו כח למחות יבא וימחה.
במצרים נאמר (שמות יב ,נא) בעצם היום הזה הוציא ה' ,לפי שהיו מצריים
אומרים ,בכך וכך אם אנו מרגישין בהם אין אנו מניחין אותן לצאת .ולא עוד אלא
אנו נוטלין סייפות וכלי זין והורגין להם .אמר הקב"ה ,הריני מוציאן בחצי היום
וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .אף כאן במיתתו של משה נאמר בעצם
היום הזה ,לפי שהיו ישראל אומרים ,בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין
אותו ,אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו
את השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את התורה ,אין אנו מניחין אותו .אמר
הקב"ה ,הריני מכניסו בחצי היום וכו' (רש"י)

באריכות פירוש"י יש לדקדק מכמה אנפי:
א .בשלמא בני דורו של נח היו יכולים להעלות על דעתם שביכלתם
למנוע את כניסת נח לתיבה ,ועל דרך זו המצריים יכולים היו לטעות
בעצמם שלא יניחו לישראל לצאת ממצרים בהיותם הרוב .אבל היאך

האזינו

אלא דצ"ע ,דלכאורה קשה לומר לשון 'הנחלה' על עונש .וע"כ
שכוונת רש"י לומר שני דברים ,האחד שהנחיל לעכו"ם את נחלתם ,והשני
שהציפם ושטפם .אלא שזה צ"ע כנ"ל ,מה השייכות .ועוד ,שבפסוק כאן
לא נזכר כלל שהציפם ושטפם[ .ראה מדרש רבה (בראשית כג ,ז) ,ודו"ק].

חק
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עלתה בדעת ישראל שימנעו את פטירתו של משה ,דבר שאינו בידי
בשר ודם כלל [והנה בספר ספרי דבי רב (על הספרי כאן) ,מובא ליישב ,שכיון שאמר
הקב"ה למשה (בפסוק מט-נ)' :עלה אל העברים הזה וגו' ומות בהר אשר אתה עלה
שמה' ,עלה בדעתם של ישראל למנוע ממשה לעלות להר וממילא תמנע פטירתו,
עיי"ש .אולם עדיין צ"ע טובא ,דבשלמא בני דורו של נח ומצרים ,היו רשעים וכופרים,
ולכך עלה בדעתם לעשות פעולות למנוע .אבל הכא בדור המדבר ,דור דעה ,היעלה
בדעת ישראל לעשות פעולה למנוע פטירת משה ,היפך רצון ה' .ראה רש"י בפר' מטות

(במדבר לא ,ה) ,ובשיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ (עמ' קג ,קסו)].
ב .למה הוצרך רש"י לבאר שבשלשה מקומות נאמר 'בעצם היום
הזה' ,ואף להאריך בענין שני המקומות הנ"ל .ומדוע לא ניחא לו לפרש
כפשוטו של מקרא ,שישראל רצו למנוע ,וע"ז אמר הקב"ה בעצם וכו'.
ובפרט ,שבדרך זו נקט רש"י בפר' נח ,ולא הביא שם עוד דוגמאות.
ואדרבה ק"ו הוא ,אם בפעם הראשונה לא נצרך רש"י לשום דוגמא ,על
אחת כמה וכמה בפעם השלישית .ועוד ,שבפרשת בא (שמות יב ,נא) לא
פירש"י מאומה על הפסוק 'בעצם היום הזה' [וראה שמות (יב ,מא) דכתיב
'בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה'' ,ופירש"י :מגיד שכיון שהגיע הקץ לא עכבן המקום

כהרף עין וכו' .ומ"ט לא פירש רש"י שם ,שהמצרים רצו למנעם].
ג .יש לדקדק ,שגם בנח וגם במצרים סיים רש"י :אמר הקב"ה הריני
מכניסו בחצי היום ,וכל מי שיש בידו כח למחות יבוא וימחה ,ע"כ .ואילו
כאן לא השלים דבריו ,אלא כתב רק' :אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי
היום' ,והוסיף תיבת :וכו' .ויש להעיר דממה נפשך ,או שהיה כותב 'וכו''
גם בשני המקומות האחרים ,או שיפרש הסיום גם פה ומדוע שינה.
ד .בפירוט הטובות שהיו ישראל אומרים מה שעשה להם משה ,צ"ב,
אמאי נקט רש"י דוקא טובות הללו ,הרי במשך ארבעים שנה במדבר
עשה להם משה עוד הרבה טובות ,כדוגמת המתקת מי מרה ,מלחמת
וכיבוש סיחון ועוג ,ועוד.
[ה .עוד יש להעיר ,מדוע העתיק רש"י בתחילת הדיבור את התיבות 'וידבר ה' אל
משה בעצם היום הזה' ,הרי כל פירושו הוא על התיבות 'בעצם היום הזה' ,ולאיזה צורך

פתח רש"י והעתיק לפני פירושו גם תיבות 'וידבר ה' אל משה' ,דו"ק היטב].
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אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ו .הבטחת הגאולה
האזינו

והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה ,רק היא שטר עדות שנעשה הרעות
ונוכל ,ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה ,אבל לא ישבית זכרנו ,וישוב ויתנחם
ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה ,ויכפר על חטאתינו למען שמו.
אם כן ,השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה (רמב"ן סוף פרק לב).
א .שתי פרשיות של גאולה נאמרו בתורה ,פרשת הגאולה שבנצבים ושירת האזינו.
בפרשת הגאולה שבנצבים נאמר (לעיל ל ,א-ג)' :והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה
הברכה והקללה אשר נתתי לפניך ,והשבות אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה'
אלקיך שמה .ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו וגו' בכל לבבך ובכל נפשך .ושב
ה' אלקיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה'.
וגאולה זו תלויה בתשובה ,והיא גאולת דור שכולו זכאי ,ששב עד ה' לשמוע בקולו
בכל לבבו ובכל נפשו .ומכח זכותם של ישראל הם זוכים שישוב ה' ויקבצם מכל
העמים ,וישוב לשוש עליהם לטוב.
אבל בשירת האזינו לא הוזכרה תשובתם של ישראל ,ושמיעתם בקול ה' .אלא נשא
אל שמים ידו להישבע להשיב נקם לשונאיו ,ודם עבדיו יקום ,וכפר אדמתו עמו .והיא
גאולת דור שכולו חייב ,שאין להם זכות להיגאל .ושירת האזינו תהיה לעד שאף בלא
זכותם של ישראל הם מובטחים שידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם ,כי יראה כי אזלת יד.
ב .ויסוד הענין נאמר בכניסה הראשונה לארץ ישראל' :שמע ישראל אתה עובר היום
את הירדן לבוא לרשת גוים וגו' .לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את
הגויים האלה ,כי ברשעת הגוים האלה ה' אלקיך מוריש אותם מפניך'.
ונתחדשה בזה צורת זכיה של עם ישראל בארץ ישראל ,שאינה מכח צדקתם של
ישראל ,אלא מכח רשעתם של הגוים .שנבחרו ישראל להיות שלוחיו של הקב"ה
לבער עושי רשעה מארץ ה' ,ועל ידי זה יזכו לרשת את ארצם.
ומידה זו קיימת אף בגאולה העתידה ,שישובו ישראל לרשת את ארץ ישראל אף
שלא בצדקתם ,אלא ברשעת הגוים .שיתחייבו הגוים בנקמת ה' על כל מה שעשו
לעם ה' ולעבדיו .ועל ידי שיפרע מהם הקב"ה את כל מה שעשו ,יזכו ישראל לגאולה.
ג .והקב"ה שומר הבטחתו לישראל ,שלעולם יהיו ראויים לגאולה מחמת רשעת
הגוים .וכמו שמצאנו בגמ' (מגילה י ,ב) שפתחו פתח למגילת אסתר ממה שנאמר
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והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם כן ישיש ה' עלכים להאביד אתכם .שאף
שהקב"ה אינו שש באבדן ישראל ,הוא משיש את הגוים להאביד את ישראל.
והיינו שלא היו ישראל ראויים באותו הדור לגאולה בצדקתם .ומחמת כן פתח
להם הקב"ה פתח לגאולה על ידי רשעת הגוים ,במה שששו באבדן ישראל ,ועשה
אחשוורוש משתה על שעברו שבעים שנה לגלות בבל ולא נגאלו ישראל .ומכח
רשעה זו יהיו ישראל ראויים לגאולה אף שלא בצדקתם.
[והגאולה שבימי החשמונאים ,היתה בין בצדקת ישראל ובין ברשעת הגוים ,וכמו
שתקנו לומר ב'על הנסים'' :מסרת רשעים ביד צדיקים' ,ופירש אבודרהם שהוא
מלשון הכתוב כי ברשעת הגויים האלה ה' אלקיך מוריש אותם מפניך].
והמעיין יפרש בזה את דברי הכתוב' :שישי ושמחי בת אדום וגו' תם עוונך בת ציון
לא יוסיף עוד להגלותך'.

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ז .קריאת שירת האזינו

האזינו השמים ואדברה וגו'
פרשת האזינו מחלקין פרשיותיה
כדרך שהיו מחלקין אותה במקדש,
שהיו קורין השירה פעם אחת
לששת ימי השבוע ,וסימן הזי"ו ל"ך,
האזינו ,זכור ,ירכיבהו ,וירא ,לו חכמו,
כי אשא אל שמים עד סוף השירה,
והשביעי קורא מסוף השירה עד סוף
הפרשה (שו"ע או"ח תכח ,ה ומקורו
בר"ה לא ,א).
והנה הרמ"א הוסיף :ודוקא בשבת

(לב ,א)
מחלקין הפרשיות ,אבל במנחה
בשבת ושני וחמישי אין לחוש.
וצ"ב ,מאי שנא שאר הקריאות
שאין בהם קפידא על דין הזי"ו ל"ך,
מקריאת שבת שחרית .ובפרט שלפי
מש"כ הרמב"ם (פי"ג מהל' תפילה
ה"ה) :ולמה פוסקין בה בענינות אלו,
מפני שהן תוכחה ,כדי שיחזרו העם
בתשובה ,ע"כ ,ולדבריו לכאורה מה
מקום יש לחלק בין הקריאות.

הרה"ג אהרן חיים הופנר שליט"א
מודיעין עילית ,כולל 'עטרת שלמה'
gmail.com@1725466
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איק

ח .הגאולה העתידה לאט או במהירות

כי קרוב יום אידם וחש עתדות למו

יותר מזה מצינו בדברי הספורנו (מקץ
מא ,יד) ,על הפסוק 'ויריצוהו מן הבור':
כדרך כל תשועת ה' שנעשה כמו רגע
וכו' ,וכן היה במצרים כאמרו 'כי גורשו
ממצרים' ,כאמרם ז"ל שלא הספיק
בציקן של אבותינו להחמיץ וכו' ,וכן
אמרו לעתיד ,כאמרו 'פתאום יבא אל
היכלו האדון' ,ע"כ .הביא דבריו הח"ח
בשם עולם (שער ההתחזקות ח"ב פי"ד),

עי"ש].
ויש להעיר ,מדברי השוח"ט (תהלים
יח ,נא) עה"פ 'מגדיל ישועות מלכו':

א"ר יודן ,אין גאולה של אומה זו
באה בבת אחת אלא קימעא קימעא,

וא"כ צ"ב ,כיצד היא הגאולה העתידה
באטיות או בחפזון[ .ראה ספר אמונות
ודעות לרס"ג מאמר השמיני)].

הגאון רבי דוד פלק שליט"א
מח"ס 'ענינו של יום' 'ובתורתו יהגה' ,ירושלים
falk@neto.bezeqint.net

האזינו

באדרת אליהו להגר"א איתא :הכל
יביאם הקב"ה עליהם בזמן קרוב
בזה אחר זה ,וזהו שאומרים בקדיש
בעגלא ובזמן קריב ,בעגלא הוא
שימהר הקב"ה להביא הגאולה ,וגם
הגאולה גופא יהיה הכל בזמן קרוב,
שהגאולה תהיה בהרבה ענינים כמו
תחית המתים וגוג ומגוג ויהיו הכל
בזמן קרוב זה אחר זה ,עכ"ל[ .ועוד

(לב ,לה)

ומהו 'מגדיל' שהיא מתגדלת והולכת,
ולכך היא משולה לשחר ,שנאמר
(ישעיה נח ,ח) 'אז יבקע כשחר אורך',
שאין לך אפילה גדולה מאותה שעה
הסמוכה לבקר ,ואם יעלה גלגל חמה
באותה שעה כל הבריות נלכדין ,אלא
עמוד השחר עולה לעולם תחלה
ואח"כ גלגל חמה עולה ומאיר ואין
בריה נלכדת ,ע"כ [וראה עוד ירושלמי
(ברכות א ,א)] .ונתבאר יותר בשפתי
חיים (רנת חיים באורי תפלת שמו"ע
עמ' נח) :אם הגאולה עם כל הנסים
והנפלאות הגדולים המובטחים
בדברי הנביאים שיהיו ,תבא פתאום
בבת אחת ,לא יהיה ביכלתנו לעמוד
לעכל ולקלוט את הכל וכו' ,לכך
הישועה תצמח בשלבים לאט לאט
כצמח הגדל והולך ,כדי שלבנו יוכל
לעמוד במצב הנפלא החדש ,ולכך
משולה הגאולה כשחר ,ע"כ.
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ט .בעצם היום הזה

בעצם היום הזה (לב ,מח)
בשלשה מקומות נאמר בעצם היום הזה ,נאמר בנח וכו' ,במצרים נאמר וכו' ,אף
כאן במיתתו של משה וכו' (רש"י)
צ"ב ,הא יש מקום אחר ,בסוף פרשת
לך לך (בראשית יז ,כג) במילת אאע"ה,
שנאמר' :בעצם היום הזה' ,ופירש"י:
בו ביום שנצוה ביום ולא בלילה ,לא
נתיירא לא מן הגוים ולא מן הליצנים,

ושלא יהיו אוביו ובני דורו אומרים
אילו ראינוהו לא הנחנוהו למול
ולקיים מצותו של מקום עכ"ל.
ואמאי לא מנהו רש"י הכא.

הרה"ג שמעון שרייבער שליט"א
רב ביהמ"ד 'מכתב סופר' ,לייקווד
kuntros@gmail.com

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
מדיני אמן  -וכוונת הברכה*
כי שם ה' אקרא אבו גודל לאלוקינו (לב ,ג)
מעלה היא לברכה כשעונים אחריה 'אמן' ,ולכן כשאדם מברך ברכה ,טוב לברך בקול ,כדי
שאחרים ישמעו את ברכתו ,ויענו אחריה אמן.
וז"ל הזוהר (פרשת עקב ד' רע"א ע"א ,תרגום הלשון)" :כשעולות אלו הברכות מלמטה
אין פתח ופתח מלמעלה ואין ממונה מלמעלה ,שאינו פותח כל אלו הפתחים .ומכריזים
ואומרים בכל אלו הרקיעים זו היא מתנה במילואה היא ברכה שענו עליה אמן .כי כך
ברכה שענו עליה אמן ,זו היא ברכה במילואה כראוי וכו' .אמן הוא סוד הקשרים שבכל
יחוד וקדושה בסוד אדונו ,ומעטר ברכה ההיא בעטרות עליונות כראוי .והקב"ה רוצה

* .הג"ר אלכסנדר אריה  מנדלבוים
aemandelbaum@okmail.co.il

שליט"א ,מח"ס 'וזאת הברכה' ,ירושלים.
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גיק

בהם ,באלו שמברכים אותו ,ותשוקתו הוא אל הברכה שלמטה וכו' ,על סוד זה כתוב' ,כי
מכבדי אכבד'"( .וע"ע בסי' קסז מ"ב כ' ,ובש"ך חו"מ סי' שפב סוף ס"ק ד ,שכתב שאין
שכר י' זהובים אלא על ברכה שמברך בפני אחרים .וע"ע זה"ק ח"ג רפה ע"א).
אכן אם המברך חושש שהשומעים לא ישימו לב או שיזלזלו ולא יענו אמן לברכתו ,יברך
בלחש כדי שלא להכשילם (בא"ח מסעי י"ד).
בענין זה ,יש לחלק בין יהודי חילוני מסורתי שמאמין בה' לבין יהודי חילוני וריפורמי
אתאיסט שכופר בה'.
א .לענין ברכה שבירך רב רפורמי או רב קונסרבטיבי – כתב הגר"מ פיינשטין ,כיון שהם
כופרים בה' ובתורתו ,הזכרת השם הוא אצלם רק כדברים בעלמא – לא בכוונה להשי"ת,
ואין זה נקרא ברכה כלל ,דהוא כבלא שם ומלכות כלל ,אין יוצאים ידי חובה בברכתו,
ואין צריך לענות אמן אחר ברכתו (לכאורה הכוונה שאין לענות אמן אחריהם כדלקמן)
[אגרות משה או"ח ח"ב נ' ,עיין רמב"ם פ"ו יסוה"ת הל' ח' ,ורש"י גיטין מה].
ב .ומוסיף שם האגרות משה ,כן אין לקרות כופר בהשי"ת לעליה לקריאת התורה ,וזה
לשונו בשו"ת אגרות משה (חלק או"ח ג סימן כא)" :בדבר ראבייס של הרעפארמער
וקאנסערוואטיוון שבאים לפעמים בשבת לביהכ"נ של יהודים כשרים ,אם רשאין
לקרותם לתורה .הוא דבר פשוט שבקריאה לתורה הוא אסור בעצם ,דהא קריאת התורה
צריך ברכה לפניה ולאחריה ,וברכתם אינו כלום ,ואין לענות אמן אחריה ,מטעם דכיון
שהם כופרים הוי הזכרת השם אצלו רק כדברים בעלמא דהויא כברכה בלא שם ומלכות
כלל ,וממילא אף שהבעל קריאה קורא וממנו שומעין הקהל ,מ"מ הא יהיה זה כמו בלא
ברכה ...אבל אף לשאר כבודי קדושה דבביהכ"נ כהגבהה וגלילה והוצאה והכנסה ופתיחת
וסגירת הארון אף שאין בהן איסור בעצם שאין בהן ברכה ,אבל אין לכבד לכופרים בעניני
קדושה שכופרים בהם ,ויש בזה איסור חניפה ממילא כיון שאין ראוי לכבדם בדברים
כאלו כדכתבתי בסימן נ"א .ולכן אם אין צורך גדול אסור לכבדם גם בכבודים אלו ,אבל
אם הוא לצורך גדול שיש לחוש שיבא לידי מחלוקת בעיר ויש לחוש להפסד צדקה יש
להתיר בשאר כבודים ולא לקראם לתורה מטעם שכתבתי".
ג .ופשוט שהוא הדין בכל יהודי חילוני שכופר בה' ובתורתו בשיטה – שדינו כנ"ל ,שאין
ברכתו ברכה ואסור לקרותו לעליה לתורה [דינו כנ"ל].
ד .יהודי מסורתי שמאמין בה' ,ואינו שומר תורה ומצוות ,ואף מחלל שבת ,פשוט שברכתו
ברכה ויש לענות אמן אחריו [על פי אגרות משה או"ח ח"ג כ"א .וכן כותב השו"ת רב
פעלים ח"ג י"ב שאין לתת למחלל שבת עליה ,כל שכן שאין עולה למנין הקרואים ,אבל
אם בירך עונים אמן אחר ברכתיו .ובספר ברכת ה' פרק ו' כתב שבכל הדברים שהם
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שאלה :האם עונים אמן על ברכה שבירך יהודי שאינו שומר תורה ומצוות?
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כנכרים בענינים הללו ,כמו ברכת התורה ולהוציא בחזרת הש"ץ – אין עונים אחרי מי
שמחללל שבת ,כיון שדינו כנכרי לחומרא]" .ולקרא לתורה לאלו שאינם שומרי תורה,
ליכא איסור בעצם מכיון שמאמינים בהשי"ת ובתורתו ורק עוברין לתיאבון ,וצריך לענות
אחר ברכתו אמן ,אבל ודאי לא יפה עושים הקורין אותן לתורה מצד שאין לכבד עוברי
עבירה ,וצריך למנוע מזה רק כשאיכא צורך בזה כגון יא"צ שיש לחוש למחלוקת" [אגרות
משה שם].
ה .יהודי חילוני שאינו כופר בה' בשיטה ,אלא שאין לו ידיעה ביהדות ,צריך עיון אם ברכתו
ברכה ואם מותר בעת הצורך להעלותו לתורה (כגון למטרת 'קירוב') .ונראה שהכל לפי
הענין ,שאם ידוע בבירור שהוא כופר בה' ובתורתו ,אין לעלותו לתורה ,ואין לענות אחרי
ברכתו אמן ,אבל בסתם יהודי חילוני שבא לבית הכנסת ליום השנה להוריו וכדומה ,יש
לומר שהוא מאמין בה' ,ואינו שומר מצוות כי הוא תינוק שנשבה ,וברכתו ברכה .וכן
כתבו הרבה מפוסקי זמננו ,ראה הערה [צריך עיון מה הדין ביהודי חילוני בימינו ,האם
דינו ככופר שאין ברכתו ברכה או דינו כיהודי חילוני מסורתי שברכתו ברכה .שמצד אחד
יש לומר שסתם חילוני דינו ככופר ,כיון שבבתי חינוך של החילונים כופרים בה' ,ואין
מלמדים שום ידיעה או שורש בדת ,וממילא אין ברכתו ברכה כדין מי שאינו מאמין בה'.
ודינו כנ"ל ביהודי כופר שכאילו בירך בלא שם ומלכות .אמנם מצד שני יש לומר ,שיהודי
חילוני שבא לברך ,יש להניח שמתכוון לשם ה' ,וברכתו ברכה .וגם על רוב היהודים
הריפורמים וכדומה שבימינו ,יש לומר שהם בגדר תינוקות שנשבו ודינם כך .אלא אם כן
החילוני מברך רק כדי להחניף לאחרים ,ואין לו שום זיקה לדת ,או שהכריחו אותו לברך,
אז צ"ע למעשה אם יענה על ברכתו .ועוד יש לומר ,שאף שהוא חילוני ,יתכן שבזמן
הזה שהיהדות מפורסמת וידועה ,והרבה יהודים חילונים השתכנעו בדרך היהדות על
אף הדעות הנושבות ברחוב ,ניתן לומר ,שהיהודי החילוני מתכוון לשם ה' .ונראה שהכל
לפי הענין אם הוא אמיתי או לא ,ואם ספק – יענה אמן בשינוי שלא יבחין בו המברך ,כגון
לומר ָ'אנֵ ם'.
נביא מדבריהם של פוסקי זמננו בענין יהודי חילוני :במנחת שלמה (ח"ב ד) ,מובא
שנשאל על צירוף חילוני למנין לצורך 'קירוב' .ומביא השואל מהספר מלמד להועיל סי'
כט שכתב להקל במחללי שבת בימינו ,שהם כתינוקות שנשבו .וכתב הגרשז"א שרצוי
שלא לצרף מי שעדיין מחלל שבת בפרהסיה למנין עשרה ,ואם יש מנין שומרי שבת ,אז
מותר להעלותם לתורה ואף לכהן לעלות לדוכן .וצריך עיון ,שהמעיין בגוף תשובתו של
ה'מלמד להועיל' רואה שהוא היקל משום שבזמנו היו מחללים שבת בפרהסיה ,וקלקלתו
תקנתו שחושבים שאין בזה איסור .והוא דיבר על יהודי שמאמין בה' ומחלל שבת .אבל
בימינו החילוני אינו מאמין בה' כלל ,ואינו דומה למקרה של המלמד להועיל .ואפשר
שכיון שהוא בא לבית כנסת ורוצה להתקרב לדת ,שעל זה דיבר הגרשז"א לאלו שרוצים
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וטק

הודאה
כפוי טובה

עם נבל ולא חכם (לב ,ו) .וברש"י :ששכחו את העשוי להם.
אחת מהמושכלות האנושיות הבסיסיות ביותר ,היא ,החובה להודות על כל טובה או
הנאה שאדם מקבל מזולתו .בין אדם לחבירו ,לעתים מסתפקים בהבעת תודה ,בדיבור
או בקניית מתנה וכדו' ,מבלי שמצורפת לזה הודאת הלב.
אבל המושג של 'הכרת הטוב' כפי שהוא מופיע בתורה ,אינו רק הבעת תודה חיצונית,
כי אם עבודה פנימית עמוקה .המכיר טובה נתבע להכיר כי יש בו איזה דבר ,שלא בא לו
מכוחו שלו ,אלא מכוח זולתו ,ומציאות זו מחייבת אותו להתנהג אל האדם שהיטיב עמו
כפי שמתבקש מכך.
כאשר אנו נתבעים להכיר טובה להקב"ה ,הרי שנכלל בזה החיוב להכיר שכל מציאות
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להתקרב ,אז יש חזקה שמאמינים .וראה עוד זקן אהרן ח"א יג ,מנ"י ח"ד י' ,אורחות רבינו
ח"א עמ' נא ,וח"ג סי' יב ,שו"ת יח"ד ח"ב סי' א .כתב בשו"ת יביע אומר (ח"ו או"ח סימן טו
ד"ה ובהיותי)" :ועכ"פ בזמננו שאין מי שיודע להוכיח ,הו"ל כולהו קודם התראה ,וקודם
תוכחה ,וכתינוק שנשבה בין העכו"ם ,וכ"כ החזון איש יו"ד (סי' ב ס"ק כח) ,והביא מ"ש
בס' אהבת חסד בשם מהר"י מולין ,שמטעם זה מצוה לאהוב את הרשעים ,והביא כן
מתשובת מהר"ם מלובלין ,כי אצלינו הוא קודם תוכחה ,שאין אנו יודעים להוכיח ודיינינן
להו כאנוסים ,וכ"כ בהגמ"י פ"ו מה' דעות שאין רשאים לשנאתו אלא לאחר שאינו מקבל
תוכחה .עכת"ד .ודוק מינה ואוקי באתרין" .ובספר ברכת ה' פרק ו' ,הל' ט בהערה שם,
בענין תינוקות שנשבו שברכתם ברכה ועונים אחרי ברכתם אמן ,כיון שהם אנוסים בדבר
כמבואר ברמב"ם הלכות ממרים פרק ג' הל' ג' בענין הקראים שהם כאנוסים ומצוה
להשיבם לאיתן התורה .וכן כתב הילקוט יוסף חלק חופה וקידושין פרק ב' עמוד ע"ה
שסתם חילוני בימינו הוא מומר לתיאבון ,שברכותיו ברכה .וכן הוא בילקוט יוסף חלק
ב' הלכות קריאת התורה .וכך כתב בספר פסקי תשובות ח"ב סי' קלו ,שחילונים דזמננו
מותר לתת להם עליה ,אולם ישתדלו שיהיה בבית הכנסת עשרה אנשים בלעדם ,ולא
יהיו בחשבון ז' קרואים והמפטיר ,ויעשו הוספות וישלימו ז' הקרואים על ידי שומרי תורה
ומצוות .וכתב ביחוה דעת ח"ב ס' טז שמאחר שיצא מכלל ישראל וכופר בתורה ,איך
יעלה למנין קריאת העולים .ולא אמרו אף על פי שחטא ישראל הוא אלא להחמיר ,אבל
לא להחשיבו כישראל כשר .שמצד הדין אין המומר לחלל שבת בפרהסיא עולה למנין
שבעה ,שהרי הוא כגוי לכל דבריו ,וכמו שאמרו בחולין (ה סע"א) .וכן פסק בהדיא הגאון
חכם צבי בתשובה (סימן לח) עד כאן.].
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חיינו וכל פרטי ההטבה שאנו זוכים בהם במהלך החיים ,הכל הוא מאתו יתברך .הכרה זו
כמובן מחייבת אותנו להתנהג בהתאם .אין די במה שנאמר 'תודה' להקב"ה ,אלא 'הכרת
הטוב' מחייבת את המוטב להתנהג בכבוד הראוי כלפי מי שהיטיב עמו.
עקב כל זאת ,קשה לאדם להגיע להכרה זו ,משום שמטבעו הוא רוצה להרגיש כי
קיומו בלתי תלוי בזולתו ,והוא חי בכוחו ובזכות עצמו .דבר זה גורם לפעמים להתעלם
מהמציאות ,להדחיק ולהעלים את הטובות שקבלנו מזולתנו ,ובכך להיות בעצם 'כפוי
טובה'' .כפוי' הוא מלשון מכוסה ומוסתר ,כענין הכתוב "מתן בסתר יכפה אף" (משלי
כ"א) ,פירוש ,הצדקה מכסה את הכעס של בורא העולם .ואמנם כפויי הטובה יחפשו כל
מיני אמתלאות לכסות ולהסתיר ,ולו מעיני עצמם ,את המקור האמיתי לקיומם.
קושי זה גדול הרבה יותר ,כאשר מדובר בהכרת טובה כלפי הקב"ה ,כי האדם הישר
מכיר בכך שאין להמרות את פיו של מקור ההטבות כולן .רגשי הכרת טובה כלפי הקב"ה
מחייבים את האדם לשמור את התורה והמצוות באופן מושלם ביותר .בכל עבירה כלולה
הנהגה של כפיות טובה כלפי הקב"ה .ומחמת זה גופא ,יש ובני האדם מעדיפים להדחיק
את האמת ,חלילה .ומעתה נבין היטב את סוד חשיבותן של ברכות הנהנין ,כמו שיתבאר
בהמשך.
כוונת הברכה
המערכת הכוללת של 'ברכות הנהנין' באה להפקיע את האדם מידי ההנהגה של כפיות
טובה .הברכות נועדו לעורר אותנו להכיר טובה למי שנתן לנו את המאכל שאנו מברכים
עליו ולהתנהג כלפיו כפי שרגשי הכרת הטובה מחייבים.
הברכה היא בעצם הודאה לה' ,כלשון הכתוב (תהילים ק' ד')' ,הודו לו ברכו שמו' ,וכלשון
רש"י (ברכות ל"ה) ,ד'כיון דנהנה ,צריך להודות למי שבראם'.
משמעות המילה 'ברוך' ,היא ,הכרזה שה' הוא מקור הברכה וממנו כל השפע (אבודרהם
סדר תפילה ,סידור היעב"ץ ,כד הקמח ערך ברכה ועוד).
'ברכה' היא גם לשון בריכה (מים) הנובעת מן המקור (רבינו בחיי דברים ח' י') ,כי באמירת
הברכה האדם מקשר את השפע למקורו לה'.
ומאידך 'ברכה' היא גם כן מלשון כריעה ובריכה .כלשון ספר הבהיר (אות ד')" :מאי
משמע דהאי ברכה לישנא דבריך הוא ,שנאמר 'כי לי תכרע כל ברך' (ישעיה מ"ה כ"ג),
מי שכל ברך כורע לו".
כל הפירושים הנ"ל עולים למקום אחד ,כי המברך מודה ותולה את מקור חייו בבורא
העולם ,ובכך הוא מכיר בכך שהוא משועבד אליו ,וממילא הוא כביכול כורע ברך לפניו
מתוך התבטלות ,ומוסר את עצמו לעבודתו.

עיון

הפרשה

וניזאה

זיק

סיום

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
ברכת התורה*

"כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלקינו"

(לב ,ג)

מהכא ילפינן (ברכות דף כא ע"א) למצות ברכת התורה מדאורייתא,
עיי"ש.
וברמב"ן (הוספות לסה"מ של הרמב"ם מצוה טו) נקט להדיא ,דברכת
התורה קודם הלימוד דאורייתא היא ,דמצות עשה היא כמו קריאה קודם
הבאת ביכורים ,עיי"ש.
והנה לענין ברכת תרומה ,מצינו (ברכות דף טו ע"א) דאף שהתורם חייב
לברך ,מ"מ אם תרם בלא ברכה ,וכגון חרש שאינו מברך כיון שאינו יכול
להשמיע לאזנו ,אעפ"כ תרומתו תרומה ,משום דברכת תרומה דרבנן
היא ,ולא בברכה תליא מילתא ,עיי"ש.
מבואר ,דאי ברכת התרומה היתה דאורייתא ,היתה הברכה מעכבת,
וכל שלא בירך לא קיים את המצוה[ .והכי דייק שם תוס' הרא"ש ,עיי"ש].
וצ"ע לפ"ז ,למבואר לעיל דברכת התורה לפניה דאורייתא ,נמצא
דמי דלומד בלא לברך לא קיים מצות ת"ת כלל ,ולפ"ז חרש שאינו יכול
* עקב חוסר מקום ,לא הובאו תשובות כלל המשיבים לשאלה זו.

האזינו

עמדנו בקצרה על המעלות הנפלאות הטמונות באמירת הברכות ,כשהן אכן נאמרות
בכוונה ושימת לב .אין הברכה בגדר 'היכי תמצי' להתיר את הנאת הדבר שאנו נהנים
ממנו .החושב כך מתעלם מהרוממות הנשגבה האופפת את הדבר שאנו נהנים ממנו,
ומחליפה בחומריות חשוכה ,שפלה ואפילה .ההיפך הוא הנכון ,הפרי הוא בבחינת 'היכי
תמצי' להכיר את גדלותו ית' ,ולשם כך הוא נברא ,ודבר זה יקיים האדם באמירת הברכה.

חיק

עיון

וניזאה

הפרשה

לברך אינו יכול לקיים כלל המצוה ,וזה לא מצינו.
ועוד ,דאדרבה לפ"ז יהיה מותר ללמוד בלא ברכה ,דהרי אינו מקיים
בלימוד זה מצות ת"ת ,ובנדרים (דף פא ע"א) מבואר להיפך ,דאסור ללמוד
בלא ברכה ,דעל זה אבדה הארץ על שלא ברכו בתורה תחלה ,וצ"ע[ .יש
לברר מהו יסוד ברכת התורה ,עי' חי' מרן רי"ז הלוי (סוף הל' ברכות) ,מנ"ח (מצוה תל
אות ה) ,קה"י (ברכות סי' כב) ופנ"י (ברכות דף יא ע"ב) ,ודו"ק בכל זה].
(גליון סט פרשת האזינו אות ב)

תשובת מרן רבינו חיים קניבסקי זצוק"ל

יכול לקיים המצוה בהרהור
(וגם להגר"א שגם הרהור חייב בבה"ת יתכן שהוא דרבנן)

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
מש"כ התורא"ש לגבי תרומה דאילו היה המצוה מדאוריתא היתה הברכה
מעכבת ,היינו בברכת המצוות ,ואינו שייך כלל לברכת התורה דהוי ברכת השבח.
ועוד י"ל דמש"כ התורא"ש דהברכה מעכבת ,אין הכוונה שלא יצא כלל המצוה,
אלא דלא יצא המצוה כתיקונה ,ופגם במצוה שאינה כהלכתה .וכן באמת פירש
רש"י בפרשת כי תבוא (דברים כו ,יג) על הפסוק "לא עברתי ממצותיך ולא
שכחתי"' ,לא שכחתי ,מלברך על הפרשת מעשרות' ,והרי שבוידוי מעשרות
מתוודים על ברכת התרומה ,ומשמע דברכת התרומה הוי חלק מגוף מעשה
המצווה ,ואם לא בירך ברכת המצוות – פגם בקיום המצווה עצמה.

עיון

וניזאה

הפרשה

טיק

ועי' עוד מש"כ בע"ה בספרי "פשט ועיון" ברכות דף ט"ו ע"א ,והבאתי שם
מהדבר אברהם (ח"א סי' ט"ז) ,דדברי התורא"ש הם דווקא בחרש שאינו יכול
לברך ולכן מעכב ,ודווקא לר"י דבעינן להשמיע לאוזניו גם לעיכובא ,עיי"ש.

יעויין משכ"ב ב"דבר אברהם" למרן הרב והגאב"ד דקובנא ,חלק א – טז ,ובמק"א
כתבנו בזה בעה"י ,שאעפ"י דכך נראה להדיא מהסוגיא בברכות דף טז ע"א,
שאילו היתה הברכה חיוב דאורייתא ,היתה הברכה מעכבת את המצוה ,כפי
שדקדק כן התוס' הרא"ש יעויי"ש על אתר ,אעפי"כ ,לא נאמרו הדברים אלא
במצוות שציוויין חידש לא רק את מצוותן ,אלא אף את עצם הווייתם ,כמו
תרומ"ע ,שציוויים חידש את עצם הווייתן כחלות של תרומ"ע .והוא זה כח שניתן
לבעל התבואה להחל חלות תרומה או מעשרות וכדו' ,על פירותיו .דבכהאי גוונא
הוא דאמרינן ,שהמפריש ללא ברכה ,אינו "מורשה" לעצם החלות ,וממילא
נשארה התבואה בטבלה כמובן.
מה שאין כן במצוות שפרט לעצם הציווי והמצוה ,אין בהן שום חידוש בעצם
קיום הווייתו ,כגון תלמוד תורה ,הלא קיומה אינו תלוי אלא בעצם מציאות
ועובדת לימודה .בכהאי גוונא ,מה לי שלמד באופן שאינו "מורשה" לכך ,כמו
ללא ברכה ,אטו התורה ,או הלימוד ,אינן קיימין .נהי דנהג שלא כשורה וכמצווה,
אבל הלא אדרבא ,למד תורה ללא ברכה ,שעל זה אבדה הארץ ודו"ק.

האזינו

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א

תוכן עניני פרשת ברכה
עיון הפרשה
א .מדוע ניתנה התורה לישראל ...........................................................קכב
ב .זכות שותפות יששכר וזבולון לשמירה מן המזיקין.................קכב
ג .מקום מיתת משה.................................................................................קכג
ד .קבר משה במערת המכפלה............................................................קכד
ה .ניסים ונפלאות לעתיד לבוא...........................................................קכה

אביטה ארחותיך
ו .בן מאה ועשרים שנה ...........................................................................קכו

אשיחה

בחוקיך.......................................קכט

ז .ברכת אשר שבנותיו ינשאו לכהנים גדולים  -הרה"ג פרץ מנחם
גרבר .ח .הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע  -הגאון רבי חיים מרדכי
אוזבנד.

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
פסקי הלכה וחידושים  -מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל .......קל

קונטרס התשובות
הוראה לישראל משבט שאינו לוי ........................................................קלז
דוד מצאצאי מרים שמשבט לוי  -כוונת הגמרא לרוב הפעמים
 מלך שאני  -היה ראש הסנהדרין  -היה פנוי ממלאכה  -פרקמעליו עול החשבונות  -היה נביא  -היה נמלך במפיבושת  -היה
עניו ביותר  -עסק בתורה וגמילות חסדים  -בשוין מותר להורות -
כשאין מורה אחר מותר  -מונים ארבעים משעה שהתחיל ללמוד
 אין עבירה להורות  -באקראי מותר  -כשנטל רשות מרבו מותר בדיני ממונות מותר  -המפסיד צריך לבדוק  -הרמב"ם השמיטדין זה  -הנידון כמה יכול לעכב עצמו  -הדבר תלוי בחכמה  -הכל
מדברי המקשה  -האיסור כשנחלקים עליו  -בזמן רבה לא היו
תרומות  -בזמנו היה את רב חסדא  -בראש השנה יש לגרוס 'רבא'
 -בעבודה זרה הגירסא 'רבא'

עיון

וניזאה

הפרשה

אכק

פרשת
האזינו

ברכה
בכק

עיון

הכרב

הפרשה

פרשת ברכה
א .מדוע ניתנה התורה לישראל
ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן (לג ,ב)
וזרח משעיר למו ,שפתח לבני שעיר שיקבלו את התורה ולא רצו .הופיע ,להם.
מהר פארן ,שהלך שם ופתח לבני ישמעאל שיקבלוה ,ולא רצו (רש"י ומקורו בע"ז
ב ,ב עיי"ש)

יל"ע ,דהא איתא בביצה (כה ,ב) :תנא משמיה דרבי מאיר ,מפני מה
נתנה תורה לישראל ,מפני שהן עזין ,ע"כ [והיינו עזין שבאומות כדמפרש התם
בגמ'] .ולכאורה מהי השאלה למה ניתנה התורה דוקא לישראל ,הלא
מבואר שכל האומות לא רצו לקבלה אלא ישראל ,ולכן ניתנה להם.

ב .זכות שותפות יששכר וזבולון לשמירה מן המזיקין
שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך (לג ,יח)
שמח זבולן בצאתך ויששכר באהלך .זבולן ויששכר עשו שותפות ,זבולן לחוף ימים
ישכן (בראשית מט ,יג) ויוצא לפרקמטיה בספינות ,ומשתכר ונותן לתוך פיו של
יששכר ,והם יושבים ועוסקים בתורה ,לפיכך הקדים זבולון ליששכר ,שתורתו של
יששכר על ידי זבולון היתה (רש"י)

משמעות הכתוב ופירש"י ,שהמחזיק תורה חשיב טפי מהלומד
עצמו ,שהרי הקדים הכתוב זבולון ליששכר [ראה מש"כ בזה בגליון שנה טז
(גליון קפא פר' ברכה אות ג)].
והנה במדרש רבה (במדבר יג ,יז) בביאור קרבנות הנשיאים איתא,
שהמזרק שמשקלו שבעים שקל הוא כנגד יששכר ,וקערת הכסף
שמשקלה שלשים ומאה היא כנגד זבולון וביחד הם מאתים שקלים כנגד
מאתים ראשי סנהדראות שהיו בשבט יששכר .ולמה 'תלה חשבון הגדול
בזבולון לפי שגדול ַה ְּמ ַע ֶשׂה יותר מן העושה' ,ע"כ .ובפסחים (נג ,ב) איתא:
א"ר יוחנן ,כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים זוכה ויושב בישיבה של

עיון

הכרב

הפרשה

גכק

מעלה ,שנאמר (קהלת ז ,יב) 'כי בצל החכמה בצל הכסף' .ופרש"י שיזכה
להיכנס במחיצת התלמידי חכמים [ובספר ראה חיים (למהר"ח פאלאג'י ,פרשת
כי תבוא) מביא שכל מה שנאמר לת"ח כגון 'בראתי יצה"ר בראתי לו תורה תבלין'
(קידושין ל ,ב) ,ה"ה למחזיקי תורה .וכן הא דאמרינן בברכות (ה ,א) 'כל העוסק בתורה
יסורין בדילין ממנו' ,ה"נ במחזיקי תורה .וכ"כ בספר אגרות ר' יצחק אלחנן (ח"א מאמר

עץ הפרי) ,עיי"ש .וראה בפרשת דרכים (דרוש כד) ובשמירת הלשון (שער התורה פ"ו)].
ומכל אלו יש לדון ,גבי הא דאמרו בב"מ (קח ,א) ובב"ב (ז ,ב-ח ,א) ,דרבנן
לא צריכי שמירה ,ולכן אינם צריכים להשתתף בשכר שמירת העיר [וכ"פ

וכעי"ז יל"ע לענין מה שאמרו (ברכות ה ,א) שתלמיד חכם אינו צריך
לקרות ק"ש שעל המיטה ,וביאר רבינו יונה (ברכות ג ,א מדפי הרי"ף) ,הטעם,
משום שהתורה משמרתו וכדאמרינן בב"ב (שם) ,עיי"ש .ויש לדון האם גם
מחזיק תורה יפטר מקריאת שמע שעל המטה[ .ראה חזו"א (יו"ד קנא סק"ג)].

ג .מקום מיתת משה
ויקבר אתו בגי (לד ,ו)
ויקבור אותו ,הקדוש ברוך הוא בכבודו

(רש"י)

הרד"ק (ספר השרשים שורש 'את') ביאר ,שהקב"ה אמר ונפתחה הארץ
לפניו ,ונכנס בה משה רבינו וגוע ,ואח"כ נסתמה הארץ ולא נודע קברו,
ע"כ.
משמע מדברי הרד"ק ,שבמקום שמת שם נקבר.
ויל"ע ,דהא הכא אחר שעלה משה אל הר נבו ראש הפסגה (כבפסוק

א) ,נאמר (פסוק ה)' :וימת שם משה' ,משמע שמת בראש הפסגה ,ומאידך
כתיב הכא' :ויקבר אתו בגי' ,ו'גיא' הוא עמק [כמש"כ הרד"ק (שם שורש 'גיא')],

ברכה

הרמב"ם (פ"ו מהל' שכנים ה"ו) והשו"ע (חו"מ קסג ,ד-ה ויו"ד רמג ,ב)] .ויש לדון מה
דינם של המחזיקי תורה ,האם גם הם בכלל האי דינא ופטורים מלהשתתף
בשכר שמירת העיר ,כיון שע"י החזקת התורה נחשבים כת"ח שתורתן
משמרתן .או דהתם בעינן מעלת הת"ח עצמו.

דכק

עיון

הפרשה

הכרב

משמע שהקבורה היתה בעמק ולא בראש

ההר [וכן מבואר בסוטה (יג ,ב),

שמיתתו היתה בחלקו של ראובן וקבורתו היתה בחלקו של גד ,ומחלקו של ראובן עד
חלקו של גד היה ד' מילין ,ואותן ד' מילין מי הוליכו ,מלמד שהיה משה מוטל בכנפי

השכינה ,ע"כ ,עיי"ש] .וצ"ע דברי הרד"ק שבמקום מיתתו שם מקום קבורתו.
[עוד בענין זה ,ראה מש"כ בגליון שנה טז (גליון קפא פר' ברכה אות ה)].

ד .קבר משה במערת המכפלה

ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה

(לד ,ו)

בילקוט ראובני (כאן) הביא בשם ספר התמונה (המיוחס לרבי נחוניא בן

הקנה ולרבי ישמעאל כהן גדול) ,שגם משה וצפורה נקברו במערת המכפלה,
שהמלאכים נטלו את משה רבינו ממקום קבורתו ,והביאו אותו למערת
המכפלה ,וקברוהו אצל האבות .ומוסיף הילקוט ראובני ,שאין להקשות
ממה שכתוב 'ולא ידע איש את קבורתו' ,דדוקא איש לא ידע ,אבל
מלאכים שפיר ידעו ,שהרי הם הביאוהו למערת המכפלה.
וכן מצאנו בתוספות השלם עה"פ 'ואקברה את מתי שמה' (בראשית

כג ,יג)' :שמה' אותיות משה ,רמז שמשה קבור שמה ,כדאיתא בספרי,
וכן מערת שדה המכפלה ראשי תיבות משה ,ע"כ [וראה בספר הרוקח עה"ת
(לעיל לא ,ב) עה"פ 'וה' אמר אלי לא תעבור את הירדן הזה' ,וז"ל :כי הלך (משה רבינו)
דרך מחילות ,לאמר לאבות העולם 'הנך שוכב עם אבותיך' (שם פסוק טז) ,וכתיב 'ולא
ידע איש את קבורתו' ,אלא דרך מחילות בא לשם למערת המכפלה ,כי מחילה יוצאת

מקברו של משה שהלך לקברי אבות ,ע"כ].
וצ"ע טובא ,הרי כתיב 'ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה' ,וכתב
הגר"א (אדרת אליהו כאן)' :ולא ידע איש' וכו' נעלם מהם מקומו ומדרגתו,
וכן בכל הדורות ,ואפילו לימות המשיח ,וזהו שכתוב 'עד היום הזה',
עכ"ל .ולהנ"ל הלא ידעינן שקבורת משה היא במערת המכפלה ,ומהו
'ולא ידע איש וגו' עד היום הזה'.
עוד יל"ע ,מהא דאיתא במדרש רבה (בראשית נח ,ד) שנקראת מערת
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שם [הובא ברש"י

המכפלה 'קרית ארבע' ,על שם ארבעה זוגות שנקברו
בראשית (כג ,ב)] ,ואם גם משה וצפורה נקברו שם ,נמצא שיש שם חמשה
זוגות.

וביותר צ"ע ,מהא דאיתא בזוהר (פר' ויחי דף רנ ע"ב) שמעולם לא קבלה
מערת המכפלה אדם אחר ,ולא תקבל עוד נפטרים .ושוב היאך אפשר
לומר שמשה וצפורה נקברו שם.

וכן יש להקשות ,מהא דאיתא במדרש איכה (פתיחתא כד) ,שבשעת
חורבן בית המקדש אמר הקב"ה לירמיהו הנביא ללכת לקרוא למשה
רבינו מקברו כדי שיבכה על בניו ,אמר לו ירמיהו 'איני יודע היכן משה
קבור' ,אמר לו הקב"ה עמוד על שפת הירדן והרם קולך וקרא בן עמרם
בן עמרם עמוד וכו' ,מיד הלך ירמיהו למערת המכפלה ואמר לאבות
העולם עמדו וכו' ,הניחן ירמיהו ועמד על שפת הירדן וקרא בן עמרם
בן עמרם וכו' הניחו משה והלך וכו' והיה צועק ובוכה עד שהגיע לאבות
העולם ,עי"ש במדרש .מפורש שמשה לא היה קבור במערת המכפלה
[וראה בב"ח בהגהות על מס' סוטה (יד ,א)] .וכן ראה בפסחים (קיט ,ב) ,שלעתיד
לבוא יאמר משה רבינו :איני מברך ,שלא זכיתי ליכנס לארץ ישראל ,לא
בחיי ולא במותי ,ע"כ .ופירשב"ם :ולא זכו עצמותיו ליכנס בארץ ,ע"כ,
ויל"ע בכל זה.

ה .ניסים ונפלאות לעתיד לבוא

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה וגו' לכל האתת והמופתים
אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו
ולכל ארצו (לד ,י-יא)
יש לעיין ,היאך שייך לומר על האותות והמופתים שעשה משה רבינו

ברכה

עוד צ"ע ,מהא דאיתא בספרי (בפרשתנו פיסקא שנז) ,שאמר משה
רבינו להקב"ה :אם איני נכנס לארץ ישראל חי ,אכנס בה מת .אמר לו
הקב"ה :לא תעבור ,לא חי ולא מת ,ע"כ .ולהנ"ל כן עבר מת ,למערת
המכפלה.

וכק
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ש'לא קם נביא עוד בישראל כמשה לכל האותות' ,והלא כבר נאמר (מיכה

ז ,טו)' :כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות' ,דהיינו שגם לעתיד
לבוא יהיו אותות ומופתים כמו מצרים.

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ו .בן מאה ועשרים שנה
זו לשון הספרי (פיסקא שנז):
ומשה בן מאה ועשרים שנה .זה אחד מארבעה שמתו בן מאה ועשרים
שנה .ואלו הם משה והילל הזקן ורבן יוחנן בן זכיי ורבי עקיבה.
משה היה במצרים ארבעים שנה ובמדין ארבעים שנה ופירנס את
ישראל ארבעים שנה.
הילל הזקן עלה מבבל בן ארבעים שנה ושימש חכמים ארבעים שנה
ופירנס את ישראל ארבעים שנה.
רבן יוחנן בן זכיי עסק בפרגמטיא ארבעים שנה ושימש חכמים ארבעים
שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה.
רבי עקיבה למד תורה בן ארבעים שנה ושמש את החכמים ארבעים
שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה.
א .שלשה הם ששימשו את החכמים משהיו בני ארבעים שנה ועד שהיו בני שמונים
שנה ,ולאחר מכן פרנסו את ישראל ארבעים שנה ,והם הילל הזקן ורבן יוחנן בן זכאי
ורבי עקיבא.
רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בן ארבעים שנה ,אבל הילל וריב”ז למדו תורה אף
קודם שהיו בני מ’ שנה ,אלא ששימוש החכמים היה משעה שהיו בני מ’ שנה .ולאחר
ששימשו חכמים מ’ שנה ,מיד פרנסו את ישראל.
ונראה מזה ,שאף באותם מ’ שנה ששימשו את החכמים ,לא היו צריכים לרב באותן
השנים .שכיצד יתכן שלאחר מ’ שנה שהיו צריכים לרב ,מיד התחילו לפרנס את
ישראל .אלא שמ’ שנה היה להם תפקיד של שימוש חכמים ,ומ’ שנה היה להם
תפקיד לפרנס את ישראל.
ב .וביאור הדברים נלמד מד’ הגמ’ (סנהדרין יז ,ב) ,שאין מושבין סנהדרין אלא בעיר
שיש בה שנים לדבר ואחד לשמוע ,וביבנה היו ארבעה ,רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי
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עקיבא ,ושמעון התימני דן לפניהם בקרקע .ופירש הרמב”ם (פ”א מהל’ סנהדרין
ה”ה) ,שהיודעים לדבר הם הראויים ללמד ולהורות בכל התורה כולה ,והיודע לשמוע
הוא מי שיודע לשאול ולהשיב .וביבנה היו שלשה שיכולים לדבר בכל התורה כולה,
ואחד שהיה יודע לשמוע ולדון לפניהם בכל התורה כולה.
ונראה שאותם חכמים גדולים היודעים לשמוע בכל התורה כולה ,לא היו ממנים
אותם לדיינים בסנהדרין קטנה וכדו’ ,אלא היו ממונים לישב לפני סנהדרין גדולה
להרבות במעלת חכמתה.
והיינו מה שאמרו בגמ’ (סנהדרין מא ,ב) ,שבמ’ שנה שלמד ריב”ז היה נקרא בן זכאי
כתלמיד היושב לפני רבו .ואף שכבר בשעת מיתת הילל הזקן אמר על ריב”ז שהוא
אב בחכמה ואב לדורות כמבואר בירושלמי (סופ”ה דנדרים).
[והילל הזקן נפטר ס’ שנה קודם החורבן ,כמבואר בגמ’ (שבת טו ,א) שנתמנה לנשיא
ק’ שנה קודם החורבן ,ופרנס את ישראל מ’ שנה .ובגמ’ (סנהדרין שם) הוכיחו
שמ’ שנה שלמד ריב”ז נסתיימו בתוך מ’ שנה לחורבן ,ונמצא שמפטירת הילל היה
כתלמיד היושב לפני רבו יותר מכ’ שנה ,עד שלא נקרא אלא בשם אביו  -בן זכאי].
והיינו משום שאף שהיה אב בחכמה ,לא נסמך ריב”ז בכל אותן מ’ שנה ששימש את
החכמים ,ולא נקרא אלא בשם אביו .כיון שהיה תפקידו לשבת לפני סנהדרין גדולה
ולדון בפניהם .וכפי שהיה שהורה באותן השנים לבדוק את העדים בעוקצי תאנה,
ונקבע הדין על שמו שמעשה שבדק בן זכאי בעוקצי תאנים.
וכן אמרו בגמ’ (יומא לט ,ב) שארבעים שנה קודם החורבן היו דלתות ההיכל נפתחות
מאליהן ,עד שגער בהן ריב”ז .והרי אמרו בגמ’ (סנהדרין שם) שארבעים שנה קודם
החורבן היה תלמיד היושב לפני רבו ,ולא נקרא אלא בשם אביו .ומכל מקום היה גדול
כוחו באותן השנים לגעור בדלתות ההיכל ,אלא שהיה תפקידו באותן השנים לשמש
את החכמים ולא נסמך.
ג .ובירושלמי (שבת טז ,ח) אמרו ששמונה עשרה שנה ישב ריב”ז בעיר ערב שבגליל,
ולא שאלוהו אלא שתי שאלות ,ומחמת כן אמר על הגליל שיחרב .ונראה שי”ח שנים
אלו הן לאחר שנסתיימו מ’ שנה שהיה תפקידו לשבת לפני הסנהדרין ולשמש את
החכמים ,והלך לפרנס את ישראל להרביץ תורה בגליל ,אלא שלא עלה בידו.
ויתכן להוסיף ,על פי מה שכתב בס’ יוחסין שקבלה בידו שרבן גמליאל הזקן נפטר
י”ח שנה קודם החורבן ,ולפי”ז נמצא שבשעת פטירת רבן גמליאל הזקן חזר ריב”ז מן
הגליל לירושלים ,ופרנס שם את ישראל .ונמצא שארבעים שנה שפרנס את ישראל,
הם י”ח שנה שהיה בגליל ,וי”ח שנה שהיה בירושלים עד החורבן ,וד’ שנה שהיה
לאחר החורבן ,ותיקן את התקנות שמשחרב בית המקדש.
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ה .וכך מתפרש מה שאמרו (נדרים מט ,א) ברבי עקיבא ,שהלך מביתו ללמוד תריסר
שנים בבית מדרשם של רבי אליעזר ורבי יהושע ,ולאחר י”ב שנה חזר עם שנים עשר
אלף תלמידים ,ושמע דעת אשתו שילך ללמוד עוד י”ב שנה ,וחזר לאחריהן עם כ”ד
אלף תלמידים .ואותן י”ב שנה שהלך לבית מדרשם של רבי אליעזר ור’ יהושע ,הם
בסוף מ’ שנה ששימש את החכמים .שהרי לאחר אותן י”ב שנה היו לו תלמידים,
ובזמן ששימש את החכמים היה תפקידו ללמוד ולא ללמד.
ולא הלך רבי עקיבא לבית מדרשם של רבי אליעזר ורבי יהושע מיד לאחר שנשא את
רחל אשתו ,שהרי היה צריך ללכת מתחילה לבית הספר ללמוד אותיות ,כמו שאמרו
באבות דרבי נתן (פרק ו) .ועוד שימש את נחום איש גמזו עשרים ושתים שנה ,כמו
שאמרו בגמ’ (חגיגה יב ,א).
וארבעים שנה ששימש את החכמים ,כוללות שש שנים שבהן התחיל ללמוד,
ועשרים ושתים שנה ששימש את נחום איש גמזו ,ובסופן הלך מביתו ליבנה ללמוד
בבית מדרשם של רבי אלעזר ורבי יהושע.
ו .ואמרו בירושלמי (פסחים פ”ו ה”ג) ,על מה שהשיב ר’ עקיבא לר’ אליעזר שאין
הזאה דוחה את השבת ,שלש עשרה שנה עשה ר”ע אצל ר’ ליעזר ולא היה יודע בו.
וזו היא תחילת תשובתו הראשונה לפני ר’ ליעזר .אמר לו ר’ יהושע הלא זה העם אשר
מאסת בו צא נא עתה והלחם בו.
ואירע הדבר כשנשלמו י”ב השנים שבא להיות משמש לפני החכמים ביבנה .ומכאן
ואילך באה השעה שיפרנס את ישראל ,ונתגלה כוחו של רבי עקיבא ללמד תורה,
ובאו י”ב אלף תלמידים ללמוד ממנו .והלך עמהם לביתו ללמדם שם .ושמע את
דעת אשתו ,שעליו לחזור ולשמש את החכמים ביבנה ,וחזר לשם עוד י”ב שנה.
אבל באותן י”ב שנה שחזר ליבנה ,כבר לא ישב כתלמיד לפני רבו ,אלא היו שלשת
החכמים המדברים ,וכמו שמנו אותו בכלל השלשה שהיו ביבנה שידעו לדבר ,עם
רבי אליעזר ורבי יהושע.
ובאותן שנים שהיה רבי עקיבא ביבנה ,אירע המעשה בתנורו של עכנאי ,ונשלח רבי
עקיבא לומר לרבי אליעזר שנמנו עליו וברכוהו (סנהדרין סח ,א) .וכן היה ביבנה
בשעה שהעבירו את רבן גמליאל מן הנשיאות ,ודנו למנות במקומו את רבי עקיבא.
ז .ולאחר י”ב שנה אלו ,חזר ר’ עקיבא לביתו עם כ”ד אלף תלמידים .והלך רבי עקיבא
מיבנה שבדרום ,ובאו עמו כ”ד אלף תלמידים וישבו מגבת ועד אנטיפרס שבצפון
[ובבראשית רבה (פרשה סא סימן ג) אמרו שהיו מעכו ועד אנטיפרס].
וכמבואר בשיר השירים רבה (על הפסוק אף ערשנו רעננה) ,שמגבת ועד אנטיפרס
היו ששים עיירות שהיו בהם כיוצאי מצרים .ובפתיחה לרות רבה אמרו שבית אל
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ויריחו הן מאותן עיירות ,והרי שכולל את נחלת בני יוסף.
והלך רבי עקיבא לפרנס את ישראל שמגבת ועד אנטיפרס ,אלא שמתו כל תלמידיו,
וחזר לרבותינו שבדרום ושנה להם ,והם שהעמידו תורה בישראל.
והמעיין יפרש מה שדימו בספרי את ארבעים השנים שהיה משה במדין ,לארבעים
השנים שהילל וריב”ז ור’ עקיבא שימשו את החכמים.

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וגו'
שהיו בנותיו נשואות לכהנים גדולים

(לג ,כד)

(רש"י)

יל"ע ,מהא דאיתא ביבמות (פד ,ב):
גופא וכו' חלל שנשא כשירה וכו'
כשירה לכהונה .ופירש"י (ד''ה מאי
כשירה) :דקיי''ל כהן כל זמן שמוצא
לישא בת כהן לא ישא בת ישראל,
דאמר בפסחים סעודת הרשות וכו',
עיי''ש .וראה בירושלמי (כתובות פ''א
ה''ה) דתקנו כתובת כהנת ארבע
מאות זוז רק לכהנת שנשאת לכהן,
אבל בת כהן לישראל או בת ישראל
לכהן כתובתה מאתיים ,דקנסו
שידבק בשבטו ובמשפחתו [וה''נ
איתא בירושלמי קידושין (פ''ד ה''ד)].

וראה בשדה חמד שמסתפק אם כהן
צריך להקפיד לישא בת כהן דווקא.
מכל הלין משמע ,דמ''מ עדיף שהכהן
ישא בת כהן דווקא ,וא''כ מאי רבותא
דאשר שבנותיו נשואות לכהנים
גדולים ,הא הכהן צריך להעדיף בת
כהן[ .ואפילו אם נחלק ,שהכהנת אינה
צריכה להקפיד על זה ,ויכולה להינשא
לישראל ,ורק הכהן דהוולד הולך אחר
הזכר ,ד'לבית אבותם' כתיב .מ''מ הכהן
מצד עצמו צריך להעדיף בת כהן ולא בת
ישראל ,כדמשמע מרש''י ביבמות (פד ,ב)

הנ''ל ,ויל"ע].

הרה"ג פרץ מנחם גרבר שליט"א
בני ברק ,כולל 'ברסלב'
a@gmail.com5742073
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ז .ברכת אשר שבנותיו ינשאו לכהנים גדולים
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הכרב
ח .הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע

וימת שם משה וגו'

(לד ,ה)

במנחות (ל ,א הובא קצתו ברש"י)

איתא :דתניא' ,וימת שם משה עבד
ה'' ,אפשר משה חי וכתב 'וימת שם
משה' ,אלא עד כאן כתב משה מכאן
ואילך כתב יהושע בן נון ,דברי רבי
יהודה ואמרי לה רבי נחמיה ,אמר
לו ר"ש ,אפשר ס"ת חסר אות אחת
וכתיב 'לקוח את ספר התורה הזה
ושמתם אותו' וגו' ,אלא עד כאן
הקב"ה אומר ומשה כותב ואומר,
מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה
כותב בדמע ,כמה שנאמר להלן
'ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי

את כל הדברים האלה ואני כותב על
הספר בדיו' ,ע"כ.
וצ"ב ,מה תירץ ר"ש שמשה כותב
בדמע ,דסו"ס היאך אפשר שמשה
חי וכתב 'וימת'[ .ובעבודת הגרשוני
מובא ע"ז ביאור מהגר"א].
גם צ"ב ,מה דאמר :אלא כל התורה
כולה הקב"ה אומר ומשה אומר כו',
ומכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה
כותב כו' .דפרש"י ,דלא היה אומר
אחריו מרוב צערו .דמאי שייך זה
להכא ,דמשמע דבזה נתיישב קושית
ר"י היאך כתב וימת שם כשהוא
עדיין חי ,ואינו מובן היאך נתיישב.

הגאון רבי חיים מרדכי אוזבנד שליט"א
ראש ישיבת 'עטרת שלמה' ראשל"צ ומח"ס 'דרך חיים' ,בני ברק

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
פסקי הלכה וחידושים שנשמעו מפי מרן רבינו הגרי"ש אלישיב
זצוק"ל
*
בענייני יששכר וזבולון
ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך (לג ,יח) .וברש"י (מט ,יח) :לחוף ימים
וכו' שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא ,וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה,

* הג”ר בן ציון הכהן קוק שליט”א ,ראש ‘בית הוראה הכללי ירושלים’ ,רב קהלת ‘אבי
עזרי’ מרכז פתח תקוה ומח”ס ‘פניני תפילה’ ו’פסקי הגרי”ש’.

עיון
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אלק

הוא שאמר משה (דברים לג יח) שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך ,זבולון יוצא
בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים.
אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו (שה"ש ח ,ז) .מפרשים חז"ל (סוטה
כ"א ,א וברש"י) "מאי בוז יבוזו לו אמר עולא לא כשמעון אחי עזריה* ולא כר' יוחנן
דבי נשיאה** אלא כהלל ושבנא ,דכי אתא רב דימי אמר הלל ושבנא אחי הוו הלל עסק
בתורה*** שבנא עסק במסחר ,לבסוף לאחר שלמד הלל תורה מבלי שיפרנסו אחיו אמר
שבנא להלל בוא נשתתף יחד הן בריווח מהעסק שלי והן בשכר התורה שלך ונחלוק את
הכל בינינו .יצתה בת קול ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו .והיינו
שלאחר שכבר למד א"א לחלוק בשכר וכן נפסק בשו"ע (יו"ד רמ"ו ,א בהג"ה).

שהיסוד אחד :דווקא כשלומד מחמתו .אבל כשכבר למד ,או שלהבא ג"כ לא היה עוזב אף
ללא תמיכתו ,אין זה זבולון.
ב] ואפילו כשאלמלא תמיכתו היה נאלץ לעזוב הלימוד ,אלא שאינו נותן לו כל צרכיו ופרנסתו
והלומד משלימם ממקור אחר ,אין זה יששכר וזבולון כיון שלא רק מחמתו נשאר בלימוד.
ג] אפי' נותן לו כל צרכיו ,יש אומרים**** שצריך ליתן לו מחצית מכל הרווחים של הזבולון
(ויבואר להלן).
תמכין דאורייתא
הוסיף רבינו:
כל ממון שנותנים לתלמיד חכם ותומכים בו יש לנותן שכר של 'תמכין דאורייתא' ששכרו
גדול מאד***** ואין איתנו יודע במה שונה שכרו משכר יששכר וזבולון ,ומכל מקום
* שמעון למד תורה על ידי עזריה אחיו שהיה עוסק בפרקמטיא כדי שיחלוק בזכות למודו .לכך הוא
נקרא על שם עזריה אחיו.
** ר' יוחנן למד ע''י הנשיא שהיה מפרנסו.
*** מתוך עוני רב כדמפרש במס' יומא (לה ,ב).
**** הש”ך (יו”ד רמ”ו ,ב) ונתבאר להלן בהרחבה.
***** נראה שב' עניינים הללו מפורשים בשו"ע (יו"ד רמו ,א ובהג"ה) "ומי שא"א לו ללמוד מפני
שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות שיש לו ,יספיק לאחרים הלומדים .ותחשב לו כאילו לומד
בעצמו .ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר"

ברכה

בעת לימוד סוגיא זו הוסיף רבינו שנכלל בזה:
א] כשהיששכר היה לומד אף בלא תמיכת הזבולון ,והוא רק מוסיף לו להרווחתו אינו
בכלל יששכר וזבולון.
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יששכר וזבולון לא הוי אלא כנ"ל.
וזהו מה שהחזו"א עשה הסכמי "יששכר וזבולון" לכל מי שנתן כמה דולר להחזקת תורה.
בודאי לא שסבר שזהו יששכר וזבולון .אלא רק להראות החשיבות של התומך תורה עשה
כן .ולהחשיב הענין של תמכין דאורייתא.
שאלה :האם אין בזה גזל או אונאה ,שחותמים הסכם יששכר וזבולון ,ולכאורה אילו ידע
האמת שאינו זבולון ,לא היה נותן.
תשובת רבינו :אין בזה חשש שהרי בודאי אילו ידע הנותן גודל השכר שיש ל'תמכין
דאורייתא' היה נותן בשביל זה כמו שנותן עבור יששכר וזבולון .רק מפני שאין מפורסם
שכר ה'תמכין דאורייתא' ונודע בשערים רק 'יששכר וזבולון' לכן קוראים אותו בשם זה.
אבל באמת הוא מקבל שכר גדול של תמכין דאורייתא .ולכן אין בזה חשש גזל ואונאה.
לימודו היה מופרע מחמת דחקו
הרה"ג אריה ברגמן שאל לרבינו :מה שאין נקרא יששכר וזבולון אא"כ בלא תמיכתו היה
עוזב את הלימוד והיה יוצא לעבוד .האם יש לזה מקור או שהוא מסברא [לעיל נתבאר
שהמקור ממה שאין יששכר וזבולון על מה שכבר למד ,וכאן הוסיף רבינו מקור נוסף].
תשובת רבינו :זה פשוט ,דומיא דרבי יוחנן שהוא המקור לכל יששכר וזבולון*.
חזר ושאל :הרי בתענית (כ"א ,א) במעשה דר' יוחנן דדחיקא להו שעתא "אמר ליה ר'
הרי ב' עניינים :א .המספיק לאחרים הלומדים בלא תנאי ביניהם ,זהו תמכין דאורייתא ונחשב
כאילו לומד בעצמו .ב .עושה תנאי עם הלומד ,זהו יששכר וזבולון וחולק עמו בשכר שוב ראיתי כן
באפרקסתא דעניא (א' ,נז) וזהו שאמר רבינו :אין אנו יודעים לחלק בגודל השכר בין יששכר וזבולון
שחולק עמו בשכרו לבין תמכין דאורייתא שנחשב כאילו לומד בעצמו.
וחולק בזה על מה שכתב האגרות משה (יו"ד ד' ,ל"ז ,ד') "וניחא מה שהוא דוקא בהתנו דבלא התנו
אין לשמעון כלום" מבואר בדבריו שבלא התנו אין לו בכלל שכר "כאילו לומד בעצמו" והרמ"א
שכתב "ויכול להתנות עם חברו" זה הכל ביאור בדברי המחבר דלעיל .וזהו דוחק דמלשון הרמ"א
משמע שבא לומר דבר חדש ולא לבאר הדין הקודם .ועכ"פ דעת רבינו מבוארת היטב שאף בלא
תנאי יששכר וזבולון נחשב לו כאילו לומד בעצמו .אלא שזה דרגה אחרת של שכר.
והאג"מ חולק עם רבינו וס"ל שחולקין בשכר אע"פ שהיששכר למד בריווח אף בלא תמיכת
הזבולון שה"יששכר אינו עני ואינו יכול ליטול מצדקה" ואין כאן תמכין דאורייתא כלל.
* כדאיתא בסוטה (כ"א ,א הובא למעלה) שר' יוחנן למד תורה על ידי הנשיא שהיה מפרנסו.
ומעיקרא נתרצה לעזוב ולעסוק בעיסקא כדאיתא בתענית (כ"א ,א) "אילפא ור' יוחנן דחיקא להו
מילתא אמרו תא ונעביד עיסקא".
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יוחנן איהדר ואיקיים בנפשי כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" הרי שהיה בדעתו של ר'
יוחנן לסבול עניות ולא לעזוב הלימוד* .ואעפ"כ יש לבי נשיאה שכר בתורתו של ר' יוחנן
כיששכר וזבולון.
תשובת רבינו :אלמלא שפרנסו הנשיא היתה העניות מפריעה לר' יוחנן בלימוד התורה**.
ולכן נחשב שלומד מחמתו.
שאלה :לפ"ז כשמפרנס אברך שהיתה פרנסתו דחוקה ומחמת זה היה מופרע מלימודו,
יש לזה דין יששכר וזבולון ,אע"פ שלא היה יששכר עוזב את הלימוד לגמרי ,אלא שהיה
לומד פחות טוב.
תשובת רבינו :תלוי לפי הענין ,אם יכול היה להתגבר וללמוד למרות העניות.

שאלה :לאחד הלומדים יש הרבה חובות ,יש לו פרנסתו מהכולל ומבטוח לאומי וכיו”ב
אלא שקשה לו מכל החובות ומציעים לו ‘יששכר וזבולון’.
תשובת רבינו :צריך לראות את הנוסח של החזו”א (קובץ איגרות א ,מו-מט***) כנראה שהוא
היקל בזה.
שאלה :מחתימים אותו על הסכם “שחולקים שוה בשוה” האם יש בזה חשש גזל ואונאה
* אינו מוכרח ,שהרי מתחילה נתרצה ר' יוחנן לעזוב את הלימוד ,ורק לאחר ששמע בת קול האומרת
"דקיימא ליה שעתא – עתיד להתגדל" וידע בעצמו שיעשירוהו לכן חזר ללימודו .ומה שאמר
לאילפא "איהדר ואוקי בנפשאי כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" כדי להעלים ממנו את הבת קול
אמר כן ,אבל אלמלא היא לא היה חוזר לתלמודו .שאל"כ אלא שנתחרט מעיקרא על מה שהחליט
לעזוב הלימוד ,למה לא אמר לאילפא בא נחזור שנינו ונקיים בעצמינו "כי לא יחדל אביון מקרב
הארץ" הרי שלא היתה דעתו ללמוד מתוך דוחק.
** כ"כ בשו"ת משיב דבר (ג ,י"ד) "שמעון אחי עזריה ורבי יוחנן דבי נשיאה שמכרו שכר חצי
לימודם ,שאני התם שמכרו כדי שיהיו יכולים לעסוק בתורה .וכבר שנינו יפה שעה אחת בתורה
ובמעש"ט יותר מכל חיי העוה"ב ,וכ"כ אהבו את התורה עד שכבר לא בקשו גם שכרה בשלמות
בעוה"ב ,רק להתענג על ה' במלחמתה של תורה .אבל הלל היה כל כך שקידתו בתורה גדולה עד
שלא היה עוניו הגדול מפריע אותו מתורתו .משא"כ שמעון ויוחנן הנ"ל ידעו בעצמם כי אם יהיו
בדאגת הפרנסה יפריע אותם מלימודם וכדאי' בעירובין (ס"ה) דאביי ורבא אמרו שאם היה להם
טרדה קלה לא היו שונין כל כך ,מש"ה נתרצו לוותר על עונג רוחני בעוה"ב כדי שיתעסקו בתורה
בשקידה ואשרי חלקם".
*** אמנם באחד ההסכמים (איגרת מ”ז) כתב “וכל למודו בעזרת תמיכתו הנ”ל” כנראה שהיה זה
מיוחד מכולם.
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מאחר שאין כאן יששכר וזבולון.
*

תשובת רבינו :יכול לסמוך על החזו”א .
בזמנינו
שאלה :עשיר התומך בת"ח על פי הסכם 'יששכר וזבולון' עתה נודע לו שכיון שהוא רק
מוסיף בתמיכתו אין זה בכלל יששכר וזבולון ,מבקש להפסיק ולחפש לו יששכר אמיתי.
תשובת רבינו :למה לו להפסיק .איפה ימצא יששכר וזבולון ,היום בדרך כלל אין כזה דבר.
עדיף לו כך שתומך בתורה.
יש שותפות ויש שותפות
שאלה :החפץ חיים באהבת חסד (ב ,כ ,ד) כתב שהאיסור לבזבז יותר מחומש הוא רק
בסתם צדקה לעניים ,אבל להחזקת התורה מצדד בשטמ"ק (כתובות נ' ,א) דלא שייך
זה כלל .ומבאר האהבת חסד** הואיל ובזה נעשה שותף עם הלומד כמו יששכר וזבולון,
הו"ל שותפות ולא נתינה ,ואין זה מבזבז .ולכאורה אם לא התקיימו כל הפרטים להיחשב
יששכר וזבולון אלא רק נותן תמיכה ללומדי תורה אסור לבזבז יותר מחומש כיון שאין
בזה שותפות כיששכר וזבולון.
תשובת רבינו :יש שותפות ,ויש שותפות .גם כשאינו בכל התנאים הוא שותף עם הת"ח,
רק שאין זה כשותפות יששכר וזבולון***.
שאלה :לכאורה אינו שותפות כלל אלא רק תמכין דאורייתא שהיא מצוה גדולה אך לא
שותפות ,שאל"כ מה ההבדל.
תשובת רבינו :בכל מה שתומך בת"ח יש שותפות ,רק שביששכר וזבולון נחשב כת"ח
עצמו ,משא"כ בזה (תמכין דאורייתא) הוא שותף בלימוד ,אבל לא כת"ח עצמו.
חצי מהרווחים
הש"ך (יו"ד רמ"ו ב') כתב בביאור דברי הרמ"א "ויחלוק עמו בשכר  -כלומר שכר תורה
ושכר מה שירוויח זה יהיה בין שניהם ביחד".
* כפי שכבר נתבאר לעיל בדברי רבינו וחזרתי וכתבתיו כאן משום ההתבטאות לסמוך על החזו”א.
** זו לשונו “וכן בדין ,אחר שעבור זה י"ל חלק בשכר תורתו ,כמו שמצינו ביששכר וזבולון וכו' וכו'
אלא ודאי דכיון שי"ל חלק ע"י ההחזקה בשכר תורתו ,אין שייך ע"ז שיעור .וכמו שיוסיף להחזיק,
כן יתוסף לו חלק התורה" ובדך אמונה (מתנ"ע ז' ,כ"ו) הביא דבריו בזה"ל "להחזקת התורה מצדד
בשטמ"ק דמותר ,כיון דעי"ז י"ל חלק בשכר תורתו לא שייך על זה שיעור ,דהוי כשותף".
*** כעין זה כתב במנחת יצחק (ח’ ,פ”א).
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שאלה :האם אפי' גביר גדול שמרוויח הרבה יותר ממה שנצרך ליששכר ,צריך ליתן חצי
מכל רווחיו.
תשובת רבינו :כן* .זו שותפות גמורה ואם אינו שוה לגמרי ,אינו שותפות.
שאל הרה"ג אריה ברגמן לרבינו :הרי ר' יוחנן היה חולק עם בי נשיאה [כדאיתא ברש"י
סוטה כ"א ,א ד"ה שמעון "רבי יוחנן למד ע''י הנשיא שהיה מפרנסו"] וברור שלא היו
נותנים לו חצי מכל רווחי בית הנשיא.
תשובת רבינו :הגדר בזה הוא שהזבולון צריך לפרנס אותו ,שבלעדיו לא היה ליששכר
פרנסה .ולא יכל ללמוד**.
שאלה :כלומר שא"צ לתת לו חצי מכל הרווחים.

* וכ”כ האג”מ (יו”ד ד’ ל”ז ,ד) בדעת הש”ך.
** כלומר מודה הש"ך שיש בזה כמה דרגות ,ואף כשאין היששכר מקבל מחצה מכל רווחי זבולון
עדיין הוא בכלל זה אלא שהוא דרגה פחותה יותר .והדברים מפורשים בדברי אש דת למהר"ח
אלפאנדרי (ציין אליו רע"א יו"ד שם) "במדרש רבה פרשת קדושים (כ"ה ,ב') מייתי תלתא קראי :א]
בצל החכמה בצל הכסף .ב] אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה .ג] עץ חיים היא למחזיקים
בה .והקשה הרב היפה תלתא קראי למה לי .והנה כתב הרמ"א וכו' וכתב הש"ך דשכר תורה ושכר
מה שירוויח בין שניהם יחד ויש סמך לדבריו במדרש רבה נשא על זבולון ויששכר שניהם מלאים
סולת זבולון ויששכר שניהם היו נוטלין שכר תורה ביחד ושניהם היו מתפרנסים ביחד וזוהי המדרגה
הראשונה וע"ז נאמר כי בצל החכמה .ויש מדרגה שניה כשמעון אחי עזריה שלא היה חולק עמו
מה שהיה מרוויח אלא היה נותן לו כדי פרנסתו ,שיעסוק בתורה ועל זה נאמר ובן אדם יחזיק בה.
והשלישי על הגרוע שבכולם שלאחר שעסק בתורה נותן לו שכר לימודו שהמכר בטל .ומ"מ שכר
תורה אין לו אבל יש לו שכר מצוה שהחזיק בידו .וע"ז נאמר עץ חיים היא למחזיקים בה" כלומר אף
הש"ך מודה שיש ג' דרגות חלוקות בזה ,וחידש שאפילו התומך לאחר שעסק בתורה יש לו שכר
מצוה רק לא שכר תורה .ומעתה רבי יוחנן ובי נשיאה היו בדרגה ב' של יששכר וזבולון.
*** כלומר עיקר חיוב הזבולון הוא לפרנס את היששכר בכל הנצרך לו ,ומה שכתב הש”ך לחלוק
עמו בכל רווחיו זו דרגה נוספת וכמבואר בהערה הקודמת .ומתבאר מדברי רבינו שגם כשחולקים
ברווחים חצי ממש הכל מדובר כשבלאו הזבולון היה עוזב את הלימוד אבל בלאו הכי אין כאן יששכר
וזבולון כלל (כמבואר בראש הפרק) .אולם באג”מ (יו”ד ד ,לז ,א-ב) כתב להוכיח שהיששכר בתורה
לא היה עני וא”כ לא היה עוזב הלימוד “אלא דזה הענין לא שייך לצדקה כלל ,אלא הוא רק לימוד
התורה ממש .דמתקיימת לימוד התורה לזבולון במה שנותן ליששכר לפי תנאם חצי מהרווחים
שלו .כדי שיוכל יששכר לעסוק בתורה כל העת ויקוים ע”י שניהם מצות לימוד התורה בכל ענייניה”
כלומר אע”פ שהיששכר היה לומד בלא”ה הו”ל יששכר וזבולון .שו”ר באילת השחר (דברים וזאת
הברכה עמ’ רלג) שהוכיח מדברי רש”י (דברים לג ,יח) “שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך פרש”י
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תשובת רבינו :העיקר*** הוא שהוא זה שמפרנס אותו.
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הוצאות אשתו ובניו
שאלה :יששכר וזבולון אמיתי ,שהוצרך היששכר לעשות טיפול שינים ,האם מחיובי
הזבולון אף הוצאות רפואיות.
תשובת רבינו :אפשר לא לשלם .הוא מחויב רק פרנסה יומיומית.
שאלה :היששכר הוצרך לקחת מלמד פרטי לאחד מילדיו ,האם זהו מחיובי הזבולון.
תשובת רבינו :מה זה נוגע לזבולון ,הוא זבולון רק בשביל היששכר (לא בשביל בניו).
שאלה :מדוע זבולון אינו חייב לפרנס את ילדיו של יששכר.
תשובת רבינו :הוא עשה הסכם רק איתו לא עם ילדיו.
שאלה :הרי יששכר יצטרך לצאת לעבוד בשביל לפרנס את ילדיו.
תשובת רבינו :אם אין לו ,הוא לא חייב להשכיר עצמו בשביל פרנסת ילדיו*.
כמו כן שמעתי מרבינו שאינו חייב לתת להוצאות נישואי בניו ובנותיו**.
שאלה :האם גם אינו חייב לתת לו בשביל פרנסת אשתו.
תשובת רבינו :לאשתו כן ,תוס' אומרים (כתובות ס"ג ,א ד"ה באומר) שחייב להשכיר
עצמו כדי לפרנס את אשתו***.
שאלה :הרי במציאות הוא ייצא לעבוד כדי לפרנס את בניו ,שלא יוכל לראות אותם ללא
פרנסה.
זבולן ויששכר עשו שותפות זבולן לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר ונותן לתוך
פיו של יששכר והם יושבים ועוסקים בתורה” מה שכתב “ונותן לתוך פיו של יששכר” משמע שנותן
לו רק כדי פרנסתו דהיינו מה שצריך להכניס לפיו ולא יותר.
* ורבנו הולך בזה לשיטתו דס"ל דלא מקרי יששכר וזבולון אלא היכא שבלא"ה היה יוצא לעבוד.
והיינו לפרנסתו או לפרנסת אשתו .משא"כ לפרנסת ילדיו הרי א"צ לצאת לעבוד.
** ומה שכתב האג”מ (יו”ד ד’ לז ,ו) שצריך הזבולון לתת לכל אחד מהיששכר “כל מה שצריכים
לעצמם בריווח ולהשיא בניהם ובנותיהן” הרי שאף הוצאות נישואי הבנים והבנות בכלל ,דבריו הם
כלפי המדרגה הראשונה שצריך לתת ליששכר חצי מכל רווחיו שחידש שצריך שיהיה להם כל
הצטרכויותיהם כולל נישואי הבנים והבנות.
*** כדעת רבינו אליהו בתוס' שם מספר כתובתה נלמד שכתב "ואנא אפלח ואזון ופרנס" וכך נפסק
להלכה (אה"ע ע' ,ג' בהג"ה) אך ר"ת חולק שאינו חייב להשכיר עצמו למזונות ואפלח שבכתובתה
הכוונה לעבודות שבקרקע לחרוש ולזרוע ולקצור ולהביא מזונות אך לא להשכיר עצמו לפועל ואך
שכתב בבהגר"א (שם ט) "דעת רוב הפוסקים כר"ת" אמנם הט"ז (שם ד) הביא תשובת מיימוני בשם
מהר"ם "דכל רבותינו שבצרפת נוהגין לפסוק כרבינו אליהו" .וכל הנדון כלפי אשתו אך כלפי ילדיו
לכו"ע אינו חייב להשכיר עצמו.
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תשובת רבינו :אמנם כן תלוי לפי הענין*.
הפסד יששכר משכרו
שאלה :האם היששכר מפסיד מחלקו ,ואם כן האם כדאי לו לעשות זאת.
תשובת רבינו :כשיש לו חובות וקשה לו ,יעשה זאת**.
דעת הלומד
שאלה :ראש כולל משיג תורמים לכולל ,ועושה הסכמי יששכר וזבולון בלי ידיעת
האברכים .האם מהני.

שאלה :האם אף במקרה שבלעדי התורם לא היה האברך יכול ללמוד ,אינו יששכר וזבולון.
תשובת רבינו :הוא (הלומד תורה) צריך להסכים על זה.

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
הוראה לישראל משבט שאינו לוי
יורו משפטיך ליעקב (לג ,י)
יורו משפטיך ,ראויין אלו לכך (רש"י)
* לכאורה כוונתו שאם בפועל ייצא לעבוד הרי שהזבולון התחייב להחזיק אותו בלימוד וחייב לשלם
זאת .אך אם בפועל לא ייצא לעבוד אלא יחפש מקורות למימון הטיפול או ידחוק עצמו וכיו”ב אינו
חייב לשלם לו .ולפ”ז ה”ה הוצאות נישואי בניו וכיו”ב ,אם בלא”ה ייצא לעבוד מחויב לשלם.
** כלומר שבאמת נגרע מחלקו .אבל כדאי לו כדי שיוכל ללמוד טוב יותר וכדברי המשיב דבר הובא
לעיל (הערה ג) .וכעי”ז באגרות חזו”א (א ,מ”ט) “ואין ראוי לנהוג צרות עין שלא ליהנות מעזריה
וזבולון”.
*** וכ"כ בפשיטות המנח"י (ח ,פ"א ד"ה והנראה) ואף שנתבאר לעיל (הערה ב') שבשביל להיות
תמכין דאורייתא אין צריך להתנות ,מ"מ נתבאר לעיל (הערה י) שיש בזה כמה דרגות של חלוקה
בשכר ולדרגה המבוקשת באמצעות עשיית הסכם א"א לחתום שלא מדעתו.
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תשובת רבינו :וכי הוא בעה”ב על לימוד התורה שלהם .צריך להגיד לנדיב שאין ביכולתו
להבטיח יששכר וזבולון*** אך זכות החזקת תורה תהיה לו.
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בספר ברית שלום (נדפס בשנת תע"ח ,סוף פר' במדבר ,עמ' פז בדפי הספר)
הביא את הגמ' ביומא (כו ,א) :אמר רבא לא משכחת צורבא מדרבנן
דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר ,לוי דכתיב 'יורו משפטיך
ליעקב' וכו' ,ע"כ .ואקשינן בגמ' 'ואימא יהודה נמי דכתיב (תהלים ס ,ט)
יהודה מחוקקי' ,ומתרצינן דכי קאמר רבא ,היינו לאסוקי שמעתא אליבא
דהילכתא ,עיי"ש .והקשה בברית שלום ,מהא דאמרינן (סנהדרין צג ,ב) על
דוד המלך שהלכה כמותו בכל מקום ,אע"פ שהיה משבט יהודה.

וביותר הקשה ,ד'צורבא מרבנן' היינו ת"ח צעיר ,וכדפירש"י אהא
דאמר רבא 'האי צורבא מרבנן דמי לפרצידא דתותי קלא ,כיון דנבט נבט'
(תענית ד ,א)' :צורבא מרבנן ,בחור חריף' ,והיינו תלמיד .ואמרינן בסוטה
(כב ,א-ב) ,שאסור לת"ח להורות עד שיהיה בן ארבעים שנה.
וביאר הברית שלום ,דהא דאמרו בסוטה שאסור להורות עד ארבעים
שנה ,היינו דווקא לשאר שבטי ישראל ,אבל שבט לוי מותר להם להורות
גם קודם ארבעים שנה .וזוהי כוונת הגמ' ביומא 'לא משכחת צורבא
מרבנן דמורה אלא משבט לוי' ,היינו קודם ארבעים שנה ,עיי"ש.
ויש לתמוה על תירוצו ,דהא בסוטה (כב ,ב) ,אקשינן איך רבה הורה
הוראה קודם ארבעים שנה .והלא רבה כהן היה [כמבואר בר"ה (יח ,א)],
ולשיטת הברית שלום שבן שבט לוי מורה גם קודם ארבעים שנה ,מאי
מקשינן בגמ'[ .עוד בענין זה ,ראה מש"כ בגליון שנה ב (גליון כח פר' ברכה אות ג)
ובגליון שנה יב (גליון קלח פר' ברכה אות ג)].
(גליון קצא פרשת וזאת הברכה אות א)

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
 "מורי" ,הוא ה"פסק" למעשה הביצוע. "אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" ,הוא הכושר להסיק את ההלכה מתוךה"שמעתתא" ,להיותה "הלכה למעשה".
 "מחוקקי" ,הוא קביעת הלכה למעשה .כלומר ,הסמכות להחל או "לשייך" אתהמקרה הנדון ,אל ה"פסק" האמור.
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מה שאמר רבא דלא משכחת אלא דשבט לוי ויששכר ,הוא אך "מורי" ,המושתת
על "אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" [של הפוסק] .כח זה לא מצאנו אלא
בשבט לוי ויששכר.
שבט יהודה ,יש בו אמנם "מחוקקי" ,היינו ,הסמכות לשייך את הפסק הראוי,
למקרה הנדון[ .ומ"ש לוי ,או יששכר ,הוא רק כאמור ,להוראה על פי "אסוקי
שמעתתא"].

אך עיקר הקושיא מדוד המלך ,ש"הלכה כמותו בכל מקום" ,בזה הוא דכתיבנן,
דיתכן ,ד"הלכה מותו בכל מקום" ,אולי לא איירי ב"אסוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא" ,דכפי מה שנאמר ,הכוונה בפשט הגמ' מ"ש וכי קאמר רבא היינו
לאסוקי שמעתתא" וכו' ,הכוונה היא לדרגא בפני עצמה ,ליכולת להסיק את
ההלכתא למעשה מתוך הסוגיות ,והיא דרגא בפני עצמה שקיימת אצל בני שבט
לוי ושבט יששכר בלבד ,וצ"ע בכ"ז.
*

תירוץ א .דוד מצאצאי מרים שמשבט לוי

הראשונים והאחרונים [המובאים להלן] עמדו על הקושיה הראשונה ,כיצד אמרו
על דוד המלך שהלכה כמותו בכל מקום (סנהדרין שם) ,הרי היה משבט יהודה,
וההוראה שייכת דווקא אצל בני שבט לוי ויששכר (יומא שם).
והריטב"א (יומא כו ,א ד"ה ואימא) ביאר בשם תוספות (תוספות ישנים ותוספות
הרא"ש שם ד"ה דכתיב) ,שדוד הוא מצאצאי מרים הנביאה (סוטה יא ,ב) ,ואם כן
אף הוא משבט לוי [וכן תירץ גבורת ארי (יומא שם ד"ה אסוקי) ,וראה מה שהוסיף לדון
בזה .וראה עוד בדבר תורה (שמות עמ' שד) שהביא מקורות לכך שמועילה זכות האם].

* התירוצים הבאים (א-י) מיישבים הקושיה הראשונה ,הרי דוד היה משבט יהודה ,והאיך
היתה הלכה כמותו.

ברכה

[מ"ש בעל ה"ברית שלום" ,דהא דאמרו דאסור להורות עד מ' שנה ,אין שבט לוי
או יששכר בכלל ,צע"ג ,הלא היינו טעמא משום דלא קאי אדעתא דרביה עד מ'
שנין ,אטו שבט כהן או לוי קאי אדעתא דרביה לפני כן .ואולי זהו מש"כ ה"ברית
שלום" להוכיח].
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תירוץ ב .כוונת הגמרא לרוב הפעמים
גבורת ארי (שם) תירץ באופן נוסף ,שאין כוונת הגמרא (יומא שם) לומר שלא
שייכת הוראה כלל אלא בשבט לוי או יששכר ,שודאי שמשאר השבטים גם
כן יש שמורים הוראה כראוי ,וגם בשבטים אלו לא תמיד מורים הוראה ,אלא
הכוונה היא שברוב פעמים מורים משבטים אלו ,ולא משבטים אחרים [וראה
מה שהוסיף בענין דוד ושאול].

תירוץ ג .מלך שאני
המהרש"א (ח"א שם ד"ה ואימא) תירץ ,שדווקא דוד שהיה מלך היתה הלכה
כמותו ,אף שהיה משבט יהודה [ובטעם הדבר ראה בתירוצים הבאים] ,אך שאר
בני אדם משבט יהודה שהיו גם כן חכמים ,לא זכו שתהיה הלכה כמותם .ואילו
בשבט לוי ויששכר ,החכמים שבהם היו מורים הוראות אליבא דהלכתא.

תירוץ ד .היה ראש הסנהדרין
מהר"ץ חיות (שם ד"ה אסוקי) תירץ כעין זה ,דשאני דוד שהיה מלך וראש
הסנהדרין .והוסיף ,שמבואר בסוכה (כז ,ב) שאין לך שבט בישראל שלא העמיד
שופט ,וכל שופט היה ראש בית דין ,ממורישי הקבלה ,ובהכרח שמה שאמרו
שבשאר שבטים אין הוראה ,אין הכוונה למלך או לשופט.

תירוץ ה .היה פנוי ממלאכה
החתם סופר (שו"ת או"ח ח"א סי' רח) ביאר ,שבדרך כלל ההוראה יוצאת משבט
לוי או יששכר ,משום שהם פנויים ממלאכה ,שהרי שבט לוי מקבל תרומות
ומעשרות ,ושבט יששכר קיבל פרנסתו מזבולון ,ולכן יכלו להורות הוראה .אך
הוא הדין לכל מי שעושה מלאכתו עראי ותורתו עיקר ,ומטיל על עצמו עול
תורה ועול הציבור ,ומסתפק במה שהציבור מזמינים לו פרנסתו ,ואינו רודף
אחרי הממון ,הרי הוא ככהן הנגש אל ה' בכל עת ,והלכה כמותו.
ולפי זה יש ליישב ,דשאני דוד שהיה מלך ,והיה פנוי ממלאכה ,ולכן יכל להורות.
ובפרט לפי המבואר בחז"ל (ברכות ג ,ב-ד ,א) שדוד היה עוסק הרבה בתורה
ובהוראה [וראה עוד להלן (תירוץ כ) ,שלפי זה יש ליישב הקושיה השלישית].
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תירוץ ו .פרק מעליו עול החשבונות
כעין זה מבואר ברמב"ם (פי"ג מהל' שמיטה ויובל הי"ג) :ולא שבט לוי בלבד ,אלא
כל איש ואיש מכל באי העולם ,אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו ,להבדל
לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו ,לדעה את ה' ,והלך ישר כמו שעשהו האלהים,
ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם ,הרי זה נתקדש
קדש קדשים ,ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים .ויזכה לו בעה"ז
דבר המספיק לו ,כמו שזכה לכהנים ללוים .הרי דוד עליו השלום אומר (תהלים
טז ,ה) 'ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי' [ומבואר שדוד המלך היה דינו כשבט
לוי].

עוד משמע במהר"ץ חיות (שם) ,שיש ליישב לענין דוד המלך שהיה גם כן
נביא ,כמבואר ברש"י (מגילה יד ,א ד"ה נבואה) שדוד היה אחד מארבעים ושמונה
נביאים שעמדו לישראל ,ומי שהוא נביא ,אף אם הוא משאר השבטים ,הלכה
כמותו [ויש להוסיף ,שמבואר בסוכה (שם) ,שאין שבט בישראל שלא העמיד נביאים,
ואם כן הדבר שייך בכל השבטים].

תירוץ ח .היה נמלך במפיבושת
היעב"ץ (בתוס' יומא שם ד"ה יהודה) תירץ ,שדוד המלך לא היה מורה לבדו,
אלא היה נמלך במפיבושת רבו בכל ענין ,ולכן היתה הלכה כמותו [וכפי שאמרו
בברכות (ד ,א) :כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם ,לא חסיד אני ,שכל
מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ,ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר
ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה .ול א עוד ,אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת
רבי ,ואומר לו :מפיבשת רבי ,יפה דנתי ,יפה חייבתי ,יפה זכיתי ,יפה טהרתי ,יפה טמאתי,
ולא בושתי וכו' .תנא :לא מפיבשת שמו אלא איש בשת שמו ,ולמה נקרא שמו מפיבשת,
 -שהיה מבייש פני דוד בהלכה].

תירוץ ט .היה עניו ביותר
עיון יעקב (שם ד"ה לא) תירץ ,דשאני דוד שהיה עניו מאוד ,שנאמר (שמואל א יז,
יד) 'ודוד הוא הקטן' [ואמרו במגילה (יא ,א) :הוא בקטנותו מתחילתו עד סופו ,כשם
שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה ,כך במלכותו הקטין עצמו אצל מי
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שגדול ממנו בחכמה] ,ולכן זכה שתהיה הלכה כמותו אף שבא משאר השבטים .ומטעם
זה אף בית הלל זכו שתהיה הלכה כמותם [וכפי שאמרו בעירובין (יג ,ב) :אמר רבי אבא
אמר שמואל ,שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל ,הללו אומרים הלכה כמותנו והללו
אומרים הלכה כמותנו .יצאה בת קול ואמרה :אלו ואלו דברי אלהים חיים הן ,והלכה כבית
הלל .וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים ,מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן
 מפני שנוחין ועלובין היו ,ושונין דבריהן ודברי בית שמאי .ולא עוד אלא שמקדימיןדברי בית שמאי לדבריהן].

תירוץ י .עסק בתורה וגמילות חסדים
עיר בנימין (נדפס בשנת תפ"ב ,על ירושלמי פאה פ"א ה"א ,אות ב) ביאר ,שמי
שעוסק בתורה ובגמילות חסדים ,גם אם הוא משאר שבטים ,יכול להורות
אליבא דהלכתא .שהרי אמרו חז"ל (ב"ק יז ,א) ,שכל העוסק בתורה ובגמילות
חסדים זוכה לבינה כיששכר .ולפי זה יש ליישב ,שדוד המלך עסק בתורה
ובגמילות חסדים [שהרי פרנס את ישראל] ,ולכן זכה להורות כהלכה.
*

תירוץ יא .בשוין מותר להורות

בשאלתנו הובאה קושיית הברית שלום (שם) ,שהקשה ש'צורבא מרבנן' היינו
תלמיד חכם צעיר ,כפי שכתב רש"י (תענית ד ,א ד"ה צורבא) 'צורבא מרבנן ,בחור
חריף' ,והיינו תלמיד .ומצד שני מבואר בסוטה (כב ,א-ב) ,שאסור לתלמיד חכם
להורות עד שיהיה בן ארבעים שנה.
וכך אמרו בסוטה (שם) :אמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב ,מאי דכתיב
(משלי ז ,כו) 'כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה' [באשה זרה משתעי,
ותלמיד שאינו נוהג עצמו כשורה קרי ליה נמי הכי (רש"י)]' ,כי רבים חללים הפילה'
 זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה ['הפילה' לשון נפל שלא כלו לו חדשיו(רש"י)]' ,ועצומים כל הרוגיה'  -זה תלמיד חכם שהגיע להוראה ואינו מורה
['ועצומים' לשון 'עוצם עיניו' (ישעיהו לג ,טו) ,שסוגרים פיהם ואינם מורים לצורכי הוראה
(רש"י)] .ועד כמה [הוי ראוי להוראה (רש"י)] ,עד ארבעין שנין.
והקשתה הגמרא :איני ,והא רבה אורי [וכל שנותיו אינן אלא ארבעים ,כדאמרינן
בר"ה (דף יח ,א) רבה ואביי מדבית עלי קאתו כו' (רש"י)] .ותירצה :בשוין [אם שוה
* התירוצים הבאים (יא-כג) מיישבים הקושיה השניה ,כיצד שייך ‘צורבא [-בחור] מדרבנן
דמורי’ ,הרי אסור להורות לפני גיל ארבעים.
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לגדול העיר בחכמה מותר להורות ,או שאין זקן ממנו בעיר (רש"י) .וכעין הנ"ל מבואר
גם בעבודה זרה (יט ,ב) ,אלא ששם הגירסא 'והא רבא אורי' ולא 'רבה' .ויש שגרסו כן גם
בסוטה (שם) ,ולכן נקטו חלק מהמפרשים המובאים בהמשך 'רבא' .וראה להלן (תירוץ
כז) מה שיש ליישב לפי זה].

ויש שתירצו לפי זה בפשטות ,שמבואר שכל האיסור הוא כשיש גדול ממנו ,אך
אם הוא שוה לגדול העיר בחכמה ,או כשאין זקן ממנו בעיר ,מותר לו להורות
אף בפחות מגיל ארבעים ,ואם כן באופן זה שייך 'צורבא דרבנן דמורי' [וצ"ע
קושייתו].

ולפי דבריהם חוזרת הקושיה ,שהרי משמע מדבריהם שגם בשוין אסור להורות
בפחות מגיל ארבעים [אם משום שגרסו אחרת ,אם משום שמסיבה כלשהי סברו שאין
זה להלכה ,וראה עוד להלן בכוונתם].

תירוץ יב .כשאין מורה אחר מותר
הרדב"ז (שו"ת ח"ו סי' ב' אלפים קמז) כתב ,שכל קושיית הגמרא (שם) נובעת
מכך ,שהדבר ידוע שהיו בימי רבא כמה וכמה גדולים שהגיעו להוראה ,וחידשה
הגמרא שאף על פי כן היה מותר לו להורות ,כיון שלא היו גדולים ממנו .אך אם
לא היה שם מי שראוי להוראה ,לא היתה הגמרא מקשה כלל ,משום שפשוט
שבאופן זה מותר להורות [שהרי אם יש לפנינו מי שראוי להוראה ולא הגיע לארבעים,
או מי שהגיע לארבעים ולא הגיע להוראה ,עדיף שיורה זה שהגיע להוראה].

ולפי זה מיושב גם לפי דעת הרי"ף (שם) והרא"ש (שם) ,שמדובר באופן שאין
אדם אחר שראוי להורות ,ובאופן זה בודאי מותר להורות בפחות מגיל ארבעים.

תירוץ יג .מונים ארבעים משעה שהתחיל ללמוד
עוד כתב הרדב"ז (שם) ,שהטעם שהרי"ף (שם) והרא"ש (שם) לא העתיקו את
התירוץ שמדובר 'בשוין' ,הוא משום שהם מפרשים מה שאמרו 'עד ארבעין
שנין' ,שאין הכוונה משעת הלידה [גיל ארבעים] ,אלא משעה שהתחיל ללמוד

ברכה

אמנם הרי"ף (ע"ז ה ,ב) הביא דברי הגמרא כך :והיינו דאמר רבי אבא אמר
רב הונא אמר רב ,מאי דכתיב 'כי רבים חללים הפילה' ,זה תלמיד שלא הגיע
להוראה ומורה' ,ועצומים כל הרוגיה ,זה תלמיד שהגיע להוראה ואינו מורה.
ועד כמה ,עד ארבעין שנין .וכעין זה הביא הרא"ש (שם פ"א סי' יח) ,ושניהם לא
הביאו את סוף הגמרא 'והא רבה אורי ,התם בשוין'.
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[כמבואר בתוספות (סוטה כב ,ב ד"ה ועד)] ,ואם כן הוא בן קרוב לשישים שנה,
ובאופן זה אפילו יש גדול ממנו יכול להורות [שאם לא כן לעולם לא יורה אלא אחד,
והוא הגדול בחכמה ,ואין זה מסתבר] .אלא שהגמרא הקשתה מרבא שלא הגיע
לארבעים מלידתו ,ולכן הוצרכה לתרץ שבאופן זה לא יורה אלא כשיש שוה לו.
אבל באופן רגיל שהוא פחות מארבעים ללימודו ,וקרוב לשישים ,פשוט שיכול
להורות אפילו כשיש גדול ממנו בחכמה.
ולפי זה מיושב גם לפי דעת הרי"ף (שם) והרא"ש (שם) ,שאף הם מודים שמותר
להורות עד גיל ארבעים בשוין ,ועד ארבעים שנה מהלימוד אף כשאינם שוים
[וראה עוד להלן (תירוץ כ) בביאור שיטתם].

תירוץ יד .אין עבירה להורות
עוד כתב הרדב"ז (שם) ,שגם באופן שיש את האיסור ,אין זה אלא דין על האדם
עצמו שלא יורה ,אך אין זו עבירה שאחרים מצווים להפרישו ממנה .וגם אין
הוראותיו בטלות באופן זה ,משום שיכול לומר שהוא בטוח שלא יטעה ,ובפרט
כשהוא מורה מתוך הספר.
ולפי זה יש ליישב ,שמה שאמרו (יומא שם) ששייך צורבא דרבנן שמורה ,מדובר
באופן שעבר והורה ,אף שהוא פחות מארבעים ,שבאופן זה אין הוראתו בטלה
[וכן יש ליישב לפי ההיתרים הבאים].

תירוץ טו .באקראי מותר
עוד כתב הרדב"ז (שם) ,שכל הדברים הללו אמורים במי שקובע עצמו להוראה,
אך אם שואלים ממנו דין באקראי בעלמא ,מותר לו להורות [ודייק זאת מלשון
הרמב"ם (פ"ה מהל' ת"ת ה"ג) :במה דברים אמורים בדבר שנקרה מקרה ,אבל
לקבוע עצמו להוראה ולישב ולהורות לכל שואל ,אפילו הוא בסוף העולם ורבו
בסוף העולם ,אסור לו להורות עד שימות רבו ,אלא אם כן נטל רשות מרבו.
ולא כל מי שמת רבו מותר לו לישב ולהורות בתורה ,אלא אם כן היה תלמיד
שהגיע להוראה].

תירוץ טז .כשנטל רשות מרבו מותר
עוד כתב הרדב"ז (שם) ,שכל הדברים הללו אמורים במי שלא נטל רשות מרבו
[או שרבו מת קודם שנתן לו רשות] ,אך אם נטל רשות מרבו יכול להורות .משום

עיון

הכרב

הפרשה

המק

שעיקר הטעם הוא משום כבוד הרב ,או משום שיש לחשוש שיטעה בלשונו
או בעיונו ,ואם רבו נתן לו רשות ,בהכרח שיודע שהוא ראוי לכך .וכתב שעל זה
סמכו בדורות הללו ,שהבחורים מורים הוראות ,משום שאנו סומכים על רשות
רבם [ודייק זאת מדברי הרמב"ם (שם)].

תירוץ יז .בדיני ממונות מותר

תירוץ יח .המפסיד צריך לבדוק
הרדב"ז (שם) הקשה על דבריו האחרונים ,שלכאורה יש לחשוש שזה שהפסיד
בדין לא יבדוק אם הדיין טעה בדין ,ויפסיד מכך .ותירץ ,שבאופן זה הוא הפסיד
לעצמו ,משום שהיה לו לבדוק .שהרי באיסור והיתר הכל סומכים על פסק
המורה ,ואילו בהפסד ממון אין סומכים עליו ,עד שיודעים שפסק יפה [ולכן לא
הוזכר ענין זה של ארבעים שנה לענין דיינים].

תירוץ יט .הרמב"ם השמיט דין זה
הרמב"ם (פ"ה מהל' ת"ת ה"ד) השמיט לגמרי דין זה של גיל ארבעים ,וכתב באופן
כללי כך :וכל תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה ,הרי זה רשע שוטה וגס הרוח,
ועליו נאמר (משלי שם) 'כי רבים חללים הפילה' וגו' .וכן חכם שהגיע להוראה
ואינו מורה ,הרי זה מונע תורה ,ונותן מכשולות לפני העורים ,ועליו נאמר (שם)
'ועצומים כל הרוגיה' .אלו התלמידים הקטנים ,שלא הרבו תורה כראוי ,והם
מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם ,וקופצין ויושבין בראש
לדין ולהורות בישראל ,הם המרבים המחלוקת ,והם המחריבים את העולם,
והמכבין נרה של תורה ,והמחבלים כרם ה' צבאות ,עליהם אמר שלמה בחכמתו
(שיה"ש ב ,טו) 'אחזו לנו שועלים ,שועלים קטנים מחבלים כרמים' [ואם נאמר
שהרמב"ם אינו סובר דין זה ,מיושבת הקושיה בפשטות .וראה עוד בתירוצים הבאים
בביאור שיטתו].

ברכה

עוד כתב הרדב"ז (שם) ,שכל מה שצריך שיגיע לכלל שנים כדי להורות ,הוא
דווקא כשבא להורות באיסור והיתר [או בהוראות של פסול וכשר ,טמא וטהור],
שאם יטעה נמצא שסומכים על הוראתו .אך לדון דיני ממונות מותר בכל אופן,
משום שאם טעה בדבר משנה ,או בדבר הכתוב בפוסקים ,הרי זה חוזר ,ואם
טעה בשיקול הדעת משלם מביתו [ופרטי הדינים בזה מבוארים ברמב"ם (פ"ו מהל'
סנהדרין הלכה א-ד)].

ומק

עיון

הכרב

הפרשה

תירוץ כ .הנידון כמה יכול לעכב עצמו
הר"ן (ע"ז ה ,ב מדפי הרי"ף ד"ה ושמעינן) תמה על הרמב"ם (שם) ,מדוע השמיט
דין זה ,שיש לחלק בין ארבעים לפחות מארבעים ,ובין אופן שיש גדול ממנו
לשאין גדול ממנו .וכן תמה על הרי"ף (שם) שהביא דין זה שאין להורות בפחות
מארבעים ,אך השמיט את הדין שבשוין אפשר להורות בפחות מגיל ארבעים
[כמובא לעיל (תירוץ יא)].
והכסף משנה (שם) ביאר ,שהרי"ף והרמב"ם מפרשים מה שאמרו בגמרא (שם)

'ועד כמה' ,שמדובר על מי שהגיע להוראה ,והנידון הוא עד כמה רשאי הוא
לעכב עצמו מלהורות .ועל כך אמרו ,שעד ארבעים שנה רשאי הוא לעכב
עצמו ,ולא יותר .והקשתה הגמרא שרבא הורה קודם ארבעים שנה ,ואם היה
יכול לעכב עצמו מלהורות ,היה לו לנהוג מידת חסידות ,ולא להורות כל זמן
שהוא יכול להתעכב .ותירצה ,שבמקומו לא היה גדול ממנו ,ולכן לא היה רשאי
לעכב עצמו מלהורות.
ולפי זה תירץ ,שהרי"ף השמיט ענין זה של רבא ,משום שכל הקושיה היתה
מצד מידת חסידות ,שראוי לו להתעכב ,ובדורות אלו לא מצויה כל כך מידת
חסידות .והרמב"ם השמיט את כל הענין של ארבעים שנה ,משום שבזמנו רבו
הקופצים להורות קודם הזמן ,כמבואר בדבריו שם ,ועל כן לא הוצרך לכתוב עד
כמה רשאי לעכב עצמו מלהורות ,משום שהלואי שלא יקדימו להורות קודם
שיגיעו להוראה ,וכל שכן שאין לחשוש שלא יתעכבו מלהורות לאחר שיגיעו.
ועוד ,שבזמן הזה כיון שרבו הקופצים להורות קודם הזמן ,מי שהגיע להוראה
אינו רשאי להתעכב כלל ,שמא יקדמנו מי שאינו ראוי להוראה.
ולפי דבריו מיושבת קושייתנו ,שבאמת אין איסור להורות קודם ארבעים ,וכל
האיסור הוא להתעכב לאחר ארבעים ,כשראוי להורות.

תירוץ כא .הדבר תלוי בחכמה
הלחם משנה (ת"ת שם) ביאר מה שהרמב"ם (שם) השמיט דין זה ,שהוא סובר
שעיקר הענין בזה אינו תלוי בגיל ,אלא בחכמה .וענין זה של ארבעים שנה
היה שייך דווקא בזמנים הקדמונים ,שלא היו לומדים אלא מפי הרב ,אך עתה
שהתורה בכתב ואנו לומדים מפי ספרים ,בודאי שאין צריך ארבעים שנה לצורך
כך ,ולכן תלה זאת הרמב"ם רק בכך שיהיה חכם גדול [וכתב שכעין זה שמע מחכם
אחד ,שבזמן הזה אין דין של 'מורה הלכה בפני רבו' ,משום שאנו לומדים מפי ספרים,
והספרים הם המלמדים אותנו].

עיון

הפרשה

הכרב

זמק

תירוץ כב .הכל מדברי המקשה
באר יהודה (ת"ת שם) ביאר ,שהרמב"ם (שם) מפרש מה שאמרו בסוטה (שם)
'והא רבא אורי בשוין' [וכן יש לגרוס בעבודה זרה (שם) ,וראה בגירסאות שלפנינו],

שהכל קושיה אחת ,ואין זו קושיה ותירוץ .והיינו שהגמרא מקשה שרבא הורה
קודם גיל ארבעים ,ומוסיפה שאין ליישב שהורה משום שהוא הגדול ,שהרי
הורה גם כשהיה עמו אדם השוה לו ,ובהכרח שאין הדבר תלוי בארבעים שנה,
ובכך נדחה ענין זה.

תירוץ כג .האיסור כשנחלקים עליו
'ועד כמה' ,שהכוונה היא באיזה גיל אדם הוא ראוי להוראה ,ולפסוק דין מדעתו
ולסמוך על דעתו ,כאשר יש חכם אחר שחולק עליו וגדול ממנו בשנים ,ועל כך
אמרו שמגיל ארבעים הוא ראוי לכך .אך עצם ההוראה מותרת גם בפחות מכך.
והמקשן הבין שכוונת הדברים כפשוטם ,ממתי ראוי להורות ,והקשה על כך
שרבא הורה .ותירצו לו שמדובר שם 'בשוין' ,והיינו כשהחכם האחר אינו חולק
עליו ,אבל באופן שהם חלוקים לא היה מורה בפחות מארבעים שנה [וצ"ע מדוע
הרמב"ם לא הביא את הדין שצריך ארבעים שנה ,באופן שבא לחלוק].
*

תירוץ כד .בזמן רבה לא היו תרומות

לפלגות ראובן (ח"ז עמ'  )50הקשה הקושיה השלישית ,שאם נאמר שבני
שבט לוי יכולים להורות קודם גיל ארבעים [כמבואר בשאלתנו בישוב הקושיות
הראשונות ,וכן תירץ עיון יעקב (שם)] ,לא מובנת קושיית הגמרא (סוטה שם) 'והא
רבה אורי' ,שהרי רבה היה כהן ,ועל כן היה יכול להורות.
ותירץ ,שהטעם ששבט לוי יכולים להורות קודם ארבעים ,הוא משום שהם
מקבלים תרומות ומעשרות ,ופנויים לתורה [כמבואר לעיל (תירוץ ה)] .וזה שייך
דווקא בזמן שישראל שרויים על אדמתם ,ונוהגים דיני תרומות ומעשרות ,אך
רבה היה בבבל ,ועל כן לא היה לו יתרון כלל בענין זה.

* התירוצים הבאים (כד-כז) מיישבים הקושיה השלישית ,שאם נאמר ששבט לוי יכולים
להורות קודם גיל ארבעים ,מהי קושיית הגמרא על רבה [הכהן] שהורה.

ברכה

קול בן לוי (ת"ת שם) ביאר ,שהרמב"ם (שם) מפרש מה שאמרו בסוטה (שם)

חמק

עיון

˙פיל‰
הכרב

הפרשה

תירוץ כה .בזמנו היה את רב חסדא

תורת הלויים (עמ' נ אות ח) תירץ בשם האדר"ת ,שכיון שבזמן רבה היה את רב
חסדא (שבת י ,א) ,שהיה גם כן כהן (ברכות מד ,א) ,ורב חסדא היה קשיש ממנו
(מו"ק כח ,א) ,אפשר שבאופן זה היה אסור לרבה להורות [וסיים 'ויש לדחות' ,עיין
שם].

תירוץ כו .בראש השנה יש לגרוס 'רבא'
יש שתירצו לפי הגירסא שהובאה ברש"י (ראש השנה יח ,א ד"ה אביי) 'אביי ורבא
מדבית עלי אתו' ,ולפי זה מדובר שם על רבא ,ואין ראיה שרבה היה כהן.
אמנם תירוץ זה דחוק הוא ,משום שהגירסא בגמרא לפנינו (שם) היא 'רבה',
וכן הגירסא בראשונים [רבינו חננאל ,תוספות ,רשב"א ,ריטב"א ור"ן (שם)] ,וכן הביא
רש"י עצמו בסוף דבריו ,ואף הקשה על הגירסא 'רבא'.

תירוץ כז .בעבודה זרה הגירסא 'רבא'
יש שתירצו להיפך ,שהנה בעבודה זרה (יט ,ב) הובא הענין כמו בסוטה (שם),
אלא ששם הגירסא 'והא רבא אורי' [וכגירסא זו נקטו כמה אחרונים המובאים
לעיל] .ואם כן מיושב היטב ,שבראש השנה מדובר ב'רבה' כגירסת הראשונים
(שם) ,והוא אכן היה כהן ,ואילו בנידון דידן מדובר על רבא ,שהוא לא היה כהן
[כמבואר בראשונים הנ"ל] ,ועל כך הקשו כיצד הורה.
אך יש לדחות ,שברש"י בעבודה זרה ובסוטה (שם ד"ה והא) מבואר ,שכל
הקושיה 'והא רבא [או רבה] אורי' היא מכח הסוגיא בראש השנה (שם) ,שמבואר
בה שכל ימיו של רבא [או רבה] היו ארבעים שנה .ואם כן מבואר להדיא שאין
לחלק בין הסוגיות הללו ,וכולם עוסקים באותו אמורא שהיה כהן.

חזק חזק ונתחזק

עיון

הכרב

הפרשה

טמק

פרשת

ברכה

תוכן עניני פרשת בראשית
עיון הפרשה
א .פתיחת התורה ב'בראשית' ...............................................................קנא
ב .השבת 'עליכם השלום' באמצע קידוש לבנה.............................קנב
ג .ציווי האיש במצות פריה ורביה ........................................................קנג
ד .עבודת ושמירת גן העדן....................................................................קנה
ה .האם נח ראה את אדם הראשון......................................................קנה

אביטה ארחותיך
ו .התנועות.....................................................................................................קנו

אשיחה

בחוקיך........................................קנט

ז .עדות על מעשה בראשית  -הגאון רבי דוד פלק .ח .רמז 'בשגם'
על משה  -הרה"ג אברהם חיים הרש.

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
נגלה אליו מרן החזו"א זצ"ל בחלומו וחזר בו  -הגאון הגדול רבי
ניסים קרליץ זצוק”ל ..............................................................................קסא

קונטרס התשובות
תוספת שבת ויו"ט ..................................................................................קסב

בראשית

עיון

תישארב

הפרשה

אנק

פרשת בראשית
א .פתיחת התורה ב'בראשית'
בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ (א ,א)
אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם ,שהיא
מצוה ראשונה שנצטוו ישראל ,ומה טעם פתח בבראשית ,משום כח מעשיו הגיד
לעמו לתת להם נחלת גוים ,שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם
שכבשתם ארצות שבעה גוים ,הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא ,הוא
בראה ,ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה
לנו (רש"י)

להתחיל את התורה וכו' ומה טעם פתח בבראשית ,שרק התחלת ופתיחת התורה צריכה
להיות 'החודש הזה לכם' ,כיון שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל ,ובראשית וכל שאר
הפרשיות יכתבו אחר כך ,זה אינו ,דא"כ מהו התירוץ 'משום כח מעשיו הגיד לעמו' וכו',
הלא גם אילו היו פר' בראשית וכל מעשה הבריאה וכו' כתובים אחרי פרשת החודש יש
בהם התשובה לטענת אומות העולם 'ליסטים אתם' ,וא"כ הדרא קושיא לדוכתה מפני
מה פתח בבראשית .ועל כרחך שכוונת קושית רש"י שעניינים אלו לא יהיו כתובים כלל,

ולזה תירץ שיש בהם צורך .וראה גור אריה].
אלא דלפי"ז יש להקשות ,הלא בספר בראשית נזכרו ציוויים על
כמה מצוות ,כמו פריה ורביה ,מילה וגיד הנשה ,ואיך אפשר לומר שהיה
לתורה להתחיל רק מ'החודש הזה לכם' ,והרי בכך היו נשמטות ממנה
המצוות הנ"ל.
[הנה גבי מצות מילה יש ליישב ,שהיינו יודעים מצוה זו מהכתוב בפר' תזריע
(ויקרא יב ,ג)' :וביום השמיני ימול בשר ערלתו' ,אבל מצות פריה ורביה כתובה רק בספר
בראשית .ואף שבסנהדרין (נט ,ב) איתא שפריה ורביה נשנית בסיני ,בכתוב (דברים ה,
כז)' :לך אמור להם שובו לכם לאהליכם' ,אך יעו"ש למסקנת הגמ' וברש"י (ד"ה לכל דבר)

בראשית

פשטות לשון רש"י 'לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש
הזה לכם' ,משמע ,שהקושיה היא שכל הפסוקים שנאמרו לפני זה ,לא
היו צריכים להיות כתובים כלל בתורה [דאין לומר שכוונת רש"י שלא היה צריך

בנק

עיון

תישארב

הפרשה

שאין זה ציווי כי אם רשות ,שלישראל הותר להם לשוב לאהליהם משא"כ משה רבינו.

וא"כ אכתי צריכא לן לספר בראשית משום ציווי המצוה ,ושוב צ"ע].

ב .השבת 'עליכם השלום' באמצע קידוש לבנה
ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים (א ,טז)
ואת הכוכבים ,על ידי שמיעט את הלבנה ,הרבה צבאיה להפיס דעתה (רש"י)

בביאור הלכה (סי' תכו סעי' ב ד"ה ומברך מעומד) ביאר הא ד'תנא דבי
רבי ישמעאל ,אלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל פני אביהם שבשמים
פעם אחת בחודש דים' ,הכוונה במה שאמר 'להקביל' ,היינו שעל ידי
הלבנה ושאר צבא השמים ששומרים תמיד את תפקידם ,אנו רואים
גדולתו של הקב"ה וכו' ,וכלל הברכה לה' יתברך לבדו ,ולזולתו ח"ו אין
לברך ולהתפלל ,רק על ידי הלבנה נראה גבורותיו ,עכ"ד ,עיי"ש עוד.
וברמ"א (שם) איתא :ואומר 'תפול עליהם' וגו' ולמפרע וכו' ,ויאמר
לחבירו שלש פעמים 'שלום עליך' .ומשיב הוי כשואל ,ע"כ.
וביאר המשנ"ב (ס"ק טז) הטעם שנוהגים לומר לחבירו 'שלום עליכם',
מפני שבתחילה אומרים את הפסוק 'תפול עליהם אימתה ופחד',
ולכאורה היה צד שישתמע מזה כאילו שהוא אמר כן על אלו שעמדו
לידו .לכן מיד לאחר הפסוק הזה אומר לאלו העומדים לידו 'שלום
עליכם' ,כדי לומר בזה שלא עליכם כוונתי במה שאמרתי 'תפול עליהם'
וגו' ,עיי"ש.
והנה מצוי מאד בשעת קידוש הלבנה ,שלא כולם מתחילים הברכה
באותו זמן .והרבה פעמים אחד אומר לחבירו 'שלום עליכם' כשהלה
באמצע הברכה .ויש לדון ,אם זה האוחז באמצע הברכה מותר לענות
לחבירו 'עליכם השלום' ,או לא.
דהנה בשו"ע (או"ח סו ,א) נפסק :בין הפרקים ,שואל בשלום אדם
נכבד ,ומשיב שלום לכל אדם ,ובאמצע ,שואל בשלום מי שהוא ירא
ממנו ,וכו' ומשיב שלום לאדם נכבד ואפילו באמצע הפסוק ,חוץ מפסוק
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שמע ישראל ובשכמל"ו וכו' ,ע"כ .מבואר ,שבאמצע הפרק מותר להשיב
שלום רק לאדם נכבד .ולפי"ז בקידוש לבנה ,כל זמן שלא סיים עדיין
הברכה ,הרי הוא בגדר 'אמצע הפרק' ,ולפיכך אם יבא אדם נכבד ויאמר
בקידוש לבנה באמצע הפרק 'שלום עליכם' ,יהיה מותר לענות לו .אבל
מי שאינו בגדר אדם נכבד ,אסור להשיב לו 'עליכם השלום'.

ג .ציווי האיש במצות פריה ורביה

ויברך אתם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את
הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה
הרמשת על הארץ (א ,כח)
וכבשה ,חסר וי"ו ,ללמדך שהזכר כובש את הנקבה וכו' ,ועוד ללמדך שהאיש
שדרכו לכבוש מצווה על פריה ורביה ולא האשה (רש"י)

מהא דפירש"י 'ללמדך שהאיש שדרכו לכבוש מצווה על פריה ורביה'
משמע ,שקרא דידן דכתיב 'ויאמר להם אלקים פרו ורבו' אינו בגדר ברכה
שיפרו וירבו ,אלא ציווי ,וכאן נצטוה האדם במצות פרו ורבו [וכן פי' החינוך
(מצוה א) שכתב' :בראשית' יש בה מצות עשה אחת ,והיא מצות פריה ורביה שנאמר 'ויברך

אותם אלקים ויאמר להם פרו ורבו' ,מפורש דקרא דידן הוא למצוה ולא לברכה].
אמנם יל"ע ,מהא דפירש"י להלן בפרשת נח (ט ,ז) קרא 'ואתם פרו
ורבו שרצו בארץ ורבו בה' ,וז"ל' :ואתם פרו ורבו' ,לפי פשוטו הראשונה
לברכה [היינו הא דכתיב (שם בפסוק א)' :ויברך אלקים וגו' ויאמר להם פרו ורבו' וגו']
וכאן לציווי ,וכו' ע"כ .ולכאורה ,לפמש"נ ,הציווי על מצות פו"ר כבר נצטוו

בראשית

אמנם לפי מה שנתבאר במשנ"ב הטעם שאומרים 'שלום עליכם'
הוא רק משום הפסוק 'תפול עליהם' וגו' ,ולפי"ז י"ל דאמירת 'שלום
עליכם' הזו היא לא בגדר שאילת שלום ,שהרי אין לו שום כוונה לדרוש
כעת בשלום חבירו ,וכל מה שהוא אומר כן הוא בשביל מטרה אחת,
לומר שלא התכוין לומר עליו הפסוק 'תפול עליהם' וגו' ,וא"כ יש לומר
דסגי במה שאומר כן לחבירו ,וחבירו אינו צריך לענות לו מאומה ,ויל"ע
בזה[ .ראה עוד במשנ"ב (שם סק"ב) מש"כ בשם החינוך ,ודו"ק].
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כאן בפר' בראשית ולמה צריכים עוד ציווי.
עוד צ"ע ,דהנה בתשו' רש"י (סי' קצו) נקט ,ד'פרו ורבו' קאי לא רק על
האדם ,אלא על כל בעלי החיים ,וז"ל' :ויברך אותם אלקים' ,לאדם ולחוה
ולכל הבריות ,ומה ברכה ברכו לכולן' ,פרו ורבו ומלאו את הארץ' ,הוסיף
עוד ברכה לאדם ולחוה שישלטו בכל הבריות ,שנאמר 'ומלאו את הארץ
וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ'.
מפורש ברש"י דקרא דידן הוא לברכה ולא לציווי .וכן בכתובות (ה ,א)
איתא בברייתא דבר קפרא שבתולה נשאת ברביעי ונבעלת החמישי,
הואיל ונאמרה בו ברכה לדגים ,ואלמנה נשאת בחמישי ונבעלת בשישי,
הואיל ונאמרה בו ברכה לאדם .ופירש"י :ברכה לאדם 'פרו ורבו ומלאו
את הארץ' ,שוב מפורש ברש"י שפסוק זה דידן ,האמור ביום השישי הוא
ברכה [וראה העמק דבר] .וזה דלא כפירושו כאן [וראה כמו כן ברמב"ן (כאן ולהלן
ט ,ז) שפי' קרא דהכא לברכה ,ודפרשת נח לציווי].
ומאידך יל"ע ,דהא איתא בסנהדרין (נט ,ב) :כל מצוה שנאמרה לבני
נח ונשנית בסיני לזה ולזה נאמרה .ופרכינן :והרי פריה ורביה שנאמרה
לבני נח דכתיב 'ואתם פרו ורבו' ונשנית בסיני 'לך אמור להם שובו לכם
לאהליכם' וכו' ,ע"כ .מפורש בגמ' שהציווי של פו"ר הוא בפרשת נח,
דהתם כתיב האי קרא ד'ואתם פרו ורבו' ,ומדלא הביאה הגמ' את הפסוק
שלנו בפרשת בראשית (כאן) משמע שאינו למצוה ,אלא לברכה.
וראה ביבמות (סה ,ב) :האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה,
רבי יוחנן בן ברוקה אומר על שניהם הוא אומר 'ויברך אותם אלקים ויאמר
להם אלקים פרו ורבו' .מבואר שר' יוחנן בן ברוקה יליף מצות פו"ר מקרא
דידן דפרשת בראשית ,ועיי"ש בגמ' דטעמייהו דרבנן הוא מדכתיב
'וכבשוה' איש דרכו לכבוש ואין אשה דרכה לכבוש [כמו שפירש"י כאן].
הרי שגם רבנן ילפי מצות פו"ר מקרא דידן ,וכדמייתי החינוך וכמשמעות
רש"י כאן ,וצ"ע מרש"י להלן בפר' נח ,וכן מתשו' רש"י ומרש"י דכתובות
כנ"ל ,וכן צ"ע דעת הרמב"ן.
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ד .עבודת ושמירת גן העדן

ויקח ה' אלקים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה
(ב ,טו)

הנה דינא הוא (שו"ע אהע"ז סד ,א) ,שחתן אסור בעשיית מלאכה.
וא"כ יש לעיין ,כיצד הופקד אדם הראשון לעבוד את הגן ולשומרו,
הלא היה חתן ביום חופתו ,וחתן אסור בעשיית מלאכה.
עוד צ"ב ,מהו דכתיב הכא' :לעבדה' ,הא בסמוך (פסוק ט) נאמר:
'ויצמח ה' אלקים מן האדמה כל עץ' וגו' ,ומעשה הקב"ה הוא לדורות
עולם ,ומה צריך בכלל לעבדה [וראה במדרש רבה (בראשית לד ,יא) ,שגם מעשה
האדם בימי דור המבול היו זורעים פעם אחת בארבעים שנה ,וכאן הוא מעשה ה'].

ה .האם נח ראה את אדם הראשון

ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן .ויקרא
את שמו נח (ה ,כח-כט)
הנה לפי חשבון השנים יוצא ,שנח נולד בשנת נ"ו לאלף השני.
ובספר צדה לדרך (לרבינו מנחם בן זרח) בתחילת ההקדמה לספרו
איתא :עלינו לשבח לאדון הכל וכו' וברא את האדם בצלמו וכו' ,ויולד
בדמותו בצלמו ,שת ,אשר ממנו הושתת מין האדם בעולם ההויה .ואחריו
וממנו יצאו היחידים אשר נקבו בשמות ,כנח ושם ועבר ,אשר האריכו
ימים ולקחו מהם ענין מנין היצירה ,והם עדים נאמנים על חידוש העולם,
והנה נח ישב עם אדם הראשון ,ואברהם עם נח ,ואברהם ֵעד שלישי
ליצירת אדם כאשר מבואר בחשבון שנותם וכו' ,ע"כ ,עיי"ש .מפורש
בצדה לדרך ,שנח פגש את אדם הראשון וישב עמו [וכ"כ רמב"ן (דרשת תורת
ה' תמימה עמ' קמד) :ועוד ,שהיה שם נח שראה את אדם הראשון היודע שהוא בעצמו

בראשית

וכן צ"ב מהו 'לשמרה' ,וכי מי שומר את הגן עדן מהיום שגורש אדם
הראשון עד היום הזה[ .ראה בזוהר בראשית (דף כז ע"א)].
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היה יחיד בעולם בלא אב ואם וכו' ,ע"כ .וכ"כ שם (עמ' קמה) :שאברהם זקננו דיבר עם נח
שהוא אדם השני לבריאה ,ע"כ .משמע נמי שנח ראה את אדם הראשון ,ולכן היה אדם
השני על עדות הבריאה .וכן הביא הטור עה"ת (להלן י ,ה) בשם רמב"ן ,שאברהם היה
עד שלישי על היצירה ,כי נח ראה את אדם הראשון .וכ"כ בדרשות הר"י בן שועיב (פר'
נח ד"ה ואמר שלמה) :והודיענו אורך ימיהם ,כי אברהם אבינו ראה לנח ,ונח ראה לאדם
הראשון ,ע"כ .אמנם ברמב"ן (להלן י ,ה) מפורש שאברהם היה עד רביעי ,שכתב :כי נח

ראה אביו שראה אדם הראשון .וראה שו"ת חת"ס (יו"ד סי' שנו ד"ה ויש לי)].
וכל זה צ"ע טובא ,שהרי אדם הראשון נפטר בתתק"ל לאלף הראשון
(כמבואר לעיל פסוק ג) ,ונח נולד בשנת נ"ו לאלף השני ,וכיצד ראה נח את
אברהם.

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ו .התנועות
פירוש רבינו עובדיה מברטנורא על רש”י (עמר נקא ,בראשית א ,ח):
‘שמים שא מים ,שם מים ,אש ומים.
קשה מנא ליה .י”ל דיליף ליה מנקודת השי”ן שנקודה בקמץ שהיא
תנועה גדולה ,ומורה אות הנוח שהיא הברת האלף ,והרי הוא כמו שא
מים שר”ל אש מים’.
א .כתב במשנה ברורה (סא סקל”ו) ,שו”א הנחטפת נקראת שו”א נח ,כגון בסוף
תיבה ,או באמצע תיבה הבאה אחר תנועה קטנה .ושו”א נד נקרא המתנועעת ,כגון
בראש תיבה ,או באמצע תיבה הבאה אחר תנועה גדולה .וסימן התנועות הגדולות
‘פיתוחי חותם’ ,רק החיריק כשיש יו”ד אצלה נקראת תנועה גדולה ,וכשאין יו”ד
אצלה נקראת תנועה קטנה.
ויסוד הענין הוא ,שתנועה גדולה היא תנועה שמאריכים בה ,וכמי שיש אחריה אות א’
המנוקדת באותה תנועה .והם חמש תנועות גדולות ,קמ”’ץ גדול ,ציר”ה ,חיריק גדול
[שברוב המקומות כתובה אחריו האות י’] ,חול”ם ,ושורו”ק גדול [שברוב המקומות
כתובה אחריו האות ו’].
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ונתנו בהם סימן בתיקוני זוהר (תיקון ע) ,וסימנך :פתוחי חותם [ופירשו ,באתר דאית
ו’ איהו שור”ק בנקודה חדא ,באתר דלית ו’ איהו שור”ק בתלת נקודין] .ופירש הגר”א
(שם) ,ששאר התנועות שבלשון הקודש הם תולדות של ה’ תנועות אלו.
ב .ולמסורת בני ספרד ,אין בלשון הקודש אלא ה’ מיני תנועות .וכל תנועה אפשר
להאריך בה שתהא תנועה גדולה ,או לקצר בה שתהא תנועה קטנה.
תנועה קטנה

תנועה גדולה
צירה

סגול

חיריק גדול

חיריק קטן

חולם

קמץ קטן

שורוק גדול

קובוץ [שלש נקודות]

ג .ולמסורת בני אשכנז ,יש בלשון הקודש ז’ מיני תנועות .ושתים מתוך התנועות
הגדולות הן תנועות כפולות ,שהציר”ה כולל סגו”ל וחירי”ק ,והחול”ם כולל קמ”ץ
ושורו”ק.
אלא שבארצות מזרח אירופה ,נשתנו מקצת התנועות ,וכמו שכתב בערוך השולחן
(אבן העזר סימן קכט סעיף קכט) ,שבליטא ורייסין מבטא אחד לשני המדינות ,וכן
ברוסיא הקטנה .אבל מדינת וואלין פאדליא ומעט ממדינת אוקריינא נשתנה מבטאם
משלנו ,וכן מבטא אנשי פלוניא נשתנה מבטאם משלנו .וכ”ש מדינות אשכנז
עסטרייך צרפת וענגלאנד ואמעריקא וכו’.
ומן השינויים שנעשו ,שברוסיה וליטא ,החולם נעשה כצירה .ובאוקראינה ,הקמץ
שאין אחריו שוא נח נעשה כשורוק ,והשורוק נעשה כחיריק ,וכן החולם נשתנה
מקמץ ושורוק לקמץ וחיריק .ובפולין נוסף עוד שינוי ,שהצירה נשתנה מסגול וחיריק
לפתח וחיריק.
ובמקצת מארצות מערב אירופה ,נשתנה החולם לפתח ושורוק.
ד .ולמנהג בני אשכנז ,יש שבעה מיני תנועות .שתי תנועות כפולות ,ושלש תנועות
שאפשר להאריך בהן שיהיו תנועה גדולה ,או לקצר בהן שיהיו תנועה קטנה ,ושתי
תנועות קטנות.
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קמץ גדול

פתח
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תנועה גדולה

תישארב
תנועה כפולה

תנועה קטנה בודדת

הפרשה
תנועה קטנה

חולם  -כולל קמץ
ושורוק
קמץ גדול

קמץ קטן

שורוק גדול

שורוק
(קובוץ)

קטן

צירה  -כולל סגול
וחיריק
חיריק קטן

חיריק גדול
סגול
פתח

ה .וכן הוא הניקוד המצוי בידינו ,שנקרא בפירוש למס’ אבות שבמחזור ויטרי (סי’
תכד) בשם ‘הניקוד הטברני’ ,שכל אחת משבעת מיני התנועות יש לה סימן בפני
עצמה ,השווה בין בתנועה גדולה ובין בתנועה קטנה [חוץ מהשורו”ק ,שבמקום שאין
בו אות ו’ יש בו ניקוד בלא ו’ בג’ נקודות].
והתנועה הגדולה ביותר היא החולם ,שהיא תנועה כפולה ,ויכולה לכלול שתי תנועות
גדולות ,של קמץ גדול ושורוק גדול .והיא התנועה היחידה שסימנה הוא מעל
האות .והצירה שהוא תנועה כפולה ,מסומן בשתי נקודות .ושאר התנועות הגדולות
מסומנות בנקודה אחת .והתנועות הקטנות שיש להן סימן בפני עצמן ,הן בג’ נקודות.
והתנועה הקטנה ביותר שהיא פתח ,אין לה נקודה כלל אלא קו תחת האות [וכן
כוללות התנועות הכפולות את כל מיני התנועות חוץ מפתח].
והשינויים שנעשו במזרח אירופה ,הם מתנועה לתנועה שתחתיה .מחולם לצירה,
או מקמץ לשורוק ,ומשורוק לחיריק ,או מסגול לפתח [ר”ל בביטוי הצירה ,מסגול
וחיריק לפתח וחיריק].
ו .ובמחזור ויטרי (שם) הביא שהניקוד הבבלי חלוק מהניקוד הטברני ,והוא היה
הניקוד הנהוג בבני תימן ,שיש בו ששה מיני תנועות.
ויסוד התנועות למסורת בני תימן ,הוא כמו שהביא בשו”ת מהר”ם אלשקר (סימן
צג) ,כי אותיות הנשימה ג’ והן א,ו,י .ונקראו אותיות הנשימה כי לא נוכל לעשות שום
תנועה בלעדיהם .אמנם הה”א דומה בזה לאו”י ,אבל לא נמנית בכללן לענין יאריך
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טנק

ספורו [וברד”ק (דברי הימים א’ א ,ז) כתב ,כי האל”ף והה”א אחיות אותיות הנשימה].
ונתייחדו אותיות אלו ,שצורת הפה באמירתן היא כצורת הפה באמירת התנועות,
שצורת הפה באמירת אות ה’ (או א’) היא כצורת הפה באמירת התנועות קמץ ופתח.
וצורת הפה באמירת האות ו’ היא כצורת הפה באמירת תנועת חולם ושורוק ,ומחמת
כן נכתבות תנועות אלו באות ו’ אחריהם .וכן צורת הפה באמירת אות י’ היא כצורת
הפה באמירת תנועת צירה וחיריק ,ומחמת כן הם נכתבות באות י’ אחריהם.
ז .ולמסורת בני תימן ,לכל אחת מאותיות הנשימה יש שני מיני תנועה.
א ה

קמץ ,פתח  -סגול

א ו

חולם ,שורוק

א י

צירה ,חיריק

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ז .עדות על מעשה בראשית

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם ,ויכל אלוקים ביום השביעי
מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו
אשר עשה (ב ,א-ב)
בשבת (קיט ,ב) איתא :כל המתפלל
בערב שבת ואומר ויכולו ,שני מלאכי
השרת המלוין לו לאדם ,מניחים
ידיהם על ראשו ואומרים לו וסר
עוונך וחטאתך תכופר .ובריטב"א:

לפי שכל שאינו אומר ויכולו להעיד
על חדוש העולם הוא כובש עדות,
ועליו נאמר 'אם לא יגיד ונשא עוונו',
ולפיכך כשאומר עדותו אומרים
לו 'וסר עוונך' ,הילכך מבעי ליה

בראשית

וכן הוא יסוד הניקוד הבבלי ,שהיו התנועות מסומנות באותיות הנשימה .שבאות
שתנועתה בקמץ ,היו כותבים מעליה כמין אות א’ קטנה וכדו’.
ובמחזור ויטרי (שם) כתב ,שניקוד שלנו אינו כניקוד טברני ואינו כניקוד הבבלי .ויתכן
שבניקוד שלו לא היו אלא חמשה סימני תנועה ,וכמסורת בני ספרד שאין בלשון
הקודש אלא ה’ מיני תנועות[ ,ובאותו ניקוד היו סימנים שונים לקמץ גדול ולקמץ
קטן ,שלמסורת בני ספרד הם שני מיני תנועות].

סק
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למימריה בבית הכנסת מעומד,
דקי"ל (שבועות ל ,ב) עדות בעמידה.
[וכ"כ הטור (או"ח רסח ,ז) :י"א שנהגו
לומר אותו בקול רם ומעומד משום שהוא
עדות להקב"ה על מעשה בראשית ,וכתיב
'ועמדו שני האנשים' ,ודרשינן אלו העדים
שצריכין להעיד ביחד ומעומד .ובמשנ"ב
(שם ס"ק יט) כתב :אומרים אותו מעומד
לפי שבזה אנו מעידים להקב"ה במעשה
בראשית ודין עדים בעמידה ,וכדכתיב
'ועמדו שני האנשים' ,וטוב לומר אותה
ביחד בצבור דעדה שלמה בעינן להעיד
להקב"ה ,ועל כל פנים יהיה בשנים ,עכ"ל,
וראה חזו"א (שבת לח ,י) דפליג].

והנה ,כשם ש'ויכולו' הוא עדות
על מעשה בראשית ,כמו כן מצינו
ש'עלינו לשבח' הוא עדות על יחוד

ה' ,וכמש"כ בסדר היום כוונת עלינו
לשבח ,כמו שיש בפסוק 'שמע
ישראל' ע' רבתי וד' רבתי ,ע' של
שמע וד' של אחד ,לרמוז שצריך
להעיד על יחודו יתברך וית' [ראה
אבודרהם תפלת שחרית] ,כן רמוז
בשבח הזה שמתחיל בעין ומסיים
בדלית ['עלינו לשבח וכו' אין עוד'].
ומכח זה כתב ביפה ללב (ח"א או"ח
קלב ,ב) ,שלכך הצריכו הפוסקים
לומר עלינו לשבח בעמידה ,דקי"ל
עדות בעמידה [הובא בכף החיים (שם
אות טו)].
ולהאמור צ"ב ,מדוע לא הצריכוהו גם
לאומרו בשנים ,דמאי שנא עדות על
יחוד ה' מעדות על מעשה בראשית.
[ראה עוד יפה ללב (ח"ז או"ח קלב ,א)].

הגאון רבי דוד פלק שליט"א
מח"ס 'ענינו של יום' 'ובתורתו יהגה' ,ירושלים
falk@neto.bezeqint.net

ח .רמז 'בשגם' על משה
ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר וגו' (ו ,ג)
בחולין (קלט ,ב) איתא :משה מן
התורה מנין' ,בשגם הוא בשר'.
ופירש"י (ד"ה בשגם הוא) ,בשגם
בגימטריא כמו משה ,וכתיב שם 'והיו
ימיו מאה ועשרים שנה' וכן היו חיי
משה ,כלומר עתיד לבא בשגם משה

מן הנולדים וכן ימיו ,עכ"ל.
וצ"ב ,וכי בעינא רמז למשה רעיא
נאמן שקיבל התורה ומסרה ,ומוזכר
אין ספור פעמים ,שצריך לימוד של
גימטריא.

הרה"ג אברהם חיים הרש שליט"א
מח"ס 'ביכורי אברהם' ,בני ברק
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
נגלה אליו מרן החזו"א זצ"ל בחלומו וחזר בו
מתוך כת”י ‘חוט שני’ להגאון הגדול רבי ניסים קרליץ זצוק”ל

*

תרדמה על האדם (ב ,לג)
בספר "חוט שני" הלכות פסח [עמ' ריד-רטו] נסתפק רבינו וז"ל שם :ויש לדון לענין
שיעור כזית אם משערים שיעור "משתערת כמות שהיא" ממתי שמכניס לפיו את
המאכל ,או רק ממתי שהוא בולע את המאכל.

והנה ענין זה למדנו עם רבינו בחיי חיותו בסייעתא דשמיא בחורף תשס"ט ,והיה רקע
לדברים אלו ,והוא כ 2-3-שנים לפני כן ,רבינו אמר שיעור בבית מדרשו בליל ראשון של
פסח ,ושם נקט דמשערין הכזית לפי שעת ההכנסה לפה ,ואע"ג דאז הוא כבר נתמעך
ונתמעט מהשיעור ,כיון שהוירים נמעכו [ומ"מ לענין כדי אכילת פרס משערין רק
מתחילת הבליעה] .והקשו עליו מדברי החזו"א [יו"ד סי' יו"ד ס"ק ו'] דבריה שנתמעכה
בפיו ע"י לעיסה בטלה מדין בריה ,ואמר רבינו דיש לחלק בין ביטול ברוב לחשיבות
השיעור לאכילה .אמנם לאחר כמה ימים ,אמר רבינו בשיעור שהוא חוזר בו ,ואמר שאין
הדין ברור אף שיש קושיות על זה .ולאחרים הוסיף שהוא חוזר בו "כיון שלא מסכימים
איתו" ,סתם ולא פירש.
ולאחר מכן סיפר רבינו ,שלאחר שאמר את השיעור הנ"ל בליל א' דפסח ,נגלה אליו מרן
החזו"א זצ"ל בחלומו "וביטל את הדברים ,ומחק מן הכתוב" ,עד כאן החלום .והיה משמע
לרבינו תרתי ,חדא דהחילוק בין ביטול ברוב לחשיבות השיעור לאכילה ,אינו .ועוד דאינו
סובר מכל המהלך הזה ,ולעולם דנים בשעת הבליעה .ונסתפק לרבינו אם יש בזה ממש,
או שדברי חלומות אין מעלין .וכיון שברש"י מסכת מכות הנ"ל כתוב ב' פעמים על בריה

*  הרה”ג חיים אריה הוכמן שליט”א ,מח”ס ‘חוט שני’.

בראשית

וכתב שם לדון ממש"כ במס' מכות [ט"ז ע"ב] לענין בריה ,דאיתא שם ,אכל פוטיתא
לוקה ,וכתב רש"י "בלע שרץ המים" .עוד כתב רש"י לענין נמלה וז"ל "בלע נמלה חיה
הואיל ובריה שלמה" עיי"ש .וכתב רבינו ,ולכאורה היה מקום ללמוד מדין בריה שצריך
לבולעה כשהיא שלמה דאל"כ הרי כשלועסה אין היא בריה ,וה"ה לשיעור כזית .עיי"ש
מה שכתב ,ומה שהעלה למסקנא ,דיותר נראה דעכ"פ כזית שנתמעט לא דמי לדיני
בריה ,עיי"ש ,והנפק"מ לדינא בכמה ענינים.

בסק
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"בלע" ,ומשמע גם כן שיש כזה מהלך לענין בריה צריך דוקא לבלוע [גם לענין אכילה],
ועל כן חזר רבינו ברבים שאין הדין ברור ,אף שיש קושיות על זה .והיינו מדברי הירושלמי
[ברכות פ"ו ה"א] דכזית לברכה אחרונה משום בריה ,ואין מסתבר דאיירי בבליעת זית עם
הגרעין [וכ"מ בפוסקים או"ח סי' ר"י ס"א].
וכן מדברי התרומת הדשן [סי' קל"ט] בדין בריה למרור ,והתם הרי אם בלע המרור לא
יצא ,אך יש לדחות דנגס ולא פסק .אך עיין בדברי הגרעק"א בשו"ע על זה [שו"ע או"ח
סי' תע"ה סעיף א'] והתם מבואר דמפרש בלועס [העירו מירושלמי פ"ו דנזיר ה"ו נמלה
שחלקה בפיו פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש ,וצ"ע שם בכל הסוגיא ,ובבבלי מס' חולין ס"פ
גיד הנשה לענין אבר מן החי].
[אציין מש"כ רבינו זצללה"ה בספר חוט שני הלכות אבילות ,עמ' תכו ,וז"ל שם :סיפר
רבינו שפעם חלם חלום בחול המועד ,וראה בחלומו ספר תורה שנשרף ,ולמחר בבוקר
הודיעו לרבינו שתלמיד חכם חשוב נפטר באותו הלילה ,ורבינו תלה זה בזה .ובהלויה זו,
לא הספיד רבינו[ ,משום חוה"מ ,עיי"ש] ,אלא רק סיפר את המעשה הנ"ל של החלום,
והיה התעוררות גדולה מזה].

קונטרס התשובות

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
*

תוספת שבת ויו"ט

"ויכל אלקים ביום השביעי" (ב ,ב)
"ר' שמעון אומר בשר ודם שאינו יודע עתיו ורגעיו צריך להוסיף מחול על
הקודש אבל הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה כאילו
כלה בו ביום" (רש"י).

משמעות דברי חז"ל המובאים ברש"י ,דהוספת קודש מן החול אינה
מצוה מה"ת ,אלא דינא הוא כדי שלא יכשל ח"ו באיסור שבת החמור,
מפני שלא יודע לחשב עתיו ורגעיו ,אימתי נסתיים יום הששי ונכנס יום
השבת.
אולם שיטת רוב הראשונים (עי' מ"מ פ"א מהל' שביתת עשור ה"ו) ,דחיוב
* עקב חוסר מקום ,לא הובאו תשובות כלל המשיבים לשאלה זו.
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הוספת קודש מן החול ,דאורייתא הוא[ .ועיי"ש במ"מ דהוכיח ברמב"ם כמשמעות
רש"י הכא ,דאינה מצוה מה"ת ,ודלא כרוב הראשונים ,דהרמב"ם שם כתב דאין תוספת דבר
תורה אלא בעינוי של יוה"כ ,אבל לא בעשיית מלאכה ולא בשבת ,עיי"ש].

ויש לתמוה ,לשיטת רוב הראשונים דחייב בתוספת שבת ויו"ט
מה"ת ,מהא דילפינן (ר"ה דף ט' ע"א) מקרא ,דבשמיטה צריך להוסיף
מחול על הקודש ,ולכאורה ,כיון דתחילת השמיטה בא' תשרי הוא ,הרי
דאף בלא האי ילפותא חייב להוסיף מן החול על הקודש ,כיון דר"ה הוא,
וחייב בו מדין תוספת יו"ט[ .ואין לתרץ דאתא האי ילפותא למימר דיוסיף ל' יום
מן הששית ,ולא תוספת מועטת ,דהא זה לא מדוייק מן הפסוק ,ועוד ,דיש שיטות דהאי
תוספת דרבנן היא ,וצ"ע].
(גליון נט פרשת בראשית אות ג)

הא דבן אדם צריך להוסיף משום שלא מצי לצמצם אמרה תורה להוסיף

תשובת הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א
הקו' היא אהא דכתבו תוס' מו"ק ד' א' ד"ה מה דתוספת כל שהוא מודה ר"ג
דצריך להוסיף מדין תוספת יו"ט .וכתבתי בזה בספרי על זרעים סי' ח' אות א'
ס"ק ד' יעו"ש כמה תי'.

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
אינו מובן ,שכן גם אם תוגדר התוספת כאשר תוגדר ,לא תהא זאת אלא "תוספת"
על העיקר ,וכל מאי דחייל עליה בפועל ,אינו אלא דיני איסורי או ציוויי "הלכות
יום טוב".
ואיך שייך לקיים דין "תוספת שביעית" ,על ידי ה"תוספת יום טוב" ,הלא מיוחדים
ומסויימים הם ל"שביעית" בלבד [קדושת גידולי שביעית ,דיני "נטישתה",
איסורי "שימור" וכדו'].
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הפרשה

פרשת נח
א .מקור 'זכר צדיק לברכה'

אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו

(ו ,ט)

אלה תולדות נח נח איש צדיק ,הואיל והזכירו ,ספר בשבחו ,שנאמר

(משלי י ,ז) זכר

צדיק לברכה (רש"י)

ביומא (לח ,ב) איתא :אמר ליה רבינא לההוא מרבנן דהוה מסדר
אגדתא קמיה ,מנא הא מילתא דאמור רבנן זכר צדיק לברכה [כדמפרש
לה רבינא דמנין לנו רמז לזה מן התורה] ,דכתיב (להלן יח ,יז) 'וה' אמר המכסה אני
מאברהם אשר אני עושה' ,וסמיך ליה (שם פסוק יח) 'ואברהם היו יהיה לגוי
גדול ועצום' [וכיון שהזכיר שמו ברכו  -רש"י] ,ע"כ.
ויש לעיין ,למה לא הביא ראיה מהפסוק כאן דהוא קדים טפי,
וכדפירש"י הכא.

ב .הארת התיבה על ידי חלון או אבן טובה
צהר תעשה לתבה (ו ,טז)
צהר ,יש אומרים חלון ,ויש אומרים אבן טובה המאירה להם

(רש"י)

הנה פשטות כוונת רש"י ,שמפרש 'צהר' כמו 'צהריים' ,והיינו אור,
שהקב"ה ציוה לנח לעשות דבר שעל ידו יהיה אור בתיבה .וע"ז מביא
רש"י שני פירושים :י"א חלון ,שעל ידו יכנס אור בתיבה ,ולכן נקרא החלון
כאן בשם צהר .וי"א אבן טובה ,ולמה נקראת כאן צהר ,לכן מוסיף רש"י
'המאירה להם'.
אלא דיל"ע ,הא בקרא כתיב 'צהר' לשון יחיד ,ועל דרך זה פירש"י
בלשון יחיד 'חלון' ,ו'אבן טובה'
ובירושלמי פסחים (פ"א ה"א)' :אבנים טובות ומרגליות'  -לשון רבים] ,וזה צ"ב ,היאך
הספיק האור שנכנס על ידי חלון אחד או אבן טובה אחת לכל התיבה,
[ושינה רש"י מלשון הגמ' בסנהדרין (קח ,ב)

עיון

חנ

הפרשה

זסק

שהיתה שלש מאות אמה ארכה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה
קומתה [והנה אבן עזרא פירש :וי"א כי רבים היו ,והכתוב אחז בדרך קצרה ,ע"כ .וכ"כ
בתורה תמימה שבאמת היו כאן חלונות רבים ,והפירוש 'חלון' מין חלון ,כמו 'ויהי לי שור
וחמור' בריש פר' וישלח ,וכפירוש רש"י שם ,עיי"ש .אולם ברש"י כאן קשה לומר כן מתרי
טעמי; א ,מדשינה מלשון הש"ס בסנהדרין ובירושלמי פסחים .ב ,דהו"ל לרש"י לומר

'חלונות' בלשון רבים ולא לסמוך על מה שמפרש להלן בפר' וישלח].
וביותר צ"ע ,מהא דכתיב (בפסוק יד)' :קנים תעשה את התבה',
ופירש"י' :מדורים מדורים לכל בהמה וחיה' .וכן כתיב (בפסוק טז) 'תחתים
שנים ושלשים תעשה' ,ופירש"י' :שלש עליות זו על גב זו' .ואם כן שהיה
רק חלון אחד ,אפילו אם נדחוק שהוא היה גדול מאד ,מ"מ היאך יתכן
שחלון אחד יאיר מדורים מדורים ובשלש קומות.
וגם לפירוש שהיה אבן טובה צ"ב כנ"ל ,היאך האירה בכל התיבה.
ודוחק לומר ,שהיו מוליכים עמהם האבן טובה לכל מדור ,שהרי גם בניו
עזרו לו ליתן מזונות לבהמות והיאך היה אור לכולם בבת אחת [וביותר,
דבסנהדרין (שם) הלשון היא 'קבע בה' ,משמע שלא היו מוליכים אותה אלא קבועה

נח

היתה].
וכן צ"ע ,מהא דכתיב (להלן ח ,כב)' :ויום ולילה לא ישבותו' ,ופירש"י:
מכלל ששבתו כל ימות המבול ,שלא שמשו המזלות ולא ניכר בין יום ובין
לילה .וזה צ"ע טובא ,דא"כ מה תועלת היה בחלון התיבה אם לא היה אור
בכל ימי המבול ,ויל"ע בכל זה.

ג .שליחת היונה והעורב לראות הקלו המים

וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל
הארץ .וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני
האדמה (ח ,ז-ח)
יצוא ושוב ,הולך ומקיף סביבות התיבה ,ולא הלך בשליחותו ,וכו' .וישלח את
היונה ,לסוף שבעה ימים ,שהרי כתיב (פסוק י) ויחל עוד שבעת ימים אחרים,
מכלל זה אתה למד שאף בראשונה הוחיל שבעה ימים (רש"י)

חסק

עיון

הפרשה

חנ

צ"ע טובא ,דבשלמא כשלא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ,היה צורך
להמתין שבוע ימים כדי שיקלו המים .אבל בתחילה כששלח את העורב
לבדוק אם יבשו המים ,והעורב לא הסכים ללכת ,היה יכול לשלוח את
היונה מיד ,ומה טעם להמתין שבעת ימים.
ומאידך עצם שליחת העורב והיונה לראות הקלו המים ,צריכה תלמוד,
הלא יציאת נח מן התיבה לא היתה עפ"י ראייתו אי קלו המים ,אלא
רק אחר ציווי לצאת ,וכלשון הכתוב (להלן פסוק טז)' :צא מן התיבה אתה
ואשתך' וגו' [והכי איתא במדרש רבה (בראשית לד ,ד) :אמר נח ,כשם שלא נכנסתי בתיבה
אלא ברשות ,כך אין אני יוצא אלא ברשות] ,ומה נפקא ליה מלראות הקלו המים.
ותו צ"ע ,הלא גם להוצאת בעלי החיים מן התיבה היה צריך ציווי
מיוחד ,וכלישנא דקרא (להלן פסוק יז)' :כל החיה אשר אתך וגו' הוצא
אתך' ,וכיצד א"כ שלח נח את העורב והיונה ,ללא ציווי והיתר מיוחד.

ד .שילהי קייטא קשיא מקייטא
עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וגו' (ח ,כב)
וחום ,הוא סוף ימות החמה ,חצי אב ואלול וחצי תשרי ,שהעולם חם ביותר ,כמו
ששנינו במסכת יומא (כט ,א) שלהי קייטא קשי מקייטא (רש"י)

בסוף תענית (לא ,א) איתא :רבי אליעזר הגדול אומר ,מחמשה עשר
באב ואילך תשש כחה של חמה וכו'.
וצ"ע ,מהא דיומא שהביא רש"י הכא שבשילהי דקייטא קשיא
מקייטא והעולם חם יותר.

ה .לשון הקודש נקראת לשון אשורית

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
שפה אחת ,לשון הקודש

(יא ,א)

(רש"י)

מבואר ,שעד דור הפלגה ,כשבלבל הקב"ה שפתם ,כמתואר בהמשך
הפסוקים ,כל העולם כולו דיברו בלשון הקודש [וראה רש"י (לעיל ב ,כג) אקרא

עיון

חנ

הפרשה
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'לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת' ,שפירש :לשון נופל על לשון ,מכאן שנברא

העולם בלשון הקודש ,ע"כ .וראה עוד שפתי חכמים (כאן)].
והנה תנן (מגילה ח ,ב) :אין בין ספרים לתפילין ומזוזות ,אלא שהספרים
נכתבין בכל לשון ותפילין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית ,ע"כ.
ופירש"י :אשורית ,לשון הקודש.
וצריך לפרש ,למה כינו חז"ל את לשון הקודש בלשון 'אשורית' ,ומהו
הקשר ביניהם[ .ראה לעיל (י ,יא)' :מן הארץ ההוא יצא אשור' ,וברש"י שם ,וראה עוד
בפסקי תוספות (מגילה פ"ק אות כג) ,ודו"ק].

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ו .ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש (ט ,ה)

נח

א .שנו בתוספתא (ב”ק פ”ט)‘ :וכשם שחייב על נזקי חבירו כך הוא חייב על נזקי
עצמו .הוא עצמו שרק וטס בפניו כנגד חבירו ,מתלש בשערו מקרע את כסותו משבר
את כליו מפזר את מעותיו בחמתו ,פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים ,שנאמר ואך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש’ (והביאה בספר חסידים סי’ תרעו).
ופירטו בתוספתא כמה אופני נזק ,שאם עשאם לחבירו חייב בדיני אדם ,ואם עשאם
לעצמו חייב בדיני שמים .האופן הראשון הוא חיוב בושת במי שרקק בחבירו והגיע
בו רוקו ,ששנינו (ב”ק צ ,א) שחייב ליתן לחבירו ארבע מאות זוז דמי בושת .ואף
בעשה כן לעצמו חייב בדיני שמים ,אם רקק והגיע הרוק אל פניו .אלא שהרוקק
על עצמו בינו לבין עצמו אינו מתבייש ,ואינו חייב בדיני שמים משום בושת אלא
כשרואה אותו חבירו בבושתו.
וכן התולש בשערו של חבירו חייב ליתן לו דמי ארבע מאות זוז דמי בושת ,ואם עשה
כן לעצמו חייב בדיני שמים .אלא שאין בושת בתלישת שער עצמו אם לא עשה כן
בחמתו .וכן המקרע את כסותו אינו נחשב כמזיק את עצמו ,אלא אם עשה כן בחמתו.
וכל שנחשב כמזיק או מבייש את עצמו הרי זה חייב בדיני שמים.
ב .ולמדו את החיוב בדיני שמים על מה שמזיק ומבייש את עצמו ,ממה שנאמר ‘ואך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש’ .שנאמר בזה שהקב”ה דורש ותובע את נפשו של
האדם ממי ששפך את דמו ,ואף מהאדם שהרג את עצמו .וכמבואר ברמב”ם (ריש

עק
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הל’ רוצח) ,שמכתוב זה למדנו כמה אופני חיוב מיתה בידי שמים לרוצח שאינו חייב
בדיני אדם ,ובכללם המאבד עצמו לדעת.
ולמדו מזה בתוספתא ,שכשם שהמאבד עצמו לדעת חייב בדיני שמים כדין רוצח,
כך המבייש או מזיק את עצמו ,חייב בדיני שמים כדין חובל ומזיק .וכשם שחייב על
נזקי חבירו בדיני אדם ,כך חייב על נזקי עצמו בתורת מזיק בדיני שמים.
ג .וגדר הדבר נלמד מן הכתוב ,שהחיוב בדיני שמים ברוצח נאמר בתורת דרישה
ותביעה של הקב”ה ,לדרוש את נפש האדם .ומשום שנפשו של אדם היא קנינו של
הקב”ה ,וכלשון הרדב”ז (סו”פ יח מהל’ סנהדרין) .וההורג את קנינו של הקב”ה ,הרי
הקב”ה דורש ותובע ממנו את מה שהזיק לו ,כניזק התובע מן המזיק.
והוסיפו בתוספתא ,שאף המבייש את עצמו חייב בדיני שמים ,בתורת דרישה ותביעה
של הקב”ה ,שהוא תבע על מה שבייש את קנינו של הקב”ה .וכשם שהמבייש את
חבירו חייב בדיני אדם ,שחבירו תובעו בדמי בושת על מה שבייש אותו ,כך המבייש
את עצמו חייב בדיני שמים ,שהקב”ה תובעו על מה שבייש את קנינו של הקב”ה .ואף
המשבר את כליו בחמתו חייב בדיני שמים ,בתורת דרישה ותביעה של הקב”ה על
שהזיק את קנינו של הקב”ה .שאף ממונו של אדם הוא קנינו של הקב”ה ,והוא נתבע
על שהזיק אותו.
ד .ואמנם מבואר בגמ’ (סוף החובל) ,שמקרא דידן‘ ,ואך את דמכם לנפשותיכם
אדרוש’ ,אין הוכחה שאסור לאדם לחבול בעצמו או לבייש את עצמו .שאין הכתוב
מדבר אלא באיסור לאבד עצמו לדעת .והאיסור לעשות רעה לעצמו נלמד ממה
שנאמר בנזיר‘ ,וכפר עליו מאשר חטא על הנפש’ ,שהמצער את עצמו נקרא חוטא
[ופירשו תוס’ שמכאן נלמד האיסור אף במבייש את עצמו].
וכל שלא נאמר איסור להזיק את עצמו ,אף אינו נחשב כמזיק את קנינו של הקב”ה.
אלא הרי זה בכלל מה שנתן הקב”ה את הארץ לבני אדם ,והמשילם במעשה ידיו,
וכמו שנאמר‘ :תמשילוהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו’ .וכלשון הכתוב בשעה
שהתיר הקב”ה לנח ובניו אכילת בשר‘ :כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה,
כירק עשב נתתי לכם את כל .ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש’ ,שאין הקב”ה תובע
ודורש אלא את נפש האדם ,אבל את דם בעלי חיים אינו דורש ,ונתן את הכל לבני
אדם.
ה .אבל לאחר שנאמר איסור להזיק ולבייש את עצמו ,חזר הדבר להיחשב כמזיק את
קנינו של הקב”ה ,לתבוע אותו בדיני שמים כדין מזיק .וחזר הדבר לכלל מה שנאמר:
‘ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש’ .וכן במשבר את כליו בחמתו ,חזר להתחייב
עליהם כדין מזיק בדיני שמים .שלא ניתן הממון לאדם לענין שיזיקנו בחמתו ,וכל
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שהזיק את ממונו באופן שלא ניתן לו רשות לעשות ,הרי זה חייב כמזיק את קנינו
של הקב”ה.
והנה במשנה שנו‘ :החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי פטור ,ואחרים שחבלו בו
חייבים .הקוצץ נטיעותיו אף על פי שאינו רשאי פטור ,ואחרים שקצצו נטיעותיו
חייבים’ .והאיסור לאדם לקצוץ נטיעותיו הוא בעץ מאכל ,כמו שנאמר‘ :לא תשחית
את עצה וגו’ כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות’.
והמעיין יפרש הטעם ,שלא הזכירו בתוספתא שהקוצץ נטיעות עצמו חייב בדיני
שמים ,שכיון שנאסר בקציצת נטיעות יחשב כמזיק קנינו של הקב”ה.

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ז .תורה שלמד נח
מכל הבהמה הטהורה (ו ,ב)
העתידה להיות טהורה לישראל ,למדנו שלמד נח תורה

(רש"י ,ומקורו לכא' מויק"ר

ב ,ט עיי"ש ביפה תואר)

(יומא כח ,ב) שקיים את כל התורה

הגאון רבי יגאל רוזן שליט"א
ראש ישיבת 'אור ישראל' ,פתח תקוה

ח .אות הקש
את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ (ט ,יג)
יל"ע ,אי הוי הקשת סימן לקב"ה או
לישראל[ .והנה רהיטת רש"י (פט"ז) :אני

רואה את האות ונזכר ,נראה דהקשת היא
כלפי הקב"ה ,ויל"ע עוד].

הרה"ג שלמה הלוי פרג שליט"א
ראש כולל 'שיח השדה' ,מודיעין עילית
listokinmy@gmail.com
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צ"ע ,ממי למד תורה ,שהרי הקשו
חז"ל בב"ר (סא ,א) על אאע"ה ,דאב
לא היה לו ורב לא היה לו ומהיכן
למד את התורה [והרי מבואר בגמ'

כולה] .ותי' ,אלא זימן לו הקב"ה שתי
כליותיו כמין שני רבנים ,והיו נובעות
ומלמדות אותו תורה וחכמה .וצ"ע,
דלא מצינו שאמרו כן לגבי נח.
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
בדיני גניבה*
ותמלא הארץ חמס (ו ,יב)
למי שייכים כספי הגנבים?
שאלה א
אדם הגיע לחנות לפריטת מטבע זר עם חבילה בסך שלושים אלף דולר בשטרות של
מאה דולר ,וביקש לפרוטם לשקלים .הפורט לקח את השטרות וספרם בעצמו וגם
במכונה ,ווידא שאכן מספר השטרות תואם את הצהרת הלקוח ,וכן כי כל השטרות
תקינים .לאחר גמר הספירה אמר הקונה לפורט שהוא מתחרט לפורטם ,מאחר ויש לו
צד שיצטרך אותם בעוד יומיים .לפיכך ,ביקש שיחזירם לו .הפורט החזיר את החבילה
ללקוח והוא הכניסם לכיסו ועשה עצמו כחוכך בדעתו האם כדאי לפורטם .כעבור מספר
דקות אמר לפורט שהחליט סופית כי הוא מעונין בפריטה ,והוציא לו מכיסו חבילת
דולרים שדומה בעוביה לחבילה הראשונה.
בעל החנות שחשד בדבר ,החליט לבדוק בחשאי את תכולת החבילה הראשונה ,והתברר
לו שאמנם השטרות העליונים והתחתונים בערימה הינם של מאה דולר ,אולם רוב
השטרות שבאמצע היו של דולר אחד.
כלומר ,הקונה החליף את החבילה הראשונה בחבילה אחרת שהייתה מונחת גם היא
בכיסו .הפורט אמר לקונה כי הוא מוכן לפרוט לו כפי שסוכם ,אלא שלפני כן הוא רוצה
להתקשר לשותפו .והנה הפורט עשה עצמו כמתקשר למשטרה ואמר בקול ,שהוא
מבקש בדחיפות ניידת משטרתית שתבוא לחנותו שבמקום פלוני .הקונה הבין שתרמיתו
התגלתה ,וברח מיידית מהחנות תוך שהוא משאיר את חבילת השטרות השנייה בידי
הפורט.
כעת מסתפק הפורט ,האם מותר לו להשתמש בכסף שבחבילה השנייה שהסתכם
בסך שלושת אלפים דולר ,או שהם בגדר אבידה ויהיו מונחים ברשותו עד שיבוא אליהו
במהרה בימינו ויגלה לו למי הם שייכים?

* הג”ר צבי שפיץ שליט”א מח”ס משפטי התורה על הש”ס
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שאלה ב
גנב פרץ לדירה שבעליה נעדרו ממנו ,אולם להפתעתו ,באמצע הגניבה חזרו בעלי
הבית ,וכשנכנסו שאלו בקול  -מי מסתובב כאן? הגנב ששמע את קולם ,נס החוצה דרך
המרפסת לרשות הרבים ,והשאיר בתוך הבית את “כלי עבודתו” ,וכן ארנק שנפל לו בעת
מנוסתו .לאחר חודשיים בהם לא הגיע הגנב לדרוש את רכושו ,שואל בעל הבית מה דינם
של החפצים שנשארו בביתו ששוויים אלפי שקלים?
תשובה
א .בנידון השאלה הראשונה ,לגבי הדולרים שהושארו אצל הפורט  -רשאי הפורט
להשתמש בהם גם מלכתחילה ,והחיוב כלפי הקונה נשאר בשקלים בלבד .לפיכך ירשום
הפורט בפנקסו כמה שקלים היו שווים שלושת אלפי הדולר שקיבל ,ואם פעם יבוא
הקונה הנ”ל ויבקש את כספו ,יצטרך לתת לו את סכום השקלים הנ”ל.

אולם ,מאחר והקונה יודע מי חייב לו ,וכמה חייבים לו ,והיכן נמצא בעל חובו ,והוא מרצונו
ברח מבלי לבקש את כספו ,לפיכך אין לפורט חיוב של השבת אבידה כלפיו ,וכל זמן שלא
יבוא הקונה  -הוא פטור מלחפשו ,והקונה במעשיו מפסיד לעצמו .ולכן אין שום תביעה
על הפורט ,ואפילו לא בדיני שמים ,בכל מה שקשור לחוב הנ”ל .ובפרט שיתכן מאוד
שהקונה אמר בפיו ,לעצמו או לחבירו וכדו’ ,שמוחל או מתייאש מהחוב הנ”ל ,ולעולם לא
יבוא לבקשו ,וממילא החוב נמחל.

נח

ב .בנידון השאלה השנייה ,לגבי כלי המלאכה שנשארו אצל הנגנב ,פטור הנגנב מלשומרם.
לפיכך ,מאחר שעברו כבר חודשיים מהיום שנשארו בביתו ,שזהו פרק זמן סביר עבור
הגנב לבקשם ,לכן יכול הנגנב להעריך מעתה כמה שווים כלי מלאכתו של הגנב והכסף
שנשאר בארנק ,וירשום בפנקסו עם פירוט הסימנים המזהים שהיו בכלים ובארנק הנ”ל
וכן את תאריך הגניבה ,ולאחר מכן יוכל להשתמש כרצונו במה שהושאר בביתו .ואם ביום
מן הימים יגיע הגנב לבקש מה שהשאיר  -יצטרך לתת לו סימנים מזהים ,והנגנב ישלם לו
כפי הסכום שרשם בפנקסו .מקורות ההבדל שבין שטרות הדולרים לחוב הכספי מאחר
והקונה נתן לפורט מרצונו את חבילת הדולרים כדי שתישאר ברשותו וייתן לו תמורתם
שקלים ,לפיכך רשאי הפורט אפילו לכתחילה להשתמש בדולרים ללא כל חשש ,כי
בהיתר ובהסכמת בעליו הגיעו לידו .אמנם ביחס לחוב השקלי ,אכן כל זמן שלא ידוע לו
שהקונה מחל בפיו על החוב הנ”ל  -החוב נשאר קיים .אע”פ שמאוד מסתבר שהוא מחל
עליו ולא יבוא לבקשו מחמת הפחד שימסרוהו למשטרה .כמו כן אפשר לומר ,שעצם
הבריחה מהמקום בלי לבקש חזרה את חבילת הדולרים שנתן או את שוויים בשקלים
מעידה שמחל על חובו .אמנם ,למרות שהסברות הינן טובות  -אין בהן די כדי להפקיע
חוב כספי ברור .ולכן ,כל זמן שלא ידוע לפורט בוודאות שהקונה מחל בפיו על החוב
הנ”ל  -החוב קיים.
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בנידון רכושו של הגנב ,למרות שהגנב לא השאיר מרצונו את רכושו בבית הנגנב ,אלא
מחמת בהלת מנוסתו מהדירה החפצים נשארו שם ,אמנם למרות האמור ,אין מציאות
זאת מחייבת את הנגנב בהשבת אבידה ,כי הם נשארו שם במודע ע”י בעליו והוא יודע
היכן הם נמצאים ויכול בכל רגע לבקשו .אלא שמחמת בושתו מהנגנב או מהפחד
שימסרוהו למשטרה  -הוא נמנע מלבקשם .לפיכך הוא אשם בהפקרת ממונו ,והנגנב לא
התחייב בגדרי השבת אבידה.
לכן ,אע”פ שמסתבר מאוד שגם בנידון דנן הפקיר הגנב את ממונו ,וממילא ביתו של
הנגנב זכה בו מחמת קנין חצר ,ומאחר והתבאר שמעיקרא לא חל על הנגנב חיוב השבת
אבדה ,לכן נחשב שהחפץ הגיע אליו בהיתר וזוכה בו מיד לאחר שבעליו הפקירו אותו.
אבל מאחר והנגנב לא שמע שהגנב הפקיר את ממונו ,לפיכך ירשום בפנקסו את שוויים
והיום שבו הם נשארו בביתו ,ולאחר מכן יכול לעשות בהם כרצונו .ואם יבוא הגנב ביום
מן הימים לבקשם ,וייתן סימנים מזהים ,יצטרך לתת לו את שוויים הממוני כפי הרשום
בפנקסו .ההבדל בין “כלי עבודתו” של הגנב לארנק עם הכסף.
והנה ביחס לארנק עם הכסף שנפל מהגנב בעת מנוסתו ,יתכן שהגנב לא הרגיש בנפילתו,
וממילא חל על הנגנב כשמוצאו ,חיוב השבת אבדה .ובפרט שזוהי אבדה עם סימן מאחר
וישנם סימנים בארנק ובסכום שהיה בו .לכן גם אם אח”כ כשייוודע לגנב מאובדן הארנק
הוא יתייאש ממנו ,בכל זאת לא יוכל הנגנב לזכות בו ,כי מעיקרא הארנק הגיע אליו
כשחל עליו החיוב להשיבו לבעליו ,מושג המכונה בחז”ל “באיסורא אתא לידיה” .לפיכך
לא יועיל הייאוש שיבוא אחר כך להפקיע את חיוב השבת הארנק עם הכסף לבעליו ,ולכן
למרות הייאוש לא זוכה בו הנגנב.
אמנם ,מאחר ורוב הסיכויים שבמקרה דנן לא יבוא הגנב לבקשו מחמת הסיבות שפורטו
לעיל ,ובפרט שעברו חודשיים מהגניבה ,והגנב ,למרות שיודע היכן ארנקו לא בא לבקשו,
לכן נוהגים גם במקרה זה להורות ,שירשום הנגנב את פרטי האבדה וסימניה בפנקסו,
ולאחר מכן יוכל להשתמש באבדה הנ”ל .אולם אם יבוא הגנב ביום מן הימים ויתן סימן
מזהה  -יקבל את שווי האבידה.
הקמיע שנגנב עם הכסף
שאלה
ראובן ,אשר בביתו היו עשרות אלפי שקלים ,הוצרך לנסוע עם משפחתו לשבוע ימים.
לפיכך ,ביקש משכנו להשאיל לו קמיע לשמירה מגניבות ,שלטענת השכן כתבו “מקובל
גדול” ,והוא יניחו לשמירה מגנבים במקום שכספו מונח .ואכן ,כך עשה.
כעבור שבוע ,כשחזר ראובן לביתו ,התברר לו כי גנבים ניסרו את סורגי החלון בביתו
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וגנבו את כספו יחד עם הקמיע .א .האם חייב ראובן לשלם למשאיל עבור הקמיע שנגנב?
ב .מה הדין במקרה דומה ,אם ראובן היה שוכר את הקמיע תמורת תשלום ,האם יצטרך
לשלם עבורו ,ועבור ימי השכירות ששכרו?
תשובה
א .ביחס לתשלום עבור הקמיע שנגנב ,בין אם הקמיע נכתב על ידי אדם שאינו ראוי
לכותבו ,ובין אם אכן הוא היה קמיע מיוחד שנכתב ע”י אחד מגדולי המקובלים ,בכל
המקרים פטורים השואל והשוכר מלשלם עבורו .ב .ביחס לתשלום דמי השכירות עבור
ימי ההשכרה ,אם המשכיר אמר לשוכר שסגולת הקמיע היא וודאית ועוזרת תמיד ,ורק
על דעת כן הסכים השוכר לשוכרו  -פטור השוכר מלשלם עבור ימי השכירות .אולם אם
המשכיר אמר לו שמניסיונו עד כה הקמיע תמיד ,או ברוב המקרים ,הועיל ,אבל אינו
מתחייב על כך  -צריך השוכר לשלם את דמי השכירות כפי שסוכם ביניהם.
מקורות

לפי זה ,דומה נידון הגמ’ לנידון השאלה דנן .כלומר ,כשם שבנידון הגמ’ הגיעו עכברים
לגנוב את האוכל ולהזיק לרכוש בעה”ב ,כך גם בנידון דנן ,הגיעו גנבים לגנוב את הכסף
שבבית .וכשם שמטרת החתול שהושאל הייתה שיילחם בכוחו הגופני מול העכברים
ויסלקם מבית השואל ,כך מטרת הקמיע הייתה  -שילחם באמצעות הכוח הסגולי שבו
מול הגנבים וימנע מהם לגנוב את הכסף .וכמו שבנידון הגמ’ ,מאחר שכשל החתול
במלחמתו עם העכברים ,הוא אבד מהעולם ,והשואל נפטר מלשלם עבורו ,מחמת -
שמתה מחמת המלאכה שלשמה הושאל .הוא הדין בנידון דנן ,הקמיע כשל במלחמתו
עם הגנבים ,ומחמת הכשל הזה הוא נלקח מבלי לשוב עוד לבעליו .וכל שכן שהפטור של
מתה מחמת מלאכה קיים בנידון דנן ,לפי דברי תרומת הדשן (סי’ שכח) שהובאו בסמ”ע
(סי’ שמ ס”ק ח) שפטר שואל ששאל חרבות להילחם עם גנבים ונכשל במלחמתו ונלקחו
ממנו החרבות ששאל ,וטען התה”ד שפטור השואל מלשלם מדין מתה מחמת מלאכה,
למרות שהאונס היה באדם ולא בחרב ששאל .א”כ כל שכן בנידון דנן שפטור ,כי הקמיע

נח

ביאור הפטור של “מתה מחמת מלאכה” מבואר בגמ’ ב”מ (צו ):שרבא אומר ,שאפילו
שנאמר בתורה ששואל חייב באונסין ,אולם אם החפץ השאול נשבר מחמת המלאכה
שבעבורה נשאל  -פטור השואל מלשלם ,מאחר ולצורך כך שאל את החפץ ,ולא כדי
שיישאר בביתו .ומביאה שם הגמרא (צז ).מעשה באדם שנכנסו לביתו עכברים והזיקו
לו ,ולכן שאל מחברו חתול שיילחם בעכברים ויסלקם מביתו .אולם לבסוף מת החתול
מחמת שהעכברים נשכו אותו או מכיוון שאכל יותר מידי עכברים .ופטרו את השואל
מלשלם עבור החתול ששאל ,מאחר שהוא מת מחמת המלאכה שעבורה הוא נשאל.
וכך נפסק להלכה בטור ובשו”ע חו”מ (סי’ שמ ,ג ,וברמ”א שם) ,וע”ש ג”כ בש”ך ס”ק ה.
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כשל ואבד מחמת המלאכה שהיה צריך לעשות .לפיכך לא מבעי אם הקמיע נכתב על
ידי אדם שאינו ראוי לכותבו ,שהתברר כעת שאין לנייר או לקלף הנ”ל שם קמיע ,כי אם
נייר מקושקש שאינו שווה מאומה ,וממילא לא הפסיד המשאיל ממון מחמת השואל.
והעובדה שניתן להונות באמצעותו אנשים תמימים ולהרוויח עליו ממון  -אינה יוצרת
לנייר הנ”ל שווי ממוני ,אלא אפילו אם הקמיע נכתב על ידי אחד מגדולי המקובלים
בדורות הקודמים ,והוא אכן שווה סכום כסף רב ,מכל מקום ,מכיוון שבנידון דנן הוא
כשל משום מה בעשיית המלאכה שלשמה הושכר או הושאל ,ומחמת המלאכה הזו
הוא אבד  -לפיכך פטורים השואל או המשכיר מלשלם עבורו .אם התברר כעת שכותב
הקמיע לא היה ראוי לכותבו ולכן הוא לא הועיל ,במקרה זה ברור שהשוכר פטור מלשלם
דמי שכירות ,כי הוא שכר קמיע ולא נייר שאינו ראוי לכלום .אמנם אם הקמיע נכתב על
ידי מקובל יר”ש שהוחזק ככזה גם ע”י גדולי התורה שבדור ,במקרה כזה תלוי מה אמר
המשכיר לשוכר בעת ששכרו .כלומר ,אם אמר לו שהקמיע הנ”ל וודאי ישמור לו על
רכושו ,ורק על דעת כן שכרו  -מאחר ולבסוף לא התקיימה מציאות זו  -לפיכך רשאי
המוכר לומר שהיה כאן מקח טעות ויפטר מלשלם דמי שכירות.
החילוק בין דברי הט”ז לנידון דנן.
והנה ,הט”ז (בחו”מ סי’ שלב ,ד) כתב ,שמעשים בכל יום שמוכר מסרב להוזיל את מחיר
החפץ לקונה בטענה שרבים ביקשו ממנו להוריד ממחיר החפץ והוא לא הסכים ,ולבסוף
מתברר שדבריו לא היו אמת .בכל זאת טוען הט”ז שהמקח קיים ,ולא יכול הקונה לטעון
שרק ע”ד כן קנה את החפץ .וא”כ קשה ,למה בנידון דנן יכול השוכר שלא לשלם בטענת
שכירות בטעות? אולם ,המקרים חלוקים במהותם .כי בנידון הט”ז ,החפץ שנמכר היה
טוב בלי פגם ,אלא שביחס למחיר הטעה אותו המוכר בדבריו [באופנים שאין בהם חשש
איסור הונאה שאסרו חז”ל] ,לפיכך טוען הט”ז ,מכיוון שלא היה פגם בחפץ הנמכר  -לכן
המקח חל .משא”כ בנידון דנן ,שהפגם היה בחפץ שהושכר .כלומר ,הקמיע לא פעל כפי
שהיה אמור לפעול .לפיכך ,אם המשכיר אמר לשוכר שהקמיע וודאי יעזור לו ואין צד
אחר ,אם טוען השוכר שרק ע”ד כן הסכים לשוכרו  -פטור מלשלם דמי שכירות .אולם,
אם המשכיר לא אמר לו באופן החלטי שהקמיע וודאי שישמור על רכושו ,אלא אמר
שבדרך כלל הוא עוזר ,או שהוא לא מתחייב שהוא תמיד עוזר וכו’  -בכל האופנים הללו
והדומים לכך ,גם אם נגנב הכסף עם הקמיע  -חייב לשלם עבור שכירות הקמיע עד הזמן
שנגנב.
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קונטרס התשובות

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
שבירת צלמי תרח על ידי אברהם
וימת הרן על פני תרח אביו (יא ,כח)
על פני תרח אביו ,בחיי אביו .ומדרש אגדה אומר ,שעל ידי אביו מת ,שקבל תרח
על אברם בנו לפני נמרוד על שכתת את צלמיו ,והשליכוהו לכבשן האש וכו' (רש"י)

ידועים דברי הזוהר
סי' רמא) ,שרחל נענשה במיתה על מה שגנבה התרפים של אביה .והיינו,
דאע"ג שכוונת רחל היתה לטובה ,מ"מ נענשה בזה שלא התנהגה בכבוד
עם אביה.

(פר' ויצא דף קסד ,ב ,הובא בשיורי ברכה להחיד"א יו"ד

ולפי"ז יש להעיר ,דאצל אברהם לא מצאנו כלל שייחשב לו לחטא
מה שכיתת צלמיו של אביו ,ומאי שנא מרחל.

גדולים בי"ג שנה ,אלא כשמגיעים לכלל דעת ,כמבואר ברא"ש עה"ת (פר' וישב ,להלן
לח ,ט) ,וראה שו"ת חת"ס (יו"ד סי' קפד ד"ה וכבר עוררני ,וסי' שיז) .ואברהם ודאי כבר
הגיע לדעת שהרי מגיל ג' שנים הכיר את בוראו][ .יש לדון ,מאיזה טעם כיתת אברהם
אבינו את הצלמים של אביו ,אם משום שרצה לאפרושי אביו מאיסורא ,או משום שרצה
לקיים חיוב של איבוד עבודה זרה ,ודו"ק].
(גליון קצא פרשת נח אות ה)

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
א .רחל אמנו נתבעה על הזלזול בכבוד אביה ,שהרי החביאה את התרפים "על
הגמל" והטעתהו ב"דרך נשים לי" .אצל אברהם אבינו לא מצינו שום זלזול או
ערמה וז"פ.

נח

וביותר יל"ע ,לפי מש"כ המשך חכמה (להלן לא ,לב) שרחל נתחייבה
מיתה ,משום שבן נח נהרג על הגזל [כמבואר בסנהדרין (נז ,א)] ,ומאחר
שגנבה את התרפים נתחייבה מיתה .מדוע לא נתחייב אברהם אבינו על
מה שגזל את הצלמים [ואין לומר דקטן הוה וקטן פטור ,דהא בבני נח לא נעשים
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ב .רחל ,החביאתם ב"רשותה" ,ומעשה גזל הוא .אברהם ,כיתתם ,היינו איבדם,
כמצוות איבוד עבודה זרה .שום עבירה לא התלוותה לקיום מצוות איבודם .אף
זה פשוט.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
אברהם אבינו שיבר את כל צלמי אביו ,והפרישו בזה לגמרי מאיסורא ולכן לא
נענש ,אבל רחל לקחה לו רק את התרפים ,שהיו העבודה זרה המיוחד מתוך כל
צלמיו ,אבל עדיין עבד ע"ז אחרים ,ורק נתכוונה בזה לחנכו ולהשפיע עליו שעי"ז
יעזוב העבודה זרה ,ונענשה על פגם וזלזול בכבוד אביה.
*

תירוץ א .היה לרחל לשאול את יעקב

[בראשית הדברים נבהיר ,שפשוט שאין לנו מושג כלל בדרגתה של רחל אמנו ,וברור
שאם היתה עליה תביעה ,היא היתה דקה מן הדקה לפי מדרגתה .ואין אנו דנים על רחל
אמנו ,אלא מבררים מה חז"ל מלמדים אותנו בסוגיא זו].

בספר חסידים (אות תתתקכד) כתב ,שהטעם שרחל נענשה הוא משום שיעקב
אבינו היה שם ,ועל כן היה לה לשאול מיעקב אם יש לקחת את התרפים .שהרי
כשיש חכם וחסיד שאפשר לשאול אותו ,אין לאדם לעשות דבר ללא עצתו.
ולפי זה יש ליישב הקושיות ,שבאמת רחל נענשה מחמת שציערה את אביה
[כמבואר בזוהר (שם)] ,או מחמת הגזל [כמבואר במשך חכמה (שם)] ,ואף על פי
שעשתה כן כדי להפרישו מעבודה זרה ,היה לה לשאול את יעקב בענין זה .מה
שאין כן אצל אברהם שלא היה לו את מי לשאול ,לא נתבע על כך [וראה עוד
במשנת אברהם (על ספר חסידים שם) ,ובחשוקי חמד (יבמות קיח ,ב ד"ה גזל)].

תירוץ ב .ליעקב היתה שיטה אחרת מאברהם
המשך חכמה עצמו (בראשית לג ,יח) כתב ,שאברהם אבינו ביקש להפיץ שיטתו
ודעותיו באלוקות לכל באי עולם ,אבל יעקב אבינו מידה אחרת היתה לו,
שכיון שהיתה מיטתו שלימה ,לכן הלך בדרך אחרת הפוכה ,שיהיו בניו נפרדים
מעמים אחרים ,ומוגבלים לעצמם ,ולכן הניח ללבן חותנו על טעותו ,וכעס על

* רוב התירוצים מיישבים את שתי הקושיות.
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רחל שגנבה התרפים להבדילו מעבודה זרה ,וכן במצרים היו נפרדים מהעמים.
[ואלו דבריו בהרחבה :אברהם חפש להפיץ שיטתו ודיעותיו באלקות לכל באי עולם,
באשר חשב כי הוא יחידי .ואחר כך ראה כי ישמעאל יצא ממנו ,ולכן נטע אשל להכניס
כל באי עולם לברית (סוטה י ,ב) .ואמרו בריש עבודה זרה (ט ,א) ,שני אלפים תורה
מ'והנפש אשר עשו בחרן'  -דשעבידו לאורייתא .וגם היה זה בכוונה שהלך למצרים -
מקום החכמה והחרטומים  -לפלפל ולקרבם לשיטותיו באחדות ובתורה .לא כן יעקב,
ראה שמיטתו שלמה ,ובזרעו די שיהיו מעון ומרכבה לשכינה ,וכמו שהבטיחו ,וראה שה'
ניצב עליו ,ראה להיפוך כי בניו יהיו נפרדים מעמים אחרים ,מוגבלים בתחום .ואף ללבן
חותנו הניחו בטעותו ,וכעס על רחל שגנבה התרפים להבדילו מעבודה זרה .כן במצרים
היו יושבים בארץ גושן נפרדים מהעמים .וכן לדורות באומה ,אין מקבלים גרים בימי
דוד ושלמה ,שזה כהכרח או למקנא לגדולתם .וזה מליצתם (יומא כח ,ב) שאברהם
'קיים עירובי תבשילין'  -להכניס אורחים ולקבל גרים תחת כנפי השכינה ,אבל לא 'קבע
תחומים' ,שמא ימנע אחד מלבוא לשמוע דיעותיו .לא כן יעקב' ,קבע תחומים' (בראשית
רבה יא ,ז) להגביל ולתחום בין עם ישראל לעמים .וראה מה שהוסיף בזה].

ולפי זה תירץ אם למקרא (להלן לא ,לב) ,שזו היתה התביעה על רחל ,שהיתה
צריכה לנהוג כיעקב אבינו ,ולהניח את אביה על טעותו [ולפי זה לא די בכך
שהיתה צריכה לשאול את יעקב ,כמבואר בתירוץ הקודם ,אלא שבאמת יעקב היה משיב
לה אחרת ,וכל אחד לפי הנהגתו].

נח

תירוץ ג .תרח הפקיר חלקו בגוף אברהם
החיד"א עצמו (דבש לפי מערכת אלף אות לט) כתב בשם בגדי אהרן (ד"ה ואני
הקטן) ,שאברהם אבינו לא היה חייב בכבוד תרח .וטעם הדבר הוא ,משום
שחיוב כיבוד אב נובע מהשותפות שיש לאב בבן ,במה שנתן את חלקו בגוף
[וכפי שאמרו חז"ל (קידושין ל ,ב) :שלשה שותפין הן באדם ,הקדוש ברוך הוא ואביו
ואמו ,בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו ,אמר הקדוש ברוך הוא ,מעלה אני עליהם
כאילו דרתי ביניהם וכבדוני] .ותרח הפקיר את חלקו בגוף בנו ,שהרי מסר את

אברהם בנו לנמרוד לשריפה ,ואלמלא הצילו הקב"ה כבר נשרף חלקו באור
כשדים ,ואם כן אין לו כלל צד זכיה בגופו ,שיהיה חייב בכיבוד אב.
ולפי זה מיושבת הקושיה הראשונה ,שדווקא אצל אברהם שייך טעם זה ,אך
אצל רחל שלבן לא מסר אותה להריגה ,עדיין היתה חייבת בכבודו ,ולכן נענשה
[אמנם עדיין קשה הקושיה השניה ,שאם העונש הוא משום גזל אין חילוק בדבר].
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תירוץ ד .אצל אברהם היתה הוראת שעה
השל"ה (תורה אור ,תצוה אות כח) כתב :עוד קשה ,בשלמא 'ומרדכי לא יכרע'
(אסתר ג ,ב) שפיר עביד שלא להשתחוות לאנדרטא ,אמנם שפשט יריכו להמן
והראה לו שנמכר בטולמא דלחם (ראה בתרגום שם ,ומגילה טו ,ב) ,למה עשה זה,
וכי זה קידוש השם להתנגד ולמסור עצמו למיתה בחנם .אשר בזה מתורץ ,למה
לא כתבה התורה קידוש השם שמסר אברהם אבינו את עצמו באור כשדים,
כמו שכתוב קידוש דדניאל (דניאל ג יב-לג) ,אלא התורה לא רצתה לכתוב
מעשה אברהם אבינו שלא ילמדו ממנו הדורות אחריו לעשות כמעשהו ,שהלך
בבחירתו וכיתת כל הצלמים ,ומי הכריחו לזה .אבל דניאל היה מוכרח לקדש
השם .ומה שעשה אברהם אבינו היה הוראת שעה ,כי הדור היה צריך לכך,
אבל לא כתבה התורה כדי שלא ילמדו הדורות הבאים [ולפי זה מיושב בפשטות].

תירוץ ה .רחל עירבה מחשבות אחרות
בפרקי דרבי אליעזר (פרק לו) נאמר :השכים לבן בבוקר וראה את כל אשר
ליעקב ,ואמר כל אלו משלי הם ,הואיל ולקחת את כל אלה 'למה גנבת את
אלהי' (להלן לא ,ל) ,את התרפים שלי שהייתי משתחוה להם .ומה הם התרפים,
שוחטין אדם בכור ומולקין את ראשו ומולחין אותו במלח ובשמן ,וכותבין על
ציץ זהב שם רוח טומאה ,ומניחין אותו בקיר [וי"ג בכר] ,ומדליקין נרות לפניו
ומשתחוין לו ,והוא מדבר עמהן .וכו' .לפיכך גנבתם רחל שלא יגידו ללבן שברח
יעקב ,ולא עוד אלא להכרית עבודה זרה מבית אביה [וכעין זה במדרש תנחומא
(ויצא יב) ,וראה עוד להלן (לה-נ) בענין התרפים ומהותם].

ולפי זה תירץ בחגוי הסלע (להלן יב ,א) ,שאברהם אבינו לא התכוין אלא לשם
שמים ,ולכן לא נתבע על כך ,ואילו רחל עירבה בדעתה גם כוונות אחרות ,ולכן
נענשה [וכן הובא באורה זו תורה (ויצא עמ' נה)].

תירוץ ו .זוהי עבירה לשמה
בחגוי הסלע (שם) הוסיף לבאר ,שעצם הדבר שציערו [אברהם ורחל] את
אבותיהם זוהי עבירה ,אלא שיש היתר של 'עבירה לשמה' ,וכפי שאמרו בנזיר
(כג ,ב) גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה .אמנם כל זה אם נעשית
העבירה לשם מצוה בלבד ,אך אם מערב בכך חשבונות אחרים ,שוב אין בכך
את ההיתר של עבירה לשמה (נזיר שם).

עיון
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הפרשה

אפק

תירוץ ז .גנבה בשביל שלא יגלו היכן הם
רבינו חיים פלטיאל (להלן לא ,יט) הביא דברי הפרקי דרבי אליעזר (שם) ,וסיים
כך :ולא גנבה אותם אלא כדי שלא יגידו ללבן שברח יעקב [וא"ת א"כ למה לא
היגידו לו כשנכנס לבקשם באהל רחל שכאן אנו עומדים ,וי"ל לפי שהיו תחת אחור רחל
וכו' ,והיה להם גנאי שיהיו תחת אחור רחל ,שהם עושין עצמן ע"ז] .דבר אחר ,לעקור
עבודה זרה מבית אביה נתכוונה רחל.
ומבואר שהם שני פירושים שונים ,ולפי הפירוש הראשון לא עשתה זאת אלא
כדי שלא יגידו ללבן [וכן מבואר בדעת זקנים והדר זקנים (שם)] ,ולפי זה מיושב
יותר ,שלפי פירוש זאת לא עשתה זאת לשם עקירת עבודה זרה ,ולכן נענשה.

תירוץ ח .התרפים היו כלי קסמים
הרשב"ם (להלן לא ,יט) כתב כעין זה' :ותגנוב רחל את התרפים'  -שלא יגידו
ויודיעו ללבן כי רוצה יעקב לברוח ,כעניין שנאמר 'אין אפוד ותרפים' (הושע
ג ,ד)' ,כי התרפים דברו און' (זכריה י ,ב) ,רגילים היו לקסום בהם [וכעין זה כתב
החזקוני (שם)].

אמנם בפשטות תירוץ זה אינו מיישב הקושיה הראשונה ,על דברי הזוהר (שם),
משום שבזוהר עצמו מבואר שהתרפים היו עבודה זרה [כמבואר להלן (אות מא)].
ומכל מקום הם מיישבים הקושיה השניה על דברי המשך חכמה (שם) ,שרחל
נתחייבה מחמת הגזל ,ובזה יש לחלק כנ"ל [וראה עוד בתירוצים הקודמים].

תירוץ ט .אברהם עשה זאת בגדר הוראה
כתב הרמב"ם (פ"א מהל' ע"ז ה"ג) :ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו ,כיון
שהכיר וידע ,התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם,
ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה .ושיבר הצלמים ,והתחיל להודיע
לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ,ולו ראוי להשתחוות ולהקריב
ולנסך ,כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים ,וראוי לאבד ולשבר כל הצורות ,כדי
שלא יטעו בהן כל העם ,כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו [כיון
שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ,ונעשה לו נס ויצא לחרן ,והתחיל לעמוד

נח

ויש שתירצו לפי דבריו ,שהתרפים לא היו עבודה זרה כלל ,ולכן רחל נענשה
על שגנבה את התרפים .מה שאין כן אצל אברהם אבינו שהיה מדובר בעבודה
זרה ממש ,והיה צריך להפריש אביו מאיסור.

בפק

עיון

חנ

הפרשה

ולקרוא בקול גדול לכל העולם ,ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ,ולו ראוי
לעבוד .והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה ,עד שהגיע לארץ
כנען והוא קורא וכו' .וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו ,היה מודיע
לכל אחד ואחד כפי דעתו ,עד שיחזירהו לדרך האמת ,עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות,
והם אנשי בית אברהם ,ושתל בלבם העיקר הגדול הזה ,וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק
בנו .וראה עוד באור יחזקאל (מדות עמ' רצד)].

ולפי זה תירץ בחגוי הסלע (להלן יב ,א) ,שזהו החילוק בין מעשה אברהם
למעשה רחל ,שאברהם אבינו עשה את מעשהו בגדר הוראה ,כדי ללמד לכל
העולם את האיסור של עבודה זרה ,ולכן לא נענש אף שציער את אביו .מה
שאין כן רחל ,שלא עשתה כן כדי ללמד לאחרים ,אלא כדי להפריש את אביה
בלבד מעבודה זרה ,ובאופן זה אין היתר לצער האב.

תירוץ י .תרח חזר בתשובה שלימה
מרכבות ארגמן (להלן לא ,לב; שו"ת סי' יד) תירץ ,שתרח חזר בתשובה שלימה
[כמבואר ברש"י (להלן טו ,טו) ,וראה עוד בזוהר (בראשית עח ,ב)] ,ומסתבר שאחר
ששב בתשובה והבין שטעה בהיותו עובד עבודה זרה ,מחל לבנו מחילה גמורה
על ששיבר פסליו .מה שאין כן לבן ,שלא שב בתשובה מעולם.

תירוץ יא .תרח מחל לו מאהבת אב לבנו
עוד תירץ מרכבות ארגמן (שם) ,שתרח ידע שהיה זה בנו שניפץ את כל פסליו,
ואפשר שמחל לו אף קודם ששב בתשובה ,מאהבת אב לבנו ,מה שאין כן אצל
רחל שלבן לא ידע מי גנב את התרפים ,ולכן לא מחל [ויש להוסיף ,שאפשר שלבן
סבר שיעקב גנב את התרפים ,ולכן לא מחל על כך .וראה עוד בתירוץ הבא].

תירוץ יב .מחל לו מבחינה ממונית
יש שהקשו על התירוץ הנ"ל ,שהרי אברהם מסר את בנו לנמרוד שרצה להרגו
(רש"י כאן ,ב"ר לח ,יג) ,וכיצד יתכן שמחל לו [ואף אם נאמר שלא ידע שנמרוד ירצה
להרגו ,מכל מקום בודאי שלא מחל לו] .ותירצו ,שמבחינה ממונית מחל לו ,והקפיד

רק על כבוד צלמיו ,ובזה כמובן שאין עוון לאברהם.
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תירוץ יג .ידע שאברהם התכוין לטובתו
עוד תירץ מרכבות ארגמן (שם) ,שתרח ידע שבנו התכוין לטובתו ,אף שלא
הסכים לדעתו ,ולכן מחל לו במחילה גמורה [מה שאין כן אצל רחל ,שמלבד זאת
שלא ידע שהיא גנבה ,אף לא ידע שהתכוונה לטובתו ,וסבר שגנבו את התרפים כדי שלא
ידע היכן הם].

תירוץ יד .תלוי אם המעשה כתוב בתורה
טיב התורה (כאן) תירץ ,שמה שרחל לקחה את התרפים של לבן כתוב בתורה,
ואילו המעשה שאברהם שבר את הצלמים של תרח כתוב במדרש ,ואין
להקשות מדבר שכתוב בתורה ,לדבר שכתוב במדרש [וצ"ע ביאור הדבר].

תירוץ טו .תרח הכשיל את הרבים
עוד תירץ טיב התורה (כאן) ,שתרח מכר את הצלמים לרבים ,והכשיל את
הרבים ,ובאופן זה יש חיוב לשבור העבודה זרה ,כדי שלא ימשכו אחריה .אך
לבן עבד עבודה זרה לעצמו ,ולא נאמר שהכשיל אחרים ,ולכן לא היה חיוב
לבער עבודה זרה זו [וראה מה שהביא במקור הדברים].

נח

תירוץ טז .רחל נפטרה מחמת איחור הנדר
עוד תירץ טיב התורה (כאן) ,שמבואר בזוהר במקום אחר (בראשית קעה ,א),
שהטעם שמתה רחל ,הוא משום שיעקב איחר את נדרו ,ואם כן לא נענשה רק
מחמת שציערה את אביה ,אלא מחמת טעם נוסף ,שאינו שייך אצל אברהם
[וזה לשון תרגום הזוהר :ובא וראה ,משום שיעקב אחר נדרו שנדר לפני הקדוש ברוך
הוא ,התחזק הדין על ידי המקטרג שקטרג על יעקב ,ורצה דין בשעת הסכנה שהיתה בה
ברחל .אמר לפני הקדוש ברוך הוא ,והרי יעקב נדר נדרו ולא שלם ,והריהו חזק מהכל
בעשר ובבנים ובכל מה שצריך ,ולא שלם נדרו שנדר לפניך ,ולא לקחת ממנו עונש .מיד
'ותלד רחל ותקש בלדתה' (להלן לה ,טז) .מה זה 'ותקש' .שהתקשה הדין למעלה אצל
מלאך המות .ונענש יעקב בזה ,מה הטעם ,משום שכתוב (משלי כב ,כז) 'אם אין לך
לשלם למה יקח משכבך מתחתיך' ,ועל זה מתה רחל ונמסר הדין על ידי מלאך המות].

דפק
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תירוץ יז .נפטרה משום שהשטן קטרג
עוד הביא טיב התורה (כאן) שמבואר בזוהר (שם) ,שהטעם שרחל נענשה הוא
מחמת היצר הרע שקטרג בשעת הסכנה [וזה לשון תרגום הזוהר :וכאן נענשה על
ידי היצר הרע שקטרג בשעת הסכנה ,ונענש יעקב על נדר שלא שלם ,וזה קשה ליעקב
מכל הצרות שעברו עליו .ומנין לנו שמשום יעקב זה היה .שכתוב (להלן מח ,ז) 'מתה עלי
רחל' ,עלי ודאי ,על שאחרתי נדרי].
אמנם יש להעיר ,שלכאורה טעם זה שייך גם אצל אברהם ,שגם הוא היה בסכנה
באור כשדים ,ואדרבה ,היה בסכנה יותר גדולה ,שהכניסוהו ממש לכבשן האש,
ואף על פי כן ניצול ממנה.

תירוץ יח .נפטרה מחמת קללת יעקב
עוד מבואר בזוהר (שם) ,שרחל נענשה מחמת קללת יעקב ,אף שלא התכוון
לכך ,וטעם זה אינו שייך אצל אברהם [וכך אמרו בתרגום הזוהר :רבי יוסי אמר ,כתוב
(משלי כו ,ב) 'קללת חנם לא תבא' ,ובארוהו לו בוא''ו .שאם קללת צדיק היא ,אפלו שלא
התכון בה ,כיון שיצאה מפיו נטל אותה אותו יצר הרע וקטרג בה בשעת הסכנה .יעקב
אמר (להלן לא ,לב) 'עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה' ,ואף על גב שהוא לא היה
יודע ,נטל אותו דבר אותו שטן שנמצא תמיד אצל בני אדם .ועל זה שנינו (ברכות יט ,א),
לעולם לא יפתח אדם פיו לשטן ,משום שנוטל אותו הדבור ומקטרג בו למעלה ולמטה,
כל שכן מלה של חכם או מלה של צדיק ,ועל שני אלה נענשה רחל].

ויש שהוסיפו ,שכן מבואר ברש"י (להלן שם) שכתב :ומאותה קללה מתה רחל
בדרך .וכן אמרו בפרקי דרבי אליעזר (שם) :ויעקב לא ידע בכל אלה ,אמר כל
מי שיגנוב התרפים ימות בלא עתו ,והיוצא מפי צדיק כיוצא מפי המלאך [וראה
עוד בשבט הכהונה (חלק ג-ד עמ' קלט) שהביא מקורות נוספים לכך].

תירוץ יט .נפטרה מחמת כל הסיבות
טיב התורה (שם) חיבר תירוצים אלו יחד ,שמבואר בזוהר (שם) שרחל נפטרה
מחמת שלש סיבות נוספות ,מלבד הסיבה שציערה את אביה ,ונמצא שהסיבה
של צער אביה אינה סיבה מספקת בפני עצמה ,ולכן אין לתמוה אצל אברהם
שלא נענש על כך.
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תירוץ כ .עכו"ם מבטל עבודה זרה
איתא בעבודה זרה (מב ,א) :עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חברו,
וישראל אינו מבטל עבודת כוכבים של עובד כוכבים.
ויש שתירצו לפי זה ,שאברהם אבינו בקטנותו היה לו דין של גוי ,והיה בכלל
גוי שיכול לבטל עבודה זרה של גוי .מה שאין כן ברחל שדינה היה כיהודיה
[שהרי היתה לאחר שהאבות והאמהות 'התגיירו'] ,לא ביטלה את העבודה זרה של
אביה בכך.

תירוץ כא .אברהם ביער עבודה זרה
יש שתירצו ,שאברהם אבינו שבר את הפסלים ,וקיים בכך מצות ביעור עבודה
זרה ,ולכן לא נענש על צער אביו [או על הגזל] .אך רחל שלא איבדה אותם
אלא רק גנבה אותם ,לא קיימה מצוה שלימה ,ולכן נענשה על צער אביה [או
על הגזל].

תירוץ כב .אברהם עשה בצינעא

תירוץ כג .אברהם רצה שלא יאמין
יש שתירצו ,שאברהם אבינו בא להפריש את אביו מעבודה זרה ,ולכן כיתת את
צלמיו ,במטרה שלא תהיה לו עוד אמונה בעץ ואבן ,ולכן היה ראוי לשכר רב
על כך .אמנם רחל לא רצתה אלא להפריש את אביה מעבודה זרה בעל כרחו,
ולא באופן שיבין שאין בהם ממש ,ולכן היתה עליה טענה.
[ויש שתירצו כעין זה ,שיש לחלק בין רחל שגנבה את התרפים ,ולבן לא ידע כלל שהיא
גנבה אותם ,ואם כן לא ישפיע עליו כלום מה שגנבה ,אלא יקח תרפים אחרים ,ועל כן
נתבעה על צער אביה .אמנם אברהם אבינו שבר כל הצלמים בידיעת אביו ,ויודע היה
אביו ששברם בכוונה ,וזה יכול היה להשפיע עליו מעט שיעזוב העבודה זרה ,כשרואה
כמה אברהם בנו מוסר נפשו לשוברה].

נח

יש שתירצו ,שאצל אברהם אבינו היה המעשה בצינעא ,ולא היתה פגיעה
בכבודו של אביו כל כך .אמנם אצל רחל היה המעשה בפרהסיא ,שלבן חיפש
את התרפים ושאל על כך ,ולכן היתה בכך פגיעה יותר גדולה בכבודו [ומיושבת
הקושיה הראשונה].

ופק
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תירוץ כד .אברהם הספיק לשלם
גיצי אורה (כאן) הביא ליישב ,שבין רחל ובין אברהם גנבו כדי להפריש מאיסור,
והיה בדעתם לשלם [ובאופן זה מותר לעשות כן] ,אלא שרחל מתה בדרך ולא
הספיקה לשלם ,ועל כן נענשה מן השמים .ואברהם שחי לאחר מכן ,שילם
לתרח מה שהזיק.

תירוץ כה .אברהם היה בן ג' שנים
עוד הביא גיצי אורה (כאן) ליישב ,שלפי הדעה (נדרים לב ,א) שאברהם הכיר
את בוראו כשהיה בן ג' שנים ,מעשה זה היה בקטנותו ,ולכן היה פטור מלשלם
[ועיין שם שהדבר מיישב הקושיה הראשונה ,ושיש לדון אם מיישב אף הקושיה השניה.
וראה עוד בשאלתנו].

תירוץ כו .יש לחלק בין גוזל למזיק
יש שתירצו הקושיה השניה ,שרחל נענשה משום שבן נח נהרג על הגזל
(סנהדרין נז ,א) ,אמנם אברהם לא גזל אלא הזיק ,ולכן לא נענש על כך [כלומר,
יש לחלק בין איסור גזל שנאסר על בן נח ,ואם עובר על האיסור הזה נהרג עליו ,לבין
איסור מזיק שיתכן שלא נאסר לבן נח כלל ,ולכן אברהם לא נענש על כך .וראה עוד
בתירוצים הבאים].

תירוץ כז .האיסור להזיק מדין השבת אבידה
יש שהוסיפו ,שמבואר בקהילות יעקב (ב"ק סי' א) שהאיסור להזיק הוא מדין
השבת אבידה ,ואיסור זה אינו שייך בבן נח [אמנם לשון הטור (חו"מ שעח ,א)
הוא 'כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חבירו כך אסור להזיק ממון שלו' ,ומשמע מכך
שהאיסור הוא מאותו יסוד].

תירוץ כח .האיסור רק מדרבנן
עוד מבואר בקהלות יעקב (שם) ,שיתכן שהאיסור להזיק הוא רק מדרבנן .ולפי
זה יש ליישב ,שאברהם אבינו עבר רק על איסור דרבנן ,ולכן לא נענש על כך,
מה שאין כן רחל שעברה על איסור דאורייתא.
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תירוץ כט .איסור דרבנן הותר כאן
יש שתירצו לפי זה ,שאפשר שאיסור דרבנן הותר לצורך הפרשה מאיסור ,מה
שאין כן באיסור דאורייתא .ועוד ,שבאותה שעה עדיין לא חל האיסור דרבנן,
מה שאין כן באיסור גזל דאורייתא ,שחל כבר באותה שעה.

תירוץ ל .התרפים אינם שוים ממון
יש שתירצו ,שאברהם אבינו לא התחייב על כך ,משום ששבר דבר שאסור
בהנאה ועומד לשבירה .אמנם רחל שגנבה את התרפים ולא שברה אותם ,הרי
החשיבה אותם ['אחשבינהו'] ,ולכן נענשה על כך [וראה עוד בשאגת אריה (ישנות
סי' עה)].

תירוצים נוספים
לא .יש שתירצו ,שבאמת אברהם נענש ,שהשליכוהו לכבשן האש ,ובמקום שיש דין
למטה אין דין למעלה [אלא שבסופו של דבר ניצל מחמת מסירות נפשו ,וכדי שיוכל
להעמיד האמונה בעולם ,ולהעמיד את כלל ישראל].

לג .יש שהוסיפו ,שכיון שאברהם היה הראשון שהכיר את בוראו ,ונלחם נגד כל העולם
שעבדו לעבודה זרה ,אם היה נענש על כך ששבר את הפסלים ,לא היה מי שיפיץ את כל
האמונה בקב"ה ,ובנוסף לכך הכל היו אומרים ,שאברהם נענש משום שהפסלים כעסו על
כך ששברם ,ואין לך חילול ה' גדול מזה.
לד .יש שתירצו ,שכיון שרחל לקחה את התרפים ,בא לבן בטרוניא שכביכול יעקב נצרך
לאלוהיו של לבן ח"ו ,ונמצא שלא היה מכך קידוש ה' אלא חילול ה' ,ולכן [קילל יעקב
את מי שעשה זאת] ונענשה רחל.

דעות נוספות בענין התרפים ומהותם
לה .האבן עזרא (להלן לא ,יט) כתב :התרפים ,יש אומרים שהוא כלי נחושת ,העשוי לדעת
חלקי השעות .וכעין זה כתב הרד"ק (שם) :והתרפים הם כלי הנחשת שרואין בו שעות

נח

לב .בדרך שיחה (ח"א עמ' קס) נשאל :האם יש להוכיח מהמעשה של רחל ,שמותר
לבן שלאביו יש מכשיר שאסור להחזיקו ,לחבל בו כדי שלא ישתמש בו .והשיב הגר"ח
קניבסקי :כתוב שרחל נענשה על זה .ומה שאברהם אבינו שבר עבודה של אביו ולא
נענש ,שם היה בכדי לפרסם אמונה בעולם [כמבואר לעיל (תירוץ ט)].
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היום ,ויראו בו את העתידות ,ופעמים רבות יכזב ,וכן אמר (זכריה שם) 'כי התרפים דברו
און' ,ונקראו בלשון רבים לפי שהוא עשוי לוחות לוחות.
לו .וכן כתב הרמב"ן (שם) :והקרוב מה שאומרים שהם כלים לקבל השעות ,ויקסמו בהם
לדעת עתידות .והמלה נגזרת מלשון 'רפה ידים' (שמואל ב יז ,ב)' ,נרפים אתם נרפים'
(שמות ה ,יז) .יקראו אותם 'תרפים' ,לרמוז בשמם כי דבורם כמו נבואה רפה ,תבא
ברוב ותכזב לעתים רחוקות ,כמו שאמרו (זכריה שם) 'כי התרפים דברו און' [ומבואר
שהתרפים היו קסמים].
לז .עוד מבואר ברמב"ן (שם) שהתרפים היו גם עבודה זרה ,או כעין עבודה זרה ,וכך
כתב :והנה יעשו אותם קטני אמנה להם לאלהים ,לא ישאלו בשם הנכבד ולא יתפללו
אליו ,רק כל מעשיהם בקסמים אשר יגידו להם התרפים .וכתוב (שופטים יז ,ה) 'והאיש
מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים' ,ושם כתוב (יח ,ה) 'שאל נא באלהים ונדעה
התצליח דרכינו' ,כי בתרפים היו שואלים .וכן היה הענין בישראל באפוד ,כי אחרי אשר
הורגלו באפוד הקדש ,עשו כדמותו ,והיו שואלים בו ומאמינים בדבריו ותועים אחריו ,גם
בחליים לא ידרשו את ה' כי אם בהם וכו' .והנה לבן היה קוסם ומנחש ,כאשר אמר (להלן
ל ,כז) 'נחשתי' ,וארצו ארץ קוסמים מעולם ,כדכתיב (ישעיה ב ,ו) 'כי מלאו מקדם ועוננים
כפלשתים' ,ובלעם בן בעור הקוסם היה מעירו ,וזה טעם 'למה גנבת את אלהי'.
לח .עוד כתב האבן עזרא (שם) :ואחרים אמרו ,כי יש כח בחכמי המזלות לעשות צורה,
בשעות ידועות תדבר הצורה וכו' .והקרוב אלי שהתרפים הם על צורות בני אדם ,והיא
עשויה לקבל כח עליונים ולא אוכל לפרש .והעד שהתרפים כן ,התרפים ששמה מיכל
בת שאול במטה עד שחשבו שומרי הבית שהם דוד .והפסוק שאמר (הושע שם) 'אין
אפוד ותרפים' (הושע ג ,ד) יש לו ב' פירושים ,האחד שאמר אין מלך ואין שר בישראל,
והפי' השני שלא יעבדו השם ולא ע"ג ,והנה התרפים קראם לבן 'אלהיו' [עכ"ל בקצרה].
לט .עוד כתב האבן עזרא (שם) :וי"א שרחל גנבתם לבטל ע"ג מאביה .ואילו היה כן ,למה
הוליכה אותם עמה ,ולא טמנתם בדרך .והקרוב ,שהיה לבן אביה יודע מזלות ,ופחדה
שאביה יסתכל במזלות לדעת איזה דרך ברחו.
מ .הרד"ק (שם) כתב :והחכם ראב"ע (שם) כתב ,כי התרפים עשאום על צורת בן אדם,
והיא עשויה לקבל כח עליונים ,וגנבה אותם רחל כדי שלא יראה בהם אביה אנה הלכו.
ויעקב לא ידע בזה הדבר כמו שאמר (שם פסוק לא) 'ולא ידע יעקב' ,כי אם היה יודע לא
היה מניח אותה לקחת מבית אביה דבר שלא מדעתו ,כל שכן התרפים.
מא .בזוהר עצמו [במקום המוזכר בשאלתנו (בראשית קסד ,ב)] מבואר שהתרפים היו
עבודה זרה .וזה לשון תרגום הזוהר :אמר רבי יוסי ,מה זה 'תרפים' ,אלא עבודה זרה .ולמה
נקראים תרפים .לגנאי היה ,כמו ששנינו [ראה להלן (אות מג)] 'במקום התורף' .ומנין לנו
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שהיו עבודה זרה ,שכתוב (שם פסוק ל) 'למה גנבת את אלהי' וכתוב (שם פסוק לב) 'עם
אשר תמצא את אלהיך' וגו'.
מב .עוד מבואר בזוהר (שם) ,שהתרפים היו גם קסמים ,וזה לשון תרגום הזוהר :ולבן
המכשף של כל המכשפים של העולם היה ,ובזה היה יודע את כל מה שרוצה לדעת .אמר
רבי חייא ,בקסם נעשה .רבי יוסי אומר ,בנחש .אמר רבי יהודה ,לא נעשו אלא בשעות
ידועות .ולמה נקראים 'תרפים' ,משום שמכים את השעה הזו ,והשעה מרפה היד ,כמו
שנאמר (ראה שמואל ב כד ,טז) 'רב עתה הרף ידך' .כשהאמן עושה אותו ,אותו שיודע
רגעים ושעות עומד עליו ואומר ,כעת הרפה וכעת עשה .ולא תמצא מעשה שצריך שירפו
ממנו אלא זה ,והוא מדבר תמיד ונותן עצות רעות להרע לנפש האדם.
מג .וכן מבואר בשכל טוב (להלן לא ,יט) שהוא גם עבודה זרה וגם קסמים ,וזה לשונו:
'את התרפים אשר לאביה' ,חבר חברים בהם ומשתחוה להם ,שהן עבודה זרה ,כענין
שנאמר 'ואון ותרפים הפצר' (שמואל א' טו ,כג) ,ושם גנאי הוא ,והוא לשון תלמוד 'מקום
התורפה' ,הוא מקום לכלוך ,כדאיתא בפסחים (טו ,א) 'עומדת במקום המוצנע יניחנה
במקום התורפה' .ועיקרן מיני קסמניות ,שמשיחין את האדם בשמן עד שבלה בתוכן,
ואוחז בשער קדקדו ומושכן ונשמטת מן הראש ,ושורה עליו רוח הטומאה ומדבר עמו,
והוא אחד מן חוברי חבר [וראה עוד לעיל (תירוץ ה) בשם המדרשים].

מה .עוד אמרו בתרגום הזוהר (שם) :ואמר רבי יהודה ,הזמין [לבן] עצמו בשלשה דברים:
הזדרז בכל הכשפים שהיו לו ,והזדרז בכלי זין כדי לאבד אותו מן העולם וכו' .במה בטח,
בכשפים שהיו בידו .בא ראה ,לבן הלך ביום אחד הדרך שהלך יעקב שבעה ימים ,כדי
לעקור אותו מן העולם .אחד על שהלך ,ואחד על אותם התרפים .ואף על גב שרחל היא
שעשתה כדי לעקר את אביה מאחרי עבודה זרה ,נענשה שלא גדלה את בנימין ,ולא
עמדה עמו שעה אחת בשביל הצער של אביה ,אף על גב שהתכונה לטוב.
מו .במדרש אגדה (להלן לא ,יט) אמרו' :את התרפים' ,נתכוונה כדי להסיר עבודה זרה
מבית אביה .וכן כתב רש"י (שם)' :ותגנב רחל את התרפים' ,להפריש את אביה מעבודה
זרה נתכוונה .והרמב"ן (שם) כתב על דבריו :ואפשר כי היו ללבן לעבודה זרה ,כאשר
אמר (שם פסוק ל) 'למה גנבת את אלהי' ,אבל לא היו כל התרפים נעבדים ,כי איך תמצא
עבודה זרה בבית אדונינו דוד (עיין שמואל א יט ,יג).

נח

מד .עוד אמרו בתרגום הזוהר (שם) :ורחל פחדה ,משום שנתן עצה להרע ליעקב ,ובשביל
בזיון עבודה זרה שמה אותם תחתיה ,עד שאין יכולים לדבר [כמבואר לעיל (תירוץ ז)].
שהרי כשהוא מתקן לדבר ,מכבדים ומרביצים לפניו ,וכעת מה כתוב (שם פסוק לד)
'ותשב עליהם' .זכר ונקבה היו ,ועבודות רבות עושים טרם מדברים .ומשום כך התעכב
לבן שלשה ימים ,שלא ידע שברח יעקב.
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מז .רבינו חיים פלטיאל (שם פסוק יט) כתב כעין זה :מיכל ששמה תרפים במיטת דוד,
וכי היה עבודה זרה בביתו של אותו צדיק .ויש לומר ,לדעת השוטים היה עבודה זרה ,ויש
לדעת מהם עתידות ,והשוטים טועים לעשות מהם עבודה זרה ,כמו שאמר (שם פסוק ל)
'למה גנבת את אלהי' .ולכך לקחם ,שלא יגידו ללבן היכן ברח יעקב ,כדכתיב 'והתרפים
דברו און' ,שרגילים לקסום בהם.
מח .רבינו בחיי (שם) כתב בשם רבינו חננאל :כי מה שגנבה אותם כדי שיחזור בו,
ושיאמר אלוה הגנוב אין בו ממש ,כדבר יואש שאמר (שופטים ו ,לא) 'אם אלהים הוא
ירב לו כי נתץ את מזבחו' ,וכמו שאמר הכתוב (יחזקאל כח ,ט) 'האמור תאמר אלהים אני
לפני הורגך ואתה אדם ולא אל ביד מחללך'.
מט .רש"ר הירש (שם) כתב כעין זה :פעמיים הוא מדגיש שבוצעה גניבה ,הרי שאפשר
היה לגנוב ,ועם זה לא אירעו אלא שתי גניבות אלה ,רחל גנבה את התרפים אשר לאביה,
שכן כדעת חז"ל ,לא יכלה לשאת את המחשבה ,שאביה יהיה משוקע בעבודה זרה ,ללא
כל דחיפה לחזור למוטב .משום כך לקחה את התרפים שנועדו להגן על הבית .דבר זה
צריך היה לפקוח את עיני לבן ,על עצמם לא יכלו לשמור ,והיאך ישמרו על אחרים .אף
יעקב גנב את לב הארמי ,שכן ארמי היה ,ומן הנמנע היה לגלות לו את כוונותיו ,או גם
להעלות כל חשד בלבו ,שכן נאלץ היה לברוח ,אם בכלל היה ברצונו לעזוב.
נ .אבני נזר (שו"ת יו"ד סי' קכא אות ד) כתב :אף למ"ד גזל גוי אסור (ב"ק קיג ,ב) ,מכל
מקום עבודה זרה שלו פשיטא שאין בו איסור גזל .ורחל גנבה התרפים אשר לאביה כדי
להפרישו מעבודה זרה .וה"נ זה טובה לגוי להפרישו מעבודה זרה ,וכיון שמותר לגוזלו
שוב נעשה שלו כנ"ל [ומבואר בדבריו שהתרפים היו עבודה זרה ,ושרחל עשתה כדין].
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לך לך

עיון

ךל ךל

הפרשה

גצק

פרשת לך לך
א .הקדמת ברכה לקללה

ואברכה מברכיך ומקללך אאר

(יב ,ג)

יש לבאר ,מדוע הקדים כאן הכתוב ברכה לקללה ,הרי להלן (כז ,כט)
עה"פ 'אורריך ארור ומברכיך ברוך' פירש"י :ובבלעם הוא אומר (במדבר
כד ,ט) 'מברכיך ברוך ואורריך ארור' ,הצדיקים תחילתן יסורים וסופן
שלוה ,ואורריהם ומצעריהם קודמים למברכיהם .לפיכך יצחק הקדים
קללת אוררים לברכת מברכים ,והרשעים תחילתן שלוה וסופן יסורים,
לפיכך בלעם הקדים ברכה לקללה ,ע"כ .וא"כ אמאי הכא לא הקדים
קרא קללה לברכה.

ב .ברכת עשירות למכבד את אשתו

ולאברם היטיב בעבורה

(יב ,טז)

מבואר בדברי רבא ,שיש בידי אדם יכולת לשנות מצבו הקשה
בעניות ,על ידי שיכבד את אשתו.
וצ"ע ,דהא רבא גופיה אמר (מו"ק כח ,א) :חיי בני ומזוני ,לא בזכותא
תליא מילתא ,אלא במזלא תליא מילתא ,ע"כ .וכיצד אמר רבא שיש
בכוחו של אדם להפוך מזל עוני למזל עושר על ידי כיבוד אשתו[ .ראה תוס'
(מו"ק שם ד"ה אלא ,ובשבת קנו ,א ד"ה אין מזל לישראל) .עוד ראה :תויו"ט (קידושין
פ"ד משנה יד); סוגית יבמות (סב ,ב-סג ,א) ורש"י (שם ד"ה והנושא בת אחותו); ספר כד
הקמח לרבינו בחיי (ערך פרנסה ,ד"ה ומ"ש רז"ל בני); מהרש"א (נדה סט ,ב ח"א ד"ה ג'

דרך ארץ); וחי' חת"ס עה"ת (פר' ויגש ד"ה ויצא האחד מאתי) ,ודו"ק].

לך לך

בב"מ (נט ,א) איתא :אמר רבי חלבו ,לעולם יהא אדם זהיר בכבוד
אשתו ,שאין ברכה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא בשביל אשתו,
שנאמר 'ולאברם היטיב בעבורה' ,והיינו דאמר להו רבא לבני מחוזא,
אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרו [כבדו את נשותיכם כדי שתתעשרו].

דצק

עיון

ךל ךל

הפרשה

ג .מסירות נפש של אברהם להצלת לוט

וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו

(יד,

יד)

יל"ע ,כיצד השליך אברהם את נפשו מנגד והסתכן במלחמה נוראה
לצאת וללחום במלכים האדירים האלה ,כדי להציל את לוט בן אחיו ,הרי
לוט לא התנהג כשורה ואברהם לא היה יכול להשפיע עליו וליישר דרכו,
ולכן היה מוכרח להרחיקו ולהיפרד ממנו ,ולוט בחר לו להתיישב עם
אנשי סדום רעים וחטאים ,ועל שהיו שטופי זימה בחר לו לוט בשכנותם
(רש"י לעיל יג ,י) ,וכל הפסוק (שם) 'וישא לוט את עיניו' דרשו חז"ל (נזיר כג ,א)
על שם עבירה ,עיי"ש [וכן (שם בפסוק יא)' :ויסע לוט מקדם' דרשו במדרש והובא
ברש"י ,שהסיע עצמו מקדמונו של עולם ,אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו].
וא"כ צ"ב למה הכניס אברהם את עצמו בסכנה נוראה זו ,שרק ע"י נס
גדול ניצול הימנה ,וכמו שאמר אברהם לפני הקב"ה 'ואנכי עפר ואפר'
(להלן יח ,כז) ,ופירש"י" :ואנכי עפר ואפר' ,וכבר הייתי ראוי להיות עפר על
ידי המלכים וכו' לולי רחמיך אשר עמדו לי.
עוד צ"ב ,דהנה מלחמת המלכים היתה אחת מעשרה נסיונות
שנתנסה אברהם (אבות דר"נ פל"ג) .ולכאורה אינו מובן ,איזה נסיון היה בזה
במה שהכניס עצמו מדעתו לסכנה זו .ואינו דומה לשאר הנסיונות שבאו
עליו על ידי אחרים ,כמו בכבשן האש ,לקיחת שרה לפרעה ,הרעב ,ציווי
ה' שילך מארצו ,וכן העלאת יצחק לעולה .משא"כ במלחמת המלכים,
שנכנס מדעתו ומרצונו למלחמה ,אין זה אלא הצלה בדרך נס ,ומה היה
הנסיון בזה.
וביותר צ"ב ,דבמדרש רבה (בראשית מג ,ב) איתא' :וירק את חניכיו' ,ר'
נחמיה אמר אברהם הוריק פנים כנגדן ,אמר אצא ואפול על קדוש שמו
של מקום ,ע"כ .וצ"ב ,איזה קידוש השם היה בזה ,שיתחייב למסור נפשו
עליו[ .ראה רש"י לעיל (יג ,ט ד"ה אם השמאל) ,ודו"ק].

עיון

ךל ךל

הפרשה

הצק

ד .שבח ישמעאל שנימול בן יג שנה

ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל
לאברם (טז ,טז)
ואברם בן שמנים שנה וגו' ,לשבחו של ישמעאל נכתב ,להודיעך שהיה בן שלש
עשרה שנה כשנימול ולא עכב (רש"י)

רבותינו מפרשי התורה הקשו ,הא מקרא מלא דיבר הכתוב בסוף
הפרשה (להלן יז ,כה)' :וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמולו את
בשר ערלתו' ,ואמאי הוצרך הכתוב להגיד שבחו של ישמעאל בזה בדרך
חשבון השנים מאברהם ,כדפירש"י [ראה מושב זקנים לבעלי התוס' ,גור אריה

ועוד].

ובביאור מהרי"א (לבעל התרומת הדשן ,כאן) ביאר ,דאי מההוא לא הוה
שמעינן דהוה בן שלש עשרה שנה מעת לעת ,דזהו שיעור ימי גדלותו,
ואעפ"כ לא עיכב ,ומהאי קרא דהכא שפיר שמעינן.
אולם דבריו צ"ב ,דהא בבן נח ליכא דין גדלות די"ג שנים [ראה רמב"ם
(פ"ט מהלכות מלכים ה"י) 'שלא ניתנו השיעורין אלא לישראל בלבד' ,ובספר המפתח

(שם)].

עוד צ"ב ,דלכאורה כוונת רש"י היא רק לאפוקי מכל קטן הנימול
בן שמונת ימים שלא מדעתו ,דאילו ישמעאל שכבר היה נער יכול היה
להתנגד ולא התנגד .ולגבי זה מה הנפק"מ אם זה י"ג שנה בדיוק מעת
לעת או לא[ .ובעצם ביאור רש"י שלשבחו של ישמעאל נכתב ,יש להבין ,מה לה
לתורה לספר בשבחו של ישמעאל ,הלא התורה ניתנה לבני ישראל ולא לבני ישמעאל
שלא רצו לקבל התורה ,ואדרבה הלא כל חיותן וקיומן של האומות הן מן הפסוקים

שבתורה המזכירים שבחן ,ומה לנו להוסיף לו שבח בתורה].

לך לך

ועוד ,שהרי הרא"ש (גיטין פ"ט סי' יא) כתב ,דדינא די"ג שנה נאמר
כהלכה למשה מסיני ,אבל דורות הראשונים היו אומדין לפי דעתו של
הקטן .וא"כ אצל ישמעאל ,שאמדוהו לפי דעתו ,לא היה כלל הדין של
גדול בן י"ג.

עיון

וצק

ךל ךל

הפרשה

ה .מילת אברהם ביום הכיפורים

בעצם היום הזה נמול אברהם

(יז ,כו)

במדרש רבה (בראשית מט ,ב) מבואר ,שאברהם אבינו מל את עצמו
[וראה רש"י ישן (לעיל פסוק כד)].
והנה בפרקי דרבי אליעזר (פכ"ט) מבואר ,שיום מילת אברהם היתה
ביום הכיפורים [הובא בתוס' ר"ה (יא ,א ד"ה אלא)].
ויל"ע ,הא קיי"ל (שו"ע או"ח שלא ,י ויו"ד רסו ,ז) שאדם שלא מל מעולם
לא ימול בשבת ,שמא יקלקל ונמצא מחלל שבת .ומעתה ,בשלמא
לשיטת בעל מעשי ה' (סוף פרשתן) שאברהם אבינו נימול הראשון לפני
ישמעאל ועבדיו ,א"ש ,שהרי במדרש רבה ורש"י ישן הנ"ל מבואר
שהקב"ה סייעו ואחז עמו ,ובכה"ג לא חיישינן שמא יקלקל ונמצא מחלל
שבת ,וק"ו הוא ,שהרי גם אם מוהל עומד על גביו מותר לו למול בשבת
פעם ראשונה [וכן פסק אבן ישראל ,מפי השמועה] ,וכ"ש כשהקב"ה מסייעו
ואוחז בידו ,דלא חיישינן כלל לקלקול.
אולם לשיטת רמב"ן (כאן) ,דקודם מל אברהם אבינו את עבדיו,
ואח"כ מל את עצמו ,שוב צ"ב ,למה לא חשש שמא יקלקל ונמצא מחלל
שבת ,שהרי לא מל מעולם.
ששׁם בן נח מל את אברהם .וראה בחי'
[עוד ראה בפרקי דר"א (שם) ,שמבואר ֵ
הגרי"ז (יומא כח ,ב) דכיון שהיתה מילה שלא בזמנה לא רצה לחלל יוהכ"פ ,ולכן מל אותו
ששׁם בן נח מל
ֵשׁם שהיה לו דין כבן נח .וראה דעת זקנים לבעלי התוס' (כאן) ,דנקטו נמי ֵ
את אברהם .ולפי"ז לק"מ מהא דאדם שלא מל מעולם לא ימול בשבת ,דהא ֵשׁם בן נח
מל אותו ,שהיה לו דין בן נח.
אולם לשיטת רמב"ן שאברהם בעצמו מל את עבדיו קודם מילת עצמו ,אכתי
תיקשי ,היאך היה מותר לו ,הא לא מל מעולם ,ומדוע לא חשש שיקלקל ונמצא מחלל

שבת].

עיון

ךל ךל

הפרשה

זצק

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
ו .מצוה המוטלת על הציבור( .בגדר מצות היחיד להשתתף
בבחירות ,בציבור הנוהג כן על פי רבותיו).
ימול לכם כל זכר (יז ,יב)

לך לך

כתב הרא”ש (חולין פרק ו סימן ח)‘ :אם אין האב רוצה למולו כל ישראל חייבין
למולו’.
א .שני אופנים יש במצוות המוטלות על כל הציבור .האחד ,הוא במצוה שכל ישראל
חייבים בקיומה ,אבל אין מעשה המצוה נעשה אלא על ידי אחד מן הציבור .וכמצות
‘ימול לכם כל זכר’ ,שכל ישראל מחויבים במילת כל זכר בישראל ,אך מעשה המצוה
אין נעשה אלא על ידי אחד מכל ישראל.
והאופן השני הוא במצוה המוטלת על הציבור ,ואף עשייתה היא על ידי כל ישראל
יחד .וכמצות בנין בית המקדש המוטלת על כל ישראל ,כמו שפסק הרמב”ם (פ”א
מהל’ בית הבחירה הי”ב)‘ :והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם ,אנשים
ונשים כמקדש המדבר’ (חוץ מתינוקות של בית רבן שאין מבטלים אותם לבנין בית
המקדש),.
וכן שנו בתוספתא (ב”מ פ”י)‘ :כופין בני העיר זה את זה לבנות להן בית הכנסת
ולקנות להן ספר תורה ונביאים’ .כי מצות קריאת התורה וההפטרה בנביא היא מצוה
המוטלת על כלל בני העיר .וכופין את כל בני העיר להשתתף בעשיית המצוה ,במה
שישתתפו בקניית תורה ונביאים.
ב .ובאופן הראשון  -במקום שהמצוה מוטלת על הציבור ואינה נעשית אלא על ידי
אדם אחד מן הציבור ,יש רשות לכל אחד להניח למצוה להיעשות על ידי אחרים.
ואין חיוב לכל אדם מישראל היודע למול ,ללכת למול את כל מי שאין אביו מל אותו,
כיון שהמצוה יכולה להיעשות על ידי אחרים.
והטעם לזה הוא ,שכל שחייבה התורה שני אנשים במצוה אחת ,ואינה יכולה
להיעשות אלא על ידי אחד מהם .הרי שחיובו של כל אחד בעשיית המצוה הוא אם
לא יעשה אותה חבירו .ומתחילה מוגבל חיובו של כל אחד בעשיית המצוה ,שיש
אפשרות שיעשה אותה חבירו ולא הוא.
וכגון להמבואר בקצוה”ח (סימן שפב ס”ק ב) שחובת האב במילת בנו היא למול
בעצמו ולא על ידי שליח .ומכל מקום אין כל אדם מישראל חייב ללמוד למול כדי

חצק

עיון

ךל ךל

הפרשה

שימול בעצמו את בנו .ומשום שאף כל ישראל נתחייבו בימול לכם כל זכר ,ונאמר
בזה שיש אפשרות שימולו שאר ישראל ולא האב ,אם אין האב יכול למול .ודווקא
אם כבר יכול האב למול בעצמו ,הקדימה התורה את חיוב האב שימול הוא ולא שאר
ישראל.
ג .וכן הוא באופן השני  -במצוה הנעשית על ידי כל הציבור ,כבנין בית המקדש וכדו’,
שאין כל אחד מישראל חייב לבנות לבדו את כל בית המקדש ,מפני שאף שאר
ישראל נתחייבו במצוה .ונאמר בזה שיכולה המצוה להתקיים על ידי אחרים ,ואין כל
אחד חייב בקיום כל המצוה לבדו.
אלא שבאופן הראשון ,שאין המצוה יכולה להיעשות אלא על ידי אחד ,יש רשות
לכל אחד לומר שאדם אחר יעשה את מעשה המצוה .אבל באופן זה ,שהמצוה יכולה
להיעשות רק על ידי השתתפות כל הציבור ,אין רשות לכל אחד לומר שיעשו השאר
לבדם את כל המצוה .וחייב כל אחד להשתתף עם הציבור בעשיית המצוה.
וכך היא המדה ,שכיון שכל ישראל חייבים בשוה בעשיית המצוה שיכולה להיעשות
על ידי כולם ,הרי חיובם הוא שיעשו כולם את המצוה בשווה ,וכל אחד יתן את חלקו
בעשיית המצוה.
[ד .ואמנם במקום שיש אחד שבידו לעשות את המצוה יותר מאחרים ,הרי הוא חייב
במצוה יותר מאחרים .שאין לו רשות לומר שיעשו אחרים שאין בידם לעשות כמוהו.
וכמו שכתב החינוך (מצוה תצז) לגבי מצות מינוי מלך‘ :שזאת מן המצוות המוטלות
על הציבור כולן הזכרים ,כי להם יאות לעשות עניינים אלה’ .והרי שכיון שביד
האנשים לעשות את המצוה יותר מן הנשים ,מוטלת המצוה על האנשים ולא על
הנשים .שכך הוא דין מצוה המוטלת על הציבור ,שמי שיש בידו יכולת לעשות חייב
בה יותר ממי שאין בידו יכולת לעשות.
וכן מבואר בסמ”ע (תכז ,ז) לגבי מי שגג ביתו נמוך מקרקע רשות הרבים ,שחיוב
מעקה מוטל עליו ולא על בני רשות הרבים ,כיון דקדירא דבי שותפי לא קרירא ולא
חמימא .והיינו שיש כאן שני חיובים במעקה ,מחמת הבית ומחמת רשות הרבים.
והחיוב מחמת הבית יכול להיעשות יותר מהחיוב שמצד רשות הרבים ,כיון שהחיוב
שמצד הבית אינו מוטל אלא על אדם יחיד ,שיש בידו לעשות יותר מבני רשות
הרבים .והחיוב חל על מי שיותר בידו לעשות].
ה .ואמנם ישנו אופן שלישי ממוצע בין שני האופנים שהבאנו  -והיינו ,מצוות
המוטלות על הציבור ,שאינן נעשות על ידי אדם אחד ,ואף אין צורך בהם להשתתפות
כל הציבור .וכגון למש”כ המלחמות (מגילה ג ,א מדפי הרי”ף) שקריאת התורה
היא חובת ציבור .וחובה זו מתקיימת על ידי שיהיו עשרה מן הציבור בבית הכנסת
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טצק
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[והוסיף שם הרמב”ן ,שבכך שונה קריאת התורה מקריאת המגילה ,שחובתה על כל
יחיד ויחיד ,ויחיד שלא שמע ,חייב לעשות כן].
ואם יש בבית הכנסת יותר מעשרה ,הרי המצוה מתקיימת בכל עשרה מהם .ולדעת
רש”י (שבת צג ,א) ,אם עשו שלשה אנשים מעשה ,וכל שנים מהם יכולים לעשותו
לבדם ,דינם כשנים שעשו מעשה וכל אחד יכול לעשותו לבדו ,שנחלקו בו בגמ’
(שם) אם שנים שעשו מלאכה בשבת וכל אחד יכול לעשותו לבדו חייבים .ולשי’
תוס’ (שם) ,כיון שכל שנים יכולים לעשות בלא השלישי ,אין כל אחד מהם נחשב
אלא כמסייע.
אבל לגבי מצוה המוטלת על הציבור ,אין הנידון בגדרי מעשה ,כאיסור עשיית מלאכה
בשבת .אלא הנידון הוא אם נחשב בכלל הציבור שקיים את המצוה .וכל עשרה
שבציבור שיכולה המצוה להתקיים בהם ,הרי הם בכלל הציבור המקיים את המצוה.
ו .והיה מקום לדון ,שהרי זה כמצוה הנעשית על ידי אדם אחד ,שיש רשות לכל אחד
לומר שיעשה אותה אדם אחר .וכן יוכל כל יחיד לומר שתתקיים חובת הציבור של
קריאת התורה על ידי עשרה אחרים.
אבל בחזו”א (או”ח קלז ס”ק ד) כתב ,לגבי חיוב תקיעות דמעומד לסוברים שהיא
חובת ציבור ,שיחיד שלא בא לבית הכנסת בראש השנה ולא שמע תקיעות דמעומד,
אינו נחשב כעבריין על שלא קיים מצות תקיעות דמעומד ,אבל חטאו במה שהוא
פורש מן הציבור ואינו משתתף עמהם במצוה.
והיינו שכיון שאין המצוה יכולה להיעשות על ידי יחיד ,אלא על ידי ציבור .נוסף כאן
חיוב שלא לפרוש מן הציבור הנצרכים לעשיית המצוה ,ואף שמצד גוף המצוה היה
לו רשות להניח שתהא נעשית על ידי אחרים.
[והחיוב שלא לפרוש מן הציבור בעשיית המצוה חמור יותר מהחיוב במצוה .כמו
שכתב הרמב”ם (תשובה ג ,יא)‘ :הפורש מדרכי צבור ,אף על פי שלא עבר עבירות,
אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצות בכללן ולא נכנס בצרתן ולא מתענה
בתעניתן ,אין לו חלק לעולם הבא’ .והרי שהעובר עבירה יש לו חלק לעולם הבא,
והפורש לגמרי מן הציבור מלעשות מצוות עמהם ומלהשתתף בצרתן ,אין לו חלק
לעולם הבא].
ז .ויש לדון ,במקום שהציבור צריכים לשלוח שליח שיעסוק בצרכי ציבור .וחוק
המלכות שבאותו מקום ,שאין רשות לשליח לעסוק בצרכי הציבור אלא כשאלף
איש כתבו שהוא שלוחם.
ואם כל הציבור אינו אלא אלף איש ,הרי הדבר ברור שכופין את כולם לכתוב שהוא
שלוחם ,כדי שיוכל לעסוק בצרכי הציבור .וכדין כפיית בני העיר לעשות חומה
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ודלתיים ובריח (ב”ב ז ,ב) .וכל שכן אם הוא שליח לעסוק בצרכי מצוה המוטלים על
הציבור ,כבנין בתי כנסיות ובתי מדרשות ,שכל אחד מן הציבור מחויב במצוה על ידי
שישתתף עם הציבור לשלוח מי שיעסוק בדבר.
והמעיין יפרש כיצד יהיה הדין בציבור שיש בו אלף איש ועוד אחד .אם יוכל כל יחיד
לומר שתתקיים חובת הציבור על ידי אלף האיש האחרים ,ואין חטאו אלא במה שפורש
מלהיות בכלל הציבור המקיים את המצוה ,ובמה שפורש מלהשתתף בצרת הציבור.
או שחלוק דין הכפייה על צרכי ציבור ,שבכוחו לחייב כל יחיד ,ואין לו רשות לומר
שתתקיים המצוה על ידי שאר הציבור כי החיוב בצרכי ציבור אינו נידון לפי התועלת
במעשה של כל יחיד ,אלא לפי התועלת במעשה כלל הציבור ,וכיון שאם יוכל כל
יחיד לומר ששאר אלף האיש יעשו ,הרי כל בני העיר יאמרו כן ולא תתקיים תועלת
הציבור .שוב יהיה בכח החיוב בצרכי כלל הציבור ,לחייב כל יחיד בעשיה ,כדי שמתוך
חיוב כולם בעשיה תתקיים תועלת הציבור.
[וכעין זה יש לדון בכפיה לבנות חומה לעיר .וכגון שיש אלף איש בעיר ,ודמי החומה
הם אלף זוז .אם מחמת שיודעים שיהיו מקצת מבני העיר שלא יקיימו את חובם,
יוכלו מתחילה לכפות כל אחד ליתן יותר מזוז ,כדי שעל ידי זה יוכלו לגבות אלף זוז
מכלל בני העיר .ואף שמצד חובת כל יחיד ,אינו חייב אלא בחלק אחד מאלף מחובות
הציבור].

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ז .קח ולך

למה אמרת אחתי היא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה
אשתך קח ולך (יב ,יט)
יש לבאר ,מהו הקשר שבין פרשה
זו שפרעה החזיר את שרה לאברהם,
ואמר 'קח ולך' ,לבין מה שכתוב
להלן (כד ,נא) באותו הלשון' :הנה

רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן
אדניך כאשר דבר ה'' ,ולא מצינו
ביטוי זה עוד בתנ"ך מלבד אלו ב'
מקומות.

הרה"ג ראובן חיים קליין שליט"א
מח"ס 'לחם ממרחק' 'המקום מרחק' ,ביתר עילית
yeshivish@gmail.com
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ח .ברית ארצות עשר עממין

את הקיני ואת הקנזי וגו'

(טו ,יט)

הנה מבואר שהובטח לאאע"ה
בברית בין הבתרים נחלת י' עממים,
אותם ז' עממים שהורישו בנ"י עולי
מצרים ,ועוד קיני קניזי וקדמוני.
וצ"ב ,דא"כ אמאי לא מופיעים

ארצות אלו בפסוק בנחמיה (ט,
ח) שאנו מזכירים בפסוקי דזמרה

'ומצאת את לבבו נאמן לפניך ,וכרות
עמו הברית לתת את ארץ הכנעני'
וגו' ,דהלא הברית עם אאע"ה היתה
גם עליהם.

הרה"ג צבי קריזר שליט"א
מח"ס 'באר צבי' עה"ת ,בני ברק
z5102244@gmail.com

ט .מילה שלא בזמנה ביום חמישי

ונמלתם את בשר ערלתכם

(יז ,יא)

והנה יוצא דופן גם לא נימול בשבת
[וכמש"כ בסעיף ה] ,והטעם משום
שאין אמו טמאה לידה [כמבואר בגמ'
בשבת ,הובא במשנ"ב].

הרה"ג אברהם חזקיהו שליט"א
בני ברק ,כולל 'אוהל שושנה'
a0533141393@gmail.com

לך לך

משנ"ב (שלא ,לג) כתב :תינוק שהיה
חולה ונתרפא ובאו למולו שלא
בזמנו ,אוסר התשב"ץ למולו ביום
חמישי ,דשמא יצטרכו לחלל שבת
עליו ביום שלישי למילתו ,והש"ך
ומג"א מתירין ,ע"כ עיי"ש.

ומעתה יש לדון לשיטת התשב"ץ,
ביוצא דופן שנולד ביום חמישי,
דיאסר למולו בחמישי ,דשמא
יצטרכו לחלל שבת עליו ביום
השלישי למילתו ,ומילתו לא דוחה
שבת ,דלכאורה לרשב"ץ כל שמילתו
אינה דוחה שבת שוב אסור למול
כשיכול להביא לידי חילול שבת.
ואילו בתשב"ץ משמע דאיירי דוקא
לגבי חולה במילה שלא בזמנה .וצ"ב
מאי שנא.
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פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
*

צדקה

המשך מקובץ רא פרשת ראה
ויתן לו מעשר מכל (יד ,כ)
כופין על הצדקה
איתא בב"ב (ח ,ב) דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ושקיל מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה.
והקשו בתוס' דהא קי"ל (חולין קי ,ב) דכל מ"ע שמתן שכרה בצדה אין ב"ד של מטה
מוזהרים עליה ,והלא גבי צדקה כתיב כי פתוח תפתח את ידך לו ,וכתיב כי בגלל הדבר
הזה יברכך (דברים טו).
וכתבו ליישב בשם ר"ת דמ"מ הותר לכפות בדברים .ועוד כתבו ,דשאני הכא דקיבלו
עליהם שיכפו אותה הגבאים .ור"י יישב דשאני צדקה דכופין משום דאית ביה לאו דכתיב
בה לא תאמץ את לבבך ,ולא תקפוץ וגו' .והריצב"א יישב דהא דאין ב"ד מוזהרין על מצות
עשה שמתן שכרן בצידה ,היינו דאינם נענשין על כך ,אך לעולם כופין ,והוכיח כן מדברי
הירושלמי דהמוכר את הספינה .וההיא דכל הבשר (שם) דלא הוה מוקיר אבוה וכפתוהו
ואמר להו שבקוהו ,ה"פ אינכם מוזהרין להכריחו עד שיעשה כשאר מצוות עשה דאם
א"ל עשה סוכה ולולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו ,וכדאמר בהכותב (כתובות
פ ,ב) ,עכ"ד.
כפייה במצות מזוזה
ובמנ"ח (תעט) כתב ליישב דהיות ומצות צדקה נאמרה בכמה מקומות בתורה ,וברובן
לא נזכר כלל מתן שכרה מלבד פעם אחת ,לא חשיבא מתן שכרה בצידה דהא לא
דמיא לכיבוד אב ואם ,דהתם בכל מקום שנזכרה מצות כיבוד אב ואם נזכר מתן שכרה
בסמיכות.
והביא ראיה לדבריו דהא לא מצינו בפוסקים דאין כופין על מזוזה היות ומתן שכרה
בצידה כדכתיב למען ירבו וגו' ,ובהכרח כפשנ"ת דהיות ובפרשה הראשונה נאמרה מצות
מזוזה ואין מוזכר שם מתן שכרה ,הגם שבמקרא זה מוזכר מתן שכרה ,לא חשיבא מ"ע
שמתן שכרה בצדה.

* הג”ר אפריים זאב קליין
ומועדים.

שליט”א ,ר”מ ישיבת ‘תורת משה’ ,מח”ס ‘נחלת צבי’ עה”ת

עיון

ךל ךל

הפרשה

גר

יורדין לנכסיו מדין כפייה על המצוות
כתב הרמב"ם (מתנות עניים ז ,י) כי מי שאינו רוצה ליתן צדקה או שיתן מעט ממה שראוי
לו ,ב"ד כופין אותו ומכין אותו מכות מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ,ויורדין לנכסיו
בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן ,עכ"ד.
אך הר"ן בכתובות (יח ,א בדפי הרי"ף) הביא בשם הרשב"א (שם מט ,ב ד"ה כי הוה)
דאין יורדין לנכסים לצורך מצות צדקה .והוכיח כן מהא דאמרינן (שם מח ,א) במי שהלך
למדינת הים מדעתו ,דב"ד יורדין לנכסיו וזנין את אשתו אך אינם יורדין לנכסיו למצות
צדקה .והסיק הר"ן דדווקא שלא בפניו אין יורדין לנכסיו ,אך בפניו יורדין לנכסיו וכמש"כ
הרמב"ם.
ובקצוה"ח (לט ,א) תמה דלכאורה אין טעם לביאור הר"ן בדברי הרמב"ם ,דממה נפשך
דאם צדקה הויא כחוב ,אם כן אף שלא בפניו יש לרדת לנכסיו ,ואם לא חשיבא חוב ,אם
כן בפניו נמי אין לנו לרדת לנכסיו.
וכתב לבאר דבריו ,דהנה כתב הרמב"ן בב"ב (קעה ,ב) דאף למ"ד שיעבודא לאו
דאורייתא ,נחתינן לנכסיה מדין כפייה על המצוות .וז"ל דאנן הכי קאמרינן כיון דפריעת
בעל חוב מצוה מן התורה ,וכופין על מצות עשה ,אף אנו יורדין לנכסיו ומקיימין לו מצות
עשה שלו בעל כרחו .והא דכתיב מיטב שדהו ישלם ,היינו שמצוה אותו הכתוב לשלם
נזקו במיטב ,וכיון שהוא חייב לעשות כן אם לא רצה ב"ד יורדין למיטב שלו ומקיימים
לו מצותו ,עכ"ל.

ואף אם נקבל ביאור הקצוה"ח בדברי הר"ן ,אך בדברי הרמב"ן לא משמע כדבריו ,שהרי
סתם ולא פירש ,ומשמע דאף שלא בפניו יורדים לנכסיו .ואף הסברא נותנת דיש לכפות
אף שלא בפניו ,דאמנם בעלמא אין כופין אדם שלא בפניו ,אך בכפייה שאינה בגופו
אלא בנכסיו שפיר שייך לכפות אותו אף שלא בפניו .ומה שדקדק הר"ן מדברי הרמב"ם
דדווקא בפניו נחתינן לנכסיה ,יש ליישב כפשוטו ,משום דהיות ואינו נמצא לפנינו יתכן
שנותן צדקה במקומו שלא בידיעתנו וכמש"כ בקצוה"ח שם בשם הכס"מ ,ואולי לזה
התכוון גם הר"ן.
צדקה לעומת ריבית
ובקצוה"ח הקשה דאמאי הנמנע מלתת צדקה נחתינן לנכסיה עכ"פ בפניו מדין כפייה
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ומעתה ניחא היטב דברי הר"ן ,דאמנם זה ברור דצדקה אינה אלא מצוה גרידא ללא
שיעבוד כלל ,אך מ"מ יורדין לנכסיו מדין כפייה על המצוות .וכפייה זו לא שייכא אלא
בפניו ,דלא בפניו לא שייכא כפייה לקיים את המצוה .אך בהלוואה אף כאשר נמצא
במדינת הים יורדין לנכסיו משום שיעבוד נכסיו ,דהא נקטו הפוסקים דשיעבודא
דאורייתא.
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לקיים את המצוה ,ואילו המלוה בריבית קצוצה מבואר בשו"ע (יו"ד קסא ,ה) אף דמכין
אותו עד שתצא נפשו להשיב את הריבית ,מ"מ אין יורדין לנכסיו ,ואמאי לא נחתינן
לנכסיה מתורת כפייה.
וכתב לבאר עפמש"כ במק"א (רצ ,ג) דהטעם דכתב הרמב"ם דאף בצדקה נחתינן
לנכסיה ,הוא משום דאיכא שיעבוד נכסים דהא הוי מלוה הכתובה בתורה .ושלא בפניו
דלא נחתינן לנכסיה ,מבואר בכס"מ (נחלות יא ,יא) הטעם דיתכן שקיים מצותו במקומו.
לעומת זאת בריבית הא גלי לן קרא דליכא שיעבוד נכסים כדכתיב (ויקרא כה ,לו) וחי
אחיך עמך ודרשינן בב"ק (קיב ,א) דלדידיה אזהר רחמנא ,ולבריה לא אזהר אלמא דליכא
שיעבוד ,דאי איכא שיעבוד נכסים אם כן היה מוטל אף על היורשים לשלם ,וכיון דליכא
שיעבוד ואינה אלא מצוה לא נחתינן לנכסיה.
ועשית  -אזהרה לב"ד
הנה בעיקר דין כפייה בצדקה מצינו דנחלקו הפוסקים אם יש לחלק בין כפייה על מצות
צדקה ,לבין כפייה על מי שנדר ליתן צדקה .דהנה כתב בשו"ע (חו"מ כו ,ג) וז"ל אדם
שקבל על עצמו שאם לא ידונו עמו אצל עכו"ם יתן כ"כ לעניים ,שאסור לילך לדון עמו
אלא יעבור על נדרו וממילא יתחייב לתת מה שקבל עליו לצדקה ,ויש מי שאומר שלא
מוציאין מידו ,עכ"ל.
וביאר בסמ"ע (יג) דהיינו כמ"ד דאין ב"ד כופין על מצוה שמתן שכרה בצידה ,דהא
בצדקה כתיב למען יברכך ה' .והא דכפייה רבא לר"נ היינו בדברים וכמש"כ הראשונים.
ותמה עליו הט"ז ,דהא גמרא ערוכה היא בר"ה (ו ,א) דכופין על הצדקה ,דאמרינן התם
בפיך זו צדקה ,ועשית  -אזהרה לב"ד שיעשוך ,שיכפו ליתן לפי מה שנדרת ,ע"כ .א"כ הא
דאמרינן דאין ב"ד כופין על הצדקה ,היינו דאין בכחם לכפות על קיום מצות צדקה וכשאר
מצוות דעלמא דכחם לכפות על קיומן ,וזאת משום דהוי מצוה שמתן שכרה בצידה ,אך
הגמ' בר"ה קאי בנודר ליתן צדקה דכופין אותו מכח חובתו לקיים נדרו ,וזה לכו"ע.
אכן בקצוה"ח (שם ,א) תמה עליו וז"ל מאי שנא נודר מצדקה ,דהא טעמא דאין כופין על
הצדקה היינו משום דמצות עשה שמתן שכרה בצידה היא ,וא"כ לנודר מי לית ליה האי
ברכה ברכת ה' ,וכי משום דנודר לצדקה מעיקרא יפסיד ברכת ה' ,וא"כ הוי נמי מ"ע שמתן
שכרה בצידה .ואי משום דבנודר איכא לאו דבל יחל וכופין על הלאו ,הא בצדקה גופא נמי
אית ביה לאוי טובא לא תקפץ ולא תאמץ ,ואפילו הכי אמרו דאין כופין על הצדקה.
ויש להעיר על דבריו ,שהטעם שאין כופין המצוה שמתן שכרה בצידה הוא שהתורה
גילתה שבמצוה זו עצם הפסד השכר הוא העונש של אי קיום המצוה ,כמבואר ברש"י
(חולין קי ,ב ד"ה שמתן שכרה) וז"ל שמתן שכרה בצדה  -למען יאריכון ימיך (שמות כ),
לכך פירש מתן שכרה לומר אם לא תקיימנה זהו עונשו שלא תטול שכר זה .א"כ אם נוסף
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הר

כאן מצוה אחרת שלא כתוב מתן שכרה בצידה ,אין סיבה שלא נכוף אותו לקיימה כמו
שכופין על שאר מצוות.
עוד העירו ע"כ מהא דכתב השו"ע (יו"ד רמח ,א) וז"ל ומי שנותן פחות ממה שראוי ליתן,
בית דין היו כופין אותו ומכין אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ,ויורדים
לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן ,עכ"ל .הרי דעת השו"ע דכופין אף אמצות
צדקה בעלמא ,ומדוע כתב בחו"מ די"א שאין כופין.
שיעבוד נכסים בצדקה
ובהא דהבאנו שישנם הנוקטים דאיכא שיעבוד נכסים בצדקה ,כבר תמה הגרא"ו (קוב"ש
ב"ב אות מח) דא"כ מאי מהני הא דעוסק במצוה למיפטריה ,הלא נכסיו משועבדים
לקיום המצוה.
וכתב לבאר ,דשאני הכא דהשיעבוד הוי מכח המצוה ,והיות והוא פטור מן המצוה אם כן
ליכא נמי שיעבוד נכסים .ונמצא לפי זה דשוטה הפטור מן המצוות לית ליה אף שיעבוד
נכסים ,ודלא כהקצוה"ח (רצ) בדעת הרמב"ם ,וכבר העיר כן בהגהות מחנה אפרים על
הרמב"ם.
ובשיעורי ר' דוד (ב"ב ח ,ב) כתב ליישב דברי הקצוה"ח ,דשמא הא דאמרינן דאיכא
שיעבוד נכסים בצדקה ,היינו דווקא כשיעור קיצבת הצדקה המוטלת על בני העיר לתת
לעניי העיר ,דעל ממון קצוב נשתעבדו נכסיו .ובהא כתב הקצוה"ח דאף היכא דנשתטה
גובין מנכסיו משום דנשתעבדו לצדקה .אך הא דחייב ליתן לכל עני העובר על הפתחים
אין זאת אלא מדין חובת צדקה אגברא ,אך ליכא כלל שיעבוד נכסים על כך ,ובהא שפיר
אמרינן דהעוסק במצוה פטור מן המצוה.

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
מי שברך אבותינו*

"כי אב המון גוים נתתיך"

(יז ,ה)

בברכות (דף טז ע"ב) איתא ,ת"ר אין קורין אבות אלא לשלשה [אברהם

* עקב חוסר מקום ,לא הובאו תשובות כלל המשיבים לשאלה זו.
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קונטרס התשובות
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יצחק ויעקב ,לאפוקי שבטים – רש"י] ,עד הכא חשיבי טפי לא חשיבי.
ויל"ע ,מהא דב"מי שברך" לחולה מבקשים "מי שברך אבותינו
אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה וכו'" ,משמע שגם משה
אהרן דוד ושלמה בכלל "אבותינו" הן.
(גליון פא פרשת לך לך אות ז)

תשובת מרן רבינו חיים קניבסקי זצוק"ל

הם לא היו כלל אבותינו אבל רבותינו וכללם בכלל האבות שהן אבות בתורה

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
י"ל ד"אבותינו" קאי רק על אברהם יצחק ויעקב.

תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
מדהוצב "וו החיבור" רק לפני "יעקב" ,ולפני "שלמה" ,מוכח שקבוצת האישים
הראשונה מסתיימת ב"יעקב" ,ואילו "וו החיבור" שלפני שלמה ,בא לחבר את
כולם ל"ברך" ,ולא באה המלה "אבותינו" ,אלא להשלים את תארם של שלשה
מהם ,אברהם יצחק ויעקב.
וזהו הפשט :מי שברך את אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה ,הוא יברך
וגו' .ומה שהזכירו "אבותינו" ,הוא אדרבא ,לקיים מש"נ שאין קורין וגו' ,לקראם
במלא תארם ,שהוא "אבותינו".

תשובת הגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א
[-כעין זה קשה] על ברכה דחנוכה ופורים שעשה נסים לאבותינו בימים ההם
בזה"ז ,ועי' בספרי על ב"ב עמוד שס"א.
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...................................ריט

יב .איסור מעילה בקול השופר  -הגאון רבי יעקב דוד אילן .יג.
שמיעת סוף תקיעה בלא תחילתה  -הגאון רבי אברהם גורביץ.
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עניני ירח האיתנים
ימים נוראים
א .כפרת החטא על ידי תשובה בזמן הזה
כתב הרמב"ם (פ"א מהל' תשובה ה"ג) :בזמן הזה שאין בית המקדש
קיים ואין לנו מזבח כפרה ,אין שם אלא תשובה ,התשובה מכפרת על כל
העבירות וכו' ,ועצמו של יום הכיפורים מכפר לשבים ,שנאמר 'כי ביום
הזה יכפר עליכם'.
ולשון הרמב"ם קצת צריך ביאור ,דפתח שבזמן הזה שאין מזבח
כפרה ואין כפרת הקרבנות ,אין שם אלא תשובה .ומיד סיים' :ועצמו של
יוה"כ מכפר' .וא"כ הלא יש עוד כפרה אחרת מלבד התשובה .ואף שאין
יוה"כ מכפר בלא תשובה אלא לשבים ,אבל הרי גם בזמן שהיה מזבח
כפרה לא היו הקרבנות מכפרים אלא עם התשובה [כמש"כ בהל' א] ,וא"כ
מה נשתנה בזמן הזה מזמן הבית [ואין לומר שכוונתו שבזמן שהיה ביהמ"ק קיים
היה שעיר המשתלח מכפר גם בלא תשובה כלל ,זה אינו ,דא"כ מה ענין מזבח כפרה

לכאן].

ב .יום טוב בראש השנה
ירח האיתנים

כתב הטור (או"ח סי' תקפט) :ורוחצין ומסתפרין על פי המדרש ,א"ר
סימון כתיב 'כי מי גוי גדול' וגומר ,ר' חנינא ור' יהושע אומרין איזו אומה
כאומה זו שיודעת אופיה של אלקיה ,פירוש מנהגיו ודיניו ,שמנהגו של
עולם אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין
חותך צפרניו לפי שאינו יודע איך יצא דינו ,אבל ישראל אינן כן לובשים
לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחין זקנם ומחתכין צפרניהם ואוכלין
ושותין ושמחים בר"ה לפי שיודעין שהקב"ה יעשה להם נס .לפיכך נוהגין
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לספר ולכבס בערב ר"ה ולהרבות מנות בר"ה .ומכאן תשובה למתענין
בראש השנה.
ויש להתבונן ,דהנה בכל צרה הבאה על היחיד או על הציבור ,דינא
הוא שצריך לשוב מדרכו ולזעוק אל ה' יתברך בתשובה ובתענית .ולא
מצאנו שילבש לבנים בהיותו סמוך ובטוח שיוציא השי"ת לאור משפטו.
וא"כ מדוע דוקא ביום דין זה ,שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו,
וכל יחיד ויחיד וכל ציבור וציבור נידונים לחיים ולמות ,שעת סכנה שאין
כדוגמתה ,דוקא כאן אנו בטוחים שיעשה לנו נס ,עד כדי עשיית יום טוב
ביום זה.
אמנם הדבר מפורש שנובע מתוך מדה מיוחדת שנקראת 'כי מי
גוי גדול' שאין כאומה זאת שיודעת אופיה של אלקיה .והדברים צ"ב
והתבוננות.

ג .פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות
בפסוקי מלכיות זכרונות ושופרות יש לדקדק בכמה אנפי:
א .בתפילת 'על כן נקוה' אנו מזכירין' :ועל יד עבדיך וכו' כה אמר ה'
מלך ישראל וגואלו'.
וצ"ע ,דבר"ה (לב ,ב) אמרינן ,ש'זמרו למלכנו זמרו' אינו עולה למנין
הפסוקים ,והטעם דלא אמליכתיה אלא על אומה אחת – ישראל ,ולא על
העולם כולו (רש"י ד"ה זמרו) .וצ"ע ,דא"כ איך מונין פסוק זה 'מלך ישראל
וגואלו' ,הא פסוק זה נמי אינו מלוכה אלא על אומה אחת  -ישראל.
ב .הנה הקשו תוס' (ברכות מ ,ב ד"ה אמר אביי) כיון שכל ברכה צריך
שיזכיר בה שם ומלכות ,היאך מתקיים זה בברכה ראשונה של שמונה
עשרה ,ותירצו בהא דאמרינן 'אלקי אברהם' ,שהוא במקום מלכות,
משום שאברהם המליך את הקב"ה והודיע מלכותו על כל העולם .וכתבו:
דכל היכא דכתיב אלהי אברהם הוי כמו מלכות ,עיי"ש.
וצ"ע ,דא"כ מדוע במנין הפסוקים של מלכויות לא סגי בפסוקים
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איר

שמוזכר בהם 'אלקי אברהם' למלכויות ,מאי שנא מלכויות של שמו"ע
של כל השנה ממלכויות של ר"ה.
ג .בפסוקי זכרונות מספרי הנביאים ,מביא מירמיהו (ב ,ב)' :זכרתי
לך חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה' ,ומפסיק בפסוק
מיחזקאל (טז ,ס)' :וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעוריך' ,ושוב חוזר
לירמיהו (לא יט)' :ונאמר הבן יקיר לי אפרים'.
וצ"ב ,למה מפסיק ביחזקאל בין פסוקי ירמיהו.
ד .בפסוקי שופרות ,מפני מה אין מזכירים קרא (ויקרא כט ,ט):
ד'והעברת שופר תרועה'[ .עוד בענין זה ,ראה 'בספר עיון הפרשה  -עניני ירח
האיתנים' (ר"ה אות עו-פא)].

ד .אשמנו מכל עם
הנה נוסח הוידוי ביום הכיפורים' :אשמנו מכל עם'.
וצ"ע טובא ,איך עם ישראל אשם 'מכל עם' ,הא אמרינן בחגיגה (כז,

א) שפושעי ישראל מלאין מצוות כרימון ,דדרשינן' :כפלח הרימון רקתך'
(שה"ש ו ,ז) ,אל תקרי 'רקתך' אלא ריקנין שבך.

ה .כפרת כל העוונות ביום הכיפורים

וצ"ע ,איך אומרים 'ולמחול בו את כל עוונותינו' ,הרי יוה"כ אינו מכפר
על חטא שיש בו חילול השם (רמב"ם פ"א מהל' תשובה ה"ד).
עוד צ"ב ,למה אנו כופלין ומזכירים בתחילה' :ותתן לנו את יום
הכיפורים הזה למחילה ולסליחה ולכפרה' ,ואח"כ מוספים' :ולמחול בו
את כל עוונותינו'.

ירח האיתנים

בנוסח התפילה ביום הכיפורים מזכירים' :ותתן לנו את יום הכיפורים
הזה למחילה ולסליחה ולכפרה ולמחול בו את כל עוונותינו'.

ביר

עיון
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חג הסוכות ושמיני עצרת
ו .עשיית סוכה לשמה
כתב הרמב"ם (פ"ה מהל' סוכה הי"ב) :הדלה עליה עלי האילנות ובדיהן
וסיכך על גבן ,ואח"כ קצצן וכו' ,אם לא היה הסיכוך כשר מתחילתו הרבה
מהן ,צריך לנענע אותן אחר קציצתן ,כדי שתהיה עשויה לשם סוכה,
ע"כ.
ומקור דברי הרמב"ם ,מסוגית הגמ' (סוכה יא ,א) דאמר רב צריך
לנענע .אך סיום דברי הרמב"ם שתהיה עשויה לשם סוכה ,מקורו ברי"ף
בהלכותיו (שם ו ,א בדפיו) :וצריך לנענע שיהא מעשה לשם סוכה ,עכ"ל.
והנה הר"ן (סוכה שם) כתב ,שדברי הרי"ף לאו דוקא הם ,וז"ל :ונ"ל
דלשם סוכה דקאמר ודאי לאו דוקא ,דלא בעינן סוכה לשמה ,אלא
משום 'תעשה' ולא מן העשוי אתינן עלה ,והכי מוכח בגמרא ,ע"כ.
אולם הרמב"ם שהעתיק דברי הרי"ף כפשוטם ,משמע דס"ל דבעינן
עשייה לשם סוכה.
וצ"ע ,הא לא קיי"ל כב"ש (שם ט ,א) דבעינן סוכה לשמה .ושיטת
הרמב"ם (שם פ"ה ה"ט) ד'סוכה שנעשית מאליה פסולה לפי שלא נעשית
לצל' ,ע"כ ,עיי"ש .הרי דליכא דין 'לשמה' בסוכה ,ורק משום דבעינן
עשייה לצל היא פסולה בעשויה מאליה .וא"כ מהיכ"ת דהכא בקציצה
ונענוע בעינן כוונה לשם סוכה בדוקא.

ז .חציצה בנטילת לולב
כתב הרמ"א (או"ח תרנא ,ז) :ונהגו להחמיר להסיר התפילין וטבעות
מידם ,אבל מדינא אין לחוש ,הואיל ואין כל היד מכוסה בהן ,ע"כ.
וביאר הגר"א (שם) ,שכל זה לדעת הר"ן (סוכה יח ,א מדפי הרי"ף) שאין
פסול חציצה בלולב ,וכל פסולו משום לקיחה תמה ,ובזה כל שהוא טפל

עיון
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הפרשה

גיר

לידו הוא בטל לידו .אולם לדעת תוס' (סוכה לז ,א ד"ה דבעינא) שיש פסול
חציצה בלולב ,בזה אין חילוק במה שכל היד מכוסה בהם ,דאפילו נימא
אחת חוצצת ,כדאמרינן בזבחים (יט ,א) גבי בגדי כהונה ,וה"ה בלולב,
עיי"ש בדברי הגר"א.
ויל"ע בדברי הגר"א ,דהא דנימא אחת בבגדי כהונה חוצצת ,היינו
משום דבעינן שיכסה הבגד את כל גופו ,ובכל מקום בגופו ששייך תורת
לבישה הרי הוא טעון בגדי כהונה .ולפיכך גם נימא אחת פוסלת ,כיון
שבמקום אותה נימא חסר את הקיום של לבישה.
אבל בלולב ,הרי אין הלכה ליטול את הלולב עם כל היד ,וא"כ אף
שע"י החציצה במקצת היד אינו מקיים נטילת לולב באותו מקום ,מ"מ
דל מהכא מקום הטבעת ורצועת התפילין ,אכתי הוא נוטל הלולב בשאר
היד ,וגם בהכי סגי למצות לולב.

ח .שמחת בית השואבה
בסוכה (נ ,ב) איתא' :אבל שיר של שואבה שמחה יתירה היא ,ואינה
דוחה את השבת' .ופירש"י :שמחה יתירה היא ואינה דוחה את השבת,
אלא לחבב את המצוות ,ולא דחי שבת ,ע"כ [וכעי"ז כתבו תוס' (שם ד"ה
שאינו) :בית השואבה שאני ,כדאמרינן בגמ' דאינה אלא משום שמחה יתירה ,ע"כ].

והנה ז"ל הרמב"ם (סופ"ח מהל' לולב) :שמחה יתירה היתה נוהגת
במקדש' ,שנאמר 'ושמחתם לפני ה' אלקיכם' וכו' .חזינן דס"ל לרמב"ם,
ששמחה יתירה זו היא חיוב גמור מדאורייתא ,ולא רק חיבוב מצוה בעלמא,
כשיטת רש"י ותוס' [והכי נמי לשון הרמב"ם (שם הי"ב) :אע"פ שכל המועדות מצוה
לשמוח בהם ,בחג הסוכות היתה שם במקדש שמחה יתירה ,שנאמר 'ושמחתם'].
ויל"ע לשיטת הרמב"ם ,אמאי מצות שמחה זו אינה דוחה את השבת,
והלא מצוה דאורייתא היא.

ירח האיתנים

והיינו ,שאין השמחה חיוב גמור מן התורה ,אלא רק דין חיבוב מצוה
בעלמא מצד 'זה קלי ואנוהו' (שמות טו ,ב).

דיר
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הפרשה

עוד נחלקו רש"י והרמב"ם ,בגדר שמחת בית השואבה ,דרש"י (שם
נ ,א ד"ה בית השואבה) כתב :בית השואבה ,כל שמחה זו אינה אלא בשביל
ניסוך המים ,כדמפרש ושאבתם מים בששון ,ע"כ .אולם הרמב"ם הנ"ל
(הי"ב) כתב ,שהשמחה היא מדין 'ושמחתם' ולא מחמת שאיבת המים.

ולשיטת הרמב"ם ,הטעם שנקרא 'בית השואבה' הוא משום
שהתקינו את המקום ,סידרו והכינו עם אותו תיקון גדול שעשו שם ,וזה
הטעם שקורין לזה 'בית השואבה' [כמבואר בפירוש המשניות (פרק ה) :ובית
השואבה ,שם המקום שהיו מתקינים לשמחה ולזמר ,וקראוהו בשם זה כמו שנאמר

'ושאבתם מים בששון' וכו'].
אולם לדעת רש"י צ"ב ,אמאי נקרא 'בית' השואבה ,הלא השמחה
היא על שאיבת המים וניסוכם ,וא"כ מהו 'בית'.

ט .גמר דין האדם בהושענא רבא
כתב הרמ"א (או"ח תרסד ,א) :כתבו הראשונים ז"ל ,שיש סימן בצל
הלבנה בליל הושענא רבה ,מה שיקרה לו או לקרוביו באותה השנה וכו',
ע"כ .וביאר הגר"א שם :שאז גמר דין של האדם גם כן עם המים ,שהמים
חיים לעולם ,ואמרו עשרה דברים נקראו חיים כו' ,וכתיב 'ונסו הצללים
סר צלם מעליהם' ,ע"כ.
וצ"ב ,כיצד מפרשים דברי הגר"א את דברי הרמ"א ,גבי גמר דין
האדם עם הגמר דין על המים ,דכיון שבחג שבסוף סוכות נידונים על
המים ,כך הוא הגמר דין של כל אחד ואחד .וצ"ב ,אמאי תלוי זה בזה ,מה
טעם הדין על המים נקרא גמר דין על כל אחד ואחד.
ובעיקר הדברים טעון ביאור ,דהנה האדם נדון בר"ה וביוה"כ 'מי יחיה
ומי ימות מי בקצו ומי לא בקצו'' ,בר"ה יכתבון וביום צום כפור יחתמון',
ובפשוטו הדין נגמר ביוה"כ ,דכשנחתמים לחיים אזי נחתמנו לחיים.
ואילו עתה בהושענא רבא ,יש עוד גמר דין ,עוד דבר שנידון וגמר דין
נוסף .וצ"ב מה הם שני הדינים ,ומה שייכות יש ביניהם.
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וטר

י .גדר שאלת גשמים בברכת השנים
פסקינן (שו"ע או"ח קיד ,א)' :מתחילין לומר בברכה שניה משיב הרוח
ומוריד הגשם בתפלת מוסף של יו"ט אחרון של חג' .וזו לשון אבודרהם
(סדר תפלת סוכות) :וביום חמישי של חולו של מועד שהוא הושענא רבה
מתפללים כשאר ימי חולו של מועד וכו' ,וגם נוהגין לומר כשמחזירין
ס"ת 'למנצח מזמור לדוד שיר לך דומיה תהלה' וגו' ,מפני שמזכיר
בו רצויים על המים שהם מענין היום ,כי למחר מתחילין לשאול את
הגשמים בתפלה ,ע"כ.
ובתוס' (ברכות כו ,ב ד"ה טעה) :כתב רבינו יהודה ,אם טעה ולא הזכיר
ר"ח במנחה ,לא יתפלל עוד בלילה ,דלמה יתפלל עוד הרי כבר התפלל
כל תפילת המנחה מבעו"י ,לבד ר"ח שלא הזכיר ,א"כ אין מרויח כלום
אם יחזור ויתפלל במוצאי ר"ח ,הרי לא יזכיר עוד תפילת ר"ח ,וי"ח כבר
התפלל ,ע"כ.

והנה ,מש"כ שהגדר ב'שאלת גשמים' בתפילה הוא דהוי חלק
ממטבע הברכה דברכת השנים ,צ"ע מהא דמבואר בברכות
גבי שאלה בברכת השנים ,שאם שכח ונזכר קודם 'שומע תפילה' אין
מחזירין אותו ,מפני שיכול להזכיר ב'שומע תפילה' [והכי קי"ל בשו"ע
(או"ח קיז ,ה)] ,ומוכח שגם שאלה בברכת השנים [ותן טל ומטר] לא הוי אלא
(כט ,א)

ירח האיתנים

וכתב בחי' הגר"ח (שם) ,דבשכח ולא הזכיר 'טל ומטר' במנחה בערב
שבת ,הדין הוא דמתפלל ערבית שתים ,אף שבערבית לא יזכיר טל
ומטר .ולא דמי למש"כ תוס' הנ"ל גבי יעלה ויבא דר"ח ,דשאני הכא דטל
ומטר הוא מסדר התפילה ,וכשאינו אומר טל ומטר הוי משנה ממטבע
שטבעו חכמים ,והו"ל כאילו לא התפלל כלל ,וממילא חייב להתפלל
ערבית שתים ,כדי להשלים חובת תפילה כהלכתה .משא"כ יעלה ויבא
לא הוי אלא הזכרה של ר"ח ,אבל תפילה עלתה לו ,וכלשון תוס' הנ"ל
'וי"ח כבר התפלל' ,ונמצא שמה שמתפלל ערבית שתים הוא רק כדי
להזכיר יעלה ויבא ,וזה לא שייך בערבית של מוצאי ר"ח שגם אם יתפלל
לא יזכיר.
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חובת שאלה בעלמא ,כעין חובת הזכרה דיעלה ויבא ,ולכן יכול לאומרה
גם ב'שומע תפילה' .אבל אם זה מנוסח ברכת השנים ומטבע שטבעו
חכמים בברכות ,מה מהני אם יזכיר ב'שומע תפילה' ,סו"ס את ברכת
השנים לא בירך כתיקונה ,וחיסר ברכה בשמו"ע.

אביטה ארחותיך  -סוגיה בפרשה
יא .דברי קהלת

פרק א פסוק א  -עד פסוק יא

א .תחילת ספר קהלת ,בא לפרש שאין הבריאה מתקדמת ומתעלה ,אלא
חוזרת על עצמה תמיד .ובכל עמלו של האדם לא נעשית גוף הבריאה
ליותר טובה .אלא דור הולך ודור בא ,והארץ לעולם עומדת כמו שהיתה.
וכך היא צורת הבריאה ,שכל דבר המתחדש לטוב חוזר ומתבטל ,וחוזר
ומתחדש לטוב ומתבטל .שמעשה בראשית מתחדש בכל יום תמיד על
ידי זריחת אור השמש ,וחוזרת השמש ושוקעת .והזריחה למחר תחזור
על עצמה באותו מקום.
ואף שבימות הקיץ ,בכל יום מקדימה החמה לזרוח יותר מהיום הקודם,
ומתחילה לזרוח במקום יותר צפוני .הרי אף דבר זה יחזור ויתבטל בימות
החורף ,וכל יום תזרח השמש בזמן המאוחר ליום הקודם ובמקום יותר
דרומי .והולך אל דרום וסובב אל צפון ,ושב על סביבותיו.
ב .וכן הנחלים הולכים אל הים למלא אותו ,אבל הים אינו מלא .כי מי
הים מתאדים ונעשים לענני גשם ,ומי הגשמים יורדים לתהום ויוצאים
במעיינות ונחלים ,וחוזרים אל הים .ואל מקום שהנחלים הולכים ,שם הם
שבים ללכת.
וכך חוזרת הבריאה על עצמה תמיד ,ומה שהיה הוא שיהיה ,ואין כל חדש
תחת השמש.
ואף אם יש דבר שיאמר האומר חדש הוא ,כבר היה הדבר בעבר אלא
שנשכח .ואף בזה תחזור הבריאה על עצמה ,שכשם שנשכח הדבר החדש
שהיה בדורות הראשונים ,כך הדבר שנמצא שוב בדורות האחרונים ,לא
יזכר בדורות שיהיו לאחר מכן.
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זיר

פרק א פסוק יב  -עד פרק ב פסוק ב
פרק ב פסוק ג  -עד פסוק כג
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ג .ואמנם אף שהבריאה עצמה אינה מתקדמת לטובה ,הרי מעשי ידי האדם
שבעולם יש בהם חידוש ושכלול.
אלא ששכלול העולם אינו נחשב כהתקדמות לטובה ,עד שישמש ככלי
וכאמצעי לתכלית טובה .וגוף הכלים המשוכללים שעשה האדם אינם
נחשבים כהתקדמות ,כל זמן שהעיוותים והחסרונות שבעולם נשארו כמו
שהם.
ובענין זה באה הפתיחה השניה של ספר קהלת‘ .אני קהלת הייתי מלך על
ישראל בירושלים .ונתתי את לבי לדרוש ולתור בחכמה על כל אשר נעשה
תחת השמים’ .שחיפש מהי התכלית שעבורה יהיו כל המעשים שתחת
השמים.
ד .ומתחילה נתן את לבו ,שהתכלית הטובה היא ידיעת החכמה ,להבדיל
בין החכמה ובין הסכלות .וכמו שנאמר ‘ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת
הוללות ושכלות’ .וראה שידיעת החכמה אינה תכלית טובה מצד עצמה.
‘כי ברב חכמה רב כעס ,ויוסיף דעת יוסיף מכאוב’.
ושוב נתן את לבו ,שהתכלית הטובה היא להיות בשמחה ובטוב לבב .וכמו
שנאמר ‘אמרתי אני בלבי לכה נא אנסכה בשמחה וראה בטוב’.
וראה שאין השמחה יכולה להיות כתכלית בפני עצמה ,שאין השמחה
באה אלא מכח התקדמות האדם אל תכלית טובה .וכל זמן שאין לו תכלית
טובה להתקדם אליה ,הרי לשמחה מה זו עושה .ואף שיכול האדם להיות
שרוי בשחוק ללא התקדמות אל תכלית ,אין זו שמחה אלא הוללות,
ולשחוק אמרתי מהולל.
ה .וכיון שלא מצא תכלית טובה לעמול למענה ,חשב שבינתיים יהא עמלו
בעולם כאמצעי להגיע אל מציאת התכלית המבוקשת .ובשעה שהוא
עוסק למצוא את התכלית הרצויה ,יתן לגוף את רצונותיו ,למשוך ביין את
בשרו .ויתן לנפש את רצונה ,לנהוג בחכמה .עד אשר יראה אי זה טוב לבני
האדם אשר יעשו תחת השמים ,מספר ימי חייהם.
והתחיל להגדיל מעשיו ,כדי שישמשו אותו ככלים למצוא את התכלית
הרצויה .והגדיל והוסיף על כל שהיו לפניו בירושלים .וכיון שהיתה לו
מטרה במעשיו ,היה לבו שמח בכל עמלו ,ושמחה זו היתה חלקו ונחלתו
בכל מה שעמל.
אלא שהמסקנה שהגיע אליה היתה ,שאין שום דבר הראוי להיחשב
כתכלית לעמול למענה .שהדבר המועיל ביותר בעולם הוא החכמה ,שהיא
כיתרון האור מן החושך .שהחכם יש לו אור לראות לאן ללכת ,והכסיל
בחושך הולך .אבל אין אור זה מוביל את החכם ליעד אחר מן הכסיל ,כי
מקרה אחד יקרה את כולם .ואף לא תועיל חכמתו של החכם לדורות
הבאים ,כי עתיד הוא להשכח בעתיד.
ומשהגיע למסקנה זו ,שנא את החיים שאין בהם מעשה לעשות למען
תכלית טובה .ואף שנא את כל מה שכבר עשה ,כי יניחנו למי שיבוא אחריו,
ומי יודע החכם יהיה או סכל וישלוט בכל עמלו.

חיר

עיון

םינתיאה חרי

הפרשה

פרק ב פסוק כד  -עד פרק ג פסוק יג

ו .ולאחר שראה שאין ביד האדם למצוא בעצמו תכלית טובה לכל מה
שיעשה במספר ימי חייו ,ידע שכדי שיראה האדם טוב בעמלו ,אין זו
אלא מתנה מאת האלקים .שלאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה.
ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס ,לתת לטוב לפני האלקים.
וכיון שהתכלית הרצויה היא להיות טוב לפני האלקים ולא להיות חוטא,
הרי אין תכלית אחת בלבד ,אלא לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים.
ויתרונו של האדם הוא בגוף הדבר אשר הוא עמל ,לעשות בכל עת את
הטוב לפני האלקים בזמן זה.
והאלקים עשה את הכל יפה בעתו ,והוא היודע מהי התכלית הסופית
של כל אשר נעשה בעולם .אבל לא ניתנה ידיעה זו לאדם ,ואין לו לעסוק
בתכלית הסופית של הקב”ה ,אלא במעשה שנותן לו הקב”ה לעשות ברגע
מסוים זה .והטוב שבכל עת ועת הוא לשמוח ולעשות טוב באותו רגע
שבחייו.
ז .ומעתה התברר הטעם ,שאין התקדמות לטובה בגוף הבריאה ,וכפי
שפתח בתחילת ספר קהלת .כיון שהבריאה היא מעשה אלקים ,שעליו אין
להוסיף וממנו אין לגרוע .והתכלית שבשבילה עשה הקב”ה את הבריאה,
היא כדי שתהא מקום ליראת שמים ,והבריאה כמות שהיא מתאימה
למטרה זו.
ומחמת כן ,מה שהיה כבר קיים הוא בהווה ,ואשר עתיד להיות כבר היה
בעבר ,ואין כל חדש תחת השמש .כי האלקים יבקש את נרדף ,ופירש באבן
עזרא שההווה מכונה בשם נרדף ,כיון שההווה נרדף בכל שעה מפני הרגע
הבא אחריו.
ואין לאדם לעסוק בעבר ובעתיד ,כי האלקים יבקש את ההווה .שבכל עת
נותן לו הקב”ה לעשות את הטוב שברגע זה שבהווה .והעבר והעתיד הם
מעשה האלקים ,מבלי אשר ידע האדם מראש ועד סוף.
והמעיין יפרש הטעם ,שבתחילת דברי קהלת לא הזכיר אלא שהוא מלך בירושלים .וכשהתחיל
לברר את תכלית מעשי האדם בחייו ,הוסיף אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים.
פרק ג פסוק יד  -עד פסוק טו

עיון

הפרשה

םינתיאה חרי

טיר

אשיחה בחוקיך – מרבנן ותלמידהון
ימים נוראים
יב .איסור מעילה בקול השופר
בר"ה (כח ,א) מסקנת הגמ' ,דבתוקע
בשופר של עולה ושלמים ,יצא,
דמצות לאו ליהנות ניתנו.
וכ"פ הרמב"ם (הל' שופר פ"א ה"ג):
שופר הגזול שתקע בו ,יצא ,שאין
המצוה אלא בשמיעת הקול וכו',
ואין בקול דין גזל ,וכן שופר של
עולה לא יתקע בו ואם תקע יצא
שאין בקול דין מעילה ,ואם תאמר
והלא נהנה בשמיעת הקול מצות
לאו ליהנות נתנו ,לפיכך המודר הנייה
משופר מותר לתקוע בו תקיעה של
מצוה ,ע"כ.
הרי דהרמב"ם הוסיף והקדים שאין
בקול דין מעילה ,ודומה לתחילת
ההלכה שכתב דאין בקול דין גזל.

עוד יש להעיר ,דבחי' הגר"ח (הל'

ויש לעורר על דברי הגר"ח ,דאם
איסור וחיוב מעילה הוא מדין גזילת
הקדש ,מ"ש בזה פטור דמצות
לאו ליהנות ניתנו ,דפטור זה נאמר
במקום שאיסורו הוא ההנאה גרידא,
ובזה אמרינן דמצות לאו ליהנות
ניתנו ,דהנאה של קיום מצוה לא
נחשב לקיחת הנאה מהדבר .אבל
אם חיובו מדין גזילה ,לא שייך בזה
פטור דלאו ליהנות ניתנו ,ואטו נימא
דיוכל לגזול אתרוג מחברו לצורך
המצוה כי מצות לאו ליהנות ניתנו.

הגאון רבי יעקב דוד אילן שליט"א
מח"ס 'משא יד' ומראשי ישיבת 'כנסת יצחק' חדרה ,בני ברק

ירח האיתנים

וצ"ע ,דל"ל שני הטעמים ,והרי כיון
דאין בקול דין מעילה שוב לא נצרך
הטעם דמצות לאו ליהנות ניתנו.

מעילה פ"ח) כתב וז"ל :דאיסור
מעילה בהקדש הוא משום דין גזל
הקדש ,וכן מוכח מהא דמעילה
שיעורו בפרוטה ,וצירף את המעילה
לזמן מרובה ואכילתו ואכילת חבירו
מצטרפין ,אשר כ"ז הוא משום דדין
גזילה ביה ,ולהכי הוא דמצטרף בכל
גווני ,ושיעורו בפרוטה כדין גזל ,ע"כ.

כר

עיון

םינתיאה חרי

הפרשה

יג .שמיעת סוף תקיעה בלא תחילתה
כתב המשנה ברורה (תקפח ,ג) ,דאם
שמע רק סוף התקיעה לא יצא ,דסוף
תקיעה בלא תחילה לא מהני מידי.
וצ"ע ,דדברי המחבר נאמרים על מי
שתוקע שיעור תקיעה חלקה לפני
עלות השחר ,ורק מקצתה השניה
לאחר עלות השחר ,וכה"ג חסר
לכו"ע ,דלא שמע שיעור תקיעה
בזמן חיוב .ודברי המשנ"ב שייכים
למש"כ הרמ"א באופן שלאחר
עלות השחר משך התקיעה כשיעור

תקיעת חיוב .ומשמע שהמשנ"ב
פירש דברי המחבר בכל גוונא ,גם
בשמע שיעור תקיעה אחר עלות
השחר .והרמ"א בא לחלק לענין זה,
ששמע שיעור תקיעה לאחר עלות
השחר.
אולם צ"ע ,דהרי המחבר הביא שתי
הדעות לעיל (בסוף סי' תקפז) ,ולא
הכריע כמאן הלכתא ,ואילו כאן
הכריע שלא יצא ,א"כ נמצא לכא'
דהוא סותר משנתו.

 הגאון רבי אברהם גורביץ שליט"א
ראש ישיבת 'גייטסהעד'

יד .הזכרת זכויות לעורר רחמים
ידועים דברי חז"ל (ריש פ"ג דיומא),
האיר פני כל המזרח עד שבחברון-
כדי להזכיר זכות ישיני חברון .ובכן
ברמז קטן ,על ידי שאלה בעלמא
אפשר לעורר רחמי שמים – אין קץ.
כמו"כ בסנהדרין (פ"א מ"ב) איתא:
עיבור השנה ,בשלושה מתחילים,
בחמישה נושאין ונותנין ,וגומרין
בשבעה .וברע"ב מהגמרא ובתויו"ט
מבואר ,שספרות אלה מרמזות
לשלושת ברכות הכהנים הכתובות
בתורה שהן לפי מנין זה אמורים,
לעורר רחמים בהחלטת בית הדין
לעבר השנה ,שיהיה בסייעתא
דשמיא לכלל ישראל בענייני פרנסה

וכל התוצאות הקשורות לעיבור
השנה ,והן תקופה והאביב והפירות,
עי"ש.
ויש לעורר ,שב'ונתנה תוקף'
שמתפללים בימי הדין ,בוחר בעל
הפייט בביטוי :כבקרת רועה עדרו
מעביר צאנו וכו' .האם יתכן שמרמז
בזה ,תוך כדי הזכרת דין שמים
הנורא ,את הפסוק ביחזקאל (לד,
יב) שמתבטא גם הוא בלשון זה יחד
עם הבטחת הצלה וקיבוץ גליות של
ישראל ,באמרו' :כבקרת רועה עדרו
ביום היותו בתוך צאנו נפרשות ,כן
אבקר את צאני והצלתי אתהם מכל
המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן

עיון

הפרשה

םינתיאה חרי

וערפל' ,עיי"ש .וכן בספר ישעיה (מ,
יא)' :כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ
טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל' .וכל
זה בא כאילו לעודדנו ולחזקנו ,דוקא
ביום אשר יכתבון ויחתמון כל בני
אדם ,לבל נתייאש ,להזכיר כי יש
תקוה לאחריתנו.

ובכן יש לעורר ,האם כל זה נאמר

אכר

רק בדוגמאות אלו הנ"ל ,או אולי גם
עבורנו ,בחיינו היום יומיים יש מקום
לנהוג בדיבורים או במעשים או
כתיבת מכתבים וכו' ,על פי שלשה
 חמישה  -שבעה ,וכיו"ב ,וכנ"ל,בכוונה להזכיר לפניו ית' דברים
העומדים ברומו של עולם ,ולהתחנן
לפניו.

הרה"ג יצחק וייס שליט"א
מח"ס 'זיקי אור' ,ירושלים
haravweiss520@gmail.com

טו .קידוש לבנה קודם יוה"כ
פסקינן (רמ"א או"ח תרב) :אין מקדשין
הלבנה עד אחרי יוה"כ ,ובמשנ"ב
(סק"י) איתא ,דקידוש הלבנה יותר
טוב כשהוא מבושם ובשמחה וכו',
אבל דע בכמה אחרונים הסכימו
שיותר טוב לקיים המצווה מקודם
שמצווה זו יכריעהו לכף זכות.
ויש לדון ,בעומד לפני יוה"כ ורוצה

לקדש את הלבנה ,לפי השיטות
שעושים קודם יו"כ ויכול לקדש רק
ביחידות .האם יקדש ביחידות או"ד
דיחכה עד אחרי יוה"כ ויקדש ברוב
עם .שהרי י"ל לשיטה זו שהמעלה
שמצוה זו תכריע ליוה"כ גוברת
על המעלה של לקיים את המצוה
בשמחה .וממילא יש לדון האם
גוברת נמי על המעלה של ברוב עם.
בני ברק ,כולל 'יששכר באהליך'
p04826r@gmail.com

טז .דניאל איש חמודות
בנוסח הסליחות מזכירים :ודוד
עבדך אמר לפניך וכו' ,מיכה עבדך
אמר לפניך וכו' ,דניאל איש חמודות
שוע לפניך וכו'.

ויש להעיר ,מהו התואר המיוחד
של דניאל יותר מדוד ומיכה ,הא
ודאי שגם הם ראוים היו לכינוי 'איש
חמודות' ,ולמה בתפילה זו ניתן

ירח האיתנים

הרה"ג אברהם פוזן שליט"א

בכר
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םינתיאה חרי

לדניאל דוקא כינוי מיוחד זה.
עוד יש להעיר ,הא לכאורה גם דוד

ומיכה בדבריהם כאן בקשו בקשות,
ולמה בדוד ומיכה כתוב 'אמר'
ובדניאל לשון בקשה – 'שוע לפניך'.

הרה"ג פנחס שוורץ שליט"א
ירושלים ,כולל 'באר משה'
psh88843@gmail.com

חג הסוכות
יז .בחילוק דין שמחה במועדות
יש לחקור ,אם מאי דבעינן 'לכם'
בשבועות הוא מדין שמחת יו"ט,
או דהוי שמחה צדדית משום דיום
שניתנה בו תורה הוא .דבתורה
מצאנו גבי חג הסוכות דכתיב 'למען
ידעו דורתיכם כי בסוכות הושבתי
את בני ישראל' ,ונתנה התורה טעם
כי בסוכות וכו' .וכן בפסח .ואילו גבי
שבועות כתיב 'ועשית חג שבועות
לה' אלקיך' ,ולא נתנה בו תורה טעם
כי הוא יום אשר נתתי בו תורה.
ומשמע דאין עיקר יו"ט של עצרת
משום מתן תורה.
ותוס' (פסחים סה ,ב) במח' ר"א ור"י
דאר"י חלקהו חציו לאכילה ושתיה
וחציו לבית המדרש ,ועל דא אמרו
דהכל מודים בעצרת דבעינן נמי
לכם ,הקשו תוס' ,מאי קאמר ר"א
מה ראיה רשות למצוה דנימא עצרת

תוכיח שהיא מצוה .ותי' ,דהא דבעי
ר"א בעצרת לכם ,לאו דוקא מקרא
אלא מסברא.
וצ"ב ,מה לי אם למד כן ר"א מסברא,
והלא סברא נמי דאורייתא כדחזינן
בכ"ד.
ויל"ד ,דאי נימא דחלוק שבועות
מסוכות ,ד'לכם' היינו מצד יום מתן
תורה ולא מדין יו"ט ,א"ש קו' התוס',
משום דהשתא לא שייך למימר
עצרת תוכיח שהתירו בו משום
מלאכה ואסרו בו משום שבות,
משום דשאני עצרת דהא דבעינן
'לכם' משום מתן תורה שבו ולא
מדין יו"ט ,ולא נחלל יו"ט משום
סיבה צדדית של מצוה .אך מקו'
התוס' מוכח דהבינו ד'לכם' הוא
מדין יו"ט ,ויל"ד בזה.

 הגאון רבי משה צדקה שליט"א
ראש ישיבת 'פורת יוסף' ,ירושלים

עיון

הפרשה

םינתיאה חרי

גכר

יח .נטל ד' מינים גזולים והזדמן לו כשרים
שו"ע (או"ח תרמט ,א) פסק ,שאם
גזל ד' מינים ועשה בהם שינוי ,קנה,
ויוצא בהם ידי המצוה ,אך לא יברך
עליהם.
וטעם הדבר ,דלגבי ברכה דהוי
הזכרת ה' ,מחמירים בדבר שהגיע
ע"י עבירה [עיי"ש במשנ"ב].
ויל"ע ,באופן שנטל ד' מינים גזולים,
ובאמצע הלל הזדמן לידו מינים
כשרים לכתחילה ,האם יכול לברך
עליהם.
וצדדי הספק ,דהנה דינא הוא שאם
נטל ד' מינים ושכח לברך ,ונזכר

באמצע הלל ,יכול לברך ,דעדיין
שייך במצוה [ודין זה לא ברירא כ"כ,
דבמשנ"ב (תרנא ס"ק כו) לא נתן גבול
בדבר ,ובביכורי יעקב כתב ,שעד לאחר
ההושענות אפשר לברך] .ויל"ע במקרה

דידן מה הדין ,דלכאורה מה שמברך
באופן הרגיל ,דהמצוה ממשיכה
וחשיב עובר לעשייתו ,ומברך על
המעשה הראשון .אך פה הלקיחה
הראשונה שנטל לא מחייבת ברכה,
דהוי גזול ,ומה שנוטל עכשיו מינים
אחרים לכאורה כבר קיים המצוה,
ויל"ע.

הרה"ג יהודה ברונר שליט"א
ראש כולל 'עטרת שלמה' חריש
y652023@gmail.com

יט .רובו ככולו בשופר לולב והדס

ירח האיתנים

הנה בדין עבות דהדס ,בעינן ג' עלין,
ואם נשר עלה אחד ונשתיירו שנים
כשר מדין רובו ככולו .וגבי אסא
מצראה שיש בו שבע עלים כתב
השו"ע ,דאפילו נשרו רוב עליו כשר.
וכתב המשנ"ב (תרמו ס"ק יז) דבעינן
שנשתיירו ג' עלים ,ולא סגי שנשתיירו
שני עלים ככל הדס .וביאר המשנ"ב
הטעם ,וז"ל :אבל אם נשארו רק
שנים פסול ,דאף דבהדס שיש בו ג'
בקן אחד ונשר אחד מכל קן ונשאר

רק שנים ,הסכימו כמה אחרונים
להכשיר ,שם שאני שנשתייר עכ"פ
רוב הקן ,ורובו ככולו ,משא"כ הכא
שנשרו רובם בעינן עכ"פ שישתייר
שיעור עבות ,דעי"ז נוכל להכשירו
ונאמר דאף עתה עבות קרינא ביה,
ע"כ .והיינו ,דהכא אין שייך להכשיר
מדין רובו ככולו ,שהרי שנים אינם
רוב ההדס ,והיינו דלא סגי ברוב
שיעורו אלא בעינן רוב ממנו ,ולכן
אף שהיה בו יותר מהשיעור לא מהני

דכר

עיון

םינתיאה חרי

אף שנתשייר רוב שיעור ,כיון דלא
נשתייר רובו של ההדס בהכשר.
וכעי"ז מבואר בסי' תקפו (משנ"ב
ס"ק לב ושעה"צ ס"ק סג) גבי שופר,
בדין ניקב דבעינן שנשתייר רובו,
וכתב המשנ"ב דבעינן רוב שופר ולא
סגי שנשתייר בו שיעור שופר [וכן
מבואר במשנ"ב שם (ס"ק מג ובשעה"צ
ס"ק עד) גבי נסדק רובו ,דפסול משום
דרובו ככולו ,ולכן אפילו בנשתייר שיעור
תקיעה פסול].
ויל"ע בזה ,ממ"ש הביה"ל (סי' תרמו
ד"ה ולעיכובא) גבי הדס ארוך ,דלא
בעינן רובו עבות אלא סגי בשיעור ב'

הפרשה

טפחים עבות ,שזה שיעור רוב אורך
ההדס .וצ"ע ,דכיון דשיעור הדס ג"ט,
א"כ בפחות מכן הכשרו משום רובו
ככולו ,וכיון שהוא ארוך יותר אין
שייך להכשיר בשיעור ב"ט מדין
רובו ככולו ,דאף שאיכא רוב שיעורו
הרי בעינן רוב הדס ,וכמ"ש גבי אסא
מצראה דלא מהני שנשתיירו ב' עלין
בכל קן.
וכן יל"ע בזה ,מדברי המשנ"ב (סי'
תרמה סק"ח) גבי לולב שנפרצו עליו,
דהסתפק היכא שהוא ארוך ונשאר
רוב שיעורו שלם ,אם אזלינן בתר
רוב שיעורו או בתר רוב הלולב.

הרה"ג שלמה חיים נפתלי שליט"א
ירושלים ,כולל 'מסילת התורה'
L548435858@gmail.com

כ .באיסור לאכול בעיו"ט מן המנחה ולמעלה
כתב הרמב"ם (פ"ו מהל' יו"ט הט"ז):
כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה ,כך
כל ימים טובים ,שנאמר 'לקדוש ה'
מכובד' ,וכל ימים טובים נאמר בהן
'מקרא קדש' ,וכבר בארנו הכיבוד
והעינוג בהלכות שבת ,וכן ראוי
לאדם שלא יסעוד בערבי ימים
טובים מן המנחה ולמעלה כערב
שבת ,שדבר זה בכלל הכבוד ,ע"כ.
ויל"ע ,אחר דכתב דדיני כבוד ועונג
בשבת ויו"ט שוים ,מה ראה להוסיף
הלכה זו דראוי לכתחילה להמנע

מלאכול בעיו"ט שדבר זה בכלל
הכבוד.
עוד יש להעיר ,בדברי הרמב"ם (פ"ו
מהל' חו"מ הי"ב) ,דכתב :וכן אסור
לאכול ערב הפסח מקודם המנחה
כמעט ,כדי שיכנס לאכילת מצה
בתאוה ,אבל אוכל הוא מעט פירות
או ירקות ולא ימלא כריסו מהן,
וחכמים הראשונים היו מרעיבין
עצמן ערב הפסח כדי לאכול מצה
בתאוה ויהיו מצוות חביבין עליו,
אבל בשאר ערבי ימים טובים אוכל

עיון

הפרשה

םינתיאה חרי

והולך עד שתחשך ,ע"כ .ולמה
לא הזכיר הכא דאף בעיו"ט עכ"פ

הכר

לכתחילה ראוי להמנע מלאכול מן
המנחה ולמעלה ,וכמש"כ בהל' יו"ט.

הרה"ג נתן רובין שליט"א
מודיעין עילית ,כולל 'בית אבא'
R0527113274@gmail.com

כא .שמחת יום טוב ביין אדום
כתב השו"ע (או"ח סי' ערב),
דלכתחילה יש לקדש על יין אדום,
משום שנאמר 'על תרא יין כי
יתאדם' ,ורק מי שאין לו יין אדום
מקדש על הלבן [הביאו המשנ"ב (שם
סק"י) ,וכן איתא בשו"ע (שם תעב ,יא)
לגבי ד' כוסות].

ויל"ע ,האם לגבי מצות שמחת יו"ט
יש מעלה בשתיית יין אדום ,דאע"פ
שעיקר השמחה היא מחמת טבע
היין שהוא משמח.
אמנם בפשטות לא סגי בזה ,אלא
השמחה היא גם מחמת חשיבות
היין ,כמו שמצינו לגבי ֵשכַ ר דיתכן
שאין יוצאים בו ידי שמחה ,ואע"פ

שיש בו טבע המשמח כיין [כמ"ש
רש"י (ב"מ סו ,ב ד"ה לפכוחי פחדיה),
על שכר נאמר 'ויין ישמח לבב אנוש',
וטעם הדבר דצריך גם דבר חשוב ,משום
דהאדם יש לו שמחה גם ע"י שתיית דבר
חשוב].
וביותר יל"ע ,לדעת הרמב"ן [הובא
בשו"ע (או"ח סי' ערב)] דיין לבן פסול

לקידוש אפי' בדיעבד ,משום דאין
לו שם יין ,דיתכן שאפי' בדיעבד אין
יוצאים בו שמחה דאין לו חשיבות
של יין ,והמ"ב (שם ס"ק יב) כתב בשם
הא"ר דביין שהוא לבן יותר מדאי,
יש לחוש לדינא לדעת הרמב"ן שלא
לקדש עליו.

בני ברק ,כולל 'פוניבז''
gmail.com@6190208

כב .סוכה שאין בה מקום עבור כל בני הבית
כתב הד"מ (תרלט ,ג) :ולי נראה
שנהגו להקל ,כי מצות סוכה לישן
בה כמו שישן בביתו איש עם אשתו

וכו' ,ובזמן הזה שאין לכל אחד סוכה
מיוחדת ,אלא רבים אוכלים ושותים
בסוכה אחת אי אפשר להם לישן

ירח האיתנים

הרה"ג דוד מנחם רייכמן שליט"א

וכר

עיון

םינתיאה חרי

עם נשותיהן בסוכה כאחת ,ואם
יניחו נשותיהן בביתן והאנשים יישנו
בסוכה לפעמים הוי מצטער וכו',
מ"מ מזה נשתרבב המנהג וסברא
גדולה היא ,עכ"ל.
וברמ"א כתב ,ולי נראה משום
דמצות סוכה איש וביתו איש ואשתו
כדרך שהוא דר כל השנה ,ובמקום
שלא יוכל לישון עם אשתו שאין לו
סוכה מיוחדת ,פטור ,וטוב להחמיר
ולהיות שם עם אשתו וכו' אם אפשר
להיות לו סוכה מיוחדת ,עכ"ל.
וכוונת הרמ"א ,דלכתחילה ראוי
לעשות סוכה פרטית כדי שיוכל
לישון שם עם אשתו ,ומ"מ בזמן
הרמ"א לא היה מקום לכולם אז
עשו סוכה ציבורית משותפת .ואף
שמבואר ברמ"א דהמדקדקים נהגו
לעשות סוכה מיוחדת ,ומשמע שמי
שהתאמץ יכל לבנות סוכה פרטית,
מ"מ מעיקר הדין אדם יכול לסמוך
על סוכת השותפין [וכמו שמשמע
ברש"י גבי חתן ,שאינו חייב לבנות סוכה
מחוץ לביתו ,וסגי במה שבונה על הגג
אף שיהא פטור מלאכול שם ,הכא נמי
כיון דאין מקום ברשותו לבנות סוכה סגי
במה שבונה סוכה בחצר בית הכנסת,
שהוי כחצר השותפין ,אף שאינו יכול
לישן שם].

הפרשה

והנה המ"א (שם ,הביא דבריו המשנ"ב)

פליג על הרמ"א ,וסובר שאם צורת
סוכה זה איש וביתו ,א"כ חייב לבנות
סוכה פרטית ,ואם לאו הסוכה
פסולה .לכך סובר המ"א שאין
צורת סוכה איש ואשתו ,ולכך אינו
חייב לבנות סוכה פרטית ,ומ"מ מי
שמצטער לישון לבד פטור מלישן
בסוכה.
ויל"ע לדעת המ"א ,כמו שאינו חייב
להתאמץ לבנות סוכה עבור שאשתו
תוכל לישון שם ,הכא נמי אינו חייב
לבנות סוכה שיהיה מקום עבור כל
בני ביתו ,רק עבור הבנים בלבד ,וא"כ
מי שיש לו רק בנות ובנה סוכה רק
בשבילו ,ואין מקום לבנותיו ומצטער
לאכול לבד ,יל"ע האם יכול לאכול
בבית.
ואף לדעת הרמ"א יל"ע לפי מה
שביאר רבי ברוך פרנקל שיטת
הרמ"א ,דסוכה משותפת חשיב סוכה
ראויה לאיש ואשתו ,כיון שבעצם
היא ראויה לאיש ואשתו ,והחסרון
הוא רק בגלל ששייכת לעוד אנשים.
אבל לא מצאנו חיוב לבנות סוכה
שיהא בה מקום עבור הבנות ,וא"כ
מי שאין לו מקום בסוכה לאכול עם
בנותיו האם יפטר מלאכול בסוכה
[לכה"פ בשבת ויו"ט].
הרה"ג שמואל יצחק שטיינפלד שליט"א
מח"ס 'פלג המנחה' ,ירושלים
shmuel.yitzchak@gmail.com

עיון

םינתיאה חרי

הפרשה

זכר

פקודיך אתבונן – ברורי הלכה
בענין מכירת אתרוגים במוצאי שביעית*
א
חשש סחורה
הנה מכיון שיש קדושת שביעית באתרוגים אסורים הם בסחורה ,ויש לעיין במכירתם
ושיווקם של אתרוגים אלה בזמנינו.
ויש בעלי פרדסים המפקירים את שדותיהם הפקר גמור ומאפשרים לכל הרוצה ללקט
אתרוגים כרצונו ,ומקיימים את מצוות השמיטה כפשוטה ,אשרי להם ואשרי חלקם .אך
אין כל אדם יכול להגיע לפרדסים ולקטוף לו אתרוגים ,וב"ה זכינו שהמוני בית ישראל
מהדרים לקיים בשמחה מצות ד' מינים ויש צורך גמור לחלק אתרוגים בערים ובישובים,
ומשו"כ נהגו באוצר בית דין ,ומקור הלכה זו בתוספתא (פ"ז מס' שביעית).
אמנם יש הוצאות רבות בשמירת האתרוגים מפגעי הטבע ,בקטיף ,במיון ובשינוע ,ובית
דין זכאי לגבות הוצאות אלה ממי שבא ליטול אתרוג ואין זה בכלל סחורה.
אך יש לעיין אם מותר לגבות מחיר יותר גבוה בעד אתרוג מהודר מהמחיר שגובים על
אתרוג מהודר פחות ,ולכאורה הרי זה סחורה ממש דאם אין הלוקח משלם אלא שכר
טרחה והוצאות הלא טרחה אחת והוצאה אחת למהודר ולשאינו מהודר.
ומה שטוענים שצריך לטרוח יותר במיון האתרוגים המהודרים אינו מתיישב על הלב,
דהוצאה זו זניחה לחלוטין וכמעט כל ההוצאות קשורות לשמירת העצים ,לקטיפת
האתרוגים ולהסעתם ממקום למקום ,ואין הוצאות המיון חלק ניכר בהוצאה ,ומיון היתר
כדי למצוא את המהודרים ודאי אינה אלא חלק מזערי מן ההוצאות.

א .יש מקום לומר דאין הדבר תלוי אלא במגמת הגביה ,וכל שמוכר על מנת להרוויח הרי
זה סחורה אבל כל שאין הכוונה לעשות רווח אלא למנוע הפסד ולכיסוי ההוצאות אינו
בכלל סחורה ,ולפי"ז יש להקל אף לקבוע מחירים שונים לפי הידור האתרוגים.
ב .אך לדידי נראה יותר דאין זה תלוי כלל אלא בדרך סחורה בלבד ולא במגמת המכירה
וכוונתה ,וכיון שאין בין מהודר לשאינו מהודר לגבי ההוצאות מהי"ת לגבות מחירים
שונים.
* הגאון רבי אשר וייס שליט"א ,בעל ‘מנחת אשר’ וגאב"ד ‘דרכי תורה’ ,ירושלים.

ירח האיתנים

אלא שיש מקום לטעון דכיון שרק בדרך זו יוכלו לכסות את ההוצאות ואין כאן מטרת
ריווח אין זה סחורה .אלא שיש מקום לחקור מה גדר הסחורה ,דיש לפרשו בשתי דרכים:

חכר
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הפרשה

הגע בעצמך ,בעה"ב השוכר פועלים לקצור את הפרי מן הפרדס שבבעלותו אטו ישלם
יותר על הקטיף של אתרוג מהודר מאשר על קטיפת אתרוג שאינו מהודר ,וכן הדבר הזה
דאם אין התשלום אלא דמי טרחה ,שכר פעולה וכיסוי ההוצאות אין זה קשור להידור,
וכל תשלום לפי ערך ושוויו של האתרוג הרי זה דרך סחורה ,ואסור.
ומשו"כ נראה דכל שגובים מחירים שונים לפי טיב ההידור הו"ל ככל סחורה שבה משלם
הקונה לפי ערך וטיב המוצר.
ואי איישר חילי הייתי אומר דיש לקבוע מחיר אחד לכל האתרוגים הכשרים לכתחלה
שאין בהם כל חשש פסול ,ואם יש צורך לכסות את ההוצאות יעלו את המחיר של כל
האתרוגים לפי הצורך וכל הקודם זכה.
ואם יש חשש לריב ומצה ימכרו רק בקופסאות סגורות ומזליה גרם אם יזכה לאתרוג כשר
או למהודר ביותר ,והרוצה לראות בעליל שיזכה במהודר שיצא לפרדס לקטוף בעצמו.
ב
נראה לכאורה דהנוטל אתרוג מאוצר בית דין שלא ברשות ,יכול הוא לצאת ידי חובתו
באתרוג זה בין בשאר ימי החג ובין ביום ראשון ,ואין בו פסול מצוה הבא בעבירה ולא
חסרון בלכם.
דעצם הפרי הפקר הוא ואין בו גזל ,אלא שחייב לשלם לבי"ד שכר טירחה והבאה ,אך אין
זה אלא כעין חוב ממוני דרמיא עליה ולא תמורת האתרוג.
ואף שיש מקום לטעון דכשם שאמרו (גיטין נ"ט ע"ב) דעני המנקף בראש הזית יש בו
גזל מפני דרכי שלום ,ובגמ' (שם ס"א ע"א) מבואר דמיירי כשלא נטל בידו את הפרי ,הרי
דאף דהוי הפקר מ"מ יש בו גזל מדרבנן מפני דרכי שלום כיון שטרח בו ,וה"ה בני"ד כיון
שטרחו שלוחי בי"ד בפרי זה יש בו גזל עכ"פ מפני דרכי שלום.
אך באמת נראה פשוט דבתקנת חכמים אין לדמות מילתא למילתא בסברא דמה שתיקנו
תיקנו ומה שלא תיקנו לא תיקנו ,ולא אמרו אלא בעני המנקף בראש הזית ,דהנוטל מן
העני פרוטה כאילו נוטל את נפשו ואין ללמוד מזה לאוצר בית דין.
אלא דמ"מ פשוט שצריך לשלם את ההוצאות מדין נהנה וכדין היורד לשדה חבירו ונטעה
שלא מדעתו ,וז"פ.
ושמחתי בראותי שכך כתב מרן הגרשז"א במנחת שלמה (ח"ג סימן קל"ב אות ט"ז),
עי"ש.
ג
איסור הוצאת פירות שביעית לחו"ל
והנה מנהג העולם בזמנינו שרבבות אתרוגים נשלחים מארץ ישראל לחו"ל אף באתרוגי
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טכר

שביעית ,וכבר נתחבטו גדולי עולם בדורות האחרונים ליישב מנהג זה ,ולא ראיתי בזה
שום דבר מתוקן.
מצד אחד כתב החזו"א (שביעית סימן י"ג אות ד') דאסור להוציא לחו"ל פירות הקדושים
בקדו"ש ,אך מאידך כבר הובא בשמו שהתיר במקום שיש חשש ביטול מצות לולב ,כ"כ
בארחות רבינו (ח"ג עמוד רע"ב) וכ"כ בדרך אמונה (שמו"י פ"ה הי"ג צה"ל ס"ק קע"ט),
ובספר ארבעת המינים (עמוד שכ"ג) ובארחות רבינו (שם) הובא אגרתו של החזו"א שם
כתב:
"אחדשה"ט ,מכתבו הגיעני ,לשלוח אתרוג בלתי מורכב (בלתי משומר) לקיום המצוה
במקום שיש להסתפק שיבוטל המצוה בהעדר המשלוח הדעת נוטה להתיר ולא לקחת
מן העושה סחורה וכו' ואחתום ברכה".
וחידוש הוא להתיר איסור דרבנן כדי שלא יבטלו מצוה דאורייתא בשוא"ת במקום אונס.
ועוד דאם באנו להתיר רק כדי שלא לבטל מצות ד' מינים היה ראוי לבדוק ולצמצם
ולהתיר רק במקומות שאין די אתרוגים מאיטליה ומרוקו ,ולכאורה היה ראוי לפסוק שכל
קהילה קדושה תקנה אתרוג אחד וכל בני הקהילה יעברו כבני מרון ליטלו ולקיים מצותן
כפי שנהגו בימי קדם כשהיה מחסור באתרוגים.
וכבר הבאתי במק"א (מנחת אשר שביעית סימן י"ד) את מש"כ החזון נחום דכיון דכל
איסור הוצאת פירות שביעית לחו"ל אינו אלא כדי למנוע הפסד פירות שביעית ,וידעינן
שאם לא יוציאו אתרוגי השביעית לחו"ל הרבה אתרוגים ירקבו ויגיעו לידי הפסד גמור,
עדיף להוציאן לחו"ל ולמעט בהפסד הפירות.
אך אף שהבאנו מקורות רבים לשורש הסברא דאכן יש להקל באיסור אף בקום ועשה כדי
למנוע את מהות האיסור ע"י אחרים ,מ"מ באמת נראה דאין כל זה ענין לנידון דידן ואין
לקבל את סברת החזון נחום מחדא ותרי טעמי:

ב .נראה פשוט דאם פירות שביעית נרקבים באופן טבעי על גבי העצים או בנשירתם אין
בזה כל קפידא וכל פגם ובזיון ,וזה דרכו של עולם ,ולא נצטווינו אלא לא להפסידם בידים.
ובמנחת אשר שביעית (סימן י') דנתי באיסור הפסד האם זה משום קדושת הפירות או
משום דין הפקר ,ועיקר דעתי דאיסור להפסיד פ"ש משום שנצטווינו להפקירן לעני
ולאביון ולכל דורש ומבקש ,וברור לפי"ז דאין כל ריעותא וחסרון כאשר הפירות נפסדים
באופן טבעי ,ולפי"ז אין כל מקום להתיר את האיסור כדי למנוע הפסד האתרוגים באופן
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א .כל הנחת היסוד דאיסור הוצאת פירות שביעית משום הפסד שנוי במחלוקת בין
הראשונים .הר"ש משאנץ בפירושו לספרא (פר' בהר ט' פרשתא א' אות ט') כתב "שמא
יתחלפו בפירות חו"ל ויהא נוהג בהן מנהג חולין" ,אך הר"ש (שביעית שם) כתב דאסור
להוציא פ"ש לחו"ל משום שציך לבערן במקומן ,ולשיטתם אין מקום לסברת החזו"נ.

לר
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טבעי ,ואין זה דומה למה שהתירו איסור קציצת דלתות ההיכל ,מחיקת ה' או הנאה
מעצים שגדלו בבית הקברות כדי למנוע בזיון המקדש ,כתבי הקודש או משום כבוד
המת ,וז"פ.
ומשום חומר הנושא נלענ"ד ביישוב מנהג ישראל ,ואם לא נביאים הם בני נביאים הם והנח
להם ישראל ,דאף דקיי"ל להלכה דיש קדו"ש באתרוגים אף שאינם מיועדים לאכילה
ואיש אחד מאלף אוכל מרקחת אתרוגים ככלות ימי החג ,דכיון דמ"מ הוי פרי הראוי
לאכילה יש בו קדושת שביעית ,מ"מ כיון שבפועל אינם עומדים לאכילה ואין זה יעודם,
אין בהם מצות ביעור ואין בהם איסור הפסד.
דכל גדר ומהות מצות הביעור ,דכאשר כלה מן השדה ואביוני עמך שוב אין להם ללקט
פרי מן העץ על כל אחד להוציא פירותיו מביתו ולהפקיר למען העני והאביון או לאכלו
הוא וביתו ,אך במין פרי שאינו עומד לאכילה ואין לו דורש ומבקש מן העני והאביון ואף
חיית השדה אינו אוכלו ,אין כלל מצות ביעור .דפשוט הדבר דאין מצות הביעור עצם
האכילה כדי לומר שהאדם חייב לדחוק עצמו ולאכול אכילה גסה בע"כ ,אלא עיקר
המצוה לבערו מן הבית ולהפקירו לעני ולאביון ויש לו רשות גם לאכול בעצמו הוא וביתו.
ומ"מ נראה דאין מצות ביעור בפרי שאינו מיועד לאכילה ואין רגילים לאכול אותו.
וכיוצא בדבר נראה לגבי איסור הפסד ,דכל גדר ההפסד אינו אלא להפסיד דבר משימושו
וייעודו ,אך מכיון שככלות ימי החג אין האתרוגים עומדים לאכילה ולשימוש כלשהו ,אף
דפשוט דאין לנהוג בהם מנהג בזיון כמו בכל תשמישי מצוה ,מ"מ אין בהם איסור הפסד
כיון שאין להם ייעוד ושימוש.
וכך גם לגבי מצות הביעור ,כיון שנתבאר דתרי טעמי אמרו במה שאסור להוציא פירות
שביעית לחו"ל :א .דעת הר"ש בשביעית דצריך לבער פירות שביעית דוקא בארץ
ישראל .ב .דעת הר"ש משאנץ (בפירושו לתו"כ פר' בהר) דחששו שמא יתחלפו פירות
שביעית עם פירות חו"ל ולא ינהגו בהם קדושת שביעית .ושני טעמים אלה לא שייכי
באתרוגים .דהלא רוב רובם של האתרוגים אינם עומדים כלל לאכילה ואין בנ"א אוכלים
אותם ולכאורה אין בהם מצות ביעור .ואף שיש בהם קדושת שביעית מכיון דמ"מ פרי
הוי וראוי למאכל ע"י מרקחת ,אבל אין בהם חובת ביעור ,דאין מצוה לאכול בזמן הביעור
מה שאינו עומד למאכל ,וכיון שאין מצוה לאוכלו ואינו עומד למאכל לכאורה אף לשיטת
הרמב"ם אין מצוה לשורפו ולבערו מן העולם .דרק במה שעומד למאכל ולא נאכל ס"ל
דמצוה לשרפו ולא במה שאין בו עיקר מצות הביעור.
כך נראה ליישב מנהגן של ישראל .ודו"ק בכ"ז כי הדברים ישרים ומתיישבים על הלב.
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קונטרס התשובות

תשובות על שאלה שפורסמה בשנים קודמות
סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון*
נוסח התפילה ליום הכיפורים' :כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי
ישורון' וכו'.
ויש להתבונן ולבאר נוסח זה מתרי אנפי:
א .מהו שינוי הלשון ,שאצל ישראל כתוב 'סלחן' לשון של סליחה,
ואילו אצל שבטי ישורון כתוב 'מחלן' לשון של מחילה.
ב .מהי ההדגשה כאן ביום הכיפורים ,שנקטו חכמינו מחברי התפילה
לשון 'שבטי ישורון' ,שבפשטות היינו שבטי ישראל ,וא"כ מה הוספה
יש בזה על 'סלחן לישראל' שכבר נכללו בזה כל ישראל .ואם יש בזה
תוספת ,צ"ע מדוע לא אמרה ב'סלחן לשבטי ישראל' וגם מה ענינה
בדווקא ליום הכיפורים.
(גליון קס עניני ימים נוראים אות ה)

תשובת מרן רבינו חיים קניבסקי זצוק"ל

* עקב חוסר מקום ,לא הובאו תשובות כלל המשיבים לשאלה זו.
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על השוגג ועל המזיד
כלל ישראל יש השגחה מעליא
ישורון שמיישרן ונמחלו עוותיהן
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תשובת הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א
יעויין במשך חכמה פרשת "אחרי" ,על" :כי ביום הזה יכפר עליכם" .ולהקל הבנת
דבריו העמוקים ,אתמצת חלק מיסודותיו ,אשר בסיועם אענה בעה"י ,אולי ,את
חלקי ביישוב השאלות.
החמור שבאירועי "בין אדם למקום" ,עליו נתבעים עד עולם ,כמש"נ "וביום
פקדי ופקדתי" וגו' ,הלא הוא חטא העגל ,שעליו ,בחסדו ,אמר הקב"ה "סלחתי
כדבריך".
החמור שבאירועי "בין אדם לחבירו" ,הלא הוא ריב האחים שבין יוסף לאחיו,
חטא "מכירת יוסף" .ואעפ"י שאף רישומו נשאר עד היום הזה ,אעפי"כ ,מחל
יוסף לאחיו ,ואף הוסיף לנמק מחילתו ,באמרו" :אלקים חשבה לטובה".
השבטים ,המה "ישורון" .ודו"ק שנאמר "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי
עם יחד שבטי ישראל" .וכשנפגע ה"יחד" על ידי שבטי קה ,פגיעה היא ב"מלך
ישראל" כביכול ,כמפורש במדרש משלי א ,כפי שהביאו מרן הגרמ"ש שם" :ר'
אבין אומר בכל דור עדיין חטא של מכירת יוסף קיים".
וזו היא תפילתנו ,שהקב"ה ,ה"סלחן" לישראל ,כמתבטא בנאמר "סלחתי"
כדבריך ,וה"מחלן" לשבטי ישורון ,כמתבטא בדברי יוסף שנימק בהוסיפו
"האלקים חשבה לטובה" ,יסלח וימחל אף לנו ,גם במחילה גם בסליחה.
ההבדל בין "סליחה" ל"מחילה" ,דיש בזה מה שאין בזה כידוע .שה"סליחה",
יסודה הוא בעונש ,שהקב"ה סולח ,מבלי עונשים .והמחילה ,יסודה הוא בחטא
עצמו ,שהריהו כלא היה[ .אדרבא ,אילו אך ח"ו "היה" ,לא יתכן ללא "סליחה"].
ומתחננים כי הקב"ה גם יסלח על החטא ,גם ימחל על הפגיעה בכבודו ורצונו
יתברך כמשנ"ת.
ומבוארת כל התפילה היטב ,שכן במילים אלו דווקא ,אנו כוללים את כל
בקשותינו ,גם לסליחה גם למחילה ,גם בעבירות שבין אדם למקום גם בעבירות
שבין אדם לחבירו ,גם חטאות היחיד גם חטאות הציבור ,למחילה לסליחה
ולכפרה.

תשובת הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א
"שבטי ישורון" הוא ביטוי למעלה יתרה שישראל זוכים להיות באחדות בין כל
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גלר

השבטים יחד ללא שום פירוד ,ולכן נקטו בלשון "ישורון" כלשון הפסוק "ויהי
בישורון מלך בהתאסף ראשי עם" שפירשוהו חז"ל בספרי שם דקאי על זמן
שישראל שווים בעצה אחת להמליך את הקב"ה ואז שורה שכינתו עליהם ,וזהו
גם הלשון "שבטי" – והיינו איחוד בין כל חלקי שבטי ישראל אף שהם שונים זה
מזה.
והנה עניין המחילה גדול ממעלת הסליחה ,שהסליחה הוא רק לוותר על העונש,
אבל המחילה הוא להסיר את כעס ה' מהחוטא ,ולזכות לחיבה כלפי שמיא כמו
קודם החטא.
ואת"ש היטב דזהו שדייקו בנוסח התפילה "כי אתה סלחן לישראל" ,דמצד מעלת
ישראל לחוד זוכים רק למעלת "סליחה" שהוא רק ויתור העונש ,אבל בשעה
שזוכים ל"שבטי ישורון" והיינו להתאחד באחדות ,אז זוכים למדריגת "מחילה",
שאינו רק הסרת העונש אלא הוא הסרת כעס ה' וזכיה לאהבה גמורה כמו שהיה
קודם החטא ,ד"קוב"ה ואורייתא וישראל חד" וכל שיש חציצה בישראל בין זה
לזה ,הרי"ז מהווה חציצה בינו ובין קונו ,ורק על ידי האחדות זוכים להשיג מעלת
המחילה ולהתרצות לפני ה'.
ובאמת בשו"ע (ר"ס תר"ו) מבואר שאם הקניט את חבירו במשך השנה ,צריך
לפייסו בערב יוה"כ ,ולדברינו י"ל הטעם כדי להביא אחדות ועי"ז זוכים למחילה.
וכן הוא גם מטבע נוסח התפילה במוסף אחרי עבודת יום הכפורים "נתת לנו את
יום צום וכו' יום שימת אהבה ורעות יום עזיבת קנאה ותחרות" ,ומקורו בפרקי
דר"א (פרק מה) עיי"ש ,והרי שהשלום והאחדות בישראל גורם לכפרתן וטהרתן
של ישראל וכמוש"נ.

ירח האיתנים

עיון

םינתיאה חרי

ההלכה

הלר

משנה ברורה
חלק רביעי

ח"ד

תוכן עניני עיון ההלכה  -מסלול ח"ד
כללי ההשתתפות במסלול ח"ד ובמסלול ח"ג  ..........................רלט
לוח ההספק לעיון ההלכה חלק ד ...................................................רמב
שבוע פרשת נצבים...............................................................................רמד
שבוע פרשת וילך.....................................................................................רמו
שבוע פרשת האזינו ..............................................................................רמח
שבוע חול המועד סוכות..........................................................................רנ
שבוע פרשת בראשית............................................................................רנב
שבוע פרשת נח........................................................................................רנד
שבוע פרשת לך לך..................................................................................רנו
שבוע פרשת וירא (גליון רג).................................................................רנח
עיון ההלכה חלק ג ...............................................................................רסא
עיון ההלכה שאלות חזרה חלק ג (ח"ב) .......................................רעט
הננו לשוב ולהדגיש כפי שמפורסם בהדגשה בכללי עיון ההלכה בכל גליון,
כי אין התחייבות על מינימום מלגות שיחולקו בכל גליון .החלוקה תתקיים
בע"ה על פי הגרלה על כל גליון ,לפי גובה התרומה שתתקבל לגליון זה.
כאשר נעשה כל מאמץ בע"ה להמשיך ולחלק מלגות רבות וגבוהות ככל
האפשר

הודעה בדבר חלוקת מלגות 'עיון ההלכה' לגליונות קצג  -קצז
מפורסמת בתחילת הגליון
תשובות לשבוע חול המועד סוכת ניתן להשיב עד יום חמישי כה תשרי
הלימוד חייב להיות במועדו
©
בשאלות 'עיון ההלכה' הושקע עמל וממון רב ,אין להעתיק שאלות אלו ולפרסמם
בכל צורה שהיא ,כולל במאגרי מידע או בספרים וכד' ,בלא אישור בכתב ממערכת
'עיון הפרשה'

אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה
ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה ,עת זוכים מעל רבבת עמלי תורה
ומדקדקי הליכותיה ,לסיים חלק שלישי מספר 'משנה ברורה',
ביגיעה ובחזרה ,בליבון ושינון פרטי וחלקי אורחות חיים ,הררים
התלויים בשערה  -הלכות שבת החמורות ,בבהירות גדולה ,בסיכום
ושימת לב לכל הלכה ודין בספר חוקי התורה שהנחילנו מרנא החפץ
חיים ,אשרי עין ראתה כל אלו.
מתוך מחשבה רבה ובהתייעצות והכוונה מתמדת של רבותינו
שליט"א ,הננו לעדכן על המשך סדרי הלימוד והחזרה כדלהלן:

שני מסלולי הלכה
לקראת תחילת לימוד חלק רביעי מספר 'משנה ברורה' ,שעיקרו הלכות
עירובין ,נקבע בס"ד כי למשך לימוד הלכות עירובין יהיו שני מסלולי הלכה
מקבילים ,וכל לומד יוכל לבחור במסלול שליבו חפץ .בכל גליון יפורסמו
השאלות לשני המסלולים ,כאשר כללי ההשתתפות זהים בשניהם .יודגש
כי לא ניתן להשתתף בשני המסלולים במקביל ,וכן לא ניתן לעבור ממסלול
למסלול באותו גליון ,המעונין לעבור למסלול אחר יוכל לעשות זאת רק
בגליון שלאחריו.
לאחר סיום הל' עירובין ,יתאחדו בע"ה שני המסלולים להמשך לימוד
ההלכות כסדר.

מסלולי ההלכה בס"ד כדלהלן:
 ,1מסלול חלק ד :המשך לימוד ספרי משנה ברורה כסדר .לוח ההספק יהיה
כדף ומחצה לשבוע ,כולל חזרות ,כפי שיפורסם בע"ה .מדור 'לפלפולא'
יוקדש בע"ה לפרטי ההלכה בשאלות מצויות ומעשיות העולות לדינא
בליווי איורים להמחשה ,בעריכת צוות ת"ח על פי כתבי ובהכוונת הגאון
רבי מאיר רוזנר שליט"א ,מח"ס 'חכמת הלב' ומו"צ ב'עזרת תורה' ירושלים.

 ,2מסלול חזרה חלק ג :חזרה על חלק ג מספר משנה ברורה {כולל ביה"ל
ושעה"צ} .לוח ההספק יהיה כשתי דפים ומחצה לשבוע ,כפי שיפורסם בע"ה.
מדור 'לפלפולא' יהיה כנהוג עד כה  -שאלות והערות מעשיות לעורר את העיון
בדברי המשנ"ב.
להפקת התועלת מן החזרה ,נקבע כלל יסודי במסלול זה ,שעל המעיין לכתוב
תשובות מחדש ,ולא להעתיק מהתשובות שכתב בעבר.

שאלות חזרה על כל חלק ג
בנוסף ,לבקשת רבים ,נערוך בע"ה ,שאלות חזרה על כל חלק שלישי ,כפי
שנעשה לאחר סיום חלק ראשון ולאחר סיום חלק שני .שאלות החזרה על
חלק ג יחולקו בע"ה לשני חלקים :חלק א סימנים רמב-ש .חלק ב סימנים
שא-שדמ.
שאלות החזרה לסימנים רמב-ש .פורסמו בגליון קצט ובגליון ר .שאלות החזרה
לסימנים שא-שדמ פורסמו בגליון קודם  -גליון רא ,ובגליון זה  -גליון רב.
בין משתתפי שאלות החזרה יוגרלו בע"ה מלגות גבוהות .הגרלה נוספת
תתקיים בין משתתפי שאלות החזרה בשני חלקי חלק שלישי.
פרטים מלאים בנושא שאלות החזרה וזמן המענה מפורסמים להלן בפתח
שאלות החזרה.
בשאלות החזרה על כל חלק ג ,זכאים להשתתף רק לומדי 'עיון ההלכה'
במסלול  - 1חלק ד.
לומדי 'עיון ההלכה' במסלול  - 2חזרה על חלק ג ,לא יוכלו להשתתף במקביל
גם בשאלות החזרה על כל חלק ג.

בהודאה על העבר ,בתפילה ובתחנון על העתיד ,כה יתן וכה יוסיף,
להרבות תורה והלכה בקרב כל הארץ ,עד תימלא הארץ דעה את ה'
כמים לים מכסים
מערכת 'עיון ההלכה'

כללי ההשתתפות

עיון

תופתתשהה יללכ

ההלכה

טלר

כללי ההשתתפות במסלול ח"ד ובמסלול ח"ג
ההספק השבועי:
ההספק השבועי נקבע על כדף וחצי במסלול ח"ד וכשני דפים וחצי במסלול ח"ג ,ונכלל
בו :שולחן ערוך ,משנה ברורה ,ביאור הלכה ושער הציון {לא כולל טור ב"י ושאר נו"כ}.
ההספק הוא לכל שבוע בנפרד ,ואין להעבירו לשבוע אחר .אחת לכשלשה חדשים
תערך בע"ה חזרה על החומר הנלמד ,בהספק החזרה במסלול ח"ד ,אין חובה ללמוד
ביאור הלכה ושער הציון ,אין חובה להשיב על חלקי השאלות המופיעות בסוגריים
מרובעות בשבועות החזרה{ .בגליון זה מפורסם לוח ההספק השבועי עד לראש חודש
מרחשון תשפ"ג ,ויש לנהוג על פיו גם אם ארע איחור בזמן קבלת הגליונות}.
מדור 'פלפולא' במסלול חלק ד' ,בעריכת צוות ת"ח על פי כתבי ובהכוונת הגאון רבי
מאיר רוזנר שליט"א ,מח"ס 'חכמת הלב' ומו"צ ב'עזרת תורה' ירושלים.
לוח ההספק מופיע בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות' תחת קטגורית 'עיון הפרשה'.
לא ניתן להשתתף בשני המסלולים במקביל ,כמו"כ לא ניתן לעבור ממסלול למסלול
באותו הגליון.
כמו"כ ניתן להאזין לשיעור חזרה על ההספק השבועי במסלול ח"ד ,בקו073- :
 ,3718200רשימת השיעורים מפורסמת להלן לאחר לוח ההספק.

זמן הלימוד:
זמן הלימוד הוא לכה"פ שעה בשבוע בחומר ההספק השבועי ,מיום ראשון ועד
למוצ"ש {המעונין יכול להכליל את מוצ"ש בשבוע שלאחריו ,אך אין להחשיב את
מוצ"ש גם כשבוע שעבר וגם כשבוע שלפניו} .אין להכליל בזמן זה לימוד חומר נוסף
מלבד ההספק השבועי {וכן זמן האזנה לשיעור הסיכום אינו נכלל בשעת הלימוד}.
כמו"כ אין להשלים זמן לימוד משבוע לשבוע ,אלא במקרים חריגים ממש וכמה
דקות בלבד .זמן כתיבת התשובות אינו נכלל בשעת הלימוד{ .יש ללמוד את כל
ההספק השבועי גם אם מתארך יותר משעה}.

זמן עניית התשובות:
יש להשיב על השאלות מדי שבוע על החומר השבועי .במקרה חריג וחד פעמי ניתן
לאחר את מענה התשובות בזמן מועט.
בשבוע חול המועד ניתן להשיב תשובות עד יומיים אחרי יום טוב אחרון .הלימוד
חייב להיות במועדו.

כללי התשובות:

ח"ד

שאלות 'עיון ההלכה' נכתבו על ידי צוות ת"ח מופלגים ,במטרה לסכם את
החומר השבועי הנלמד .בהחלטת רבותינו שליט"א ,ומתוך רצון להביא לידיעה
ברורה ללא הכבדה על המשיבים שליט"א ,ניתן לעיין בספר המשנ"ב בזמן עניית
התשובות .על התשובות להיות מלאות על כל חלקי השאלות (השאלות הם על
חומר המפורש במ"ב בביה"ל ובשעה"צ או בדוגמאות הנלמדות מתוך דבריו) .אין
חובה להשיב על השאלות 'לפלפולא' .יש לענות לפחות על  4מתוך  5השאלות

מר

עיון

תופתתשהה יללכ

ההלכה

בכל שבוע .אין להעתיק תשובות מאחר אף אם החומר נלמד בצוותא .התשובות
יבדקו בע"ה על ידי צוות מיוחד שמונה לשם כך ,ורק תשובות הנכללות באמור
לעיל יחושבו לקבלת המלגות .יש לכתוב את תשובות 'עיון ההלכה' על דפים
נפרדים מדפי התשובות ל'עיון הפרשה' ,אין לשלוח תשובות על גבי דפי הגליון
רק ע"ג דפי דפדפת או  A4בצורה מסודרת ונקייה .את התשובות יש לשלוח עד
התאריך האחרון המופיע על גבי טופס סימון התשובות שנענו .מומלץ לציין גם
על גבי דפי התשובות את מספר הקוד האישי ,למניעת טעויות.

השתתפות במדור 'עיון ההלכה' בלבד:
לשם קבלת מלגת 'עיון ההלכה' אין חובה להשתתף בשאר מדורי הגליון ,וניתן
להשיב על מדור זה בלבד .המלגות ניתנות למשיבים על 'עיון ההלכה' של גליון
שלם ,לכן אין אפשרות להשיב רק על חלק מן השבועות שבגליון.

טופס התשובות:
יש לצרף לתשובות את 'טופס סימון תשובות' הנמצא ב'דפי הטפסים' שבסוף הגליון,
ולמלא את כל הפרטים כמצוין בטופס .הטופס הוא משותף לכל מדורי הגליון ,ואין
לגוזרו לשני חלקים אלא לשולחו בשלימות .השולח גם תשובות ל'עיון הפרשה' יש
לשלוח את תשובות 'עיון ההלכה' ותשובות 'עיון הפרשה' בדפים שונים אך באותה
מעטפה עם הטופס .מי שאין בידו קוד אישי ,יש למלא את כל הפרטים כמפורט על
גבי הטופס ,על מנת לקבל קוד אישי .השתתפות ב'עיון ההלכה' ובשאר מדורי הקובץ
מותנית בתשלום על הגליון .לא יתקבלו תשובות עם טופס שלא מצויין בו צורת
התשלום {מצטרף חדש ימלא את פרטיו כמפורט ב'טופס סימון תשובות'}.
השולחים תשובות בדוא"ל יש לרשום בכותרת המייל האם התשובות להלכה ח"ד
או ח"ג.

שעות סדרי הכולל:
מטרת 'עיון הפרשה' מעת הקמתו על ידי מרנן ורבנן זצוק"ל ויבלחט"א ,להרבות
תורה ועמלה בקרב בני התורה .ולפיכך ח"ו שיביא לאיזה רפיון בסדרי הלימוד
הקבועים ,וודאי במקום שיש קפידא מצד הנהלת הכולל שלא לעסוק בלימודים
אחרים מלבד החומר הנלמד במסגרת הכולל.

חלוקת המלגות והשתתפות בהגרלה:
בהתיעצות עם רבותינו שליט"א ,ומתוך רצון הנדיבים הדגולים שליט"א לסייע בידי
עמלי התורה ,נקבע כי המלגות יחולקו על ידי מתן 'קופונים' לרשתות המזון הגדולות
שבכל עיר ועיר .המלגה היא בל"נ בסך  ₪ 200לגליון ,ותינתן לעונים בקביעות על
מדור 'עיון ההלכה' ,ולא בהשתתפות בגליון אחד בלבד ,ואין צ"ל שאין אפשרות
לענות על חלק מגליון.
המלגה תחולק על פי הגרלה בין הזכאים למלגה ,כמות הזוכים וגובה המלגה יהיו
לפי גובה התרומה שתתקבל עבור כל גליון .כל המלגות מחולקות על דעת רבותינו
שליט"א.
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אמר

המלגות לגליונות קצג  -קצז ,יחולקו בע"ה עם מלגות ירח האיתנים תשפ"ג הבעל"ט.
המלגות לגליונות קצח  -רב ,יחולקו בע"ה עם מלגות חג הפסח תשפ"ג הבעל"ט.
כמו כן משתתפים משיבי 'עיון ההלכה' בהגרלה הרגילה מבין משיבי הגליון ,כפי
כללי ההגרלה המפורסמים בפתח הגליון.

מלגות החגים וקרן 'בתורתו יהגה':
מלגות החגים במסגרת 'עיון הפרשה' ,מחולקים בין משיבי 'עיון הפרשה' על
מדוריו השונים ,ללא קשר למדור 'עיון ההלכה' .תשובות על מדור 'לפלפולא'
ב'עיון ההלכה' מצטרפות לתשובות על שאר מדורי הקובץ להערכת הזכאות
למלגות הנ"ל {דהיינו :לצורך קבלת מלגות אלו אין חובה לענות על השאלות
'לפלפולא' ,אך תינתן עדיפות למשיב על השאלות 'לפלפולא' אם עדיין אינו
זכאי למלגות אלו בעד תשובותיו על שאר מדורי הקובץ}.

מלגות לבחורים
התוכנית מיועדת גם לבחורי הישיבות ני"ו ,על פי כל הכללים דלעיל .הזכאות
לבחורים :בערב חג הפסח זכאות לשובר סבסוד ביגוד בדרגות שונות ,ובערב
חג הסוכות מלגה בכרטיסי 'אידיש כארד' ,בסך  100ש"ח לגליון .אין להשתתף
בתוכנית על חשבון סדרי הישיבה.

מענה ממוחשב:
השקנו בס"ד קו טלפון מיוחד לכל עניני 'עיון הלכה' ,שמספרו.076-8178005 :
בקו זה ניתן לקבל בשלוחה  1אישור על קבלת תשובות לפי גליון .מידע על
זכאות למלגה ניתן לקבל בקו( 076-8178003 :מתעדכן בזמני חלוקת המלגות).

מענה אנושי:
עקב העומס הגדול על קו המענה האנושי ( ,)076-8178007לצערנו על אף
הגדלת צוות המשרד ושעות פעילות המשרד ,לא נענו חלק מהשיחות .בקשתנו
בזאת מהמשיבים הנכבדים שליט"א לפנות למענה האנושי רק בנושאים דלהלן:
בירורים בנושא מנויים ,בירורים בנושא קוד אישי {שחזור קוד אישי ניתן לקבל
במענה ממוחשב} ,בירורים בנושא מלגות קבועות בהו"ק ,ותרומות בכרטיסי
אשראי .הפונה בנושאים אחרים ,מלבד שלא יזכה למענה ,גורם להכבדה על
המערכת ולנזק לשאר הציבור .כמו"כ בקשתנו מכל הפונים ,להכין מראש את
מספר הקוד האישי ,לשם מענה יעיל וזריז.

בירורים בדוא"ל ובעמדות נדרים:

מערכת 'עיון הפרשה'

ח"ד

לבירורים על שאלות המדור בלבד ,ניתן לפנות לכתובת:
לבירורים כלליים בכל נושאי 'עיון ההלכה' ניתן לפנות לכתובת המערכת:
 .iyun1@iyun.co.ilאו בעמדות 'נדרים פלוס' תחת הלשונית 'עיון הפרשה -
הודעה לגבאי'.
בברכת התורה
eh025879@gmail.com

לוח ההספק ח"ד
במר

עיון

ההלכה

ד"ח קפסהה חול

לוח ההספק ל'עיון ההלכה' מסלול ח"ד
עד לראש חודש מרחשון תשפ"ג
הלכות

תאריך

סימנים

פרשת חקת
כז סיון – ג תמוז

ארבע רשויות בשבת

מסימן שמה סעיף יג
עד סימן שמה סעיף יח

פרשת בלק
ד תמוז – י תמוז

ארבע רשויות בשבת – ודיני
עירובין

מסימן שמה סעיף יט
עד סימן שמו סעיף ג
במחבר

פרשת פינחס
יא תמוז – יז תמוז

דיני עירובין

מסימן שמו סעיף ג ברמ”א
עד סוף הסימן

פרשת מטות
יח תמוז – כד תמוז

איזה הוצאות חייב  -המושיט מסימן שמז סעיף א
מרשות לרשות  -ארבע אמות עד סימן שמט סעיף ג
ברה”ר

פרשת מסעי
כה תמוז – ב אב

ארבע אמות ברה”ר-המוציא
ראשו ורבו מרשות לרשות-
המושיט ידו לצנור ברה”ר
לשתות

מסימן שמט סעיף ד
עד סוף סימן שנא

פרשת דברים
ג אב – ט אב

הקורא בספר ונתגלגל מרשות
לרשות – זיזין ברה”ר

מסימן שנב סעיף א
עד סוף סימן שנג

פרשת ואתחנן
י אב – טז אב

חזרה כללית

מסימן שמה סעיף א
עד סימן שמה סעיף יב

פרשת עקב
יז אב – כג אב

חזרה כללית

מסימן שמה סעיף יג
עד סימן שמו סעיף ג
במחבר

פרשת ראה
כד אב – ל אב

חזרה כללית

מסימן שמו סעיף ג ברמ"א
עד סימן שמט סעיף ג

פרשת שופטים
א אלול – ז אלול

חזרה כללית

מסימן שמט סעיף ד
עד סוף סימן שנג

פרשת כי תצא
ח אלול – יד אלול

דיני בור ואשפה ברשות הרבים מסימן שנד סעיף א
עד סימן שנה סעיף א
 -דיני גזוזטרא ובית כסא

עיון

ההלכה

ד"ח קפסהה חול
הלכות

תאריך

גמר

סימנים

פרשת כי תבוא
טו אלול – כא אלול

דיני גזוזטרא ובית כסא

מסימן שנה סעיף ב
עד סוף הסימן

פרשת נצבים
כב אלול – כח תשרי

אמת המים העוברת בחצר-
חצר פחות מד' אמות וביב

מסימן שנו סעיף א
עד סימן שנז סעיף א

פרשת וילך
כט אלול – ו תשרי

מסימן שנז סעיף ב
חצר פחות מד' אמות וביב -
איזה מקומות נקראים מוקפים עד סימן שנח סעיף ב
לעשרה מותר
לדירה

פרשת האזינו
ז תשרי – יג תשרי

איזה מקומות נקראים מוקפים מסימן שנח סעיף ב הגה
ואם קשה
לדירה
עד סימן שנח סעיף ט

שבוע חול המועד
יד תשרי – כ תשרי

איזה מקומות נקראים מוקפים מסימן שנח סעיף י
לדירה

עד סימן שנט סעיף א

פרשת בראשית
כא תשרי – כז תשרי

-רחבה שאחורי הבתים

מסימן שס סעיף א
עד סוף סימן שסא

פרשת נח
כח תשרי – ד מר
חשון

איזה מחיצה קרויה מחיצה
לטלטול

מסימן שסב סעיף א
עד סימן שסב סעיף ט

פרשת לך לך
ה מר חשון – יא מר
חשון

חזרה כללית

מסימן שנד סעיף א
עד סוף סימן שנה

פרשת וירא
יב מר חשון – יח מר
חשון

חזרה כללית

מסימן שנו סעיף א
עד סימן שנח סעיף ב
לעשרה מותר
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שיעור
15

שיעור
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שיעור
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ח"ד

נצבים

וילך

האזינו

חוה"מ

בראשית

נח

לך לך

שבוע פרשת נצבים  -מסלול חלק ד
דמר

עיון

ד קלח לולסמ  -םיבצנ תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת נצבים  -דין אמת המים העוברת
בחצר  -דיני חצר פחות מד' אמות וביב
מסימן שנו סעיף א
עד סימן שנז סעיף א

א] מים שבחצר  -א ,אמת המים או נהר הנכנס לחצר מצד אחד ויוצא מצד
שני בנקבים שתחת הכתלים ,האם צריכים תיקון ,ומ"ט .ב .יש לו בריכת מים
בחצירו ואינה נמשכת מבחוץ ,האם צריכה תיקון ,ומ"ט.
ב] האם גזרו בו ככרמלית  -א ,בנפרץ מהנהר שטף מים ועובר דרך החצר
משני הצדדים ,כמו אמת המים .ב ,כשמשער שיתעכבו המים בחצר רק יום
או יומיים.
ג] שיעור אמת המים להיחשב ככרמלית ,ומ"ט  -א ,כשעמוקה י' ורחבה ד' .ב,
כשאינה עמוקה י' או שאינה רחבה ד' ,ונמצאת ברה"י .ג ,כשאינה רחבה ד' אף
שעמוקה י' ,ונמצאת ברה"ר.
ד] כשאמת המים חשובה כרמלית ,מה הדין לטלטל בחצר ,ומ"ט  -א ,מחמת
שפרוץ במלואו לכרמלית .ב ,כשנפרצו כותלי החצר כנגד אמת המים משני
הצדדין ביותר מי' .ג ,מה הדין כשדופני אמת המים משופעים ומתלקט עשרה
מתוך ארבע.
ה] תיקון במחיצה  -א ,עשו לה מחיצה גבוהה י' בכניסתה וביציאתה( :א)
היכן ,ומ"ט( .ב) כמה צריך שתהיה משוקעת במים ,ומדוע( .ג) ואם כולה
יורדת בתוך המים ,כמה צריך שיהיה יוצא למעלה ,ומ"ט .ב ,עשה מחיצות
אצל השפה מכל צד לרוחב האמה ,בשתי חתיכות ולא חיברן באמצע ,מה
הדין( :א) כשאין ביניהן ג' טפחים ,ומ"ט( .ב) כשיש ביניהן ג' טפחים .ג ,הניח
הרבה חללים ביניהן ,ובין כל אחד ואחד יש פחות מג' .ד ,אם הנקבים שהאמה
נכנסת ויוצאת בהם אינם רחבים ג'( :א) האם צריך תיקון ,ומ"ט( .ב) מה הדין
כשמהצד השני הוא רחב ג'.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ד קלח לולסמ  -םיבצנ תשרפ עובש ההלכה

המר

לפלפולא
אם מחסן ומקלט הם כקרפף או כרחבה
א .בגמ' (כד ,א) :א"ר כהנא ,רחבה שאחרי הבתים אין מטלטלים בו אלא בד'
אמות .וא"ר נחמן ,אם פתח לו פתח מותר לטלטל בכולו וכו' ,ולא אמרן אלא
שפתח ולבסוף הוקף וכו' ,ע"כ.
בהרבה בנייני מגורים בארץ ישראל ,בנויים בקומה התחתונה מקלט ומחסנים.
ויש לעיין אם דינם כמוקפים לדירה ,או שהם כקרפף פחות מבית סאתים שלא
הוקף לדירה ,שנפסק בשו"ע (סי' שנח ס"י) שאע"פ שמותר לטלטל בו יותר מד'
אמות וכן מותר לטלטל ממנו לחצר כלים שלא שבתו בבית ,אבל אסור לטלטל
ממנו לבית או מהבית אליו אפילו בחד גברא שאין ביניהם חילוק דיורים ,כשיטת
רש"י (עירובין כג ,ב ד"ה כדתנן) וסיעתו.
ב .אמנם ,אע"פ שכאמור השו"ע פסק כדעת רש"י וסיעתו שאסור לטלטל
מקרפף פחות מבית סאתים לבית דחד גברא ,מ"מ הבה"ל (סי' שעב ס"א
ד"ה או וכו') הביא שדין זה שנוי במחלוקת הראשונים ,ומסקנתו שם שאע"פ
שלכתחילה בודאי יש להחמיר בזה כפסק השו"ע ,מ"מ בשעת הדחק נראה
שיש לסמוך ולהקל .וכ"ה בחזו"א (סי' כד סקכ"ו וסי' כה סק"ז סד"ה חצרות).
לפי"ז נראה דלקטנים יש להקל בזה אף לכתחילה ,ולגדולים יש לדון ולצרף מה
שהסתפק הבה"ל (סי' שסב ס"א ד"ה או וכו') אם קרפף מקורה מקרי קרפף.

המשך בעמ' רנט
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ד

אולם הטעם שכתב הפמ"ג (סי' שנח משב"ז סק"א) להקל בקרפף מקורה ,לא
שייך בנידון דידן ,ששם כתב דכיון שרה"ר גמורה כשהיא מקורה היא כרמלית,
א"כ בקרפף מקורה אין להחמיר .וסברא זו שייכת רק ביותר מבית סאתים,
שהנידון הוא להחשיבו ככרמלית ,ולכן י"ל שכיון שרה"ר מקורה הוי כרמלית,
א"כ בכרמלית מקורה י"ל שלא גזרו כלל דהוי כגזירה לגזירה .אבל לגבי איסור
קרפף פחות מבית סאתים ,שהוא משום גזירת רשויות ,בזה לא שייך להתיר
מטעם זה ,שהרי אסור לטלטל מבית ראובן לבית שמעון בלי עירובי חצירות
אע"פ ששניהם מקורים ,דהיינו שגזרו גזירת רשויות דרבנן גם ברשות מקורה,
א"כ אין סיבה שלא לאסור לטלטל מקרפף לבית אף שהם מקורים.

שבוע פרשת וילך  -מסלול חלק ד
ומר

עיון

ד קלח לולסמ  -ךליו תשרפ עובש

ההלכה

שבוע פרשת וילך  -חצר פחות מד' אמות וביב -
איזה מקומות נקראים מוקפים לדירה
מסימן שנז סעיף ב
עד סימן שנח סעיף ב' ,לעשרה מותר'

א] חריץ העשוי לקלח שופכין שבחצר לרה"ר ,האם מותר לשפוך מים על פיו,
ומ"ט  -א ,כשבד' אמות הראשונות הסמוכות לחצר הוא מכוסה ,והוא רחב ד'
אמות( :א) בסילון של עץ( .ב) ברצפה של אבנים וכיוצ"ב( .ג) מהי שיטת הרמב"ם,
ומ"ט .ב ,כשברה"ר אין החריץ מכוסה ,ובחצר שיעור אורכו עם החצר הוא ד' על
ד' .ג ,וכשהחצר פחותה מד' אמות ,האם מותר לשפוך לתוך החצר.
ב] כוחו  -א ,האם מותר לשפוך מים לחריץ של עץ ,כשהמים יוצאים לכרמלית,
או בחצר שאין בה ד' על ד' ,ומ"ט( :א) בכרמלית שהיא בתוך העיר( .ב) בכרמלית
שהיא מחוץ לעיר ,או בחצר שאינה מעורבת ,ומ"ט .ב ,מה דין עיר המוקפת חומה
ולא עירבו בה ,ומ"ט .ג ,מה הדין כשהצינור נמצא למעלה מי' ,ומ"ט.
ג] היקף לדירה  -א ,מדוע נחשבים כבית דירה( :א) חצר( .ב) מוקצה .ב ,פסי
ביראות( :א) שיטת רש"י( .ב) שיטת הראשונים .ג ,דיר וסהר( :א) שיטת רש"י.
(ב) שיטת הראשונים .ד ,רחבה ,מפני מה אינה דומה לקרפף .ה ,דירת שעה( :א)
שיטת רש"י( .ב) שיטת תוס' והראשונים .ו ,דירת בהמה( :א) שיטת רש"י( .ב)
שיטת הרמב"ם והראשונים .ז ,דירה לשמירה ,ומ"ט .ח ,לא הוקף לדירה ,באיסור
טלטול יותר מד"א( :א) שיעור המקום ,ומ"ט( .ב) מדאורייתא ,ומדרבנן ,ומ"ט.
ד] אי נקרא מוקף לדירה  -א ,בסתמא ,האם אמרינן שמוקף לדירה ,ומ"ט( :א)
עיירות( .ב) קרפיפות .ב ,קרפף הסמוך ולא פתח ליה ,האם מקרי הוקף לדירה( :א)
בסמוך לביתו( .ב) בסמוך לעיר( .ג) בתוך התחום .ג ,פתח לו פתח מהבית ,באיזה
אופן ,ומ"ט .ד ,פתח חלון (א) במשתמש בו( .ב) בעשאו כדי להביט בו לקרפף( .ג)
מ"ש מפתח .ה ,נפלה מחיצה החיצונה של הבית ונשארה הפנימית ,ומ"ט .ו ,אם
בשעה שהקיף חשב בפירוש לשם דירה .ז ,כשמתחילה הקיף קרפף מג' רוחותיו,
וברוח הרביעית העמיד בית ופתח בו פתח ,ומ"ט.
ה] הוקף לא לשם דירה ,ועתה רוצה להשתמש בהיקף זה בקביעות  -א ,מה
השיעור( :א) שצריך לפרוץ( .ב) מה שיעור הפירצה בגובה( .ג) ואם היה כבר פרוץ
עשרה .ב ,האם מהני צורת הפתח .ג ,פרץ אמה וגדרה ,וחזר ופרץ אמה אצל מה
שגדר ,וחזר ועשה כן עד שהשלימו ליותר מעשרה ,מה הדין ,החידוש והטעם.
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ד קלח לולסמ  -ךליו תשרפ עובש

ההלכה

זמר

לפלפולא
המשך הנדון משבוע שעבר  -בגדר מחסן ומקלט
ג .אמנם לדינא נראה שאין להתיר לטלטל לכתחילה על סמך צירופים אלו,
שהרי כאמור הבה"ל (שסב ד"ה או לשמור) נשאר בספק בדין קרפף מקורה,
ואילו החזו"א (סי' כה סק"ה) שלל בתוקף את הצד להתיר במקורה .וגם מה
שהביא שם שתוס' (צ ,א ד"ה אלא) כתבו שמקורה לא הוי כרמלית במה שהוא
יותר מבית סאתים וכו' ,עכ"ל ,משמע מלשונם שכתבו כן רק לענין להיחשב
כרמלית ביותר מבית סאתים ,דכיון שהוא מקורה לא דמי לרה"ר שאינו מקורה
כנ"ל אות ב' .אבל לניד"ד דהוי משום איסור רשויות ולא משום כרמלית ,אין
מדברי תוס' צד קולא .וכיון שהמ"ב מספקא ליה בדין קרפף מקורה ,והחזו"א
פשיטא ליה לאיסור ,קשה לצרף צד זה להיתר.
ד .גם במש"כ הבה"ל (שעב ד"ה או) להקל בשעה"ד לסמוך על שיטות הרמב"ם
שמתיר לטלטל מבית לקרפף פחות מבית סאתים דחד גברא ,נראה דלא
פסיקא ליה למ"ב להקל בזה ,שהרי המ"ב (סי' שנח סקפ"ג) דן בחצר שנזרע
מיעוטו והוא פחות מבית סאתים ,אם יש להתיר לטלטל ממקום הזרעים
לבית ולהיפך ,והביא שהטור אוסר וש"פ מתירים כיון כשהזרעים פחות מבית
סאתים ,לא חשיבי כ"כ ,ולכן כשהם מיעוט החצר בטלים לגבי החצר ולא חשיבי
כמקום שאינו מוקף לדירה .ומסקנתו שם שיש להקל בזה במקום הדחק ,וכ"ה
בשעה"צ שם (אות עז).

המשך בעמ' רנט
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ד

על זה סיים המ"ב שם דהני מילי כשאין מחיצה החולקת בין מקום הזרעים
לחלק החצר ,אבל כשיש מחיצה החולקת ביניהם אין אחד בטל לחבירו וכל
אחד נידון לעצמו ,וממקום החצר מותר לטלטל לבית .ואילו למקום הזרעים ,גם
כשהוא פחות מבית סאתים ,אין לטלטל כלים ששבתו בבית .מבואר שבאופן
זה אסור לטלטל אפילו בשעת הדחק שהרי כל מה שהיקל כשאין ביניהם
מחיצה הוא רק בשעה"ד ,וא"כ מה שאסר כשיש ביניהם מחיצה הוא אפילו
בשעה"ד ,וזה סותר למש"כ הבה"ל הנ"ל (שעב ס"א) להקל בשעה"ד לסמוך
על שיטת הרמב"ם נגד פסק השו"ע.

חמר

עיון

ד קלח לולסמ  -וניזאה תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת האזינו  -איזה מקומות נקראים
מוקפים לדירה
מסימן שנח סעיף ב ,הגה 'ואם קשה'
עד סימן שנח סעיף ט

א] ביטול הכותל שלא הוקף לדירה ,ע"י שמניח עפר משני צדדיו  -א ,עד כמה
יהיה גובה הכותל ויועיל תיקון זה ,ומ"ט .ב ,שיעור העפר( :א) גובהו ,ומ"ט( .ב)
רוחבו ,ומ"ט( .ג) אורכו ,ומ"ט .ג ,בכותל גבוה עשרים טפח ,מפני מה לא מהני
תיקון עפר( :א) כשהתל הוא פחות מי' טפחים( .ב) כשנותר מגובה הכותל פחות
מי' טפחים .ד ,ביטול( :א) כיצד מבטלו( .ב) האם סגי כשביטלו לשבת אחת( .ג)
בעפר ,האם בכה"ג הוי ביטול( .ד) מה הדין במבטלו בפירוש לעולם.
ב] נידון הגר"א והביה"ל  -א ,כששופך עפר משני צידי המחיצה לבטלה( :א) האם
מצטרף למחיצה ,הראיה והטעם( .ב) מהו הנידון הביה"ל בדעת התרומת הדשן,
שהמחיצה רחוקה ד"ט משפת התל .ב ,כשחוזר ולוקח את העפר ,מהו הנידון על
שיטת הרמ"א האם דמי לבונה מחיצה חדשה ונפלה.
ג] בנה מחיצה חדשה לפני הראשונה כדי לבטלה ,ומקיף לדירה ע"י השנייה  -א,
שיעור גובה ואורך המחיצה ,ומדוע מהני .ב ,מה הדין כשבנה אותה תוך ג' טפחים
למחיצה הישנה ,ומ"ט .ג ,מהו השיעור שהכותל החדש לא יהיה מרוחק יותר מזה
מהכותל הישן ,ומ"ט .ד ,שיטת הריטב"א שיהיה משוך הכותל החדש כנגד כל
הכותל הישן( :א) מ"ט( .ב) מה הדין להלכה ,ומ"ט .ה ,מה הדין אם נתמעט הקרפף
משיעורו( :א) על ידי עצם הכותל( .ב) בצירוף החלל שבין שני הכתלים ,ומ"ט.
ד] בנה מחיצות על הראשונה להקיפו על ידם לדירה  -א ,מה הדין ,והטעם .ב,
נבלעו התחתונות ונשארו העליונות מאליהן ,מה הדין ,ומ"ט .ג ,תל יותר מסאתים
ועשה מחיצות על שפתו ,לדירה( :א) מה הדין ,מה החידוש בזה ,ומ"ט( .ב) האם
מועיל בעשה מחיצה אחת ,ומדוע( .ג) מהו שיעור המחיצה.
ה] ביטול היקף לדירה בעיר המוקפת חומה  -א ,כשזרעו בתוכה יותר מבית
סאתים ,ומ"ט ,כשהמקום הזרוע( :א) פרוץ לעיר( .ב) מוקף לעצמו .ב ,האם זרעים
מבטלים הדירה אף לאחר שעקרם ,או שרק אינו מועיל כ"ז שהם קיימים ,ומ"ט:
(א) בחצר יותר מבית סאתים( .ב) בפחות מבית סאתים.
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ד קלח לולסמ  -וניזאה תשרפ עובש ההלכה

טמר

לפלפולא
המשך הנדון משבועות קודמים  -גדר מחסן ומקלט ואם דמי לרחבה
ה .במ"ב (סי' שנט סק"ג) כתב שאע"פ שרחבה שאחורי הבתים שאין הבית
פתוח לה ,חשיב כקרפף ,ה"מ שכשהיא יותר מבית סאתים דינה ככרמלית ,אבל
רחבה שאין בהקיפה רק סאתים אין לה דין קרפף ומותר לטלטל ממנה אפילו
לבית ,לפי שאינה רשות מחולקת מן הבית לגמרי כמו קרפף אע"פ שלא הוקף
לדירה ,עכ"ל .א"כ לכאורה מחסן ומקלט שסמוכים לדירות ,גם אם כשהוקפו
לא היה בית פתוח להם ,לא גרעי מרחבה שכשאינה יותר מבית סאתים לא
חשיב קרפף ומותר לטלטל ממנה לבית.
אלא שהבה"ל (סי' שנח ס"א ד"ה לדירה) ביאר את החילוק בין רחבה לקרפף,
שברחבה שאחורי הבתים מונחים צרכי דירתו אלא שאין תשמישו תדיר כמו
חצר ,ומשימין שם עצים לאוצר ,ומ"מ אינו דומה לקרפף דאע"ג דגם קרפף
עשוי להכניס שם עצים לאוצר כפירש"י גופא ,מ"מ כיון דקרפף הוא חוץ לעיר
מסתמא כשמכניס שם עצים אין דעתיה עליהם להשתמש בם מיד ,מאחר
שהניחם חוץ לעיר .ולהיפך ברחבה שאחורי הבתים ,שם מסתמא הניח את
העצים שבדעתו להשתמש מהם בכל שעה ושעה ויכנס שם בכל עת ומשו"ה
צרכי דירתו הוא וכו' ,עכ"ל.
הרי מבואר שקרפף היינו מחסן לשימוש לעיתים רחוקות ורחבה היא מחסן
לשימוש תדיר בכל שעה ושעה ויכנס שם בכל עת [דבזמנם הוצרכו לעצים
בכל יום לבישול ואפיה והסקה] ,אמנם אין תשמישו תדיר עד כדי כך כחצר
שמשתמש שם כל צרכי דירתו הרבה פעמים ביום .לפ"ז מחסן שמאחסן בו
דברים הנצרכים לו בתדירות ונכנס ליטלם תדיר הרי הוא כרחבה ,ואף שאין בית
פתוח לו מותר לטלטל ממנו לבית .אבל מחסן שמשמש לאחסון דברים שנצרך
להם רק מידי פעם ולא באופן תדיר ,הרי הוא כקרפף ,ואף שהוא פחות מבית
סאתים אין מטלטלים ממנו לבית אא"כ פתח ולבסוף הוקף.
המשך הנדון בשבועות הבאים בעזה"י

ח"ד
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

שבוע חוה"מ  -מסלול חלק ד
נר

עיון

ד קלח לולסמ  -מ"הוח עובש

ההלכה

שבוע חול המועד  -איזה מקומות נקראים
מוקפים לדירה  -רחבה שאחורי הבתים
מסימן שנח סעיף י
עד סימן שנט סעיף א

א] ביטול היקף לדירה ,גינה בחצר  -א ,גינה ברוב החצר( :א) כשאין בכל החצר אלא
בית סאתים או פחות( .ב) כשיש בחצר יותר מזה .ב ,גינה במיעוט החצר ,ויש בגינה
יותר מסאתים ,מה דין כל החצר ,ומ"ט .ג ,גינה במיעוט החצר ,כשיש בה סאתים או
פחות( :א) מהו לטלטל במקום הזרעים( .ב) להוציא ממנה לבית ,ומ"ט( .ג) לטלטל
מחלק החצר לבית ,ומ"ט.
ב] ביטול היקף לדירה ע"י שנכנסו מים בקרפף  -א ,כשנתפשטו יותר מסאתים ומ"ט:
(א) בראויים לשתייה( .ב) ראויים לכביסה( .ג) נתמלאה כל החצר .ב ,אם אינם ראויים
לשתיה ,ועמוקים י' טפחים( :א) כשנתפשטו ברובו( .ב) במיעוטו .ג ,כשעומקם פחות
מי' טפחים ,ומדוע .ד ,כשעומקם פחות מג' טפחים ,ומ"ט .ה ,בעמוק עשרה טפחים
בשפתו .ו ,מחיצה המתלקטת עשרה מתוך ארבע המכוסה במים ,האם נחשבת
מחיצה ,ומ"ט .ז ,קרפף בית ג' סאין וקירה ממנו בית סאה( :א) מה הדין ,ומ"ט( .ב)
בקירוי משופע ,ומה החידוש בזה.
ג] קרפף בית סאתים מצומצם שנפרץ במלואו לחצר  -א ,מה דין הקרפף ,ומ"ט .ב,
מה דין החצר( :א) בנפרצה במלואה לקרפף( .ב) ברחבה מהקרפף ,ונשארו גיפופין
מהצדדים ,ופירצת החצר פחות מי' אמות( .ג) ובנפרצה החצר יותר מי' אמות ,ומ"ט .ג,
באלו אופנים נחשב הקרפף נפרץ במלואו לחצר .ד ,מה השיעור דמיקרי יותר על בית
סאתים .ה ,היה הקרפף רחב מהחצר ,ונשארו גיפופין מהקרפף ,ופירצת החצר פחות
מעשר ,מה הדין ,ומ"ט.
ד] קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה ופתח בו פתח ועשה מחיצה  -א ,באיזה
אופן מתיר .ב ,נפלה המחיצה האחרונה או שהפילה ,האם חוזר לאיסורו ,ומה החידוש
בזה .ג ,אחד מצדי הקרפף הוא כותל של בית ,והיה פתח ולבסוף הוקף ונפל הכותל,
האם נאסר ,מ"ט ,ומה החידוש בזה .ד ,בנה בה בית דירה ואח"כ הקיפו או פתח לו פתח
ואח"כ הקיפו( :א) נפל הבית או נסתם הפתח מאליו ,מה הדין ,ומ"ט( .ב) הפיל את
הבית בכוונה ,או שסתם הפתח בידים ,מה הדין ,ומ"ט.
ה] כרמלית ,קרפף ,רחבה ,חצר  -א ,כרמלית( :א) מה היא כרמלית ד"ת ,ומהי כרמלית
דרבנן( .ב) מה דין הכרמלית .ב ,קרפף שהוא רק בית סאתים מצומצם ,ולא הוקף
לדירה ,מה דינו( :א) לטלטל בכולו ,ולחצר( .ב) לבית ,וכן לכרמלית או לקרפף יתר
מבית סאתים .ג ,קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ,או פחות מבית סאתים
ולא הוקף לדירה ,מה דינו לטלטול ,ולבית ,ומ"ט .ד ,רחבה( :א) יותר מבית סאתים
שהוקפה לדירה ,דינה לטלטול ,ולבית( .ב) כבית סאתים מצומצם ולא הוקפה לדירה,
דינה לטלטל לבית.
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ד קלח לולסמ  -מ"הוח עובש

ההלכה

אנר

לפלפולא
המשך הנדון משבועות קודמים  -בגדר מחסן ומקלט ,כשיש דירות בקומת
המקלט והמחסנים
ו .לכאורה נראה שאם בקומת המקלט והמחסנים יש גם דירות ,וא"כ בזמן עשיית
מחיצות המקלט והמחסנים בנו במקביל גם דירות ,הרי שבשעת היקף מחיצות
המקלט והמחסן יש בית פתוח להם ,וחשיב עי"ז כמוקף לדירה ,כמבואר בשו"ע
(סי' שנח ס"ב) .ואע"פ שבזמן עשיית המחיצות עדיין הדירות לא מוכנות למגורים,
שאין חשמל ומים ,ואין ריצוף וחלונות וכו' וכו' ,מ"מ גם בלי כל אלו חשיב כבית
הראוי לדירה כל שיש לו מחיצות ותקרה .אמנם אם בזמן עשיית מחיצות המחסנים
והמקלט ,עדיין אין לדירות תקרה ,אכתי לא חשיבי בית .וכיון שלפי אופן הבנייה
הרגיל עושים קודם את כל המחיצות החיצונות ורק אח"כ יוצקים עליהן תקרה ,א"כ
רק כשיש דירות בקומה שתחת המקלט או המחסן ,רק אז חשיב שבשעת עשיית
מחיצותיהם היה בית פתוח להם ,כיון שדירות אלו ,מחיצותיהם והתקרה שלהם,
כבר עשויים בזמן בניית מחיצות המקלט והמחסנים שבקומה מעליהם .אבל אם יש
דירות רק בקומת המקלט והמחסנים עצמה ,דינם כמו כאשר יש דירות רק בקומות
שמעל המקלט והמחסנים ,וכדלהלן.
אם מקלט חשיב בית דירה

המשך הנדון בשבועות הבאים בעזה"י
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ד

ז .ובנוגע למקלט ,לכאורה גם אם בשעת עשיית מחיצותיו טרם נבנו דירות הפתוחות
לבנין ,מ"מ המקלט עצמו חשיב כבית דירה והוא מוקף לדירה מצד עצמו ,שהרי הוא
עשוי לדור בו בפיתא ולינה בשעת הפצצות ר"ל ,ולשם כך נעשה .אמנם כיון שבחסדי
שמים וברוב רחמיו הצורך לדור במקלט הוא נדיר אם בכלל ,וגם במקומות שמצויות
הפצצות ובתקופות מסוימות השימוש במקלט הוא תדיר ,מ"מ בד"כ השימוש בו
הוא לזמן קצר ואח"כ חוזרים לבתים ,וגם במקומות אלו השימוש במקלט לפיתא
ולינה הוא נדיר ועיקר השימוש בו הוא לשהייה בעלמא ללא פיתא ולינה ,וגם אם
לפעמים אוכלים או ישנים בו ,אינו אלא באופן עראי ומיד כשאפשר חוזרים לדירות,
ודמי למחיצות אדרכלין שהשימוש בו לאכילה הוא לשעה כמש"כ המ"ב (סי' שסב
סק"א) ,או כמחיצה העשויה לנחת שעשויה לשמירה ,דלא חשיב מוקף לדירה
כדאיתא בשו"ע (שם ס"א) ובגמ' (כו ,א) ,ועכ"פ תלוי בנידון אם היקף לדירת עראי
חשיב הוקף לדירה ודו"ק.

שבוע פרשת בראשית  -מסלול חלק ד
בנר

עיון

ד קלח לולסמ  -תישארב תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת בראשית  -היקף מחיצות לשבת  -גג
הסמוך לרה"ר
מסימן שס סעיף א
עד סוף סימן שסא

א] יחיד ושיירא ששבתו בבקעה במחיצות גרועות  -א ,מה הן מחיצות גרועות .ב ,ומה
הדין( :א) בעומד מרובה על הפרוץ( .ב) במחיצה של שתי ועשה קנה אחד למעלה לחבר
הקנים( .ג) אם רק המחיצה הרביעית מחיצה גרועה .ג ,מה דינם בטלטול( :א) אם הקיפו
עד סאתים( .ב) מסאתים ואילך ,וצריך לתשמישיו( .ג) מהו להוציא ממנו לכרמלית,
ומ"ט .ד ,שלשה ישראלים שהקיפו מקום גדול הרבה ,מה הדין לטלטל( :א) כשהקיפו
יותר על שש סאין( .ב) כשלא הקיפו יותר על שש סאין ,ויש סאתים פנוי ,ומ"ט .ה ,האם
מצטרף לשלשה( :א) נכרי( .ב) קטן .ו ,היו שלשה והקיפו כל צרכם ,ומת אחד בשבת ,מה
הדין והטעם( :א) לשבת זו( .ב) לשבת אחרת .ז ,שנים שהקיפו יותר מסאתים ,וניתוספו
עליהם בשבת ,מה הדין והטעם( :א) לאותה שבת( .ב) לשבת אחרת.
ב] היו שלשה והקיפו כל אחד לעצמו זה בצד זה במחיצה גרועה ,ועירבו יחד  -א,
כשהחיצונים רחבים והאמצעי צר וגדול יותר מבית סאתים ,האם נותנים להם כל צרכם:
(א) באמצע ,ומ"ט( .ב) בחיצונים ,ומ"ט( .ג) דעת הי"א על החיצונים ומה טעמם .ב ,אם
אחד מהחיצונים יותר מסאתים( :א) מה דינו( .ב) מה דין האמצעי ,ומ"ט( .ג) דין החיצוני
השני.
ג] היו החיצונים פרוצים במלואם לאמצעי והאמצעי מגופף ויש יחיד בכל אחד  -א ,האם
נותנים להם כל צרכם ,ומ"ט .ב ,היה אחד מהחיצונים יותר מבית סאתים( :א) כשאינם
פתוחים זה לזה יותר מעשר( .ב) בפתוחים יותר מעשר( .ג) האם בפירצה נידון לקולא
כאילו דרים כולם יחד .ג ,היה האמצעי יותר מבית סאתים ,מה דין החיצונים ,ומדוע.
ד] גג הסמוך לרשות הרבים ,והוא למעלה מעשרה לחצר  -א ,האם צריך ומהני סולם,
ומ"ט( :א) כשלצד ר"ה אין הגג גבוה י' טפחים ,אלא לצד החצר( .ב) ובאינו גבוה י' טפחים
לצד החצר( .ג) בגבוה עשרה מצד רה"ר( .ד) אם הגג פחות מי' טפחים מכל צד ,ובתוכו
עמוק י' ,כגון שחקק הקרקע בתוכו ,ורבים מכתפין עליו .ב ,איזהו סולם קבוע .ג ,מהו
לטלטל בגג.
ה] חצר שנפרצה במילואה ,או ביותר מי' לרשות הרבים  -א ,מה דין מקום המחיצה ,ומה
החידוש בזה .ב ,נפרצה בקרן זוית ,בפחות מי'( :א) מפני מה חלוקה פירצה בקרן זוית.
(ב) האם מועיל תיקון ואיזה( .ג) מה הדין בפירצה פחות מאמה (לפמ"ג)( .ד) משלשה
טפחים ועד ארבעה (לרשב"א) .ג ,בית שנפרץ בקרן זוית ,פחות מעשר אמות ,ונפרץ
גם הקירוי עד שנשאר באלכסון ,ומ"ט .ד ,האם אומרים פי תקרה יורד וסותם בפירצה
שאינה בקרן זוית( :א) ביותר מי'( .ב) במשופע ,ומ"ט( .ג) מהו שיעור רוחב הקירוי( .ד)
בשתי מחיצות שלימות הדבוקות זו בזו( .ה) בשתי מחיצות זו כנגד זו ,ומ"ט.
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ד קלח לולסמ  -תישארב תשרפ עובש ההלכה

גנר

לפלפולא

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ד

המשך הנדון משבועות קודמים  -אם יש להחשיב מחסן כמקום דירה
ח .מחסן שנבנה קודם שהיה בית בנוי פתוח לבנין ,הוי ממש כמחיצה העשויה
לנחת ,שעשויה רק לשמור מה שיתנו בה ולא חשיבא מוקף לדירה ,כמבואר
בשו"ע (סי' שסב ס"א ועי"ש במ"ב סק"ב) .אלא שהבה"ל (שם ד"ה או) דן
במאגאזי"ן דהיינו במחסן גדול ,יותר מבית סאתים ,וכתב להסתפק כיון שהוא
מקורה וצירף לזה את העובדה שהמחסן הוא בנין חשוב די"ל שלא שייך בו
שם קרפף כלל ,וסיים שאם עושה בו גם שאר צרכי ביתו הוי בכלל דירת אדם,
ואינו קרפף.
החזו"א (סי' כה סקי"ז) השיג על דברי הבה"ל וס"ל שקירוי לא מהני להתיר
קרפף כמו שהאריך להוכיח (שם סק"ה) ,ומש"כ המ"ב שמאגאזי"ן הוא בנין
חשוב כתב החזו"א שלא ידע פירושו ,מה מהני חשיבות להפקיעו משם קרפף,
דכל שאינו משמש לדירת אדם דהיינו ללינה בקביעות או שמקום לינה פתוח
לו ומשמש את המקום לינה לשאר צרכיו ,הרי הוא קרפף .ומה"ט השיג החזו"א
גם על מש"כ שם המ"ב שאם משתמש שם לשאר צרכי ביתו חשיב דירה ,שכל
שאין מקום לינה פתוח לו לא מהני מה שמשמש לשאר צרכי ביתו.
ט .יש לדון שמה שנחלקו המ"ב והחזו"א אם היקף לשאר צרכי דירתו מלבד
לינה בקביעות ,חשיב היקף לדירה ,תלוי במה שנחלקו הראשונים בטעם הדבר
שדיר וסהר חשיבי מוקפים לדירה .והובא שם שהחזו"א (סי' קי סק"כ ד"ה והנה,
ושם סד"ה ובח"ס ,ובסי' לב ריש סקט"ז) חזר בו ונקט דסגי בהיקף לשאר צרכי
דירתו ,מ"מ במחסנים שמשמשים רק לאיחסון חפצים ולא הוקפו לצרכי דירתו,
הוי ממש כמחיצה העשויה לנחת דלא חשיב מוקף לדירה ,כמבואר בשו"ע שם
[ונראה שהמ"ב חזר בו לאידך גיסא כמבואר בדבריו (סי' תה סקכ"א ושעה"צ
אות כא) ונקט דבעינן דוקא היקף ללינה בקביעות ,וכן דעת רוב הפוסקים].
ובמש"כ המ"ב שמאגאזי"ן הוא בנין חשוב ,נראה שכוונתו שהוא בנין שמתאים
מאד לצרכי דירת אדם ובסתמא ישמש לכך בעתיד ,ומה"ט י"ל דחשיב מוקף
לדירה .אמנם זה לא שייך בדרך כלל בנידון דידן דאיירינן במחסן קטן שאינו
מתאים כ"כ לדירה ,ועיקר התועלת בו הוא לאיחסון ,וא"כ לא נשאר אלא ספיקא
דמקורה שהמ"ב לא סמך על היתר זה בפנ"ע ,והחזו"א דחאו בשתי ידים.
המשך הנדון בשבועות הבאים בעזה"י

שבוע פרשת נח  -מסלול חלק ד
דנר

עיון

ד קלח לולסמ  -חנ תשרפ עובש

ההלכה

שבוע פרשת נח  -איזה מחיצה קרויה מחיצה
לטלטול
מסימן שסב סעיף א
עד סימן שסב סעיף ט

א] מחיצה שלא נעשית לדור בתוכה  -א ,לצניעות או לשמור מה שיתנו בתוכה .ב,
בנין שעושין להכניס שם תבואה או שארי סחורות .ג ,וכשהוא מקורה .ד ,לישב בה כדי
לשמור השדות ,וביושב בה יום ולילה ואינו הולך ללון בביתו.
ב] אילן שענפיו יורדים למטה  -א ,שיעור גובהן( :א) מהקרקע( .ב) במקום שמחוברין
לאילן( .ג) שיעורן ברוחב .ב ,מה דין שאר המקום שאין בו שיעור הגובה והרוחב ,ומ"ט.
ג ,מה הטעמים שימלא האויר שבין הענפים בעצים או בקש .ד ,מה הדין ביותר מבית
סאתים ,ומ"ט .ה ,ואם מילא הקש לשם דירה ממש .ו ,מחיצה שאינה יכולה לעמוד
ברוח מצויה( :א) מה דינה( .ב) בביתו ,שאין שם רוח.
ג] האם מצטרפין להיחשב מחיצה ומ"ט  -א ,תל שגבוה חמשה והשלימו לעשרה ,או
חריץ עמוק ה' טפחים ועשה על שפתו מחיצה חמשה .ב ,במתלקט ה' טפחים מתוך
שני אמות .ג ,כשהתל היה פחות מג' טפחים ועם המחיצה הוא עשרה טפחים .ד,
הרחיק משפתו( :א) פחות משלושה טפחים( .ב) שלשה או ארבעה טפחים.
ד] פרוץ מרובה  -א ,בתחילת העשייה או שנתקלקל אח"כ .ב ,במחיצה שלישית לחוד.
ג ,במחיצה רביעית .ד ,האם מצטרף עומד מרובה( :א) משני צדדים( .ב) וכשיש פירצה
בכ"א משני הצדדים ואינו במילואו ,אבל העומד מרובה עליו( .ג) עומד מרובה ע"י
לבוד ,האם מצטרפי לבטל הפרוץ.
ה] פרוץ כעומד ,ועומד מרובה  -א ,מה דין המקום שכנגד הפרוץ ,ומ"ט .ב ,דין הפירצה:
(א) ביותר מעשר( .ב) עד עשר אמות ,ומ"ט .ג ,בכל ארבע המחיצות .ד ,היה חלל
ג' טפחים למטה ,ועשה למעלה מחיצה ז' טפחים או י' טפחים בלא שום חלל ,מה
הדין ,ומ"ט .ה ,אויר של חלל ,האם מבטל למחיצה ,הדין והטעם( :א) היתה מחיצה
למטה בגובה ו' טפחים ,והרחיק ג' טפחים שלמים ,והעמיד למעלה עוד פס ,והשלימה
לעשרה( .ב) עשה למטה מחיצה ג' טפחים ,וכן למעלה ג' ,ובאמצע נשאר רוחב ד' חלל.
(ג) עשה למעלה מחיצה ד' טפחים ולמטה מחיצה ג' ,ובאמצע נשאר ג' חלל( .ד) מה
הדין פרוץ כעומד ב'ערב' ,שעשה למטה פס ג' ,ולמעלה פס שלשה ומחצה טפחים,
והחלל שבאמצע נמי שלשה ומחצה ,ומ"ט.
בשבוע הבא מתחילה חזרה
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ד קלח לולסמ  -חנ תשרפ עובש

ההלכה

הנר

לפלפולא
המשך הנדון משבועות קודמים  -כשחלוקת המחסנים זה מזה נעשתה לאחר
שנבנו דירות
י .אם חלוקת קומת המחסנים ,למחסנים נפרדים ,נעשתה לאחר בניית דירות
בקומות שמעל ,הרי שהמחסנים של בעלי הדירות שבנויות בזמן החלוקה,
הם כפתח ולבסוף הוקף דחשיב מוקף לדירה ,שהרי בניית הקיר המפריד
של המחסן הוי כהרחיק ג' טפחים מהמחיצה שאינה לדירה ועשה מחיצה
חדשה לדירה לאחר שנפתח הפתח ,דמהני להקיפו לדירה כמבואר בשו"ע
(סי' שנח ס"ו) .ואע"פ שאורך הקיר של המחסן אינו יותר מי' אמות ,מ"מ
כיון שהמחיצה לכל אורך או רוחב המחסן מהני כהיקף לדירה עבור המחסן
כמבואר בראשונים (דף כד ,ב) בסוגית שביל של כרמים ,דמהני מחיצה בשביל
אע"פ שרוחבו אינו יותר מי' אמות ,וכ"מ ברשב"א ובריטב"א (כה ,ב) בההוא
בוסתנא.
אמנם זה עדיין לא יתיר את המחסנים שהדירה של בעליהם טרם נבנתה,
דאינם נעשים מוקף לדירה ע"י בית של שכן אחר הפתוח לבנין ,שהרי
המחסן של שמעון [שביתו טרם נבנה] לא נעשה לשמש את הבית של ראובן
שכבר נבנה .ובחזו"א (סי' כה סקי"ז) הסתפק אפילו כשיש רשות של ראובן
המפסקת בין ביתו לקרפיפו של שמעון ,אם מהני זה שבית שמעון פתוח
לקרפיפו דרך רשות ראובן ,דאף שיש לו דרך בשל חבירו י"ל דאכתי לא מקרי
בית פתוח לו.

המשך הנדון בשבוע הבא בעזה"י
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ד

ואם נבנתה דירה שטרם נמכרה ,היא תועיל להתיר את כל המחסנים שטרם
נמכרו ,וחולקו במחיצה לאחר בניית אותה דירה ,שכן כולם בבעלות הקבלן [או
החברה] וא"כ ביתו של בעל המחסן פתוח למחסן בזמן שנעשה בו מחיצה.
ואם המחסנים חולקו במחיצות לפני בניית הדירות ,הרי שהוקפו לבסוף פתח
שאינם מוקפים לדירה ,ומבואר בראשונים (דף כג ,ב; כד ,א; צ ,ב) שגם לגבי
איסור רשויות דקרפף פחות מבית סאתים ,הוקף ולבסוף פתח חשיב קרפף,
ומפורש כן בבה"ל (שנח ס"ט סד"ה הזרעים) ודו"ק.

שבוע פרשת לך לך  -מסלול חלק ד
ונר

עיון

ד קלח לולסמ  -ךל ךל תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת לך לך  -חזרה כללית
מסימן שנד סעיף א
עד סוף סימן שנה

א] למלאות מים מרשות היחיד מבור ברשות הרבים וחוליא סביבו ,הדין
והטעם  -א ,בבור עמוק עשרה או בצרוף עם חוליתו ,והיה הבור בתוך ד'
טפחים לרשות היחיד .ב ,אם הוא רחוק ד' מרה"י( :א) באין חוליתו גבוהה
עשרה( .ב) בחוליתו גבוהה עשר( .ג) וכשהחלון ג"כ גבוה י'([ .ד) שהחוליא
ממעטת השיעור ד' טפחים מן הכותל ,באינה גבוהה ג' טפחים .ג ,בחוליא
גבוהה עשרה ,והבור והחלון עומדים בדיוטא אחת( :א) באחד המושיט( .ב)
ע"י שנים].
ב] המוציא דלי עם מים  -א ,עומד ברה"ר ומשלשל דלי בחבל לתוך בור עמוק
עשרה ורחב ד' ומוציא מים לרה"ר ,מה דינו( :א) לענין הדלי( .ב) לענין המים.
ב ,ואם סביב הבור כרמלית .ג ,עץ ארוך מעל הבאר ובו תלוי דלי בתוך הבאר
או מעל הבאר נגד אוירה ,והמים היו בדלי מבעוד יום( :א) מהו להוציא הדלי
משם להורידו על הארץ שסביב הבאר ,ומ"ט( .ב) לאוחזו באויר סביב הבאר.
ג] לזרוק מרה"י לאשפה ,מה הדין ,ומ"ט  -א ,באינה גבוהה עשרה[ .ב ,באינה
רחבה ארבעה] .ג ,מחלון הגבוה עשרה מן הארץ ,לאשפה של רבים גבוהה י'
ורחבה ד'( :א) במופלגת ארבעה טפחים( .ב) ברחוקה מרה"י( .ג) האם צריך
עירוב חצרות ,ומ"ט .ד ,אם היא של יחיד ,ומ"ט.
ד] שתי גזוזטרות ,האם אוסרות זו את זו  -א ,ברחוקה מכנגדה במשך רוחב
הכותל ד' טפחים ,ומ"ט .ב ,באינה רחוקה מכנגדה ד"ט ,ומ"ט( :א) כשעשו
לעליונה מחיצה בשותפות משל שניהם ,ולא עשו לתחתונה כלל( .ב) כשעשו
שתיהן לתחתונה ,ומ"ט.
ה] שתי גזוזטרות שלכל אחת מהן מחיצה לבדה ,האם אוסרות זו את זו
 א ,כשמשוכות הגזוזטרות זו מזו ,ואין צריכות לשמש אחת בחברתה .ב,כשהעליונה מכוונת ממש נגד התחתונה ,ואין ביניהן י' טפחים .ג ,עשו תיקון
בשתיהן בשותפות ,או שעשו רק באחת בשותפות ,והשניה עשתה מחיצה
לגזוזטרא שלה לבדה ,ומ"ט.
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ד קלח לולסמ  -ךל ךל תשרפ עובש ההלכה

זנר

לפלפולא
המשך הנדון משבועות קודמים  -הקיף על דעת לפתוח
יא .כתב המ"ב (סי' שנח סקי"ט) שאע"פ שבהוקף ולבסוף פתח לא הוי מוקף לדירה,
אם חשב בפירוש בשעה שהקיף למקום הזה שיבנה בו בית אח"כ והקרפף הזה יהא
כמו חצר ,או [שבנה] בית (בנה) מתחלה ואח"כ הקיף בסוף הבית וחשב בשעת ההיקף
שיפתח אח"כ פתח בבית לאותו צד כדי שיכול להשתמש בהיקף לצרכי הבית ,אפשר
שיש להקל ולומר דמיקרי מוקף לדירה שהרי הקיף אותו לשם דירה ,עכ"ל .ובשעה"צ
(שם אות כא) הביא שאמנם מבואר בכמה ראשונים ואחרונים דלא מהני ,מ"מ צידד
לסמוך על שיטות הראשונים שהביא שם דס"ל דכה"ג חשיב מוקף לדירה.
ולכאורה לפ"ז בניד"ד שבזמן שבנה את המקלט ואת המחסנים היתה דעתו להדיא
לבנות אח"כ בית פתוח לבנין ,חשיב כפתח ולבסוף הוקף ,כיון שמעיקרא ההיקף היה
על דעת כן.
יב .החזו"א (סי' כה סק"ה) הקשה על דברי המ"ב שמבואר בגמ' (כה ,ב  -כו ,א)
שבוסתנא שהוקף ואח"כ בנה אברוונקא ופתחו לבוסתנא ,הוי הוקף ולבסוף פתח
ואינו מוקף לדירה אע"פ שמעיקרא הקיף את הבוסתנא על דעת שיבנה ויפתח אליו
את האברוונקא .וכתב שם לחלק בין קרפף וכל כיו"ב שיש בו שימוש עצמי ,שבזה גם
אם הוקף מעיקרא על דעת שאח"כ יפתח לו בית לא חשיב מוקף לדירה דסו"ס הוקף
עבור תשמיש שאינו לדירה ,לבין חצר שכל השימוש בה הוא לצרכי הדירה כפי שהיה
בזמנם ,שבזה אם הוקף מעיקרא על דעת שאח"כ יבנה ויפתח לו בית חשיב מוקף
לדירה שהרי הוקף עבור תשמישי דירת הבית.
ולפי"ז לכאורה דינם של מקלט ומחסנים שנבנו והוקפו קודם שבנו את הדירות ,תלוי
במחלוקת זו ,דכיון שמעיקרא הוקפו על דעת לבנות בבנין דירות הפתוחות לו ,הרי
שלדעת המ"ב אפשר שיש להקל דחשיב שהוקף לדירה אחרי שיבנה את הדירות,
ולא חשיב כהוקף ולבסוף פתח .ולדעת החזו"א כיון שאינם חצר ממש וראויים לשמש
למטרתם ,להגנה ולאיחסון ,גם קודם שנבנו הדירות ,חשיב כה"ג כהוקף ולבסוף פתח
שדינם כקרפף.

המשך בעמ' רנט-רס

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ד

ויש להוכיח שגם המ"ב היקל רק בחצר ממש ,יעויין בשו"ע (סי' תא ס"א ,ובמ"ב שם
סק"ח) ובהערות בסוף שונה הלכות (לסי' שנח דין ט).

שבוע פרשת וירא  -מסלול חלק ד
חנר

עיון

ד קלח לולסמ  -אריו תשרפ עובש

ההלכה

לבקשת רבים הננו לפרסם שאלות שבוע זה ,על מנת שיוכלו
לעיין קודם הגעת הגליון הבא .תשובות לשבוע זה יש לשלוח
רק עם גליון הבא ולא עם גליון זה

שבוע פרשת וירא  -חזרה כללית
מסימן שנו סעיף א
עד סימן שנח סעיף ב לעשרה מותר

א] חצר שנפרצה ולשון ים עובר על הפירצה  -א ,במה חלוק מאמת המים ,ומ"ט.
ב ,מה הדין כשלא נפרצה במלואה ,ואין בפירצה יותר מי' .ג ,כשנפרצה במלואה כל
כותל החצר שלצד המים ,או שיש בפירצה יותר מי' .ד ,אם נשארו במקום שנפרץ
גידודים גבוהים י' ,והמים מכסים אותם ,ומ"ט( :א) למלאות ממנו בחצר( .ב)
להכניסן לבית ,ומ"ט .ה ,אם לא נשארו גידודים גבוהים י'( :א) מהו למלאות בחצר.
(ב) ולטלטל בחצר .ו ,לשון ים עמוק י' שהמים שטפו קרקעית החצר ,ונעשית
גומא עמוקה י' טפחים( :א) מהו לטלטל בחצר ,ומ"ט( .ב) ולמלאות ממנה ,ומ"ט.
ב] שפיכת מים לחצרו  -א ,מה השיעור ששיערו חז"ל שכל אדם צריך להשתמש
בכל יום .ב ,בקרקע ד"א על ד"א :האם מקפיד על המים שיצאו לחוץ דוקא ,ומ"ט.
ג ,יצאו אח"כ לחוץ ,מה הדין ,ומ"ט .ד ,פחות מד"א על ד"א( :א) מה דעת האדם
על חצרו מהמים ששופך בה ,ומ"ט( .ב) מה הטעם שגזרו בהם .ה ,איך יתקן,
להתיר לשפוך בכה"ג לתוך החצר ,ומ"ט .ו ,גומא([ :א) האם צריך שיהיה החלל
מחזיק סאתים קודם שיגיעו המים לנקב שבו יוצא הקילוח לרה"ר ,ומ"ט]( .ב) מהו
שיעור גומא המחזקת סאתים.
ג] כשעושה אותה בחוץ צריך לכסותה בנסרים  -א ,מדוע[ .ב ,האם חלל הגומא
נחשב( :א) כרה"י ,ומ"ט( .ב) האם נחשב מקום פטור ,ומ"ט] .ג ,האם יכול לשפוך
בה כל מה שירצה ,ומ"ט( :א) בנתמלאה מע"ש( .ב) כשהגומא מחזקת רק סאתים,
ובודאי יצאו המים הנותרים לחוץ ,וניחא ליה בזה כדי שלא יתטנף חצרו.
ד] יש בחצר ד' על ד'  -א ,כשהיא אריך וקטין ,ומ"ט .ב ,האם מצטרפין לד' אמות
להתיר לשפוך בהם( :א) חצר ואכסדרה שלה( .ב) ב' דיוטאות שלפני שתי עליות
ועליהם מעזיבה ,מה השיעור שיהיו סמוכות זו לזו כדי שיצטרפו.
ה] האם גזרו ,ומ"ט  -א ,בימות הגשמים בחצר כל שהיא ,לשפוך בה כל מה
שירצה ,בלא עשיית גומא ,ומ"ט .ב ,חצר הסמוכה לכרמלית ,והיא קטנה הרבה,
האם צריכה גומא אפילו בימות החמה.
תשובות לעמוד זה יש לשלוח עם הגליון הבא

מילואים בפלפולא

עיון

אלופלפב םיאולימ

ההלכה

טנר

מילואים
המשך מדור 'פלפולא'
המשך שבוע פרשת נצבים
ואכתי יש מקום לדון להקל במקורה ,מכח הסברא שכתב הפמ"ג (סי' שסב אש"א
סק"ג) ,שמקום המקורה בידי אדם ,סתמו כפירושו דהוקף לדירה .והיינו שמקום מקורה
מתאים לתשמיש דירה ,ולכן אע"פ שעכשיו אין בדעתו להשתמש בו לדירה ,מסתבר
שבעתיד ישתמש בו לדירה ,והקיפו גם על דעת כן .וסברא זו שפיר שייכת גם לגבי
קרפף פחות מבית סאתים ,די"ל שמטעם זה חשיב מוקף לדירה ואין איסור לטלטל
ממנו לבית .ואע"פ שהמ"ב (הנ"ל) הסתפק בדין קרפף מקורה ולא הכריע בו להקל ,י"ל
שבנד"ד שבלא"ה יש להקל בשעה"ד כמבואר לעיל ,שמא בקרפף מקורה יש להקל בו
יותר אף לכתחילה.
המשך הנדון בשבועות הבאים בעזה"י
המשך שבוע פרשת וילך
וכיון דלא פסיקא למ"ב להקל בזה בשעה"ד ,נראה שלכתחילה אין להקל על סמך צירוף
שיטות אלו ,ואפילו בשעה"ד לא פסיקא לן להקל בזה .וכ"מ בבה"ל (סי' שנח ס"ט סד"ה
הזרעים) שהיקל באיסור קרפף פחות מבית סאתים רק עם שלשה צירופים נוספים -
שאין זרעים מבטלים דירת חצר ,ושאין זרעים מבטלים דירה בפחות מבית סאתים,
ושלאחר שנסתלקו הזרעים חזר ההיקף דירה למקומו .וא"כ בודאי שאין להקל על סמך
הצירוף של מקורה בלבד .אמנם לקטנים עדיין הדעת נוטה להקל.
המשך הנדון בשבועות הבאים בעזה"י
המשך שבוע פרשת לך לך

אילוץ הנובע מתהליך בניה

וביאר המאירי שם דדוקא בפתח תחילה ולבסוף הקיפה שכבר נתגלה דעתו בשעת
היקף שלשם דירה הקיפו וכו' ,אבל אם הקיפה ועדיין אין שם פתח ,הרי לא הקיף לדירה
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ד

יג .אמנם נראה שיש להחשיב מקלט ומחסן שנבנו בבנין מגורים כמוקפים לדירה ,גם
כשנבנו קודם שנבנו הדירות ,על פי דברי המאירי ,כדלהלן .דאיתא בגמ' (כד ,א) אמר רב
כהנא ,רחבה שאחרי הבתים אין מטלטלים בה אלא בד"א ,ואר"נ אם פתח לו פתח מותר
לטלטל בכולו וכו' ,ולא אמרן אלא שפתח ולבסוף הוקף וכו' ,ע"כ.

סר

עיון

אלופלפב םיאולימ

ההלכה

מילואים
ואין מחשבה עושתו דירה .וכן הדין בכל קרפף ,שאינו קרוי מוקף לדירה אא"כ קדמה
שם בית דירה ופתחה פתוח לקרפף קודם שיוקף .ומ"מ יראה לי שאם בשעת היקף
דעתו על הפתח ,אלא שרוצה להקיף את הרחבה או את הקרפף תחלה כדי שלא יהא
ביתו פתוח עד שיוקף הקרפף הסמוך לו ,שאין זה מעכב וכו' ,עכ"ל.
הרי שאע"פ שהמאירי כתב שאין מחשבה עושתו דירה ולכן אם בשעת ההיקף אין
פתח מביתו לרחבה לא חשיב מוקף לדירה גם אם הקיפו מראש על דעת לפתוח פתח
לרחבה ,אעפ"כ אם רוצה לפתוח פתח לרחבה קודם שהקיפה רק שנמנע מכך כדי שלא
יהיה ביתו פתוח עד שיוקף הקרפף הסמוך לו ,אין זה מעכב.
ביאור הדבר נראה ,כיון שהטעם שעיכב את פתיחת ביתו מובן וגלוי ,הרי שניכר
שההיקף נעשה כדי שהרחבה תשמש את הבית הפתוח לה ,ומה ששינה את הסדר
הוא מחמת אילוצים הנובעים מתהליך הבניה ,הרי שלא סיים את היקף הרחבה
לתכליתה אלא בפתיחת הפתח מהבית ,ועד אז חשיב כעסוקים באותו ענין של היקף
הרחבה ,וכיון שכן דחשיב שהיקף הרחבה הסתיים בפתיחת הפתח מהבית ,חשיב
שפיר שפתח והקיף בבת אחת דהוי מוקף לדירה .אע"פ שחידוש דין זה נזכר רק
במאירי ולא מצאנוהו בשאר הראשונים ,כבר כתב החזו"א (סי' קיב במכתב אות ג),
שהלכה עלומה שמתפרשת בפי אחד מהראשונים קובעת הוראה.
יד ,לפ"ז נראה שגם אם בשעה שבנה את המקלט והמחסנים טרם נבנו הבתים בבניין
שהם עתידים להיות בקומות שמעליהם ,כיון שזה אילוץ הנובע מתהליך הבניה
שא"א לבנות את הקומה השניה לפני שבנה את הראשונה ,וגלוי וברור שהמקלט
והמחסנים נבנו לשמש את הדירות שיבנו בקומות שמעליהם ,הרי שסיום בניית
המקלט והמחסנים לתכליתם הוא בבנין הדירות ,וכל שלא סיים את בנין הדירות חשיב
כעוסק עדיין בבנין המקלט והמחסנים ,וכיון שכן חשיב שפיר כפתח והקיף כאחד דהוי
מוקל"ד ,ומותר לטלטל מהמקלט והמחסנים לדירות ומהדירות אליהם .והוא הדין
והוא הטעם לגבי חדר הסקה שמשמש עבור מכשיר ההסקה המרכזית של הדירות
בבנין וכל כיוצ"ב ,שאע"פ שנבנה בקומת מרתף לפני שנבנו הדירות ,חשיב מוקל"ד
ומותר לטלטל מהבתים לחדרים אלו ומהם לבתים( .מכתבי חכמת הלב).

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

אלופלפב םיאולימ

ההלכה

אסר

משנה ברורה 
חלק שלישי

ח"ד

תוכן עניני עיון ההלכה  -מסלול ח"ג
כללי ההשתתפות  -בתחילת מסלול ח"ד  ...................................רלט
שבוע פרשת נצבים................................................................................רסד
שבוע פרשת וילך.....................................................................................רסו
שבוע פרשת האזינו ..............................................................................רסח
שבוע חול המועד סוכות........................................................................רע
שבוע פרשת בראשית...........................................................................רעב
שבוע פרשת נח.......................................................................................רעד
שבוע פרשת לך לך.................................................................................רעו
שבוע פרשת וירא (גליון רג)...............................................................רעח

לוח ההספק ל'עיון ההלכה' מסלול ח"ג
עד לראש חודש מרחשון תשפ"ג

תאריך
פרשת חקת
כז סיון – ג תמוז
פרשת בלק
ד תמוז – י תמוז
פרשת פינחס
יא תמוז – יז תמוז
פרשת מטות
יח תמוז – כד תמוז

הלכות
איזו מלאכה יכול הא"י לעשות
בעד ישראל-ישראל וא"י שותפין
השאלה והשכרה לא"י בשבב
א"י המביא כתבים בשבת –
המפליג בספינה וההולך בשירא
בשבת
המפליג בספינה וההולך בשירא
בשבת – הכנת הסעודות לשבת

סימנים
מסימן רמד סעיף ו
עד סימן רמה סעיף ה
מסימן רמה סעיף ו
עד סוף סימן רמו
מסימן רמז סעיף א
עד סימן רמח סעיף ד
מפני פיקוח נפש
מסימן רמח סעיף ד
ואם נכנס לעיר
עד סימן רנ סעיף א
להכין צרכי שבת
מסימן רנ סעיף א
ואפילו יש לו
עד סימן רנב סעיף ג

פרשת מסעי
כה תמוז – ב אב

הכנת הסעודות לשבת – שלא
לעשות מלאכה בע”ש מן המנחה
ולמעלה -מלאכות המתרים
והאסורים להתחיל בע”ש

פרשת דברים
ג אב – ט אב

מסימן רנב סעיף ד
מלאכות המתרים והאסורים
להתחיל בע”ש-כירה ותנור ליתן עד סימן רנג סעיף א
לא גרופה ולא קטומה
עליה

לוח ההספק ח"ג

עיון
תאריך
פרשת ואתחנן
י אב – טז אב
פרשת עקב
יז אב – כג אב
פרשת ראה
כד אב – ל אב

פרשת שופטים
א אלול – ז אלול
פרשת כי תצא
ח אלול – יד אלול
פרשת כי תבוא
טו אלול – כא אלול
פרשת נצבים
כב אלול – כח אלול
פרשת וילך
כט אלול – ו תשרי
פרשת האזינו
ז תשרי – יג תשרי
שבוע חול המועד
יד תשרי – כ תשרי
פרשת בראשית
כא תשרי – כז תשרי
פרשת נח
כח תשרי – ד מרחשון
פרשת לך לך
ה מר חשון – יא מרחשון

הלכות

סימנים

כירה ותנור ליתן עליה הקדרות מסימן רנג סעיף א
הגה שתי כירות
בע”ש-
עד סימן רנג סעיף ב
כירה ותנור ליתן עליה הקדרות מסימן רנג סעיף ג
בע"ש -תבשילין המוכנים מע"ש עד סימן רנד סעיף א
כדי שיגמר בשבת
מסימן רנד סעיף ב
תבשילין המוכנים מע"ש כדי
עד סוף הסימן רנו
שיגמר בשבת -הכנת האש
קודם הכנסת שבת-שש תקיעות
שהיו תוקעים בע"ש –
הטמנת החמין -שמתר להשים מסימן רנז סעיף א
ער"ש דבר קר על קדרה חמה עד סוף סימן רנח
הטמנה וטלטולם – דיני הכנסת מסימן רנט סעיף א
עד סוף סימן רס
שבת
מסימן רסא סעיף א
זמן הדלקת הנרות בשבת
עד סוף סימן רסא
מסימן רסב סעיף א
לקדש השבת בשלחן ערוך
ובכסות נקיה-מי ומי המדליקין ,עד סימן רסג סעיף ה
ואם טעו ביום המענן
מי ומי המדליקין ,ואם טעו ביום מסימן רסג סעיף ו
עד סימן רסד סעיף ו
המענן-דיני הפתילה והשמן
מסימן רסד סעיף ז
דיני הפתילה והשמן-כלים
הנתנים תחת הנר -מי שהחשיך עד סימן רסו סעיף ט
מניח תחתיהם כרים וכסתות
לו בדרך
מסימן רסו סעיף ט
מי שהחשיך לו בדרך-דיני
ודוקא משאות קטנים
הפתילה בע"ש – דין הטועה
עד סימן רסח סעיף יא
בתפלת שבת
דין הטועה בתפלת שבת-לומר מסימן רסח סעיף יב
עד סימן רעא סעיף ד
משנת במה
מסימן רעא סעיף ה
קדוש על היין
עד סימן רעא סעיף יד
מסימן רעא סעיף טו
קדוש על היין-על איזה יין
עד סוף סימן רעב
מקדשים
שיהיה קידוש במקום סעודה-
דיני בציעת הפת בשבת

מסימן רעג סעיף א
עד סוף סימן רעד

ח"ג

פרשת וירא
יב מר חשון – יח מרחשון

ג"ח קפסהה חול

ההלכה

גסר

שבוע פרשת נצבים  -מסלול חלק ג
דסר

עיון

ג קלח לולסמ  -םיבצנ תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת נצבים  -לקדש השבת בשלחן ערוך
ובכסות נקיה  -מי ומי המדליקין ,ואם טעו ביום
המעונן
מסימן רסב סעיף א
עד סימן רסג סעיף ה

א] בגדים נאים לשבת  -א ,מהו המקור לזה .ב ,האם צריך להחליף( :א) חלוקו.
(ב) טליתו .ג ,הנמצא בדרך או בבית הנכרי ,האם צריך להחליף מלבושיו,
ומ"ט .ד ,איך ינהג מי שאין לו בגדי שבת .ה ,במה צריך להיזהר ,כדי שלא יטנף
את בגדי השבת.
ב] נר של שבת  -א ,במה יהא זהיר ,ומה זוכה בזה .ב ,עיקר הדלקת הנר משום
מה .ג ,באלו חדרים צריך להדליק ,והיכן יברך .ד ,כמה נרות מדליקים ,והאם
יכול להוסיף .ה ,האם יכול להדליק מנר לנר ,ומ"ט .ו ,האם ראוי לעשות נרות
קלועים ,ומה הטעם לזה .ז ,איך תנהג אשה ששכחה להדליק נר שבת .ח ,מה
סדר הקדימה במי שאין לו מעות.
ג] זמן הדלקת הנר  -א ,מהו הזמן( :א) שלא יקדים לו( .ב) שלא יאחר ממנו.
(ג) ש'אשרי לו' ,ומדוע .ב ,הדלקה מבעוד יום( :א) באיש ,באיזה אופן ,ומדוע.
(ב) איך הדרך באשה .ג ,היה הנר דלוק מבעוד יום ,כיצד ינהג ,ומ"ט.
ד] פלג המנחה  -אימתי הוא זמן 'פלג המנחה'.
ה] דיני הברכה  -א ,מהו נוסח הברכה על ההדלקה( :א) בשבת ,ומה הטעם.
(ב) כשחל יו"ט בשבת .ב ,כיצד ינהג ביום הכיפורים שלא חל בשבת ,ומ"ט .ג,
כשיש לה ספק אם בירכה ,איך תנהג ומדוע .ד ,האם מברך קודם ההדלקה או
לאחריה ,ומ"ט .ה ,כיצד ינהגו בהדלקת הנר ,כשיש חופה בע"ש.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ג קלח לולסמ  -םיבצנ תשרפ עובש ההלכה

הסר

לפלפולא
בגדר החיוב להאיר את כל חדרי הבית
עיקר מצות נר שבת הוא שחייב אדם להאיר את כל חדרי הבית שבהם
משתמשים בני הבית ,הן במקום סעודה ,משום עונג שבת ,והן בשאר חדרים,
משום שלום בית שלא יכשל בעץ ואבן .ומתוך דברי הראבי"ה המבואים
בשו"ע סעי' ז ,יסד הביה"ל ס"ו ד"ה בחורים ,שיש במצות הדלקת נר שבת
שני דינים ,הדין הראשון הוא הדין הנ"ל ,שאדם מצווה להאיר את חדרי הבית,
והדין הנוסף הוא חובת הגוף המוטלת על כל אדם לקיים מצות נר שבת [אף
בגוונא שחדרי הבית כבר מוארים כגון שהודלקו במקום זה נרות שבת ע"י
אחרים].
ויש לעיין באדם שיש לו נרות רק למקום הסעודה ,ושאר החדרים ישארו
חשוכים באופן שהוא עלול להכשל בעץ ואבן ,האם נימא דאינו מקיים באופן
זה את המצוה כלל ,והרי זה כמי שנתן בנר חנוכה שמן פחות מכשעור שאינו
יוצא ידי המצוה וברכתו לבטלה ,או דמקיים הוא את המצוה במקום הסעודה
ויכול לברך שם על הנרות ,אף שמבטל הוא את המצוה בשאר חדרים.
וכן הדין לענין משך הזמן שצריכים הנרות לדלוק ,דאם ידליק אדם נרות
קצרים שדולקים רק בתחילת הסעודה ושאר הסעודה תהיה בחושך ,האם
יכול להדליק את הנרות בברכה ,דמקיים הוא את המצוה במשך הזמן שהנרות
דולקים ,אף שמבטל הוא את המצוה במשך הסעודה שהוא סועד בחושך
[ולפי מש"כ ראש יוסף לבעל הפמ"ג שבת כ,ב ד"ה גם אפילו ובמחצית השקל
ס"ק ט"ז ,שמצד הדין צריך שיהיו הנרות דולקים לכל משך הזמן שאדם
משתמש בביתו עד הליכתו לישון ,אף לאחר הסעודה ,אם הדליק נרות קצרים
שדלקו רק חלק מהזמן ,האם ברכתו לבטלה .וצ"ע גדר הדברים.

ח"ג
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

שבוע פרשת וילך  -מסלול חלק ג
וסר

עיון

ג קלח לולסמ  -ךליו תשרפ עובש

ההלכה

שבוע פרשת וילך – מי ומי המדליקין ואם טעו
ביום המעונן -דיני הפתילה והשמן
מסימן רסג סעיף ו
עד סימן רסד סעיף ו

א] איך ינהגו בענין מקום ההדלקה והברכה  -א ,הלומדים חוץ לביתם ,ומ"ט.
ב ,הנמצאים בירידים( :א) כשאין בעה"ב עמהם( .ב) כשבעה"ב עמהם ,ומדוע.
ג ,הנמצא אצל אשתו ,האם צריך להדליק בחדרו ,ומ"ט.
ב] דין האורח  -א ,כשיש לו חדר מיוחד ,ואשתו מדלקת עליו בביתם ,או
שאינו נשוי .ב ,אין לו חדר מיוחד ואין מדליקים עליו בביתו( :א) כשאוכל בפני
עצמו( .ב) בסמוך על שולחן בעה"ב.
ג] דין בעה"ב  -א ,כשהוא אצל אשתו ,מה הדין בחדר שלו( :א) לברכה( .ב)
להדלקה .ב ,כמה בעלי בתים שאוכלים במקום אחד ,האם כל אחד מברך על
מנורה שלו ,ומ"ט( :א) לשיטת המחבר והי"א והכרעת הרמ"א( .ב) מה הדין
ביש לאחד מהן חדר המיוחד לו.
ד] הדלקת נרות במקום האכילה  -א ,המדליקים בזויות הבית ואוכלים בחצר,
מה דינם לענין הברכה( :א) אם אין הנרות ארוכים שדולקים עד הלילה( .ב)
אם בבית שהדליק ,משתמש לאור הנר לצורך הסעודה .ב ,המדליק בבית
במקום אכילה ,אך אין דולקים עד הלילה ,מה הדין ,ומ"ט( :א) למצוה ולברכה.
(ב) למצוה מן המובחר .ג ,נרות שעל השולחן ,ושאר נרות שבבית( :א) מה
הדין כשיש הרבה נשים ,ואין לכל אחת שולחן בפני עצמה( .ב) היכן מברך
אורח שיש לו חדר מיוחד לעצמו ,ואינו אוכל שם.
ה] הולכת הנר ממקום הדלקתו למקום אחר ,אי שרי  -א ,להדליק במקום
שאין משתמשים בו ,ולהניחו במקום שמשתמשים בו ,לכתחילה ,ובדיעבד
אם הדליק .ב ,להדליק במקום שמשתמשים בו ,ולהניחו אח"כ במקום אחר
שמשתמשים בו .ג ,להדליק נרות בסוכה בחג ,ואח"כ לטלטלם לבית.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ג קלח לולסמ  -ךליו תשרפ עובש

ההלכה

זסר

לפלפולא
נר איש וביתו
מצות הדלקת נר שבת נאמרה בין על אנשים ובין על הנשים ,ולכן כל בני הבית
ובכלל זה הבנים והבנות חייבים במצוה זו .ובהדלקה אחת פוטרת כל בני הבית.
וגדר הדברים הוא כעין מה שמצינו במצות נר חנוכה דעיקר חיוב המצוה הוא
'נר איש וביתו' ,דהיינו מצוה אחת המוטלת על כל בני הבית[ .עיין בדברי הגר"ז
בקו"א ריש ס"ק א].
ומ"מ דין זה הוא חובת הגברא ,שבעלי הבית מצווים להאיר את כל חדרי הבית בו
הם שוהים .וראיה מהדין המבואר בפוסקים המבואים במשנ"ב ס"ק ל שכאשר
מתאכסנים כמה בעלים בתים בחדר אחד חלה על כולם חובת הדלקה בברכה,
וכתב הא"ר דהטעם משום דהי מינייהו מפקת ,וחייבים כולם להשתתף בנרות
ולשמוע את הברכה מהמדליק ,אף שנשותיהם מדליקות עליהם בביתם .והטען
משום שגם המצוה להאיר את הבית היא חובת גברא ,ומוטל על כל אחד מהם
מצוה נפרדת להאיר את הבית ולכן חייבים כולם להשתתף בנרות ולשמוע את
הברכה[ .וע"ע משמעות דברי הרמב"ם פי"א מברכות ה"ב ויש מצוה שאינה
חובה וכו' כגון מזוזה ויש מצוות שהן חובה מדבריהם וכו' הדלקת נר שבת וכו']
שמצות נר שבת ונר חנוכה אינן חובת הבית כמזוזה אלא הן חובת הגוף על האדם.
ולפ"ז יש לדון באדם שאינו מבני המשפחה שהדליק שלא בשליחותם [כגון
שנתאחרו ורצה לזכותם במצוה] דלא קיימו בזה המצוה ,וחייבים להדליק בברכה.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ג

ומ"מ יש לדון באדם היוצא מביתו ושובת מחוץ לעיר ,ואשתו ובני ביתו נשארו
לשבות בעירם והם לנים בביתם אך סועדים את סעודת ליל שבת בבית משפחה
אחרת ומדליקים את נרות השבת בברכה בבית המשפחה שאצלם הם סועדים,
ובנוסף הם מדליקים נרות גם בביתם כדי שיהיה הבית מואר ולא יכשלו בעץ
ואבן .יש לדון דגם לגבי הדלקה זו הנעשית בביתם נאמר הדין של 'מדליקין עלי
בגו ביתאי'' והיא פוטרת אצ האיש שאינו בביתו מהחובה העצמית שלו להדליק
נרות ,דכיון דהחובה על 'בעלי הבית' ,גם בהדלקה הנעשית בבית כדי שלא יכשלו
בעץ ואבן מתקיימת חובת הגוף של בני הבית להאיר את הבית ,ולכן יש בכח
הדלקה זו לפטור א האיש שאינו בביתו[ .שבכל הדלקה הנעשית ע"י בני הבית
מתקיים החובה ,אף שהסיבה שהדליקו את הנרות בבית היתה כדי שלא יכשלו
בעץ ובאבן].

שבוע פרשת האזינו  -מסלול חלק ג
חסר

עיון

ג קלח לולסמ  -וניזאה תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת האזינו – דיני הפתילה והשמן-כלים
הנתנים תחת הנר -מי שהחשיך לו בדרך
מסימן רסד סעיף ז
עד סימן רסו סעיף ט מניח תחתיהם כרים וכסתות

א] האם מותר לנגוע בנר דולק כשהוא תלוי  -א ,אם מטלטלו ,ומ"ט .ב ,באין
מטלטלו ,ומ"ט .ג ,בנר של שעוה .ד ,במנורה תלויה.
ב] ליתן בשבת כלי או מים תחת הנר  -א ,כשיש סכנת דליקה ,האם רשאי
להעמיד תחת הנר כלי מלא מים .ב ,ליתן מים בעששית שמדליקים בה מע"ש,
האם מותר ומדוע( :א) כשמתכוין להגביה את השמן( .ב) במתכוין לכיבוי .ג,
האם מותר ליתן בע"ש מים לתוך הקנה שעומד בו נר שעוה ,ומ"ט .ד ,האם
מותר לתחוב נר בע"ש לתוך החול וכיוצא ,כדי שימנע מלשרוף יותר ,ומ"ט.
ג] מי שהחשיך לו בדרך ויש לו מעות  -א ,מה הם כללי איסור 'מחמר' .ב ,האם
ירכב על החמור או ילך ברגליו .ג ,איך ינהג במעות ,ומ"ט ,כשיש עימו( :א)
חמור וחש"ו( .ב) חרש ושוטה( .ג) שוטה וקטן( .ד) חרש וקטן .ג ,האם יש
להיזהר שהחש"ו לא יעשו איסור דאורייתא על ידו ,ומ"ט( :א) כשנותן להם
משחשכה( .ב) כשנותן להם מבעוד יום .ד ,יצא מביתו סמוך לחשיכה ושכח
והוציא לרה"ר ,האם התירו לו באחד מהדרכים הנזכרים לעיל ,ומ"ט.
ד] טלטול פחות פחות מארבע אמות  -א ,איך ינהג( :א) באדם יחיד ,ומ"ט.
(ב) בשניים ,ומ"ט .ב ,האם התירו כן ,גם כשיכול לנהוג בדרכים שנזכרו בשו"ע
לעיל ,ומדוע .ג ,מצא מציאה ועדיין לא באה לידו ,האם התירו לטלטלה
בפחות פחות מד"א( :א) באדם אחד( .ב) מחבירו לחבירו.
ה] הוצאה פחות פחות מארבע אמות  -א ,האם מועיל טלטול פחות פחות
מד' אמות ,גם במקום איסור הוצאה .ב ,האם יוציא תינוק למול ,בפחות פחות
מד' אמות.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ג קלח לולסמ  -וניזאה תשרפ עובש ההלכה

טסר

לפלפולא
בדין נגיעה וטלטול בנר שהודלק למצות נר שבת
הדליקו את הנרות במקום החייב בהדלקה ואח"כ העבירו אותם למקום
אחר בבית שגם הוא חייב בהדלקה ,קיימו בזה המצוה אך כתבו הפוסקים
שלכתחילה אין לעשות כן ,ובמקום הצורך יש להקל( .רמ"א סימן רסג סעי'
י ובמשנ"ב ס"ק מח).
ויש נידון נוסף המובא בשו"ע סעי' יד די"א שאותו נר שהודלק לשם שבת
אסור ליגע בו אף קודם שנכנסה שבת ,ואפילו אם כבה אסור לטלו ,וכתבו
הפוסקים שם דאפילו אדם אחר שלא קיבל עליו את השבת אסור ליגע בו.
וכתב המג"א ס"ק כזד הטעם משום דהנר הוקצה למצותו ואסור כל אדם
להשתמש בו תשמיש של חול ,ולכן אסרו ליגע בו משום שחיישינן שמא
ישתמש בו והובאו הדברים במשנ"ב ס"ק נז ,ועי"ש שהביא בשם ספר דרך
החיים שלצורך מצוה יש להקל לטלטל את הנר[ .יעו"ש עוד בביה"ל ד"ה ליגע
שציים לגר"ז שתמה מאד על איסור נגיעה].
ומוסיף המג"א (בס"ק כב) הטעם שבההלכה המובא בסעי' י לא חששו לשמא
ישתמש ,מיירי באופן שהמדליק את הנרות התנה שאינו מקבל עליו שבת
בהדלקה זו .ועיין במשנ"ב ס"ק נז שפירש דהיינו אפילו אחר שלא הדליק עדיין
ולא קבל שבת כ"כ הא"ז וכתב המ"א הטעם דאזיל לשיטתיה דקבלת צבור
בטעות שמה קבלה וא"כ הוקצה הנר למצותו וכיון שהוקצה לבעלים הוקצה
לכל וגם אסור ליגע בו דחיישינן שמא ישתמש בו .ולצורך מצוה יש להקל
[דה"ח] .ובשעה"צ אות נב העתיק דברי המג"א.
ויש לדון דלכא' לפי דברי המג"א האלו באופן המצוי שאשה מדליקה נרות
ומקבלת עליה שבת אסור לכל אדם לטלטל את הנרות אף במקומם מהחשש
שמא יבוא להשתמש בהם תשמיש של חול כמבואר בסעי' יד ,ורק לצורך
מצוה יש להקל כמואר בדרך החיים ,וצ"ע שלא נתפרש במשנ"ב באופן זה.

ח"ג
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

שבוע חוה"מ  -מסלול חלק ג
ער

עיון

ג קלח לולסמ  -מ"הוח עובש

ההלכה

שבוע חול המועד – מי שהחשיך לו בדרך-דיני
הפתילה בע"ש – דין הטועה בתפלת שבת
מסימן רסו סעיף ט ודוקא משאות קטנים
עד סימן רסח סעיף יא

א] אמירת 'ויכלו' אחר מעריב  -א ,מ"ט .ב ,מדוע אומרים אותו במעומד .ג,
בכמה אומרים אותו ,ומ"ט .ד ,כיצד ינהג המתפלל יחידי .ה ,שכח לומר בבית
הכנסת ,איך ינהג.
ב] טעה והתחיל תפילת חול בשבת או ביו"ט  -א ,באמצע ברכה נזכר (א)
בערבית שחרית ומנחה .ומ"ט( .ב) בתפילת מוסף ,ומ"ט .ב ,בהיה סבור שהוא
חול ונזכר לאחר שאמר תיבת 'אתה' (א) בשחרית( .ב) בערבית ובמנחה .ג,
בהיה יודע שהוא שבת (א) בנזכר לאחר שאמר תיבת 'אתה' ומ"ט( .ב) בנזכר
לאחר שאמר 'אתה חונן' ומ"ט.
ג] התפלל תפלה של חול בשבת  -א ,הזכיר של שבת בתוך שמונה עשרה ,האם
יצא .ב ,במוסף ,אם אמר רק' :יהי רצון שנעשה לפניך חובותינו' וכו' ,האם יצא.
ג ,טעה והתפלל של חול בשבת ,איך ינהג אם נזכר( :א) לאחר שעקר רגליו( .ב)
קודם שעקר רגליו( .ג) קודם מודים ,לכתחילה ומ"ט ,ובדיעבד .ד ,ספק התפלל
של חול בשבת איך ינהג.
ד] החליף תפילות שבת זו בזו  -א ,האם חוזר( :א) אם כבר סיים הברכה( .ב)
אם נזכר באמצע הברכה .ב ,החליף מוסף באחרת ,מה הדין ומ"ט( :א) נזכר
קודם שעקר רגליו ,איך ינהג ,ומדוע( .ב) אם נזכר אחר שעקר רגליו( .ג) אם
נזכר קודם שהזכיר 'רצה' .ג ,החליף אחרת בשל מוסף ,מה הדין ומ"ט( :א)
עקר רגליו( .ב) נזכר קודם שעקר רגליו ,ואפילו באמצע ברכה.
ה] ברכה 'מעין שבע'  -א ,ברכת מעין שבע( :א) מדוע אומרים אותה( .ב)
האם יחיד אומרה( .ג) איך נהגו הציבור לאומרה .ב ,ברכת מעין שבע במועד:
(א) כשחל יו"ט בשבת ,האם מזכיר בה יו"ט ,ומ"ט( .ב) האם אומרים אותה
בשבת שחל אחר יו"ט .ג ,ברכה מעין שבע בבית חתנים ואבלים במנין שאינו
קבוע ,האם אומרים כשמתפללים( :א) בביתם במנין ,ומ"ט( .ב) כשיש קביעות
להתפלל שם ,ומ"ט.
השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ג קלח לולסמ  -מ"הוח עובש

ההלכה

אער

לפלפולא
בשכח טל ומטר בתפילת מנחה בע"ש
יש לדון דהנה אם טעה ולא התפלל כלל מנחה בע"ש כמבואר להדיא בברייתא
בברכות דף כו,ב דמתפלל ערבית של שבת שתים וכן נפסק בשו"ע בסי' קח
סעי' ט היינו דווקא בכה"ג דלא התפלל כלל דאז שפיר מהני תפילת ערבית של
שבת בתורת תשלומין אבל בכה"ג שהתפלל אלא ששכח טל ומטר ,לכאורה
דמיא למי שטעה במנחה של שבת ולא הזכיר של שבת או לא הזכר יעלה
ויבא במנחה של ר"ח דבכה"ג נחלקו הראשונים אי מהני מה שהתפלל ערבית
שתים ,כיון דתפילת הערבית לא השלים מה שהחסיר במנחה ,והשו"ע הכריע
כהשיטות שיתפלל ב' אלא דהשניה יתפלל בתורת נדבה וא"צ לחדש בה דבר
וא"כ לכא' ה"ה הנידון דידן ,אולם המחזיק ברכה כתב בשם זרע אמת דאם
אירע לו כן בער"ש לא יתפלל שתים ומשום דכיון דאין מתפלל אותה אלא
בתורת נדבה והןא אין נדבה בשבת ,וכמבואר להלכה במ"ב סי' ק"ח ס"ק לז.
ולכא' יש עצה לשמוע ברכת מעין שבע מן הש"ץ ולכיון בזה חובת תשלומין
וכמש"כ השו"ע בסי' רס"ח סי"ג אם התפלל של חול ולא הזכיר של שבת או
שלא התפלל כלל ושמע מש"ץ ברכה מעין שבע מראש ועד סוף יצא.
אך יש לדון דהנה הטור בסי' רסח בסוה"ס הביא דרב משה גאון כ' דיחיד
שטעה ולא הזכיר אתה קדשת בליל שבת עאם שמע מש"ץ אבות בדברו
שהיא ברכה מעין שבע מראש ועד סוף יצא ידי חובתו ,והרב נטרונאי גאון
כ' דאפי' לא התפלל ז' ברכות כלל ושמע מםי ש"ץ מגן אבות מראש ועד סוף
יצא ,ותמה הטור דכיון דחייב להתפלל שבע האיך יוצא בברכה אחת מעין
שבע .וכ' הב"י (סי' רסח) .אין ספק שיש לתמוה על דברי הגאונים האלה כמו
שתמה רבינו ,אך יש לומר שטעם הגאונים האלו דכיון דתפלת ערבית רשות
לא חמירא כשאר תפלות לרב משה כדאית ליה ולרב נטרונאי כדאית ליה וכן
נראה מדברי סמ"ג שהביא דברי הגאונים האלו שטעמם משום דתפלת ערבית
רשות:

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ג

מעתה יש לדון דכ"ז אם בא לצאת יד"ח תפילת ערבית עצמה ,אבל אם בא
לצאת תפילת תשלומין דמנחה י"ל דזה אין לו דין רשות אלא דין חובה ואין
יכול לצאת בברכת מעין שבע אלא צריך להתפלל שבע.

שבוע פרשת בראשית  -מסלול חלק ג
בער

עיון

ג קלח לולסמ  -תישארב תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת בראשית – דין הטועה בתפילת שבת
– לומר משנת במה מדליקין – קידוש על היין
מסימן רסח סעיף יב
עד סימן רעא סעיף ד

א] בדיני המוציא והיוצא בקידוש  -א ,שני אנשים הרוצים להוציא את בני
ביתם ,האם יאמרו קידוש כאחד ,ומ"ט .ב ,האם אשה מוציאה את האיש,
ומדוע .ג ,כשאחד מוציא את חברו ,מה צריכים לכוין היוצא והמוציא.
ב] קטן ,האם מוציא יד"ח ,ומדוע  -א ,גדול שכבר התפלל ערבית( :א) כשהקטן
טרם התפלל( .ב) כשהקטן התפלל כבר .ב ,האם יועיל שיאמר הגדול עם הקטן
מילה במילה .ג ,בן י"ג שלא ידוע אם הביא שתי שערות ,האם מוציא גדול
שכבר התפלל ,ומ"ט.
ג] קידוש היום  -א ,קידוש של שבת( :א) חיובו מנלן( .ב) האם יוצא יד"ח
בתפילה( .ג) האם מעכב הזכרת יציאת מצרים .ב ,קידוש של יו"ט( :א) מהו
המקור לקדש( .ב) כשחל יו"ט בע"ש ויש לו רק כוס אחת ,איזה קידוש יעשה
עליה.
ד] נשים בקידוש  -א ,האם חייבות ,ומנלן .ב ,קטן ,האם מוציא נשים ,ומ"ט:
(א) באשה שלא התפללה( .ב) באשה שהתפללה ,ומ"ט .ג ,האם יועיל
שתאמר עמו מילה במילה ,ואיך תנהג בפת או ביין בשעת הקידוש .ד ,אשה,
מה הדין להוציא איש( :א) מבני ביתה( .ב) שאינו מבני ביתה ,ומ"ט.
ה] חובת הקידוש :א ,איסור טעימה קודם הקידוש( :א) מה טעם האיסור( .ב)
מה דין טעימת מים .ב ,האם צריך פריסת מפה ומ"ט.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ג קלח לולסמ  -תישארב תשרפ עובש ההלכה

גער

לפלפולא
איש שהתפלל האם יכול להוציא ידי חובת קידוש אשה שלא התפללה
שו"ע (רעא סעיף ב) נשים חייבות בקידוש וכו' ומוציאות את האנשים הואיל
וחייבות מן התורה כמותם.
כ' הצל"ח (ברכות דף כ עמוד ב בד"ה אי אמרת בשלמא דאורייתא וכו' .עפ"י
דברי הרא"ש [סימן י"ג] דאשה אינה בכלל הערבות .ומסתמא כי היכי דנשים
אינן ערבים בשביל אנשים ה"נ אין האנשים ערבים בשביל הנשים .וכהבנת
הצל"ח בדברי הרא"ש שנשים אינן בכלל ערבות בכלל ,הבינו עוד אחרונים,
החקרי לב (או"ח סי' מח) כת"ס (או"ח סי' כט) ישועות יעקב (סי' קפ"ו סק"ג)
ועוד .אך הרעק"א (בהגהותיו למג"א סק"ב ובשו"ת ס"ס ז) חולק [ומחלק
דלעולם במצוה שחייב כגון קידוש הרי היא בכלל ערבות ,ודברי הרא"ש שם
על הצד שאשה אינה מחוייבת בברת המזון מה"ת ולכך אינה בכלל ערבות ע"ז
יעו"ש] .וכדבריו הבינו הגר"ז (קפו ס"ב ,קצ"ז ס"ו) ,אבני נזר (או"ח סי' תלט)
תהילה לדוד (קפו אות א ,רעא אות ב) ערוה"ש (רעא ס"ו) ועוד.
ובפמ"ג צ"ע סתירות בזה ,דבכמה מקומות כתב דאשה אינה בכלל ערבות כלל
כפשטות לשון הרא"ש (תפד משב"ז סק"א ,תרפ"ט א"א סק"ד) ובכמה מקומות
כתב דאשה היא בכלל ערבות וכוונת הרא"ש רק למצוות שאינה מחוייבת בהן
(תפ"ט משב"ז סק"ב) ראש יוסף ברכות כ,ב ד"ה נשים ,וכן במשב"ז רעא סק"א
כתב דיש שהתפלל מוציא בקידוש אשה שלא התפללה מטעם ערבות .ובכמה
מקומות נסתפק בזה (פתיחה כוללת ח"ב אות ט"ז ,ח"ג סוף אות כח ,ועיין סי'
נג א"א סקי"ט) .וצ"ע.
ויש להקשות על הצל"ח מדברי הב"ח (ס"ס תרצ) שהביא בשם האגודה ,דיכול
לקרוא המגילה עבור הנשים וגם לברך עבורן אע"פ שכבר יצא יד"ח בביהכ"נ,
והו"ד הב"ח במג"א תרצב סק"ה ובמשנ"ב שם סקי"א ובאר האחרונים .הרי
אע"פ שיצא יכול להוציא נשים ומוכח שיש ערבות כלי נשים.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ג

ועוד יש להקשות על דבאי הצל"ח מהמבואר בסי' תקפט ס"ו שאיש שיצא ידי
שופר יכול לתקוע עבור הנשים ויכולות לברך ע"ז ,ואם נאמר שאין ערבות כלי
הנשים הרי אינה שומעת כלל קול שופר.

שבוע פרשת נח  -מסלול חלק ג
דער

עיון

ג קלח לולסמ  -חנ תשרפ עובש

ההלכה

שבוע פרשת נח – קידוש על היין
מסימן רעא סעיף ה
עד סימן רעא סעיף יד

א] שיעור היין בכוס  -א ,האם מעכב לקידוש כוס מלא .ב ,האם מעכב טעימה
מכוס שיש בה רביעית .ג ,יש לו רק כוס אחת ,שאחר שישתה מלא לוגמיו לא
יישאר בה רביעית ,איך ינהג.
ב] שיעור היין שצריך לשתות  -א ,מהו השיעור ,ומ"ט .ב ,האם השיעור מעכב.
ג ,האם השיעור תלוי בגודל הכוס .ד ,כמה הוא שיעור מלא לוגמיו .ה ,האם
מעכב שיעור רוב רביעית( :א) בן י"ג ,האם אזלינן לפי קטנו( .ב) כשמקדש
לקטן משום מצות חינוך .ו  ,כמה הוא שיעור רביעית .ז ,מהו זמן השתיה
מתחילתה ועד סופה.
ג] דיני כוס של קידוש  -אלו דינים נאמרו בכוס של קידוש.
ד] סדר הקידוש ו'המוציא'  -א ,נוטל ידיו תחילה או מקדש תחילה ,ומ"ט( :א)
לדעת המחבר( .ב) לדעת הרמ"א .ב ,המקדש על הפת ומוציא אחרים ,האם
מוציאם אף בברכת המוציא ,ומדוע ,ואיך צריכים לנהוג משום כך.
ה] טעימת המקדש והשומעים מכוס של קידוש  -א ,האם טעימת המקדש
מעכבת ,ומ"ט ,כששתה( :א) אחד מהמסובין שכיוון המקדש להוציאם( .ב)
אחר ,שלא כיוון עליו בברכתו .ב ,בשותה היוצא ,מה השיעור שישתה ,ומ"ט.
ג , ,טעימת המקדש לפני המסובים ,איך ינהגו( :א) כשהכוסות של המסובים
פגומים ,ומ"ט( .ב) אם היו להם כוסות שאינם פגומים .ד ,טעימת השומעים:
(א) האם צריכים לטעום כולם ,ומהו שיעור הטעימה( .ב) איך ינהגו כשיש רק
מעט יין ,ומ"ט( .ג) האם מצטרף שיעור 'כמלא לוגמיו' בין כולם ,לכתחילה
ובדיעבד.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ג קלח לולסמ  -חנ תשרפ עובש

ההלכה

הער

לפלפולא
האם ברכת בפה"ג היא חלק מנוסח הקידוש

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ג

יש לחקור האם ברכת בפה"ג היא חלק מהנוסח שתקנו וחשיב כחלק מהקידוש או שמא
אין ברכת בפה"ג חלק מנוסח הברכה ורק משום שצריך לטעום מכוס של ברכה ואסור
ליהנות בלא ברכה צריך לברך בפה"ג קודם השתייה .וספק זה נוגע גם לשאר הברכות
הטעונות כוס כמו בהמ"ז ,הבדלה ,ברית מילה וכו'.
נחלקו השו"ע והרמ"א גבי מילה ביוה"כ ,דעת השו"ע (רסה,ד וכן באו"ח תרכא,ג)
דמברכין על המילה בלא כוס [כשיטת הרשב"א בעירובין מ,ב וכ"כ הריטב"א ,חי' הר"ן
והמאירי שם .וכשיטה זו כ' רש"י בר"ה (כט,ב) דברכת היין אינה באה אלא לי שהמברך
צריך שיטעום וא"א להינות בלא ברכה[ .וצ"ע סתירת דבריו מהא דעירובין .ואילו
הרמ"א שם כתב דנוהגים לברך על הכוס ולהטעימו לתינוק הנימול .וביאר הגר"א שם
דס"ל דא"צ טעימה אלא משום כבוד הברכה ,ומשמע ברמ"א דרק ביו"כ כיון דא"א בענין
אחר סמכינן על שתיית הקטן הנימול ,וכ"כ הגר"ז בסי' קצ ס"ד [ע"ש שהאריך לבאר את
שתי השיטות הנ"ל].
שיעור הטעימה מכוס של ברכה – יעויין בפסחים קז,א דאם לא טעם מלא לוגמיו לא
יצא ונחלקו הראשונים האם דין זה קיים בכל כוס של ברכה או רק בכוס של קידוש ולא
בשאר כוסות של ברכה שבהם א"צ שתיית מלא לוגמיו .ולכא' יש לדון שהדבר תלוי
בצדדים הנ"ל.
וכן אם דוקא המזמן צריך לברך בפה"ג בשו"ת חכם צבי (ס"ס קס"ח) כתב דאין המזמן
יכול בגמר ברהמ"ז ליתן את הכוס לאחר שהוא יברך עליו בפה"ג ,והביא ראיה מרש"י
בעירובין הנ"ל שכתב שהגדול מברך בפה"ג והקטן שותה ולא כתב שהקטן עצמו יברך,
אלמא ברכת בפה"ג היא חלק מסדר אמירת הברכה .אך הגרק"א בשו"ע (קצ,ד) נקט
בפשיטות דאחר יכול לברך בפה"ג ולשתות [הובאה מחלוקתם בבה"ל קצ,ד) ולכא'
מחלוקתם תליא בהנ"ל .וכ"כ בגר"ז (קצ,ד) דתליא אם בפה"ג הוא חלק מסדר הברכות
או שרק בא להתיר את השתיה.
אך יש לדון בשיטת הגרעק"א גם לסוברים דבפה"ג הוא חלק מנוסח הברכות ,דלכא' ל"ג
מהא דסי' קצד,ג דשלשה שאכלו וכל אחד יודע רק ברכה אחת יכול כל אחד לברך בקול
הברכה שיודע ולהוציא את חבריו ,וה"נ יוכל המזמן לברך ברכה"ז והשותה לברך בפה"ג.
וראית החכ"צ יש לדון דרש"י מיירי כשהקטן שותה ,וקטן ודאי אינו יכול להוציא גדול
בברכת בפה"ג ,משא"כ כאשר גדול שותה יתכן דגם רש"י יודה דשרי לחלק הברכות
לשני אנשים באופן שכל אחד יוציא את השני.
וצ"ע מהא דסי' רעא,ד דאם התחיל בסעודה מבעו"י ונכנסה שבת פורס מפה ומקדש,
ואם שותה יין אינו אומר בקידוש את ברכת היין ,ולכא' אם היא חלק מהקידוש מה יועיל
מה שמברך בפה"ג מבעו"י שהוא חול.

שבוע פרשת לך לך  -מסלול חלק ג
וער

עיון

ג קלח לולסמ  -ךל ךל תשרפ עובש ההלכה

שבוע פרשת לך לך – קידוש על היין – על איזה יין
מקדשים
מסימן רעא סעיף טו
עד סוף סימן ערב

א] הפסק בין הקידוש לשתיה  -א ,קידש וקודם שטעם הפסיק בדיבור ,האם
חוזר ומברך ,ומ"ט( :א) ברכת בפה"ג( .ב) ברכת הקידוש .ב ,מה הדין בהפסיק
בדברים השייכים לסעודה.
ב] נשפך היין קודם שטעם ממנו  -א ,האם חוזר ומברך בפה"ג( :א) אם היה
בדעתו לשתות עוד יין( .ב) לא היה בדעתו לשתות עוד יין( .ג) אם לא נשפך
לגמרי ,אך לא נשתייר בו מלא לוגמיו .ב ,האם חוזר ומקדש( :א) כשלא יצא
ממקומו( .ב) אם יצא ממקומו בינתיים.
ג] יין לקידוש :א ,על איזה יין יברך למצוה מן המובחר .ב ,יין מגולה( :א) מה
הדין ומ"ט( .ב) מה דינו אם היה מגולה רק שעה אחת .ג ,יין מתוק מאד:
(א) שנתמתק מחמת שנתבשלו הענבים יותר מדי בחמה( .ב) מתוק מחמת
הפירות עצמם ,ומ"ט .ד ,יין חי( :א) אם הוא חזק עד שיכול לשאת על חד תלת
מיא( .ב) כיצד ראוי לנהוג בו.
ד] קידוש והבדלה על יין לבן  -א ,האם מקדשים עליו בלילה( :א) לכתחילה.
(ב) בדיעבד( .ג) מהו מנהג העולם בזה .ב ,האם מבדילים עליו .ג ,האם
מקדשים עליו שחרית.
ה] לקדש על חמר מדינה  -א ,דעה הראשונה( :א) באיזה מקום יכולים לקדש
עליו( .ב) מה דין חלב ושמן ,ומ"ט( .ג) מה דין מים ,ומ"ט .ב ,מהי הדעה השניה.
ג ,לדעת הרא"ש( :א) בקידוש הלילה( .ב) בקידוש היום .ד ,במקום שאין היין
מצוי .ה ,במקום שהיין מצוי .ו ,כשחביב לו יין שרף .ז ,מי שאינו שותה יין
מחמת נדר ,על מה יקדש( :א) אם יש אחרים עמו( .ב) בשאין אחרים עמו.

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

עיון

ג קלח לולסמ  -ךל ךל תשרפ עובש ההלכה

זער

לפלפולא
דין יין לבן

השתתפות במסגרת זו מותנית בלימוד ההספק השבועי בשבוע זה במשך לפחות שעה

ח"ג

גמ' ב"ב צז,ב בעא מיניה רב כהנא חמוה דרב משרשיא כרבא ,חמר חווריין מהו ,אמר חיה
"אל תרא יין כי יתאדם" (משלי כג,לא).
בביאור דברי הגמ' הפוסלת יין לבן מצינו שנחלקו הראשונים:
דעת הרשב"ם (שם ד"ה אמר ,כי) והריטב"א [ולב"י סי' ער"ב ס"ד כך גם דעת הרי"ף
הרא"ש והרמב"ם שהסוגיא עוסקת רק בנסכים בהם צריך דווקא יין אדום .אבל לקידוש
היין הלבן כשר לכתחילה .דעת התשב"ץ (ח"א סי' פ"ה) שפסול יין לבן רק לנסכים,
ומדובר במקרה שהלובן מעיד על גריעות .אבל יין לבן בתחילת בריאתו הרי הוא כשר
לכתחילה אפילו לנסכים וכ"ש לקידוש ,וכן מצינו במאירי (ב"ב צז,ב) שהכשיר ביין לבן.
אמנם דעת הרמב"ן (שם) והר"ן [שם ,וכן לכאורה גם דעת הרמ"ה] שדברי הגמ' נאמרו
הן על נסכים והן על קידוש ,שבשניהם יין לבן פסול אף בדיעבד כיון שאין שם 'יין' עליו,
למרות שהוא חשוב ועולה על שולחן מלכים [לדעתם ,היינות הלבנים שבזמנינו פסולים
לקידוש אף שהם משובחים וטובים].
להלכה :יעויין בתשב"ץ שסיים בדבריו (שם ובח"ג סי' רמו] 'זה נראה לי בזה לענין
הלכה ,אבל לענין מעשה אני חושש לדברי הרמב"ן ז"ל שלא לקדש עליו ולא לצאת בו
בארבע כטסות'.
גם הנמוק"י (ב"ב שם) לאחר שהביא את דעת המכשירים והאוסרים ,כתב :ומ"מ לענין
פסקא דמילתא מסתברא דלא יקדש על יין לבן אלא בשעת הדחק שאין לו אדום.
אמנם הטור נקט (ע"פ הב"י שהבין זאת ע"פ הטור בסי' תע"ב) שאפשר לכתחילה
לקדש על יין לבן ,וכן כתב השו"ע (שם) שהמנהג כדעה הראשונה להכשיר את היין
הלבן אף לכתחילה.
אולם המשנ"ב (סי' ער"ב ס"ק י) הביא מהב"י שלכל הדעות מצוה לחסר אחר יין אדום.
עוד הביא (שם ס"ק יב) מהא"ר (שכתב ע"פ הנמוק"י דלעיל ,וכ"כ בקצות השולחן ח"א
סי' פ ס"ק י) שביין לבן יותר מידי [לכא' היינו היין הלבן המצוי כיום] יש לירא שמים
להחמיר ולחוש לדעת הרמב"ן שלא לקדש עליו ,אא"כ אין לו יין אדום או שהיין האדום
אינו משובח [והוא חידוש שלא נזכר בא"ר שכתב רק שזהו אם אין לו יין אדום כלל].
ויש לעיין בדעת המשנ"ב האם היין הלבן קודם למיץ ענבים אדום .שהרי מחד היין
נחשב למצוה מן המובחר ועדיף על פני מיץ ענבים .ומאידך מיץ ענבים אדום כשר לכו"ע
ואילו היין הלבן פסול לרמב"ן .אך מאידך יש לדון דהרי כבר כתב המשנ"ב שאם היין
האדום אינו משובח יקדש על היין הלבן ומסתברא שמיץ הענבים נחשב ל'אינו משובח'
כלפי היין הלבן וצ"ע.

שבוע פרשת וירא  -מסלול חלק ג
חער

עיון

ג קלח לולסמ  -אריו תשרפ עובש

ההלכה

לבקשת רבים הננו לפרסם שאלות שבוע זה ,על מנת שיוכלו
לעיין קודם הגעת הגליון הבא .תשובות לשבוע זה יש לשלוח
רק עם גליון הבא ולא עם גליון זה

שבוע וירא – שיהיה קידוש במקום סעודה – דיני
בציעת הפת בשבת
מסימן רעג סעיף א
עד סוף סימן רעד

א] קידוש במקום סעודה  -א ,מנלן .ב ,האם חשיב מקום סעודה( :א) בבית אחד מפינה
לפינה ,לכתחילה ובדיעבד( .ב) בנמלך לאכול בחדר אחר( .ג) מבית לסוכה ,ומסוכה
לבית ,כשהסוכה בתוך הבית ,ומפסיקה ביניהם רק מחיצת הסוכה ,לכתחילה ובדיעבד.
(ד) בסוכה העשויה מחוץ לבית ,לכתחילה ובדיעבד( .ה) ברואה מקומו מבית לחצר
או מבית לבית ,לכתחילה ,ומ"ט .ובדיעבד( .ו) כשקידש על דעת לאכול במקום אחר.
ב] קידוש במקום סעודה ,בנמלך  -א ,קידש ונמלך לאכול במקום אחר( :א) אם עדיין
לא אכל כזית במקום הקידוש( .ב) אם כבר אכל כזית .ב ,קידש ולא סעד ,האם יצא ידי
קידוש ,ומה החידוש בזה.
ג] אכילה לאלתר במקום הקידוש  -א ,איך יש לנהוג לכתחילה .ב ,מה הדין כשקידש
בסתמא ,ואח"כ אכל לאלתר .ג ,כשקידש על דעת לאכול לאלתר ,ונאנס ולא אכל מיד.
ד ,במקרה הנ"ל ,אם גם יצא לחוץ וחזר למקומו .ה ,כשקידש בחדר זה על מנת לאכול
מיד בחדר אחר והם תחת גג אחד ,או מארעא לאגרא וע"י ההליכה נשתהה .ו ,כשקידש
היתה דעתו שלא לאכול מיד ,אך לבסוף היה השיהוי מחמת אונס .ז ,כשהפסיק
בדברים שהם לצורך הסעודה.
ד] האם יכול לברך ולהוציא אחרים כשאינו אוכל עמהם  -א ,בגדולים ,ומ"ט .ב,
בקטנים ,ומ"ט .ג ,בקידוש של לילה ובקידוש של יום ,ומ"ט .ד ,האיך מתקיים קידוש
במקום סעודה .ה ,בברכת המוציא על הפת .ו ,אשה אלמנה שאינה יודעת לקדש,
באיזה מקום תשמע קידוש ,ומ"ט .ז ,להוציא אלו שיודעים בעצמם לקדש( :א)
לכתחילה( .ב) בדיעבד ,ומ"ט.
ה] גדר סעודה לענין קידוש במקום סעודה  -א ,מהו השיעור( :א) באכילה ,ומ"ט( .ב)
בשתיה ,ומ"ט .ב ,האם נחשב מקום סעודה( :א) בשותה שכר או חמר מדינה ,ומ"ט.
(ב) בשותה כוס של יין ,בקידוש הלילה ובקידוש היום( .ג) באכילת פירות ,בקידוש
הלילה ובקידוש היום ,ומ"ט .ג ,מהי שיטת הגר"א באוכל מיני תרגימה או שותה יין .ד,
איך ינהג בכוס של ברית מילה .ה ,קידש ושמע שכנו האם יוצא (א) כששולחנו ערוך
לפניו( .ב) כשאין שולחנו ערוך לפניו( .ג) מ"ש מהבדלה דבעינן בה קביעות לכתחילה.
(ד) האם מעכב כוונה לצאת ידי המצוה ולהוציא.
תשובות לעמוד זה יש לשלוח עם הגליון הבא

עיון

ג קלח לולסמ  -אריו תשרפ עובש
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טער

משנה ברורה
חלק ג

(סימנים שא  -שדמ)

חזרה

כללי השתתפות בשאלות החזרה

עיון

פר

הרזחה תולאשב תופתתשה יללכ

ההלכה

כללי ההשתתפות בשאלות החזרה
על משנה ברורה חלק שלישי
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

שאלות החזרה על חלק שלישי מחולקות לשני חלקים :חלק א
סימנים רמב-ש .חלק ב סימנים שא-שדמ.
שאלות החזרה לסימנים רמב-ש ,מפורסמים בגליון זה ובגליון
הבא  -רב .שאלות החזרה לסימנים שא-שדמ מפורסמים בגליון
זה ובגליון הבא  -רב.
זכאים להשתתף בשאלות החזרה רק מי שהשתתפו במסגרת
'עיון ההלכה לכה"פ בחמשה עשר גליונות מתוך עשרים ותשעה
הגליונות בהם נלמד חלק ג {גליונות קע-קצח}{ .ניתן לבדוק
תשובות שהתקבלו בקו שמספרו.}076-8178002 :
שאלות החזרה הכלליות מיועדות למשתתפי מסלול 'עיון ההלכה
 חלק רביעי' .משתתפי מסלול 'עיון ההלכה  -חזרה חלק שלישי',לא יכולים במקביל להשתתף גם בשאלות החזרה הכלליות על
חלק שלישי.
יש להשיב על לפחות  50שאלות מתוך  57השאלות בח"א .ולפחות
 40שאלות מתוך  44שאלות בח"ב{ .מספר השאלות מתייחס
לסימני המשנ"ב ,כמה אותיות בסימן אחד נחשב שאלה אחת}.
ניתן להשתתף באחד משני חלקי השאלות (ח"א או ח"ב) על
משנ"ב חלק שלישי ,או בשניהם יחד ,המשתתפים בשני החלקים
יכללו בהגרלה נוספת כמפורט להלן.
מטרת השאלות :שינון וחזרה על ההלכות וליבונם על ידי כתיבה,
לפיכך נקבע זמן מינימום של חזרה על כל אחד משני החלקים,
 8שעות לפחות .ניתן להכליל בזמן החזרה את זמן כתיבת
התשובות .החזרה כוללת לימוד שו"ע ומשנ"ב על כל הסימנים
הנכללים בשאלות ,בלא ביה"ל ושעה"צ [שאלות על ביה"ל ושעה"צ
צויינו בסוגריים מרובעות ,ואין חובה להשיב עליהם] .מובן שאין
להשתמש כלל בתשובות שנכתבו בעבר ,חובה לכתוב מחדש את
התשובות.
יש למלא את טופס סימון התשובות לשאלות חלק שלישי ,המופיע
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הרזחה תולאשב תופתתשה יללכ
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להלן לאחר השאלות ,כולל כל הפרטים המופיעים שם ,ולשלוח
יחד עם התשובות .יש להפריד תשובות אלו מתשובות עיון ההלכה
במסלול הלימוד השבועי.
ניתן לשלוח תשובות בדוא"ל כפי כללי שליחת התשובות הרגילות
בדוא"ל ,יש לצרף טופס מיוחד לתשובות אלו ,ניתן לקבל את
הטופס בשליחת הודעה לדוא"ל המערכת iyun1@iyun.co.il :יש
לשלוח את התשובות בהודעה נפרדת מהתשובות הרגילות ולציין
בכותרת :תשובות לשאלות חזרה על חלק –ח"א  /ח"ב .המענה
הממוחשב ישיב הודעה על קבלת תשובות רגילות ולא תשובות
חזרה ,במערכת התשובות ימויינו בע"ה.
זמן עניית התשובות לשני החלקים ,ושליחתם למערכת ,עד 'זאת
חנוכה' תשפ"ג הבעל"ט בלבד.
בין המשיבים בכל חלק וחלק שיעמדו בכללים ,יוגרלו בע"ה
ובל"נ  50מלגות בסך  ₪ 2.000כל מלגה .סה"כ  ₪ 100.000לכל
חלק .כמו"כ יוגרלו  25מלגות נוספות למשיבי השאלות על כל
חלק שלישי בשני החלקים ,בסך  ₪ 1.000כל מלגה .סה"כ מלגות
שיוגלו בע"ה .₪ 225.000
בנוסף יחולקו בל"נ לכלל משיבי שאלות החזרה שיעמדו בכללי
התשובות ,שוברי סבסוד לביגוד לקראת חג הפסח תשפ"ג
הבעל"ט וכן ספר 'עיון ההלכה – משנ"ב ח"ג' לאחר שיצא לאור
בע"ה.
קו בדיקת תשובות שיתקבלו במערכת יעודכן בע"ה בשולחי
התשובות לשאלות החזרה ,לאחר כחודש מזמן המועד האחרון
לשליחת התשובות ,התשובות יושמעו בקו תחת הקודים דלהלן:
חלק א – גליון  ,1001חלב ב גליון .1002
רשימת שמות המשיבים וזוכי ההגרלה יפורסמו בע"ה בגליון חג
הפסח תשפ"ג.

©
בשאלות 'עיון ההלכה' הושקע עמל וממון רב ,אין להעתיק
שאלות אלו ולפרסמם בכל צורה שהיא ,כולל במאגרי מידע או
בספרים וכד' ,בלא אישור בכתב ממערכת 'עיון הפרשה'

חזרה

שאלות חזרה על חלק ג (ח"ב)
בפר

עיון
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חזרה כללית משנה ברורה חלק שלישי
[חלק ב  -מסימן שא עד סימן שדמ]

סימן שא  -באיזה כלים מותר לצאת בשבת ואיזה מהם אסורים
נט] כללי דיני הוצאה [ -א ,דבר שאינו מלבוש ולא תכשיט( :א) איך
הוא נקרא( .ב) מה דין המוציאו כדרך הוצאה( .ג) מה הדין להוציאו
שלא כדרכו בחול .ב ,דבר שהוא מלבוש או תכשיט( :א) מה דינו מן
התורה( .ב) מה אסרו רבנן ,ומאלו טעמים .ג ,דבר שאינו עשוי למלבוש
גמור ,אלא לאצולי טינוף ,מה נקרא .ד ,מלבוש גמור ,אך עשוי להציל
מן הגשמים ,מה גדרו .ה ,תכשיט גמור שנשאו בידו ,מה נקרא ומה
דינו ].ו ,טלית( :א) באיזה אופן מותר להתעטף בה ,להביאה לבית
הכנסת ,ומ"ט( .ב) מדוע הותר באופן שכעת אינו כסות הגוף ואינו
חייב בציצית .ז ,מה הדין לצאת במלבושים דידן כשהוא לבוש בהם,
ומגביהם מעט כדי שלא יתלכלכו ,ומ"ט.
סימן שב  -דיני נקוי וקפול הבגדים בשבת
ס] כיבוס וסחיטה  -א ,כיבוס וסחיטה בשיער או עור ,האם שייך( :א)
בעור([ .ב) בשיער תלוש( .ג) בשיער מחובר ].ב ,אי אמרינן 'שרייתו זו
היא כיבוסו'( :א) בבגד שיש עליו לכלוך( .ב) בבגד שאין עליו לכלוך ,מים
מרובין או מועטין( .ג) במתכוין לכבס( .ד) דרך לכלוך( .ה) בניגוב כוס
רטובה( .ו) בקינוח ידיו במפה( .ז) בבגד שתינוק הטיל עליו מי רגלים,
ומ"ט( .ח) בבגד שיש עליו צואה ומ"ט .ג ,אי איכא חשש שמא יסחוט:
(א) במים מרובים ,בבגד שאין דרך להקפיד על מימיו הטפוחים .או
בדבר שהדרך להקפיד בחול על מימיו הבלועים בו( .ב) במים מועטים.
(ג) לקנח בבגד שמקפיד עליו ,מים מרובים שעל השולחן.
סימן שג  -דיני תכשיטי אשה
סא] דברים שאסרו חכמים לצאת בהם לרשות הרבים  -א ,השיטות
וההלכה( :א) לצאת בהם מבית לחצר( .ב) להתקשט בהם בחצר
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שאינה מעורבת ,ומ"ט( .ג) להוציאם לחצר המעורבת ,או בבית( .ד)
בכבול ופאה נכרית ,ומ"ט .ב ,רה"ר שלנו( :א) מאיזה טעם יש מקום
לומר שאין עליו דין רה"ר( .ב) איך נידון אם אין עליו דין רה"ר( .ג)
הכרעת המחבר .ג ,נשים דידן מנהגן לצאת בכל תכשיטין( :א) מה הדין
בזה מעיקר הדין( .ב) מהו לימוד הזכות על מנהגן([ .ג) האם סומכין על
היתרים הללו].
סימן דש  -על איזה עבד מצווה על שביתתו
סב] שביתת עבדו  -א ,האם רבו מצווה עליו( :א) עבד שמל וטבל לשם
עבדות ,וקבל עליו כל מצוות עבדים( .ב) עבד הקנוי לישראל קנין הגוף,
אבל לא מל ולא טבל ,רק קיבל עליו ז' מצוות בני נח( .ג) עבד הקנוי
לישראל קנין הגוף ,ולא מל ולא טבל ,וגם לא קיבל עליו אפילו ז' מצוות
בני נח .ב ,אמר לו האדון שיעשה לעצמו ויזון עצמו ביום השבת ,מי שרי
לעשות לצורך מזונותיו( :א) כשהתנה עמו מע"ש( .ב) התנה בשבת( .ג)
לצורך ישראל אחר ,ומ"ט( .ד) לא אמר לו ,רק העבד עושה מעצמו ורוצה
ליזון ממנו ,האם מותר .ג ,שכירו ,האם מצווה על שביתתו( :א) נכרי גמור.
(ב) קיבל עליו ז' מצוות( .ג) נכרי שהשכיר לכמה שנים.
סימן שה  -במה בהמה יוצאת בשבת
סג] שביתת בהמתו  -א ,מנא ילפינן לה .ב ,האם בהמה יוצאת ,ומ"ט:
(א) בדבר שמשתמרת בו( .ב) בדבר שאינה משתמרת בו( .ג) בדבר
שהוא מעט יותר ממה שהיא צריכה לשמירה( .ד) בדבר שהוא לנוי
ולא לשימור( .ה) דבר העשוי לנוי ודרך לעשות כן לבהמה בחול( .ו)
שמירה שאין בנות מינה צריכות לה והיא צריכה ,כגון פרה מורדת.
ג ,דבר העשוי לשמירת גופה ,כגון לשמרה מפני הצער או לבריאותה
וטובתה ,מה הדין ומ"ט .ד ,באיזה אופן אסור שמא יפול ואתי לאתויי.
ה ,נושא את עצמו( :א) לשאת אדם ,האם מותר( .ב) האם מצווה
בשביתת בהמתו ,שלא לשאת אדם ,ומ"ט( .ג) נכרי המוליך בהמתו של
ישראל להשקותה ,האם מותר שיתן על הבהמה בגדיו.
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סימן שו  -באיזה חפצים מותר לדבר בשבת
סד] ממצוא חפציך ודבר דבר  -א ,בדבר הרשות ,האם מותר לומר
לחבירו( :א) לך למקום פלוני למחר( .ב) לך למקום פלוני למחר לקנות.
ב ,בדבר מצוה ,האם מותר לומר לחבירו( :א) לך למקום פלוני למחר
לקנות( .ב) לקצוץ סך ,ובאיזה אופן ,ומ"ט( .ג) לילך למקום פלוני
לקנות בשבת .ג ,היה שכיר שבת ,חודש ,שנה ,או שבוע( :א) האם נותן
לו שכר שבת( .ב) האם אחריות שבת עליו( .ג) אם לא שמר בשבת,
האם יכול לנכות לו משכרו ,ומ"ט( .ד) איך תובע שכרו .ד ,שכרו לימים,
שבעד כל יום יתן לו כך וכך ,והוא שומר גם בשבת( :א) האם נותן לו
שכר שבת ,ומ"ט( .ב) והאם מותר בדרך מתנה( .ג) האם אחריות שבת
עליו .דה ,בבהכ"נ ,האם מותר להכריז מצוות .ו ,מה הדין ליתן מתנה
לחבירו( :א) כשאינו לצורך שבת ויו"ט ,ומ"ט( .ב) כשהוא לצורך שבת
ויו"ט( .ג) ליתן לחתן הדורש.
סימן שז  -דיני שבת התלוים בדבור
סה] שמא ימחוק או שמא יקרא בשטרי הדיוטות  -א ,כתב כמה
אורחים זימן וכמה מגדים הכין להם ,מה הדין ומ"ט לקרוא מתוך זה:
(א) בסעודת שבת( .ב) בסעודת מצוה .ב ,שטרי חובות וחשבונות ,מה
הדין והטעם( :א) לקרותם( .ב) לעיין בהם בלא קריאה( .ג) באגרות
של שאלת שלום .ג ,בכותל או וילון שיש בו צורות חיות משונות או
דיוקנאות של ב"א של מעשים ,האם מותר לקרוא ,ומ"ט .ד ,האם יש
חילוק בין כתוב בלשון לע"ז ללשון הקדש( :א) בשיחת חולין וסיפורי
מלחמות ובאגרת שלום ומ"ט( .ב) בשטרי חובות וחשבונות .ה ,וכל
שאסור לקרותו ,מה דינו לענין טלטול בשבת.
סימן שח  -דברים המותרים והאסורים לטלטל בשבת
סו] איסור טלטול מוקצה  -א ,מפני מה גזרוהו חז"ל .ב ,מה הם ארבעת
החלקים של מוקצה .ג ,מוקצה מחמת חסרון כיס( :א) מה נכלל בזה.
(ב) מה דינו .ד ,בקביעת מקום מפני גדלו או מפני כבדו ,האם נתבטל
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שם כלי ממנו .ה ,כלי שמלאכתו לאיסור ,מה נכלל בזה .ו ,כלי שמלאכתו
לאיסור ,דינו בטלטול( :א) מהו לצורך גופו( .ב) מהו 'לצורך מקומו'( .ג)
טלטולו מחמה לצל .ז ,במשמש לבסיס לאיסור בין השמשות .ח ,כלי
שמלאכתו להיתר ,דינו בטלטול( :א) לצורך הכלי שמא ישבר או יגנב.
(ב) שלא לצורך כלל ,ומהו גדר שלא לצורך.
סימן שט  -טלטול ע"י דבר אחר אם מותר בשבת
סז] בסיס  -א ,כשהניח המוקצה לא היה דעתו בפירוש שישאר שם
בשבת ,ואח"כ שכחו שם ,האם נעשה בסיס .ב ,בדרך אקראי .ג ,המפה
העליונה שעל השולחן שהמנורה עליה ,ומ"ט .ד ,בסיס בתחילת
השבת על דעת שישאר שם בכניסת השבת ,או כל השבת ,מה הדעות
ומה ההלכה .ה ,בחשב בסתמא שיהיה מונח עליו המוקצה בשבת .ו,
כשבדעתו עד איזה זמן קודם שקיעת החמה .או לסלק בבין השמשות
של מוצ"ש .ז ,הניחם שם כדי שיטלם בשבת ,האם הותר לדעת הי"א:
(א) להגביה עם המוקצה( .ב) או דוקא לנער.
סימן שי  -דיני מוקצה בשבת
סח] בסיס לאסור ולמותר  -א ,ביטול הכיס לבגד כשפי הכיס בלבד
תפור( :א) האם נעשה הבגד בסיס ,ומ"ט( .ב) האם צריך לנער את
המעות קודם שיטלטל את הבגד ,ומ"ט .ב ,כשהכיס תפור לאורכו
בבגד( :א) האם כל הבגד נעשה בסיס([ .ב) בשכח את המעות,
האם צריך לנערם] .ג ,ביטול מגירה לשולחן( :א) באופן שאי אפשר
להוציאה לגמרי מן השולחן ,האם נתבטל ל'עיקר' השולחן( .ב) ביכול
להוציאה לגמרי מן השולחן ,והוא כלי בפני עצמו .ד ,אם יש שם רק
כמה פרוטות ,האם בטלים לגבי הבגד והשולחן .ומ"ט .ה ,כשהתיבה
עשויה להניח בה לחם וסכינים ,וארע שהניח בה מעות ,ואין בה לחם
וסכינים ,האם מותר לטלטל את השולחן ומ"ט.
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סימן שיא  -דיני מת בשבת ושאר טלטול מן הצד
סט] טלטול מן הצד לצורך דבר המותר  -א ,מה הדין .ב ,צנון שטמן
בארץ ,מה דינו ומה הטעם( :א) כשמקצת עליו מגולים ,ולא השריש,
ולא נתכוין לזריעה( .ב) כשאין העלין מגולין כלל( .ג) בכה"ג ,לתחוב
מחט או כוש דרך העפר בצנון וליטלו( .ד) בהשריש ,וגוף הצנון מגולה.
(ה) בנתכוין לזריעה ולא השריש( .ו) צנון שמקצת עליו מגולין והוא
בבית ,מה דינו ,ומ"ט( .ז) מה הדין אם הוא טמון בחול ועפר שמונחין
בקרן זוית ,והכניסן לעשות בו צרכיו( .ח) הניחו שם מבעו"י ,מדוע אין
נעשה הצנון בסיס להעפר .ג ,לקבל מעות בכלי או ע"י בגד ,או לגוררם
בסכין ,האם הוה כטלטול מן הצד ,ומדוע.
סימן שיב  -הנצרך לנקביו במה מקנח בשבת
ע] קינוח  -א ,הכניס אבנים לקנח בהן ואח"כ ירדו עליהן גשמים ונטבעו
בקרקע או בטיט ,באיזה אופן הותר ליטלן לקנח בהן .ב ,צרור שעלו בו
עשבים ,מה הדין ליטלו מן הארץ ע"מ לקנח בו ,ומ"ט .ג ,אחורי הגדר
דשדה חבירו ,האם מותר( :א) ליפנות שם( .ב) ליטול צרור מן השדה,
לקנח( .ג) ליטול מן הגדר ,ומ"ט.
סימן שיג  -טלטול דלת וחלון והמנעול בשבת
עא] תקיעה ,הידוק ,ורפוי בכלים  -א ,מה דין כשמחבר( :א) ע"י
תקיעה( .ב) ע"י הידוק .ב ,מה נחשב תקיעה .ג ,איך נחשב חיבור העשוי
בחריצים (הברגה) .ד ,מה הדין לחברו ברפיון( :א) בדבר העשוי לחברו
בתקיעה( .ב) דבר העשוי לחבר בהידוק( .ג) בדבר העשוי לחברו ברפיון.
(ד) מה דין כיסוי הכלים ,ומ"ט .ה ,כלים שאסור לפרקן ולהחזירן ,מה
הדין לטלטלן( :א) כשדרכן להתפרק( .ב) כשאין דרכן להתפרק .ו,
בספסל שנשמט אחד מרגליו ,האם מותר( :א) להחזירו למקומו ,ברפוי
ובאינו רפוי( .ב) להניח את הצד השמוט על ספסל אחר ,ובטלטול( .ג)
וכשישב עליו כבר כך פעם אחת מבעוד יום ,כשהיה סמוך על ספסל
אחר ,ומדוע.
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סימן שיד  -דברים האסורים משום בנין וסתירה בשבת
עב] מה דין סתירה בכלים  -א ,בסתירה גמורה ,מה השיטות ומה
ההלכה .ב ,סתירה שאינה גמורה ,וסתירה גרועה .ג ,בכלים שאינם
גמורים .ד ,חותמות שבכלים ,כגון שידה ,תיבה ומגדל שהכיסוי שלהם
סגור בקשרי חבל ,מה הדין( :א) להתירו ,ומ"ט( .ב) לחתכו בסכין ,ומ"ט.
(ג) להתיר קליעתו ,ומה דעת הרמב"ם .ה ,חותלות של תמרים וגרוגרות
אם הכיסוי קשור בחבל ,האם מותר ,ומדוע( :א) לסתור שרשרות
החבל ,ומהי שיטת הרמב"ם בזה( .ב) לנתק ולקרוע( .ג) לסתור גופן
של חותלות ,ומ"ט .ו ,מחצלת שתופרים בה פירות האם דמי לחותלות.
סימן שטו  -דברים האסורים משום אהל בשבת
עג] העושה אהל  -א ,קבע ,מדין מה חייב .ב ,הפורס מחצלת או סדינין
וכיו"ב ,באיזה אופן נחשב קבוע .ג ,אהל עראי ,הדין והטעם( :א) בגג.
(ב) במחיצות([ .ג) במחיצה ,באופן שנעשה כדרך לעשותו קבע כגון
באבנים ולבנים] .ד ,נעשית להתיר ,אי אסור משום בנין( :א) לעשות
מחיצת עראי בשביל דופן שלישית של סוכה( .ב) מחיצה המתרת
לטלטל על ידה במקום שאסור לטלטל .ה ,לצניעות ,העושה מחיצה
להפסיק בין אנשים לנשים כששומעין הדרשה .ו ,עשיית גג בלא
מחיצות ,מה הדין( :א) באהל קבע( .ב) באהל עראי ,להגן בפני החמה
או הגשמים( .ג) ושלא להגן .ז ,מחיצות באהל עראי ,באיזה סדר דומה
לבנין קבע .ח ,אהל קבע שאין בגגו טפח ,מה הדין( :א) מדאורייתא( .ב)
מדרבנן .ט ,יש בגגו טפח ולא עשאו קבע ,מה דינו.
סימן שטז  -צידה האסורה ומותרת בשבת
עד] צידה  -א ,באיזה אופן חייב .ב ,מה דין מי שהכניס למקום שאינו
ניצוד בו .ג ,לנעול הפתח והחלון להציל מהקור ,ומ"ט( :א) כשציפור
דרור נכנס לבית דרך הפתח או דרך החלון( .ב) בשאר חיה ועוף ששייך
בהם צידה דאורייתא בבית ,ומ"ט .ד ,דבר שבמינו ניצוד ,מה הדין( :א)
כל שבמינו ניצוד( .ב) שאין במינו ניצוד .ה ,האם בכלל 'במינו ניצוד':
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(א) זבובים( .ב) דבורים( .ג) חגבים טהורים( .ד) דגים .ו ,הפורס מצודה:
(א) ובשעת פריסתו נכנסה חיה לתוכה( .ב) כשנכנסה אח"כ.
סימן שיז  -דין קשירה ועניבה בשבת
עה] קושר ומתיר  -א ,בכללי קושר (א) שלשה קשרים הם ,שחייבים
עליו .אסור מדרבנן .ומותר .מה הם( :ב) יכול להתירו בידו אחת ,ואינו
ניתר מעצמו ,מה דינו .ב ,בכללי מתיר( :א) מהו שחייבים עליו ,מה
אסור מדרבנן .ומה מותר( .ב) האם במלאכת 'מתיר' חייב ,אפילו שלא
ע"מ לקשור ,ובאיזה אופן .ג ,נתקשרו( :א) נתקשרו המשיחות ,ואינו
יכול להתירם ,האם מותר לנתקם ,ומ"ט( .ב) דרכו לעשות עניבה,
ובלא כוונה נקשר ,מה דינו .ד ,דין קשר עניבה ,בקשר אחד למטה .ה,
קשר שאינו של קיימא מה דינו( :א) במעשה הדיוט לשיטת הרמ"א,
כשאינו עשוי להתירו באותו יום .וכשמתירו בתוך שבעה ימים( .ב) שני
קשרים ,ומ"ט( .ג) קשר אחד בראש אחד של חוט או של חבל.
סימן שיח  -דין המבשל בשבת
עו] מבשל  -א ,כמה גווני בבישול ,מה דינם( :א) המחמם את המים,
ומ"ט( .ב) האופה את הפת ,ומ"ט( .ג) המתיך אחד ממיני מתכות ,או
המחמם את המתכת עד שתיעשה גחלת ,ומ"ט( .ד) המבשל כלי אדמה
עד שייעשו חרס ,ומ"ט( .ה) הנותן חתיכת עץ בתנור כדי שיתייבש,
ומ"ט .ב ,לדעת האוסרים בישול בכלי שני ,מה הדין ליתן בו( :א) פת
שנאפתה ,ומ"ט( .ב) שאר דברים([ .ג) ומים ושמן ].ג ,לדעת המתירין,
ומ"ט .ד ,איך נהגו בזה בפת( :א) לכתחילה ובדיעבד בכלי שני ,ובכלי
ראשון( .ב) בכלי שלישי .ה ,מה הדין בכלי שני שהיד נכוית בו.
סימן שיט  -דין הבורר בשבת
עז] בורר  -א ,היו לפניו שני מיני אוכלין( :א) באיזה אופן נחשבים כאוכל
ופסולת ,ואיך צריך לברור( .ב) אם בורר משניהם ביחד הגדולים מתוך
הקטנים ,או להיפך ,מה דינו .ב ,הבורר פסולת מתוך אוכל ,מה הדין( :א)
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לאלתר( .ב) כשהאוכל מרובה .ג ,השריית כרשינין וכדומה במים ,האם יש
בזה חיוב חטאת .ד ,ברירה אלאחר זמן ובעת האכילה( :א) ברר שחרית
לאכול בין הערבים ,או מזמן מופלג מסעודת בין הערבים ,מה דינו( .ב)
שני מיני אוכלים שאוכל בסעודה ומכין לסעודה אחרת לזמן מופלג לה,
האם יש שם בורר .ה ,אוחז בידו ורוצה לאכול ,ובעת האכילה מוציא את
הפסולת ומשליכה( :א) באיזה אופן מותר להשליך זבוב מן הכוס( .ב)
מים שיש בהם תולעים ,האם מותר לסננן לתוך פיו ע"י מפה ומדוע.
סימן שכ  -דיני סחיטה בשבת
עח] סחיטת פירות  -א ,זיתים וענבים ,מה הדין( :א) לסוחטם( .ב)
שתיית מימיהם כשיצאו מעצמם ,ומ"ט( .ג) אם אין עומדים אלא
לאכילה ,ומ"ט .ב ,תותים ורימונים מה הדין ,ומה הטעם( :א) לסוחטם.
(ב) שתיית מימיהם כשיצאו מעצמם בעומדים לאכילה( .ג) ובעומדים
למשקים( .ד) וכשלא נתכוין בעת קיבוצו ,לא לאכילה ולא למשקה,
רק סתמא .ג ,שאר כל הפירות מה הדין והטעם( :א) לסוחטם( .ב)
וכשחשב עליהם בסחיטתו למשקה .ד ,במקום שנהגו לסחוט איזה
פירות לשתות מימיהם ,מה הדין לסוחטם( :א) באותו מקום( .ב)
בשאר מקומות( .ג) כשהדרך להוליך את המשקה ממקום למקום( .ד)
בענין שאף אם היה לכל העולם פירות כאלו הרבה ,לא היו סוחטים
אותם([ .ה) כשנהגו לסוחטם לרפואה בלבד( ].ו) פירות שאין הדרך
כלל לסוחטם בשום מקום ,האם מותר לסוחטם למשקה.
סימן שכא  -דיני תולש בשבת ודין טוחן ודיני תקוני מאכל או מעבד ולש
עט] מלאכת לש  -א ,נתינת מים ,מה הדין( :א) בדבר שהוא בר גיבול.
(ב) באינו בר גיבול .ב ,שינוי בסדר הנתינה בבלילה רכה ,האם הותר
דוקא לצורך אותה סעודה .ג ,לטרוף ביצים בקערה ,מה הדין ,ומה
הטעם .ד ,יינומלין ,שהוא יין ישן דבש ופלפלין ,מה דינו .ה ,לתת קידה
לתוך חומץ ,או לעשות ביצים קשים עם פיטרזיל"ן בחומץ ,מה הדין:
(א) במרובה ,ומ"ט( .ב) במעט.
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סימן שכב  -דין נולד בשבת
פ] לחלק מנות  -א ,לחלק מנות השוות זו לזו ולהטיל גורל עליהן ,מה
הדין ומ"ט( :א) לבני ביתו( .ב) עם אחרים או שכנים .ב ,לחלק בלי גורל
מנות השוות זו לזו ,מה הדין והטעם( :א) עם אחרים או שכנים([ .ב)
בני חבורה המקפידים זה על זה .ג ,שאילה( :א) בסתם שכנים( .ב)
בבני חבורה המקפידים זה על זה] .ד ,ליתן מנה גדולה כנגד מנה קטנה
ולהטיל גורל עליהם ,לבני ביתו :ה ,להטיל גורל בשבת( :א) כדי לחלק
איזה דבר ,ומה הדין במקום דאתי לאינצויי( .ב) בדבר מצוה.
סימן שכג  -דין השאלה וקנין צרכי שבת והדחת הכלים וכו'
פא] הדחת כלים בשבת  -א ,לצורך סעודה( :א) בליל שבת לצורך מחר.
(ב) לאחר סעודה שלישית בסתמא( .ג) אם יודע שיצטרך להם .ב ,יש
לו עשר כוסות ואינו צריך אלא לאחת ,האם רשאי להדיח כולן ,ומ"ט .ג,
אם יודע שלא יצטרך עוד לכלים אלו ,ומ"ט .ד ,כלי שתייה( :א) להדיחן
כל היום ,ומ"ט( .ב) אם ברור לו שלא ישתה עוד שוב .ה ,לשפשף כלים
לנקותם( :א) בנתר וחול( :ב) לשטוף זכוכית בשיבולת שועל להצהירו,
ומ"ט .ו ,לשפשף כלים בגרתקן( :א) כלי כסף ,ומ"ט( .ב) שאר כלים.
סימן שכד  -דיני הכנת מאכל לבהמה לשבת
פב] לצורך מאכל בהמה  -א ,המאכיל לבהמה לאלתר ,האם שרי( :א)
משום 'טוחן'( .ב) משום מטרח באוכלה .ב ,ליתן מאכל בפיהם של
תרנגולים ,מה הדין ובאיזה אופן( :א) מדין טירחא( .ב) מצד מוקצה.
ג ,האם נחשבים שמזונותיהם עליך ,ומ"ט( :א) דבורים ,כשהן שלו.
(ב) יוני שובך ויוני עליה( .ג) אווזין ותרנגולים [ויוני בייתות( ].ד)
האם מותר ליתן חיטים לפני עופות בשבת שירה ,ומ"ט( .ה) כלב([ .ו)
תולעת המשי ,באיזה אופן מאכילה ,ומ"ט].
סימן שכה  -א"י שעשה מלאכה בעד ישראל
פג] הנאה ממלאכה של נכרי  -א ,אפאה נכרי( :א) בשבת( .ב) האם
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מותר ליתן מעות לנכרי מע"ש ,ע"מ שיתן לו הפת בשבת ,ומ"ט .ב,
דין הנאה ממלאכה שעשה נכרי( :א) עבור ישראל בעשאה בעצמו
בלא ציווי ישראל( .ב) מדבר שספק אם ליקטן הנכרי בשביל ישראל.
(ג) ומה הדין במו"ש .ג ,הובא מחוץ לתחום ,מה דינו לישראל( :א)
כשהביא הנכרי לעצמו ,ומ"ט( .ב) אם הביא בשביל ישראל .ד ,הנאה
מדבר שהובא מחוץ לתחום ,איך מחשבים 'בכדי שיעשו' .ה ,הנאה
מדבר שספק אם הובא מחוץ לתחום ,מה השיטות ,הטעם ,וההלכה.
סימן שכו  -דיני רחיצה בשבת
פד] רחיצה בשבת  -א ,מה הדין ,והטעם .ב ,מה נחשב רחיצת הגוף
האסורה[ .ג ,מה הדין במצטער ].ד ,האם מותר לשפוך על גופו
ולהשתטף במים שהוחמו מע"ש .ה ,לרחוץ פניו ידיו ורגליו או שאר
איברים ,כל שאינו רוחץ כל גופו( :א) במים שהוחמו בע"ש( .ב)
שהוחמו בשבת .ו ,במה צריך להיזהר במקום שנוהגין להחם המקוה.
ז ,רחיצה במים שהופשרו בשבת ,האם מותרת .ח ,טבילת אדם( :א)
לטומאתו( .ב) לקריו([ .ג) טהור ,שרוצה לטבול לתוספת קדושה].
סימן שכז  -דיני סיכה בשבת
פה] דין סיכה גירוד וסירוק בשבת  -א ,לחושש במותניו ,מה הדין( :א)
בשמן וחומץ ,ומ"ט( .ב) ביין וחומץ ,או באחד מהן( .ג) בשמן לבדו,
וכן על גב המכה( .ד) בכל שמן ,במקום שאין נוהגים לסוך בשמן אלא
לרפואה .ב ,לסוך בשמן( :א) במדינותינו ,את הראש כשיש בו חטטין.
(ב) כשיש לו נפח בכל מקום שהוא .ג ,גירוד וסירוק ,מה הדין( :א) בכלי
העשוי לכך ,ומ"ט( .ב) כשידיו או רגליו מטונפות בטיט וצואה ,ומ"ט.
(ג) לגרד בידיו על הבשר ,וממה צריך להיזהר( .ד) באיזה כלי מותר
לתקן השערות ,ובאיזה אופן.
סימן שכח  -דין חולה בשבת
פו] דברי הרופא ודברי החולה  -א ,האם מחללין שבת על פי הרופאים,
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ומ"ט( :א) רופא יהודי( .ב) רופא נכרי .ב ,חולה שאומר' ,צריך אני
לתרופה פלונית' ,והרופא אומר שא"צ ,למי שומעים .ג ,רופא אחד
אומר צריך ,ורופא אחד אומר אינו צריך האם מחללין( :א) כששניהם
שוים( .ב) כשאחד מהם מופלג בחכמה( .ג) האם נאמן להכחיש
המומחה להקל.
סימן שכט  -על מי מחללין שבת
פז] לחלל השבת  -א ,רוב וקבוע בפיקוח נפש ,איך נידון ,ומ"ט( :א)
חצר שהיו בה תשעה נכרים וחד ישראל ,ונפלה עליהם מפולת( .ב)
ב'קבוע' ,מה הדין ,ומ"ט .ב ,האם מחללין עליו שבת ,כשא"א לומר
'חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה' ,כגון שאינו יכול
לחיות אלא לפי שעה .ג ,הרואה ספינה מטורפת בים ,או כה"ג ,ויש
בה ישראל ,כשהוא משער שיבוא לידי סכנה( :א) האם מצוה להצילו
בעשיית כמה מלאכות( .ב) באופן שיש סכנה או ספק סכנה למציל,
ומ"ט( .ג) כיצד יש לשקול את הדברים ,ומ"ט .ד ,היוצאים להציל ,האם
חוזרים בכלי זיינם ,ומ"ט.
סימן של  -דיני יולדת בשבת
פח] מלאכה והדלקת הנר ליולדת  -א ,לאלו דברים מחללין עליה שבת,
ומ"ט .ב ,איך ראוי שתנהג אשה שהגיעה לחודש ט' .ג ,לצורך מה
מדליקין ליולדת נר .ד ,האם משנין במה שיכולין לשנות ,ומ"ט .ה ,דיני
שלשה ,ושבעה ,ושלשים יום.
סימן שלא  -דין מילה בשבת
פט] האם ימול בשבת ,ומ"ט  -א ,אדם שלא מל מעולם .ב ,אם לא פרע
מעולם .ג ,מוהל שבא ואמר שכבר מל פעם אחת בחול ,האם נאמן או
צריך להביא ראיה .ד ,שני מוהלין האם ימולו מילה אחת בשבת שזה
מל וזה פורע .ה ,המציצה האם יכול להיות ע"י אחר ,ומ"ט .ו ,לא מל
מעולם ,האם יכול למול( :א) בשבת( .ג) ביו"ט ,או ביום טוב שני של
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גלויות .ז ,מל כבר פעם אחת ,ואיכא מוהל אחר ,האם ימול( :א) בשבת.
(ב) אם הוא אבי הבן ,ומ"ט.
סימן שלב  -שלא לילד הבהמה בשבת
צ] חשש דאתי לידי שחיקת סממנים ברפואת בהמה  -א ,האם גזרו
בזה משום שחיקת סממנים כמו ברפואת אדם ,ומ"ט .ב ,לעשות
בשבילה שום מלאכה דאורייתא( :א) ע"י ישראל( .ב) ומה הדין ע"י
נכרי[ ,ומ"ט][ .ג ,חילוקים בחשש ד'אדם בהול'( :א) האם יש לחלק
בין איסור שבת לשאר איסורים( .ב) בדבר שאם נתיר לו ,אין מצוי
שיבוא לידי איסור דאורייתא( .ג) באם נתיר לו להציל בלא כיבוי ,עדיין
יש חשש שיבוא לידי איסורא דאורייתא( .ד) שאם נתיר לומר לנכרי
לכבות ,יבוא גם הוא לכבות].
סימן שלג  -שלא לפנות אוצר בשבת
צא] אוצר של תבואה או של כדי יין  -א ,מה הדין להסתפק ממנו.
ב ,אינו רוצה להסתפק ממנו( :א) מה הדין להתחיל בו לפנותו לדבר
הרשות ,בפחות מד' וה' קופות ,ומ"ט .ג ,לעשות שביל ברגליו לכאן
ולכאן דרך הליכתו .ד ,מה השיעור שמפנהו ומ"ט .ה ,שבות לצורך
מצוה([ :א) איזו התירו לצורך מצוה( ].ב) אלו אורחים חשיב צורך
מצוה .ו ,כשמפנה אלו ארבעה או חמשה קופות ,האם יחלקם בקופות
קטנות כדי להקל המשאוי ,ומ"ט.
סימן שלד  -דיני דליקה בשבת
צב] נפלה דליקה בשבת [ -א ,היתר גרמא( :א) מנלן דשרי( .ב) האם
הוא דוקא לענין כיבוי( .ג) האם דוקא במקום פסידא ].ב ,כיבוי בגרמא:
(א) תיבה שאחז בה האור ,מהו לפרוס עליה עור של גדי מצידה האחר.
(ב) מהו להניח כלי חרס חדשים מלאים מים שוודאי יתבקעו ,ומ"ט.
[(ג) אם מכוון שתכבה האש ,מה הדין ,ומ"ט ].ג ,כיבוי בגרמא בטלית
שאחז בה האור( :א) באיזה אופן גרם כיבוי( .ב) האם שרי דוקא כשלא
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מתכוון בפעולתו לכבות מה שהודלק כבר .ד ,מה הותר לעשות לנר כדי
שלא תאחוז בקורה.
סימן שלה  -דין חבית שנשברה
צג] חשש מלאכה מתוך שבהול  -א ,במה חששו חכמים בהצלה
מחבית שנשברה .ב ,כשנשפך מהחבית לגמרי על הארץ( :א) האם
יש חשש( .ב) כשאין מצוי רה"ר( .ג) בעושה בשינוי מעובדא דחול .ג,
שיעור שמצילין ממנה .ד ,נסדק ועביד טיף טיף ,שאינו בהול כ"כ ,מה
דינו .ה ,האם נאמר מתוך שבהול( :א) מחצר לחצר אחרת ,שעירב או
שלא עירב עימו( .ב) לבית אחר שעירב עימו( .ג) לחצר שלו שאינה
צריכה עירוב כלל.
סימן שלו  -אם מותר לילך על גבי העשבים ,וכן באילן
צד] תלישה  -א ,מה חילוקי הדינים בהליכה על גבי עשבים בשבת .ב,
עציץ ,מה הדין והטעם( :א) עציץ שאינו נקוב( .ב) עציץ נקוב ,ומהו
השיעור .ג ,ליטול עציץ מעל גבי קרקע( :א) ולהניחו על גבי יתדות,
ומ"ט( .ב) ובמעמידו ע"ג עצים או ע"ג בגדים .ד ,תלישה ביבש מה
הדין.
סימן שלז  -דין כבוד הבית ודבר שאינו מתכוין
צה] דבר שאינו מתכוין  -א ,מהו ,ומה דינו .ב ,בפסיק רישא ,מהו ,ומה
דינו .ג ,כיבוד הבית ,מה דינו ומ"ט ,במרוצף( :א) להמחבר( .ב) להרמ"א.
[(ג) ואם כל בתי העיר או רובם מרוצפים באבנים או בקרשים( .ד)
וכשנתכבד מע"ש ].ד ,סיכת קרקע והדחתה ,מה הם ומה דינם ,ומ"ט.
סימן שלח  -דברים האסורים בשבת משום השמעת קול
צו] השמעת קול ,מה דינה  -א ,בכלי שיר ,או ביד דרך שמחה ושיר.
ומ"ט .ב ,כלאחר יד כדי לשמח .ג ,ע"י הטפת מים מכלי מלא נקבים
לכלי מתכות .ד ,להנעים הקול בפה כעין שיר[ .ה ,באינו מתכוין לקול,
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כמו בור הגלגל ].ו ,בהקשה על דלת בכלי שאינו מיוחד לכך( :א) במכוון
להשמיע קול ,ואינו דרך שיר([ .ב) כלאחר יד ].ז ,בכלי המיוחד לכך
ואינו דרך שיר( :א) דעת הרמ"א ,ומהם הטעמים([ .ב) דעת הרמב"ם.
(ג) בשעת הדחק ולצורך מצוה .ח ,בכלי המיוחד רק לשבת ,ומ"ט].
סימן שלט  -כמה דינים הנוהגין בשבת
צז] הקדש ,הפרשה ,ופדיון  -א ,מה הדין הקדש בשבת( :א) באומר
'הרי זו' ,ומ"ט( .ב) ובאומר 'הרי עלי' .ב ,מה הדין לפסוק צדקה לעניים.
ג ,הפרשת תרומות ומעשרות וחלה( :א) מה הדין ,והטעם( .ב) ואם
עבר והפריש במזיד ,ומ"ט( .ג) ובשוגג .ד ,פדיון הבן במעות או בכלי:
(א) מה הדין והטעם( .ב) וליתן לכהן בע"ש ובשבת שהוא זמן הפדיה,
יחול הפדיון ,ומ"ט.
סימן שמ  -כמה דינין מדברים האסורים בשבת כעין תולדות מאבות
צח] נטילת שערו ,ציפרניו ,יבלת  -א ,אסור או חייב כשנוטלן ,ומ"ט:
(א) ביד או בשיניו( .ב) בכלי[ .ב ,ולמ"ד מלאכה שא"צ לגופה פטור].
ג ,האם אסור מדאורייתא ,ליטול( :א) שער אחד ,ומ"ט( .ב) ציפורן
אחת .ד ,מלקט שערות לבנות מתוך שחורות ,מה הדין והטעם( :א)
בשבת( .ב) וכשנשארו עוד הרבה( .ג) ביד .ה ,מגופו ,מה הדין ,ומ"ט:
(א) לחתוך יבלת מגופו( .ב) התולש ציצין של עור שפירשו ,בכלי או
ביד([ .ג) התולש בידיו ציצין מדולדלין על שפתיו ,שלא פירשו רובן או
שפירשו רובן].
סימן שמא  -היתר נדרים בשבת
צט] מה הדין התרת נדרים בשבת  -א ,לצורך שבת .ב ,שלא לצורך
שבת .ג ,נדר שלא לאכול .ד ,שלא ללבוש מלבוש הצריך היום .ה ,שלא
לישן בשבת .ו ,היה לו פנאי להתירם קודם השבת .ז ,בעל בנדרי אשתו:
(א) שאינם לצורך השבת ,ומ"ט( .ב) אימתי הוא זמן הפרתה .ח ,שאלת
שבועה והתרת חרמים בשבת ,מה הדין( :א) מי שנשבע לעשות
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מלאכה פלונית עד זמן פלוני( :ב) להתיר חרמי הקהל ,ומ"ט.
סימן שמב  -בין השמשות מותר לעשות דברים שאסרו חז"ל משום גזירה
ק] בין השמשות לצורך מצוה ,ושעת הדחק  -א ,האם הותר להוריד
מהאילן לולב או שופר ,או להוציא מכרמלית עירוב שעשה ,ומ"ט .ב,
טרוד ונחפז ,מהם הטעמים שהתירו .ג ,האם מותר לומר לנכרי בבין
השמשות להדליק לו נר לשבת( :א) שידליק תיכף ביה"ש לצורך שבת,
ולאיזה צורך הותר( .ב) לבקשו מבעו"י שידליק אח"כ בשבת ,ומ"ט.
סימן שמג  -דיני קטן בשבת
קא] הנהגה בקטן ,כיצד  -א ,באיסורין העושה בשביל גדול .ב ,חיוב
בי"ד להפרישו בהגיע לחינוך .ג ,חיוב האב להפרישו מאיסור דאורייתא
ומדרבנן ,ומ"ט .ד ,האם מוטל גם על אמו .ה ,לא הפרישו האב ,האם
בי"ד מוחין בידו( :א) באיסור דרבנן( .ב) ובדאורייתא .ו ,שיעור החינוך:
(א) במצוות עשה( .ב) בלא תעשה .ז ,ליתן לו לכתחילה בצריך לכך:
[(א) באיסור דאורייתא( .ב) באיסור דרבנן( ].ג) ע"י נכרי .ח ,אינו בר
הבנה( :א) למנעו בע"כ מלאכול אסורות או לחלל שבת( .ב) ליספי
ליה איסור דאורייתא ,ומנלן .ט ,להרגילו בחילול שבת ומועד ,ובדברים
שהם משום שבות.
סימן שדמ  -דין ההולך במדבר בשבת
קב] אינו יודע מתי הוא שבת ,ואינו יכול לברר  -א ,מאימתי מונה שבעה
ימים .ב ,כיצד מקדש ,ומדוע .ג ,אם הרויח ביום אחד יותר מפרנסתו .ד,
מהו השיעור שמותר לילך בכל יום ,ומ"ט .ה ,איסורי שבות דרבנן ,מה
דינם ביום השביעי שלו .ו ,היה יודע מנין הימים מיום שיצא בו ,אבל
אינו יודע באיזה יום יצא ,מה הדין והטעם( :א) לעשות תיכף מלאכה.
(ב) ביום שישי ושביעי( .ג) ביום וליל שמיני ליציאתו ,וכן ביום ט"ו,
וביום כ"ב ,וכן לעולם( .ד) ביום ט'( .ה) יכול לעשות מלאכה באותו יום
שתספיק לו להתפרנס מזה כל השבוע ,איך ינהג.

טופס סימון  -חזרה חלק ג (ח"ב)
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טופס סימון לשאלות שנענו
בחזרה על משנה ברורה חלק שלישי (ח"ב)
נא למלא את הטופס בכתב ברור ,לסמן √ ליד אות הסימן במשנ"ב שנענה
לגוזרו ולשלחו יחד עם התשובות ,עד 'זאת חנוכה' תשפ"ג
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.076-8178001
•תשובות מתקבלות רק באמצעות הדואר ,או נציגים ונקודות איסוף תשובות.
כמו כן ניתן לשלוח תשובות מוקלדות בלבד בדוא"ל כפי כללי שליחת
התשובות הקבועות בדוא"ל.
•זכאים להשתתף רק המשיבים על מדור 'עיון ההלכה' לכה"פ בחמשה עשר
גליונות מבין גליונות קע  -קצח.
•זמן מינימום לחזרה ולכתיבה  8 -שעות.

טפסים

עיון

םיספט

הפרשה

טצר

טופס הזמנת ספרי 'עיון הפרשה' וקבצים קודמים
נא למלא בכתב ברור ולשלוח לת.ד 58022 .י-ם (הכתובת בחו"ל ראה בגב השער)

שם____________________________ :
כתובת _________________________ :עיר ___________ :טל__________________:
מעוניין בגליונות (גליונות א-כא אזלו)  /ספר_____________________________________ :
רשימת הגליונות :א יתרו-משפטים .ב תרומה–תצוה .ג כי תשא–ויקהל .ד פקודי– ויקרא .ה צו–שמיני .ופורים .ו-ז תזריע–קדושים .ופסח .ח אמור–בהר.
וספיה"ע .ט בחוקתי-במדבר .וספיה"ע .י נשא–שלח .וחג השבועות .יא קרח–בלק .ושבת {א} .יב פינחס–מסעי .ושבת {ב} .יג-יד דברים–תצא .וגלות ונחמה .טו-
טז תבוא-נח .ור"ה יוה"כ וסוכות .יז לך לךחיי שרה .ותפילה {א} .יח תולדות–וישלח .ותפילה {ב} .יט וישב–ויגש .וחנוכה .כ ויחי–וארא .ותפילה {ג} .כא בא–יתרו.
וברכות הנהנין .כב משפטים–תשא .ופורים .כג ויקה"פ–אחמו"ק .ופסח .כד אמור-נשא .וספיה"ע ושבועות .כה בהעלותך-חקת ,ושבת קודש [ג] .כו בלק–דברים,
וגלות ונחמה .כז ואתחנן–תבוא .וכיבוד או"א .כח נצו"י-לך לך .ור"ה יוה"כ וסוכות .כט וירא–ויצא .וברכת המזון .ל וישלח–ויגש .וחנוכה .לא ויחי-בשלח .וראש
חודש .לב יתרו-תצוה .ופורים .לג תשא-אחמו"ק .ופסח .לד אמור-נשא .וספיה"ע ושבועות .לה בהעלותך-חקת .ומצות ת"ת [א] .לו בלק-דברים .וגלות ונחמה.
לז ואתחנן–תבוא .ושמיטה .לח נצו"י-לך לך .ור"ה יוה"כ וסוכות .לט וירא–ויצא .וציצית ותפילין {א} .מ וישב-ויחי .וחנוכה .מא שמות–בשלח .ושב"ק [ד] .מב
יתרו–תצוה .ושמירת הלשון {א} .מג תשא–צו .ופורים .מד שמיני–אמור .ופסח .מה בהר–נשא .וספיה"ע ושבועות .מו בהעלותך–חקת .ומצות צדקה .מז בלק–
מסעי .וגלות ונחמה .מח דברים–תצא .ומצות ת"ת [ב] .מט תבוא–נח .ור"ה יוה"כ וסוכות .נ לך לך–תולדות .ומצוות שב"א לחבירו {א} .נא ויצא–מקץ .וחנוכה .נב
ויגש–וארא .ותפילה {ד} .נג בא–משפטים .וברכות הנהנין {ב} .נד תרומה–ויקהל פקודי .ופורים .נה ויקרא–בה"ב .ופסח .נו במדבר–חקת .וספיה"ע ושבועות .נז
חקת–דברים .וגלות ונחמה .נח ואתחנן–תבוא .ומצות ת"ת {ג} .נט נצו"י–לך לך .ור"ה יוה"כ וסוכות .ס וירא–ויצא .ושב"ק {ה} .סא וישלח–ויגש .וחנוכה .סב ויחי–
בשלח .וברכות {ג} .סג יתרו-תשא .ופורים .סד ויקה"פ–אחמו"ק .ופסח .סה אמור–נשא .וספיה"ע ושבועות .סו בהעלותך-חקת .ותפילה {ה} .סז בלק-דברים.
וגלות ונחמה .סח ואתחנן-תבוא .ומצות ת"ת {ד} .סט נצו"י-לך לך ור"ה יוה"כ וסוכות .ע וירא-ויצא .וציצית ותפילין {ב} .עא וישלח-ויגש .וחנוכה .עב ויחי-בא.
ומצות שב"א לחבירו {ב} .עג בשלח-תרומה .ושב"ק {ו} .עד תצוה-פקודי .ושמיה"ל {ב} .עה ויקרא-תזריע .ופורים .עו מצורע-בהר .ופסח .עז בחקתי-בהעלתך.
וספיה"ע ושבועות .עח שלח-בלק .ופרקי אבות .עט פינחס-דברים .וגלות ונחמה .פ ואתחנן-תבוא .ותפילה {ו} .פא נצו"י-לך לך .ור"ה יוה"כ וסוכות .פב וירא-
ויצא .ושמיה"ל {ג} .פג וישלח-ויגש .וחנוכה .פד ויחי-בא .ושב"ק {ז} .פה בשלח-תרומה .וברכות {ד} .פו תצוה-ויקרא .ופורים .פז צו-אמור .ופסח .פח בהר-נשא.
וספיה"ע ושבועות .פט בהעלתך-חקת .ופרקי אבות {ב} .צ בלק-דברים .וגלות ונחמה .צא ואתחנן-תצא .ות"ת {ה|} .צב תבוא-בראשית .ור"ה יוה"כ וסוכות .צג
נח-חיי שרה .ותפילה {ז} .צד תולדות-וישב .ושב"ק {ח} .צה מקץ-שמות .וחנוכה .צו וארא-יתרו .וברכות {ה} .צז משפטים-תשא .ופורים .צח ויקה"פ-אחמו"ק.
ופסח .צט אמור-נשא .וספיה"ע ושבועות .ק בהעלתך-חקת .ופרקי אבות {ג} .קא בלק-דברים .וגלות ונחמה .קב ואתחנן-תבא .ושבת קודש {ט} .קג נצו"י-לך
לך .וירח האיתנים .קד וירא-ויצא .ותפילה {ח} .קה וישלח-ויגש .וחנוכה .קו ויחי-בא .ות"ת ו} .קז בשלח-תרומה .וברכות {ו} .קח תצוה-פקודי .וב"א לחבירו {ג}.
קט ויקרא-תזריע .ופורים .קי מצורע-בהר .ופסח .קיא בחקתי-בהעלתך .וספיה"ע ושבועות .קיב שלח-בלק .ופרק"א {ד} .קיג פינחס-דברים .וגלות ונחמה.
קיד ואתחנן-תצא .ושנת השמיטה .קטו תבא-נח .וירח האיתנים .קטז לך לך-תולדות .ותפילה {ט} .קיז ויצא-מקץ .וחנוכה .קיח ויגש-וארא .ושמיטה {ג} .קיט
בא-משפטים .וברכות {ז} .קכ תרומה-ויקה"פ ופורים .קכא ויקרא-אמור .ופסח .קכב בהר-נשא .וספיה"ע ושבועות קכג בהעלתך-חקת .ופרקי אבות {ו} .קכד
בלק-דברים .וגלות ונחמה .קכו תבא-נח .וירח האיתנים .קכז לך לך-תולדות .ותפילה {י} .קכח ויצא-מקץ .וחנוכה קכט ויגש-וארא .ומצוות שב"א לחבירו
{ד} .קל בא-משפטים .וברכות {ח} .קלא תרומה-ויקהל .ושמיה"ל {ד} .קלב פקודי-שמיני .ופורים .קלג תזריע-בהר .ופסח .קלד בחוקתי-בהעלותך .וספיה"ע
ושבועות .קלה שלח-בלק .ופרק"א .קלו פינחס-דברים .וגלות ונחמה .קלח תבא-לך לך .וירח האיתנים .קלט וירא-ויצא .ותפילה {יא} .קמ וישלח-ויגש.
וחנוכה .קמא ויחי-בא .ומצוות שב"א לחבירו {ה} .קמב בשלח-תרומה .וברכות {ט} .קמג תצוה-ויקה"פ .ופורים .קמד ויקרא-אחמו"ק .ופסח .קמה אמור-
נשא .וספה"ע ושבועות .קמו בהעלתך-חקת .ופרק"א .קמז בלק-דברים .וגלות ונחמה .קמח ואתחנן-תבא .ותלמוד תורה {ז} .קמט תבא-לך לך .וירח האיתנים.
קנ  -וירא-ויצא .ותפילה {יב} .קנא  -וישלח-ויגש .וחנוכה .קנב ויחי-בא .ומצוות שב"א לחבירו {ז} .קנג בשלח-תרומה .וברכות {י} .קנד תצוה-ויקרא .ופורים.
קנה צו-אמור .ופסח .קנו בהר-נשא .וספיה"ע ושבועות .קנז בהעלתך-חקת .ופרק"א .קנח בלק-דברים .וגלות ונחמה .קנט ואתחנן-תצא .ושב"ק {יא} .קס
תבוא-נח .וירח האיתנים .קסא לך לך-ויצא .ותפילה .קסב וישלח-ויחי .וחנוכה .קסג שמות-יתרו .וברכות .קסד משפטים-ויקהל .ומצוות שב"א לחבירו {ח}.
קסה פקודי-תזריע .ופורים .קסו מצורע-בהר .ופסח .קסז בחקתי-בהעלתך .וספיה"ע שובועות .קסח שלח-בלק .ופרק"א .קסט פינחס-דברים .וגלות ונחמה.
קע ואתחנן-תבא ות"ת {ח} .קעא נצבים-לך לך .וירח האיתנים .קעב וירא-וישלח .ושב"ק {יב} .קעג וישב-שמות .וחנוכה .קעד וארא-משפטים .וברכות {יב}.
קעה תרומה-ויקרא .ופורים .קעו צו-אמור .ופסח .קעז בהר-בהעלותך .וספיה”ע ושבועות .קעח שלח-בלק .ופרק”א .קעט פינחס  -ואתחנן .וגלות ונחמה.
קפ עקב-תבוא .ותפילה {יד} .קפא נצבים-לך לך .וירח האיתנים .קפב וירא-וישלח .ושב”ק {יג} .קפג וישב-שמות .וחנוכה .קפד וארא-משפטים .וברכות {יב}.
קפה תרומה-ויקה”פ .ופורים .קפו ויקרא-אמור .ופסח .קפז בהר-בהעלתך .ושבועות וספיה”ע .קפח שלח-בלק .ופרק”א .קפט פינחס-ואתחנן וגלות ונחמה.
קצ עקב-תבוא ושביעית {ג} .קצא נצבים-וירא .וירח האיתנים .קצב חיי שרה  -וישלח ושבת קודש {יד} .קצג וישב-שמות וחנוכה .קצד וארא  -שמפטים.
וברכות {יג} .קצה תרומה-פקודי .וב”א לחבירו {ט} .קצו ויקרא-תזריע .ופורים .קצז מצורע-בהר .ופסח .קצח בחקתי  -בהעלתך וספיה”ע ושבועות .קצט
שלח-בלק ופרק”א .ר פינחס-דברים וגלות ונחמה .רא ואתחנן-תבא ושביעית {ד}.

מחיר גליון בודד{ .₪ 2 :החל מגליון קי  5 -ש"ח} דמי משלוח עד  10גליונות .₪ 5 :מעל  10גליונות₪ 10 :
מחיר סט גליונות שנים ב-יז (כב-קצג) ₪ 460 :בלבד ,כולל דמי משלוח
מחיר ספרי 'עיון הפרשה'‘ :עיון ההגדה’  20 -ש”ח ' /שמות ב (משפטים-פקודי)' – ' / ₪ 35ירח האיתנים ויום טוב' – / ₪ 20
'ספירת העומר חג השבועות ותלמוד תורה'  20 -ש"ח ' /חנוכה ופורים'– ' / ₪ 20תפילה וברכות' ' / ₪ 20 -מצוות שבין
אדם לחבירו' ' / ₪ 20מילה  -פדיון הבן  -חינוך ודיני הקטן  -בר מצוה  -נישואין' (מהדורה שניה) ' / ₪ 20 -שבת קודש'–
 / ₪ 15מצוות התלויות בארץ  20ש”ח  /עיון ההלכה חלק ב  20 -ש"ח.
דמי משלוח לספרי 'עיון הפרשה' ( ₪ 10בין בהזמנת ספר אחד ובין בהזמנת מספר ספרים)
מצ"ב שי'ק לפקודת 'עיון וברכה' (למוטב בלבד) ע"ס__________ש"ח

מחיר כל הגליונות ,כולל ספרים ,במהדורת מייל 200 :ש”ח
(ניתן לשלם בעמדות או בקו  076-8178004ולשלוח בקשה בדוא”ל של המערכת)

ש

עיון

םיספט

הפרשה

טופס לשליחת הערות למדור 'אשיחה בחוקיך'

(הערות למדור זה ניתן לשלוח רק מוקלד ובדוא"ל)iyun1@iyun.co.il( :

שם _________________ :קוד אישי_______________*:
כולל  ___________________ :עיר________________ :
מצ"ב הערות לפרשת  /עניני:
__________________________________________________
פרטי יצירת קשר שיפורסם בגליון למעונין ,לצורך מו"מ (פקס  /דוא"ל  /טל):
___________________________________________________

טופס הזמנה למנוי עבור קבצי 'עיון הפרשה'
(נא למלא בכתב ברור ולשלוח לת.ד 58022 .י-ם)

כמו כן ניתן לרכוש מנוי בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'
הודעה בדבר מנוי בדוא”ל מפורסת בתחילת הגליון

SUBSCRIBERS REGISTRATION FORM
שם________________________ :
כתובת* :

NAME :

___________________ADDRESS:

מיקוד_______________:
עיר___________ :

 CITY / ZIP:טלNO: ______________:

מעוניין במנוי לשנה החל מגליון ___ (מנוי חדש  /המשך מנוי קיים)

מצ"ב שי'ק לפקודת 'עיון וברכה' (למוטב בלבד) ע"ס_____ש"ח
לתשלום בכרטיס אשראי יש לפנות לטל076-8178007 :
יום א :בין השעות  22.00-20.00בלילה .ימים ב ,ד ,ה :בין השעות -8.45
 12.00בבוקר .יום ג :בין השעות  3.00-1.30בצהריים.

:

דמי מינוי לשנה ( 10גליונות)YEARLY SUBSCRIBTION FEE :
בא"י .₪ 125 :בארה"ב U. S. A .**$ 50 :באנגליה .U. K *** £ 30 :בצרפת .35€

.

הרוכש מינוי ,זכאי ללא תשלום נוסף לקבל את הגליון גם בדוא"ל ,לאחר
רכישת המינוי יש לשלוח הודעה בדוא"לiyun1@iyun.co.il :

*מי שבידו קוד אישי ימלא את המספר בשורה זו בלא צורך למלא את השורה הבאה
** Checks should be made out to name of representative in country of
application And Sent To His Address (See Inside Front Page).

טפסים

עיון

הפרשה

םיספט

אש

שים לב ,טופס שלא ימולא במלואו בכל פרטיו ,כולל איזה מסלול עיון ההלכה נלמד
וכולל צורת תשלום ,לא יתקבלו התשובות.
טופס סימון לשאלות שנענו (גליון רב  -מורחב)

נא למלא את הטופס בכתב ברור לסמן √

ליד אות השאלה שנענתה

לגוזרו ולשלחו יחד עם התשובות לרח’ גניחובסקי  24ב”ב או למוקדי התשובות עד לתאריך יז מרחשון תשפ”ג

קוד אישי:
שם_____________________:
כולל_________________________:
ישיבה____________________:
 3שורות אלו מיועדות למשיבים שעדיין לא קבלו קוד אישי
שם _____________________:מספר ת.ז ___________________ .טל_______________:
כתובת ______________________________________________:עיר_______________:
ישיבה__________________ כולל_____________________ נשלחו תשובות בעבר :כן  /לא

ההשתתפות מותנית בתשלום על הגליון ,צורת התשלום על הגליון (יש להקיף בעיגול):
נציג מקומי  /חנות  /נדרים פלוס  /קהילות  /קו התרומות  /מנוי  /אחר______:
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נענו סה"כ __________ תשובות
עיון ההלכה .המסלול שנלמד( :חובה לסמן ולהקיף בעיגול) ח"ד  /ח"ג
סימון שנענה פירושו שהתשובות והלימוד נעשו בזמן כפי כללי התוכניות
נצבים
פלפולא

וילך
פלפולא

האזינו
פלפולא

חוהמ"ס
פלפולא

בראשית
פלפולא

נח
פלפולא

לך לך
פלפולא

מקרא :פ"א = פקודיך אתבונן .ק"ה – קונטרס התשובות.
לתשומת לב:
* לא יתקבלו תשובות ללא מילוי כל השורות כולל מקום תשלום הגליון.
* חובה למלא את הקוד האישי (שחזור קוד שאבד בטל .076-8178001 :בכל עניני קוד אישי ניתן לפנות
לטל 076-8178007 :יום א :בין השעות  22.00-20.00בלילה .ימים ב ,ד ,ה :בין השעות  12.00-8.45בבוקר.
יום ג :בין השעות  3.00-1.30בצהריים) .טופס בקשה לקוד אישי עבור משיבים חדשים ,או תיקון פרטי קוד
אישי ,מופיע מעבר לדף.
* כמה תשובות על שאלה אחת נחשבים בהגרלה כתשובה אחת.
* נא למלא שורת סיכום התשובות שנענו.
* תשובות מתקבלות רק בדואר בכתב :גניחובסקי  24בני ברק ,או במוקדי התשובות ,מסירת תשובות
בדוא”ל ראה הודעה בתחילת הגליון ,לא יתקבלו תשובות בפקס.

עיון

בש

םיספט

הפרשה

(רב)

טופס זה מיועד למי שעדיין לא מילא את הטופס .פרטים שכבר מולאו בעמוד הקודם
אין צורך לשוב ולמלאותם ,אולם יש לציין בקשה לקבלת קוד.
קבלת הקוד בע"ה עד כחודשיים מעת שליחתו טופס הבקשה.

טופס הרשמה לקבלת קוד אישי
תיקון פרטים אישיים ניתן לבצע רק בטלפון המערכת ,בפקס או בדוא"ל
נא למלא את הפרטים בכתב יד ברור ולשלוח למערכת 'עיון הפרשה' ,טופס רישום ניתן
לצרף לתשובות או באחת מהדרכים הבאות:,
נציג 'עיון הפרשה' בישיבה או בכולל  /ת.ד 58022 .ירושלים  /פקס/ 02-5715963 :
דוא"לiyun1@iyun.co.il :
(כאמור בטופס ,את התשובות ניתן לשלוח רק דרך דואר ,דוא”ל כמפרוט בתחילת הגליון ,או
נציגים .הכתובות הנ"ל הם להרשמה או לתיקוני קוד אישי בלבד)

הקוד האישי ישלח בע"ה בדואר ,וישמש לכל טפסי 'עיון הפרשה'
שם פרטי _____________________ :שם משפחה_____________________:

רחוב __________________:מספר בית ______:מספר דירה______:
עיר ________________:מיקוד _________ :ת.ד______________ .
מספר ת.ז / .דרכון _____________________
טל _____________________ :פל_____________________ :
ישיבה ____________________ :כתובת הישיבה______________________________ :
כולל _____________________ :כתובת הכולל_______________________________:
פרטי בנק ומספר ילדים (לאברכים בלבד)
בנק _______________ :מספר סניף _____________ :שם הסניף_____________ :
מספר חשבון_____________________ :
רשת מזון נבחרת יש להקיף בעיגול את הרשת הנבחרת (אהבת חסד  /בר כל ונתיב החסד /
זול ובגדול  /כרטיס אידיש כארד’  /מעיין  / 2000משנת יוסף  /שפע ברכת השם)

מספר ילדים___________ מתוכם נשואים_________:
שחזור קוד אישי שאבד ,בטל.076-8178001 :
תיקון פרטים או בכל עניני הקוד האישי ניתן לפנות לטל( 076-8178007 :יום א :בין השעות
 20.00-22.00בלילה .ימים ב ,ד ,ה :בין השעות  8.45-12.00בבוקר .יום ג :בין השעות 1.30-3.00
בצהריים) או בכתובת דוא"ל הנ"ל

לשימוש המשרד :קוד המשיב_____________________ :
טופס שלא ימלואו בו כל הפרטים לא יתקבל.

גש

רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ד פורסמו בגליונות קו  -קיד
בסך כולל של כשש מליון וארבע מאות אלף ש"ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ה פורסמו בגליונות קטו  -קכה
בסך כולל של כשנים עשר מליון ש"ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ו פורסמו בגליונות קכו  -קלה
בסך כולל של כעשרים ואחד מליון ש"ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ז פורסמו בגליונות קלט  -קמו
בסך כולל של כעשרים וארבע מליון ש"ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ח פורסמו בגליונות קנ  -קנז
בסך כולל של כעשרים וארבע מליון ש"ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תשע"ט פורסמו בגליונות קנח  -קעא
בסך כולל של כעשרים וחמש מליון ש"ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תש”פ פורסמו בגליונות קעב  -קפא
בסך כולל של כעשרים וחמש מליון ש”ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תשפ”א פורסמו בגליונות קפב  -קצא
בסך כולל של כעשרים ושש מליון ש”ח
רשימת מקבלי מלגות שנת תשפ”ב פורסמו בגליונות קצב  -רב
בסך כולל של כעשרים ותשעה מליון ש”ח
רשימת מקבלי מלגת ‘ירח האיתנים’ תשפ”ג
ומקבלי מלגת ‘עיון ההלכה’
מבין משיבי גליונות קצג  -קצז
תפורסם בע”ה בגליון רג (אברכים) ובגליון רד (בחורים)

דש

רשימת הזוכים בהגרלה בין המשיבים על גליון קצז {מורחב}

שנערכה ביום ו  -ו באלול תשפ"ב
בהדרכתו של הגאון רבי אהרן פישר שליט"א רב 'זכרון משה' ומו"צ 'העדה החרדית'

פרס ראשון – ₪ 1.000
הרה"ג יחיאל מיכל יעקובוביץ שליט"א

הרה"ג יהושע לייב מנדליאל שליט"א

אשדוד  -כולל 'בעלזא'

צפת  -כולל 'עמלים'

פרס שני ₪ 500 -
הרה"ג מיכאל מושקוביץ שליט"א

הרה"ג אברהם ישעי'ה פיין שליט"א

פתח תקוה  -כולל 'דברי יציב'

ירושלים  -כולל 'הר"ן' (מודיעין עילית)

פרס שלישי ₪ 100 -
הרה"ג מרדכי אברהם שליט"א

הרה"ג ישראל מאיר לשינסקי שליט"א

בני ברק  -כולל 'אמרי בינה'

ירושלים  -כולל 'מיר'

הרה"ג בנימין אייזנברג שליט"א

הרה"ג ברוך שלום מינצברג שליט"א

ירושלים  -כולל 'בריסק'

קרית גת  -כולל 'באיאן'

הרה"ג בניהו אלבאז שליט"א

הרה"ג אלון מנחם שליט"א

בני ברק  -כולל 'בית שלמה'

ירושלים  -כולל 'שובי נפשי'

הרה"ג משה יהונתן בן צבי שליט"א

הרה"ג משה מרגליות שליט"א

ירושלים  -כולל 'יערפו טל'

בני ברק  -כולל 'רשב"י'

הרה"ג אליהו ברכה שליט"א

הרה"ג חיים משיח שליט"א

ירושלים  -כולל 'ברכת אברהם'

אלעד  -כולל 'אורחות תורה'

הרה"ג אליהו גרינברג שליט"א

הרה"ג אפרים שמואל סוקולובסקי שליט"א

בני ברק  -כולל 'חזון איש'

מודיעין עילית  -כולל 'מגדל עוז'

הרה"ג שמואל דינין שליט"א

הרה"ג יעקב סרוסי שליט"א

מודיעין עילית  -כולל 'קצות החושן'

ירושלים  -כולל 'בית התלמוד'

הרה"ג אברהם ישעיה וייסמן שליט"א

הרה"ג שמעון פייגנבוים שליט"א

מודיעין עילית  -כולל 'לב אחד'

אופקים

הרה"ג יהודה וייסנברג שליט"א

הרה"ג יוסף חיים קוסקס שליט"א

ירושלים  -כולל 'אהבת שלום'

ירושלים  -כולל 'דרכי דוד'

הרה"ג מרדכי זית שליט"א

הרה"ג בצלאל שחור שליט"א

בני ברק  -כולל 'ברסלב'

ירושלים  -כולל 'יום בחצריך'

הרה"ג יהודה טל שליט"א

הרה"ג משה שפירא שליט"א

ירושלים  -כולל 'בנין אב'

אלעד  -כולל 'מדרש אליהו'

הרה"ג אברהם כהן שליט"א

הרה"ג מנחם שקדי שליט"א

בני ברק  -כולל 'אוהל יצחק'

רכסים  -כולל 'קרית טבעון'

הרה"ג אליהו כהן שליט"א

הבה"ח ברוך גוטפרב ני"ו

מודיעין עילית  -כולל 'כתר תורה'

ביתר  -ישיבת 'אור התלמוד'

הרה"ג ישראל כהן שליט"א

הבה"ח משה שמואל כהן ני"ו

בני ברק  -כולל 'שערי ציון'

בני ברק  -ישיבת 'דעת תבונות'

הרה"ג שמעון אליהו לסקר שליט"א

הבה"ח יעקב ישראל שנברגר ני"ו

עפולה  -כולל 'ברסלב'

מודיעין עילית  -ישיבת 'אורחות יעקב'

