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 בעזה״י כ״ז אדר א׳ תשס״ח

ו הרש״ב גנוט שליט״א נ  לידידי

 ראיתי ספרו החדש ויאמר שמואל ואכתוב לו הערה א׳ כבקשתו.

׳ הראשון [=עמוד קמ״ו=] דן אם הא דאחז״ל גבי שבת לוו עלי ואני פורע הוא  בסי

 דוקא כפי יכולתו [לפי דרגתו ומצבו] או אפי' אלף אלפים שהקב״ה הבטיח להחזיר, והנה

 בירושלמי פאה פ״ח ה״ז צריך שיהיו לו שני עטיפין א' לחול וא' לשבת כו' כד דרשה ר'

 שמלאי בציבורייא בכון חברייא לקובליה א״ל רבי כעטיפתינו בחול כן עטיפתנו בשבת,

 א״ל צריכין אתם לשנות. ולמה לא אמר להם חייבים אתם ללוות ולקנות לשבת והקב״ה

 יפרע. ובשבת קי״ג א' אם אין לו להחליף ישלשל בגדיו, ולמה אין חייב ללוות ולקנות

 בגדי שבת. וקשה לומר דכל אלו כשאין רוצים להלוותו, דכיון שהקב״ה מבטיח שיפרע

 למה אין רוצים להלוותו וגם חייבין על פי דין להלוותו כיון שבטוחים שיחזיר. ועי'

 רש״י בשבת קי״ח א' (ד״ה אכליה) דמאן דלא אפשר ליה פטור ממלוה מלכה, ולמה

 פטור, ילוה והקב״ה ישלם. וכן גבאי צדקה צריכין ליתן לו כיון שהקב״ה יחזיר להם,



 וע״כ שאין להוציא אלא במידה לפי רמתו ולא יותר מדאי וחכמים קבעו כמה צריך

 להוציא וזה יכול לקנות בעין יפה אבל לא יותר מדאי מכפי יכלתו.

 והקב״ה יזכהו לעסוק בד״ת כל ימיו בעזה״י.

 וע״ז השיבותי לרבנו שליט״א כך:

 הנה רבנו מו״ר שליט״א הביא כו״כ ראיות דאין אדם צריך להוציא הוצאות לכבוד

 שב״ק יותר מרמתו ודרגתו, מהא דירושלמי פאה פ״ח ה״ז ומשבת קי״ג א' ומד' רש״י

 שם קי״ח א' דחזי' מיניה דא״צ ללוות יותר מכפי יכולתו, וכתב רבנו שליט״א וז״ל:

 ״וקשה לומר דכל אלו כשאין רוצים להלוותו, דכיון שהקב״ה מבטיח שיפרע, למה אין

 רוצים להלוותו וגם חייבין עפ״ד להלוותו כיון שבטוחים שיחזיר״.

 ולא הבנתי בעניותי, דהא המשנ״ב כ׳ (רמ״ב סק״ג) וז״ל: ״למי שהשעה דחוקה לו

- ומיירי כשאין לו משכונות ללוות עליהם, ובלא משכון אין יכול להשיג, דאל״ה צריך

 ללוות כדי שלא לבטל מצות עונג שבת, וכמש״א חז״ל שאומר הקב״ה בני לוו עלי ואני

 פורע״, עכ״ל. וכן הביא שם בשעה״צ סקי״ב בשם עטרת זקנים דמשמע מיניה דלא ילוה

 אלא א״כ הוא משער שיהיה לו במה לפרוע, ונראה דהכל לפי הענין, עכ״ל. ומקור הענין

 הוא בתוד״ה לוו עלי בביצה ט״ו ב׳ דכי וז״ל: והא דאמר (פסחים ק, א) עשה שבתך

 חול ואל תצטרך לבריות, ה״מ כשאין לו ממי לפרוע, והרש״ל כתב: כלומר אא״כ יטול

 מן הצדקה אבל הכא מיירי שיש לו משכונות כדי לפרוע ואין לו מעות לכך אמר לוו

 עלי. והגר״א ז״ל גריס שם: ״כשאין לו ממי ללוות״. וחזי׳ דגם גבי ההוצאות הבסיסיות

 והפשוטות, כדי לקנות דברים פשוטים ורגילים המקובלים לכו״ע, א״צ בזמן שא״א לו

 ללוות, או באופן שהוא משער שלא יהיה בדרך הטבע במה לפרוע. וא״כ גם בזה ייקשה

 לד' רבנו שליט״א האיך אינו לווה, והרי בהוצאות שבת בסיסיות ופשוטות ודאי דאם

 ילווה, הקב״ה יחזיר לו הוצאותיו, ואמאי לא מלווים לו האחרים?

 וכן במש״כ השעה״צ בשם עטרת זקנים דאם משער שאין לו ממה לפרוע א״צ ללוות,

 יקשה לכאו' לד' רבנו שליט״א, דאמאי משער שלא יוכל לפרוע אחר שהקב״ה מבטיחו

 שיפרע הלוואות הוצאות שבת? אלא בהכרח שישנה מציאות שא״א לכל או״א ללוות,

 כגון שהסובבים לו עניים ואין להם ממון להלוותו, או דאף שיש להם מ״מ אינם ישרי לב

 ואינם רוצים להלוות. וממילא שפיר י״ל דכל דברי הראיות שהביא הדר״ג מרן שליט״א

 נאמרו רק באופן שאינו יכול להשיג הלוואה מכל מיני סיבות שהם, וכנ״ל, וצ״ע.

 וע״ז השיבני רבנו שליט״א בזה״ל:
 למה לא ילוו לו אם בטוחים

 ואם יש כמה סיבות א״כ מה״ט א״א ללוות.
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 סה לקיחת עיתונים בתיבת השכנים שז

 סו החזרת מוצר לחנות ומכירתו שיא

 סז הרחקת מחצבה המרעידה בנינים שיד

 סח תכנית בניה לקויה שיז

 סט ביטול דמי קדימה להזמנת נופש בעת מלחמה שיט



 סימן תוכן עמוד

 א. גדרי מכת מדינה שיט

 ב. גדרי מקום סכנה שכ

 ע הגרלה שנערכה שלא כהוגן שכג

 עא מיצר שהחזיקו בו באי צרכניה שכח

 עב הנחת אדנית פרחים המפריעה לשכנים שלב

 עג דו״ד בתוקף חברי מועצת העיר שלד

 א. כוחם של שבעת טובי העיר שלד

 ב. בחירת טובי העיר שלד

 ג. סיעות שנבחרו ע״י מיעוט שלה

 ד. סיכום הדברים שלה

 עניני יורה דעה
 עד נדרי צדקה בתרומה בכרטיסי אשראי שלז

 עה תרומת אשה בכרטיס אשראי שמב

 עו השלמת סכום פדיון הבן שמה

 עז שחיטת בהמות ללא מסורת שמח

 עח קבלת תענית בלי נדר שנב

 עט קיום צוואה שנה

 פ קריאת שמו של רבו בפניו שסב

 פא נטילת איברים מהרוגי בי״ד שסה

 פב טומאת תלמיד כהן לרבו שסט

 נכרים
 פג אמירת קדיש על נכרי שעא

 א. עולם הבא בנכרי שעא

 ב. עילוי נשמה בנכרי שעג

 ג. קדיש על אדם אחר שעו

 ד. הכרעת גדולי הדור שליט״א שעו

 פד קריאה להצלת חיי נכרים שעז



 סימן תוכן עמוד

 פה פרסום תמונת ״צלבי קרס״ שפ

 פו סיור בגני הבאהים שפב

 פז השתתפות בנישואי דרוזי שפד

 פח אמירת שלום לנכרי שפו

 פט בדברי השו״ע או״ח שכ״ט ו׳ שפח

 נישואין
 צ בגדרי זמן הנישואין שצא

 צא א. שמחת חתן וכלה ב.מחילת החתן והכלה על שמחתם שצג

 ענינים שונים
 צב דיבור בטלפון במקומות האסורים בדיבור תה

 צג שאילת שלום לאשה תח

 צד הלעיטהו לכשר וימות תי

 קונטרס זכרון ״מחשבת מיכאל״ תיג

* * * 



 הקדמה

 איתא בנדרים פ״א א׳ אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב ״מי האיש החכם ויבן את

 זאת״, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים וכו׳ עד שפירשה הקב״ה בעעמו דכתיב ״ויאמר

 ה׳ על עזבם את תורתי״ וכו׳, שאין מברכים בתורה תחלה״. ופירש הר״ן בשם רבנו יונה

 ז״ל וז״ל: שלא היו מברכין בתורה תחלה, כלומר שלא היתה התורה חשובה בעיניהם״.

 וביאר החת״ס שם כך: דכשנדקדק תחלה לשון תורה לשמה, מהו לשון ״לשמה״ ולא אמר

 ״לשם שמים״, אלא יש תורה לשם שמים ממש, אך אין כוונתו אלא כדי לקיים המעוות

 ולידע ההלכה איך יעשה המעשה וכו׳. אך עיקר מעות עסק התורה היא מעוה בפני עעמה

 להגות בה יומם ולילה ולהעמיק ולעיין בכל תוצאותיה ומבואיה כי עמקו מחשבותיה,

 ״ואם בחוקותי תלכו״ שתהיו עמלים בתורה, לא לבד לידע המעוה בשעה שעריך לה,

 אלא דרוש וקבל שכר היינו הדרשה עעמה היא השכר ונחת רוח לפני הקב״ה, וזהו עסק

 לשמה של תורה, לא על כוונה אחרת, והיא המגינה ומעלי. ואז בשעת החורבן לא עסקו

 ע״ז האופן, והמחשבה הלז גילה להם הקב״ה היודע מחשבות ולא נביאים וחכמים. אך

 במה יוודע איפה זאת אמר ר׳ יהודה אמר רב ״שלא ברכו התורה תחלה״, ומסקינן בפרק

 התכלת דכל מעוה שעשייתה גמר מעוותה מברכים עליה, ושאין עשייתה גמר מעוותה

 לא מברכים עליה. והשתא אי כל כוונת עסק התורה אינה אלא לעשות המעוה, א״כ אין

 לימודה ועסקה גמר מעוותה אין מברכים עליה, אבל המברך עליה מודה שכוונתו שמלבד

 קיום המעוות עוד העסק בעעמו מעוה, עכ״ל החת״ס. וכן הוא בבית הלוי ריש פ׳ משפטים,

 והדברים קילורין לעינים.

 וממילא במה אקדם לאלוקי מרום ית״ש ובמה אפתח פי לברך ברכת התורה, אשר כלולים

 בה ברכת המעוות, ברכת השבח, ברכת הנהנין וברכת ההודאה שנתן לנו את תורתו הק׳

 וחיי עולם נטע בתוכנו, על שזיכני מאוערו הטוב לעסוק בדברי תורה והלכה ולהעלות

 ברבים את פירות תנובתי בשמעתתא. והנה אמרתי הפעם אודה את ה׳ להעלות על מזבח

 הדפוס אסופת מאמרים שנתפרסמו ברוב רחמיו וחסדיו ית״ש תמידין כסדרן פה בעירנו

 עיה״ת אלעד יע״ו, בבטאונם של בני התורה המסולאים מפז ״קול התורה באלעד״, במשך

 ארבע השנים האחרונות, להוסיף בהם עוד הערות והארות והוספות רבות ולהקריב שי

 למורא קמיה לומדי התורה די בכל אתר, ישוטטו הרבים ותרבה הדת והדעת.

 והנה מעלה יתירה ישנם למאמרי תורה ועניני הלכה שנתפרסמו בשער בת רבים בעיר של

 תורה, כאשר יד הכל ממשמשים בהם ובזכות ״את והב בסופה״ ודיבוק החברים ופלפול

 הידידים, שביקרו הדברים באופן תמידי והעירו והאירו כיד ה׳ הטובה עליהם, הרי שמטבע

 הדברים מתנפה הסולת יפה והדברים מתלבנים טפי. זאת ועוד כאשר השתדלתי להביא

 הרבה מדברי רבותינו שליט״א ודעותיהם הטהורות בנידונינו, וביחוד זכיתי להעלות הרבה

 מן הדברים על שולחנו של מורי ורבי רבן של ישראל מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א,



 המאיר לארץ ולדרים, שהאיר עיני באין ספור ד״ת והלכה, ליישר דרכי ולנהל אורחותי

 מישרין, כאשר הזכרתי שמו ושם תורתו בספרנו בכל מקום אשר שמעתי מפיו ומפי כתבי

 תשובות מכתביו. ואחר כל זאת, כאשר לא הגעתי כמובן כלל וכלל להוראה והדברים

 נכתבו בדרך הרהור ופיטפוטי דאורייתא טבין, אך למותר לעיין שאין לסמוך על שום דבר

 וענין המודפס בספר הלכה ולמעשה. אלא אדרבה, כל מטרת אסופת המאמרים דנן נועדה

 לפתוח פתח כחודו של מחט בפני המעיין, כדי שיעיין בהם ויתהה אחר קנקנם בעעמו,

 מבלי לקבוע מסמרות ח״ו במש״כ. ואע״פ שרק למותר הוא להדגיש שאין הדברים ראויים

 להיקבע להלכה ולדורות, מ״מ מאחר וישנם הנותנים משקל יתר וכבוד מופרז לדבר

 המודפס, למרות שהגיעו ממי שלא הגיע כלל להוראה, ע״כ אדגיש שוב ושוב שח״ו לסמוך

 על שום דבר וענין למעשה ולהלכה, ופשוט.

 ובלב עמוס רגשות הכרת הטוב אודה באהבת עולם לגדולי עולם למע״כ פאה״ד והדרו

 מורי ורבי המובהק מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א, שבמשך ט״ו שנים נשאתי ונתתי עמו

 בתורה ובהלכה וקרבני ברוב טובו לעבודתו, בעין טובה ובנפש חפעה, והרבה למאד

 מדברי תורתו חקוקים המה עלי גליונות אלו. יוסיף קוב״ה לרבנו שליט״א עוז ותעעומות

 וכט״ס ונזכה להמשיך ולהנות מאורו הגדול.

 ואזכיר לתהילת עולם את מע״כ רבותי ראשי מתיבתא רבתא פלטרין של מלך ישיבת

 קול תורה בירושת״ו. בגעגועים אין קץ אקבע נר זכרון, יד ושם, למורי ורבי הבלתי־נשכח

 הגאון המופלא רבי שמעון משה דיסקין זעללה״ה, שזכיתי ללמוד עימו בחברותא במשך

 ג׳ שנים וכמעט לא חלף עבר לו יום אחד מבלי שזכיתי ״לדבר בלימוד״ איתו. תנעב״ה.

 למע״כ מו״ר ראש הישיבה הגרמ״י שלזינגר שליט״א, על אשר זכיתי לקירבתו היתרה,

 לשתות מבית היין המופלא ולהנות מאור תורתו העמוק. ולמע״כ מו״ר הכהן הגדול מאחיו

 הגרב״ש דויטש שליט״א, שיעקתי מים על ידיו, ליישר אורחותי ולפלס דרכי בתורה ובדעת

 חכמה, ואף זכיתי ללמוד עימו מסכת שבת בעוותא חדא בעהרי כל יום ויום, וגם כעת

 השתא הכא, בעבודת הקודש ובחכמת עריכת כתבי רבותינו נ״ע במסגרת ״מכון ירושלים״,

 נהנה אני ממנו בעעה ובתושיה, במו״מ כדרכה של תורה ובעזר מקודש. וברכת הדיוט

 שלוחה למו״ר הגר״ב רימר שליט״א, גדול בתורה ובחכמה, שהשכיל לרדת לעומקי נפש

 תלמידיו, להעליל דעתם וליישר אורחותיהם.

 וכאמור, תוכן הספר פורסם בקביעות במדור קבוע בבטאון ״קול התורה באלעד״ היו״ל

 בעירנו יע״ו מידי שבת בשבתו. ובזאת אבוא בהודאה רבתא למע״כ מרא דאתרא מורנו

 הגאב״ד הגרש״ז גרוסמן שליט״א, שהבטאון עומד תחת השראתו ופיקוחו התמידי, ולעורך

 ידידי ברוך הכשרון הרב שמואל גרוסברד, על אשר נתנו בי את אמונם ועזרוני לקשור

 כתרים לאותיותיה של תורה בקביעות.

 ותיכף לת״ח ברכה, אודה מעומקא דליבא לאברכי עירנו שהעירו והאירו כיד ה׳ הטובה

 עליהם, טפחו על קדקדי ואמרו ״גדל״, כאשר דברי תורתם חקוקים עלי ספרנו להגדיל



 תורה ולהאדירה. וברכה מיוחדת מאהבה רבה למע״כ ידי״נ ורעי הרה״ג ר׳ יהושע בחר

 שליט״א, על שעות מרובות של ליבון ובירור אחר בירור, בהארת פנים ובלב רגש. למע״כ

 ידידי נפשי דודי הגרא״ש מאיר שליט״א, הרה״ג ר׳ יהושע גוטליב, הרה״ג ר׳ מרדכי גרטנר,

 הרה״ג ר׳ משה נחמיה זלץ, הרה״ג ר׳ יעקב שלמה מילר, הרה״ג ר׳ שמואל הכהן דויטש

 שיחיו ועוד רבים וטובים אשר יכלה העט והעת לפורטם, כי רבים הם, כולם יבואו על

 השיר והשבח.

 וחסדי ה׳ גברו עלי להיות חלק ממשפחת עורכי וחכמי ״מכון ירושלים״, בזכותו של ידי״נ

 חברותא דידן הרה״ג ר׳ מרדכי בוקסבוים שליט״א, לזכות ולערוך את כתבי רבותינו רבינו

 יעקב קאפל חריף זי״ע אב״ד ווערבוי שבארץ הגר, רבינו גאון ישראל האדר״ת זי״ע רבה

 של פוניבז׳, מיר וירושת״ו, הגאון הנודע בעל ״יד אליעזר״ ו״דמשק אליעזר״. ויחד עם

 זאת להשתתף בעריכת השו״ע השלם של ה״מכון״, ובעריכת שו״ת נודע ביהודה לרבנו

 הגדול מהר״י לנדא זי״ע, שו״ת פני לבנה לרבנו ר׳ יהושע העשיל לבוב זי״ע, ספר ״אפריון״

 להגאון ר״ש האליס זצ״ל דומ״צ ק״ק לבוב, ספר ״מנחת סולת״ על ס׳ החינוך, ספר

 ״אוצר מפרשי ההגדה״ ובספרים נוספים. - זכה הרה״ג ר׳ יוסף בוקסבוים זצ״ל, איש־הספר

 הגדול, לפאר את עולם התורה במיטב היצירות התורניות, בהיותו ראש וראשון למהדירי

 התורה בדורינו. זאת מלבד אישיותו הקורנת, נועם שיחתו ומידותיו הטובות. וכעת חיה

 עם פטירתו לגנז״מ, אנו נהנים עצה ותושיה ורוב טוב מבניו הדגולים שיחיו, רבי מרדכי,

 רבי משה ורבי שלמה ורבי אליהו, איש איש לפי רום מעלתו, הממשיכים לשכלל היכלא

 בגווה ולפאר ליוצרם מתורת רבותינו גאוני ארץ, וברוך אלוקינו שזיכני ליטול חלק וחבל

 בנחלה זו.

 ועל כל זאת אודה י-ה ית״ש שחנני מאוצר מתנת חינם לשבת באהלי תורה, במקום

 הנפלא בו מגדלים גדולי תורה ויראה, ה״ה ישיבת כולל אברכים ״מדרש אליהו - מרכז

 התורה״ בעיה״ת אלעד יצ״ו. במקום תורה זה משוררים את שירת בת השמים התוה״ק

 בכל יום, בתענוג ניצחי ומתוק ובאוירה נינוחה ונעימה, בחינת ״הביאני אל בית היין״

 ובחינת ״ודגלו עלי אהבה״. וההנאה שספגתי ממו״מ עם ראשי הכוללים הגר״מ טורעצקי

 שליט״א דומ״צ אלעד וקהילות החרדים שבאנגליה יצ״ו ומחבר שו״ת ישיב משה (שאף

 עבר על כל חלקי הספר העוסקים בעניני חו״מ, והעיר והאיר כיד ה׳ הטובה עליו) והגר״י

 פרנקל שליט״א דומ״צ אלעד ובד״צ חניכי הישיבות ורב בקרית הרצוג בב״ב, אין לה קץ.

 וביחוד רוב תורה שהנחלנו ראש הכולל ידי״נ הרב הגאון רבי שלמה מילגרום שליט״א,

 תלמיד-חכם אמיתי במלוא מובן המשמעות, איש אשכולות בכל חדרי תורה ודעת. הם

 ויתר רבנן ותלמידהון.

 ומעתה מה אומר ומה אדבר גבי חיובי דידי בכבוד ומורא הורי והורי רעייתי והוריהם

 היקרים, אשר מלבד הטבתם לילדיהם בגשמיות, הרי גם הראו הם לי תמיד באהבה את

 הדרך הנכונה אשר ילך בה האדם וחי, ה״ה אבי אדוני מורי ורבי הרב הגאון רבי יעקב צבי



 שליט״א ואמי מורתי מיכל תחי׳. לא סיפק פרישותא, גויל אילו רקיעי, קני כל חורשתא,

 דיו, אלו ימי, וכל מי כנישותא, דירי ארעא ספרי ורשמי רשותא, באשר איירי בטובה אשר

 אין לה סוף. ועימם סבתי היקרה אטה גנוט תחי׳, סבי מורי ורבי הרב משה דוד מאיר

 שליט״א וסבתי היקרה עיפורה תחי׳, אנשי אמת וחן, שאין להם בעולמם אלא שכינתא

 קדישתא והטבה מופלאה שאין כמותה בתבל לכל עאעאיהם. ועימם הורי עזרתי היקרים

 למאד מאד מורי חמי הרב הגאון רבי אברהם זרח שוגרמן שליט״א וחמותי חיה תחי׳ ואמם

 סבתי היקרה ברכה פלדמן תחי׳, שהכניסוני אל ביתם הגדוש באהבת תורה ויראת אלוקים

 אמיתית ובאהבתנו ישגו תמיד כל הימים.

 והנה ספר זה יועא לאור לזכר ולעילוי נשמת סב רעייתי הר״ר זאב וולף שוגרמן זע״ל, איש

 חכם ונבון ורב תבונות ופיקחות, שהתעלה כל ימיו במעשיו הטובים, בתפילותיו כמונה

 מעות ובכובד ראש, בנועם הליכותיו ובחן שיועק בשפתותיו. וכעת חיה שבר הושברנו עם

 סילוקו של סבי מורי השרוי בכל עת בקירות לבבי וילדי רוחי, הר״ר יחיאל מיכאל גנוט

 זע״ל, שעזב אותנו לאנחות והשאירנו כעאן ללא רועה, ולשמע זכרו תאוות נפש העלתי

 בזאת על מזבח הדפוס לקחים וקוים לדמותו בסוף ספרנו זה. יהיו מליעי יושר עלינו ועל

 בני משפחתנו, ונזכה לראותם בקרוב עם ביאת משיח גו״ע במהרה.

 ואחרון חביב ומוקדם לברכה, עזרתי רינה תחי׳ לאוי״ט, שכל מהותה ומעשיה, הגיונותיה

 ומהלכי רוחה ודרכיה, הינם חידוש חדש במושג של ״זכה נעשית לו עזר״. ואף שידוע שכל

 המחברים כותבים בהקדמותיהם לנשותיהם ״אשר שלי ־ שלה״, מ״מ יעידו שמים וארץ

 ויעידו קורות ביתינו כי הפעם זוהי ההגדרה המדויקת ביותר והמדודה ביותר הניתנת

 להיכתב ולחוש, ״אשר שלי ־ שלה״, כפשוטו. וע״כ אבוא בתפילת עני אל נותן התורה

 יתברך שיזכנו לגדל יחדיו בנינו חיים אליעזר נ״י ומרדכי נ״י ובנותינו אסתר תחי׳, אילה

 תחי׳ ונועה תחי׳ לתורה, לחופה ולמעש״ט, מתוך השקט ובטח ומנוחת הנפש, ללמוד

 וללמד לשמור ולעשות, ולא ימוש ספר התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, אור

 חדש על עיון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו.

 ש.ב.ג.

 י״ט אדר א׳ התשס״ח.



 יז

 תלמוד תורה ^
 הימן א׳

 גדר מצות ״ושננתם לבניך״

 אמר הקב״ה: והיו הדברים האלה על

 לבבך ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך

 בביתך בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך.

 ויש לדקדק דבתחילה נקט חיובא דהאדם

 גופא, לחקוק דברי התורה על לבבו,

 ואח״כ הביא חיוב האב על הבן (שהוא

 בפשטות ממצוות הבן המוטלות על האב,

 כמילה ופדיון הבן), ולאחר מכן שוב אתי

 ועסיק בחיובא דגברא, ללמוד בשבתו

 בביתו ובלכתו בדרך וגו', וצ״ת.

 ובספרי אמרו רז״ל ד״ושננתם לבניך״

 אלו התלמידים, וכ״כ בשאלתות ואתחנן

 קמ״ב. וצ״ת מהיכי תיתי לן למילף דגם

 התלמידים בכלל בנים.

 עוד יל״ע דאם החיוב ללמד כל אחד

 ואחד מישראל, א״כ אמאי לא נחייב

 לשכור מלמד לבן חבירו שאינו לומד

 בפני עצמו, שהרי הרמב״ם (ת״ת א, ג)

 נקט דרק לבנו חייב לשכור מלמד ללמדו

 תורה, וצ״ע. והנה הרמב״ם כתב בריש

 הלכות תלמוד תורה דיש בכללן שתי

 מצוות עשה, ראשונה ללמוד תורה, שניה

 לכבד מלמדיה ויודעיה. וראיתי שהביאו

 להקשות מאי טעמא לא מנה הר״מ בשתי

 מצוות ללמוד תורה וללמד לאחרים,

 כפי שמנו שאר מוני המצוות. עי' בזה

 במעיל שמואל (לשונות הרמב״ם א, א)

 ובחידושי הגרי״פ על הרס״ג ח״א קיח א

 ובס' נוספים, ואינם תח״י, וצ״ע.

 עוד ראיתי מביאים להקשות בשם הפחד

 יצחק (קורייאט) בקידושין (ל, א) ובמשנה

 כסף (ה״ו), אמאי לא מנה הר״מ מצוה

 שלישית והיא ללמוד, ללמד בניו וללמד

 התלמידים, שכאו״א מהן נלמדת מפסוק

 בפני עצמו.

 ואשר נראה בזה דאיכא ב' ענינים במצות

 ״ושננתם לבניך״. א) החיוב להכניס בנו

 לעולמה של התוה״ק ולעשותו לתלמיד

 חכם, וזהו חיוב שתמשך שלשלת לימוד

 התורה מזרעו אחריו דוקא. ב) אחד

 מחלקי לימוד התורה הוא להעביר ולמסור

 את התורה וללמדה לאחרים, ומסתמא

 עניינה שהגברא ישתלם טפי בלימודו

 של עצמו ע״י העברתה לאחרים בהסברה

 נאותה ובחידוד הדברים, וכמאמרם ז״ל

 ד״מתלמידי יותר מכולם״. וחלק זה יוכל

 לקיימו גם כשמלמד את בן חבירו, וכדברי

 הספרי ד״ושננתם״ אלו התלמידים. שהרי

 יתעלה בלימודו אף כשיעביר את ידיעותיו

 לאדם אחר שאינו מצאצאיו. [ואחי וראש

 המו״מ הרב מנחם שיחי' הוסיף דלפי״ז

 מובנים דברי הש״ס דמקרא ד״ושננתם



ל יח ויאמר א ו מ  הימן א' ש

 לבניך״ נלמד ענין ידיעת התורה ושינונה,

 שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו,

 שעניינו לימוד הלומד גופא]. אך מאחר

 ובלימוד התורה ישנו ענין נוסף של

 המשכיות לימוד התורה בזרעו דייקא,

 להכי קודם תלמוד בנו ללימוד בן חבירו.

 אך לשלם ולהוזיל מכספו ללימוד אחרים

 ודאי דאינו מחויב, דהרי החלק שבמצות

 ״ושננתם״ המורה ללמד כל אחד מישראל

 הוא בכדי שהמלמד גופא ישתלם עי״כ

 טפי בתורה, אך כשאינו מלמד בעצמו אינו

 מחויב לדאוג ללימודם של האחרים.

 וכן מוכח משיגרא דלישנא דהר״מ

 בסהמ״צ (מצוה יא) שכתב וז״ל: ״ציוונו

 ללמוד תורה וללמדה, וזהו הנקרא תלמוד

 תורה, והוא אמרו ״ושננתם לבניך״ וכתוב

 בספרי אלו התלמידים וכוי״, עכ״ל.

 ולכאוי כמשנ״ת.

 ואולי צריך לבאר הדברים מעט באופן

 שונה. דלכאו' א״נ כנ״ל ייקשה שלפי״ז

 לא נצטרך שהתלמידים יבינו הדברים,

 שהרי נתבאר שעיקר חובת הרבצת

 התורה הוא להוסיף נופך בלימוד המלמד

 ולא בתלמיד. וזה הרי מצינו בר' פרידא

 שלימד ארבע מאות פעמים. וכן מצינו

 באבות פ״א מ״א שאנשי כנסה״ג אמרו

 להעמיד תלמידים הרבה, וכתבו שם

 הראשונים דע״י העמדת תלמידים רבים

 ייצאו לפחות כמה מהם מובחרים, ע״ד

 אלף נכנסים לתלמוד ואי יוצא להוראה.

 וחזינן שישנו ענין גדול גם בלימוד

 התלמידים גופא.

ם בזה י״ל דאינו כ״כ ענין למצות  אמנ

 ת״ת אלא למסירת התורה שהוא מעט

 ענין אחר. וכן במעשה דרי פרידא היה

 מדין חסד ולא מדין ת״ת, ואכתי צ״ע.

 וע״כ י״ל דאף א״נ שישנו ענין בהעמדת

 התלמידים עצמם על דעתם, מ״מ אינו

 מחיוב עלייתם שלהם אלא מצורת לימוד

 הגברא עצמו, שירבה גבולו בתלמידים

 ושיפוצו מעיינותיו חוצה, ודו״ק בזה.

 ולפי״ז מובן שפיר ומדוקדק לישנא

 דקרא, שצירף את חיוב ״ושננתם לבניך״

 יחד עם מצות תלמוד תורה שמחיובו

 העצמי של האדם. דלנתבאר מסירת

 התורה ותלמודה היא חלק בלתי נפרד

 מתלמוד התורה דיליה. ובזה ארווחנא

 להבין אמאי לא נקיט הר״מ מצות לימוד

 לחוד ומצות ללמד לחוד, וכן הקושיה

 אמאי לא מנה לימוד הבנים לחוד ולימוד

 התלמידים לחוד. דלמשנ״ת עניין הכל

 חד הוא, והם סניפים בלימוד התורה של

 הלומד עצמו ולא מצוות נפרדות, והכל

 שריר וקיים.

 ואמנם רבנו הגדול הגר״א ז״ל רוח אחרת

 היתה עימו, שכתב (משלי ג, ג) בקרא

 ד״חסד ואמת אל יעזבוך״ וז״ל: ״חסד

 נקרא מה שאין האדם מחויב ליתן לחבירו

 וזאת הנתינה היא בתורת חסד, ואמת הוא

 המשלם גמול לחבירו מפני שעשה לו כן

 וכוי, וכן בין אדם למקום חסד הוא ללמד

 לאחרים ואמת ללמוד בעצמו, כמו שאמרו

 חכמינו ז״ל (סוכה מט, ב), ״ותורת חסד״,

 וכי יש תורה שאינה של חסד, אלא ללמד



 הימן א' שמואל יח ויאמר

 לאחרים היא תורה של חסד, שלא ללמד

 היא אינה של חסד, כי מה שאדם לומד

 בעצמו הוא מחויב, כי לכך בא לעולם,

 כמש״א (אבות ב, ח) ״אם למדת תורה

 הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך

 נוצרת״. אך ללמד הוא חסד״, עכ״ל.

 ומוכח מדבריו דהלימוד לאחרים אינו

 מגדרי חיוב ת״ת, אלא ממצות חסד היא.

 ואכן דברי הגר״א ז״ל עשירים במקום

 אחר. דהנה כ' השו״ע (יו״ד רמ״ה ב')

 דמצוה על כל חכם מישראל ללמד

 לתלמידים, שגם הם נקראים בנים. וכ'

 ע״ז הגר״א ז״ל בביאורו וז״ל: ״עיין באר

 הגולה, ואמרו (תמורה טז, א) עשיר ורש

 נפגשו [עושה כולם ה' מי שעשאו עשיר

 לזה עושה אותו עני, עני לזה עושה אותו

 עשיר, ואמרו (סנהדרין צא, ב) כל המונע

 הלכה [מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת

 אבותיו וכו' אפילו עוברין שבמעי אמו

 מקללין אותו וכו']. ובתד״א פכ״ז ד״א

 הלא פרוס לרעב לחמך ואין רעב אלא

 הרעב מן דברי תורה ואין לחם אלא דברי

 תורה, שנאמר הנה ימים באים נאום ה'

 והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם

 כו', מכאן אמרו אם יש אדם שהוא מבין

 בדברי תורה יפרנס מתורתו ג״כ כדי

 שתרבה חכמתו לו ומוסיפין לו עליה,

 וכל העושה כן אינו נמנע מן הטובה, ע״ש

 בארוכה. ושם באותו הפרק כי תראה ערום

 וכסיתו כיצד, אלא אם ראית אדם שאין

 בו דברי תורה הכניסהו לביתך ולמדהו

 ק״ש ותפלה ולמדהו פסוק אחד בכל יום

 או הלכה אחת וזרזיהו במצות, לפי שאין

 ערום בישראל אלא מי שאין בו תורה

 ומצוות וכו' כמש״כ ואת ערום ועריה

 וכו' ובאדר״נ ובגמרא בהרבה מקומות,

 עכ״ל הגר״א ז״ל. ורבים ראו כן תמהו

 אמאי האריך רבנו ז״ל למעניתו בזה, אחר

 שדרשת ״ושננתם לבניך אלו התלמידים״

 מפורשת היא בספרי,וכפי שהזכיר

 בעצמו קודם. ואמנם המעיין במקורותיו

 של הגר״א יראה לנוכח דעניינם כגמ״ח

 וכצדקה וחסד ונראה דכן סבר בגדר ללמד

 תורה לאחרים, וכפירושו בס' משלי.

 ומו״ר מרן הגר״ח קניבסקי (כמובא בס'

 עבודת משא ח״ב, לדודי הגרא״ש מאיר)

 כתב בזה דאה״נ והגר״א ז״ל סבר דמצות

 לימוד אחרים הנלמדת מ״ושננתם לבניך״

 הוי רק אסמכתא בעלמא.

 ואמנם התקשתי טובא דהנה הגר״א ז״ל

 ייסד לן דחסד היינו דבר שאינו מחויב בו

 והביא דברי הש״ס בסוכה מ״ט ב' דתורת

 חסד היא תורה ללמד לאחרים, והנה בגמ'

 שם אמרו כך: ״פיה פתחה בחכמה ותורת

 חסד על לשונה״, וכי יש תורה של חסד

 ויש תורה שאינה של חסד, אלא תורה

 לשמה זו היא תורה של חסד, שלא לשמה

 זו היא תורה שאינה של חסד, איכא דאמרי

 תורה ללמדה זו היא תורה של חסד, שלא

 ללמדה זו היא תורה שאינה של חסד״.

 ואם נאמר דגדר ״חסד״ היינו דבר שאינו

 מחויב בו, א״כ האיך יתכן שלימוד לשם

 שמים אינו חיוב, וצע״ג.

 ואכן המהרש״א ביאר ד' הש״ס שם

 באופן אחר, וז״ל: ״ואיכא דאמרי תורה



 הימן א' שמואל יח ויאמר

 ללמדה כוי היינו מלמדה לאחרים היא

 נותנת חן וחסד, ודייק לה מ״על לשונה״,

 דהיינו שלא די לו בשמיעה מאחרים

 אלא שמוציאה בלשונו לאחרים״, עכ״ל.

 ולדבריו יתפרשו די הגמי באופן דהחסד

 משוך על הלומד לש״ש והמלמד לאחרים,

 אך בדברי הגר״א אא״ל כן, וקשה ביותר

 לומר דבזה גופא נחלקו בי הפיי בגמי,

 האם חסד דידן פירושו נתינת חן וחסד

 על הלומד או שפירושו דבר שאין האדם

 מחויב לעשותו, וצ״ע. [ומרן הגר״ח

 קניבסקי שליט״א כתב לי בזה: מש״כ

 דקשה לומר, אינו קשה כ״כ והוא דברי

 טעם].



 כא

 הימן ב׳

 אגרת שמירה״ לאברכים

 המועצה המקומית באלעד רוצה להטיל

 על תושביה מס כספי, בכדי לשפר את

 בטחון העיר. האם משפחות לומדי תורה

 יתחייבו ע״פ התוה״ק באגרת מס זו?

 א] ב״ב ז,ב. רבי יהודה נשיאה רמא

 דשורא אדרבנן [ופרש״י: הטיל יציאת

 חומת העיר על החכמים כמו על שאר

 בני אדם], אמר ריש לקיש רבנן לא צריכי

 נטירותא, דכתיב ״אספרם מחול ירבון״,

 אספרם למאן, אילימא לצדיקים דנפישי

 מחלא, השתא כולהו ישראל כתיב בהו

 ״כחול אשר על שפת הים״, צדיקים עצמם

 מחול ירבון. אלא ה״ק אספרם למעשיהם

 של צדיקים מחול ירבון, וק״ו ומה חול

 שמועט מגין על הים, מעשיהם של

 צדיקים שהם מרובים לא כ״ש שמגינים

 עליהם. כי אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר

 ליה מ״ט לא תימא ליה מהא ״אני חומה

 ושדי כמגדלות״, ״אני חומה״ זו תורה

 ״ושדי כמגדלות״ אלו ת״ח [ופרש״י:

 אלו ת״ח, אלמא אין צריכין חומה], ור״ל

 סבר לה כדדרש רבא ״אני חומה״ זו כנסת

 ישראל ״ושדי כמגדלות״ אלו בתי כנסיות

 ובתי מדרשות. ע״כ.

 ובדברי הש״ס אלו יש לדון בכו״כ

 ענינים, וכדלהלן:

 ב] הנה ר״ל פתח ב״רבנן לא צריכי

 נטירותא״ וסיים ב״צדיקים״, ורי יוחנן

 נקיט דמצי למילף מקרא ד״ושדי

 כמגדלות״ דאזיל על ״תלמידי חכמים״,

 וא״כ יש לידע האם הכא מיירי בת״ח

 או גם בצדיקים שאינם ת״ח, שיראתם

 וצדקותם פוטרתם ממס שמירה למרות

 שאינם ת״ח. [וראיתי שמו״ר הגר״א

 ארלנגר שליט״א כתב בזה בספרו ברכת

 אברהם דר״ל אמר דדוקא אלו שמעשיהם

 מרובים כחול מגינין על עצמם. וכי דלפי״ז

 א״ש, דנודעו די הגר״א בשנות אליהו ריש

 פאה שבת״ת מקיימים מ״ע בכל תיבה

 ותיבה ושע״כ תורה אינה נדחית מפני

 מצוה שאינה עוברת, מכיון שבלימוד

 תורה ישנן ריבוי מ״ע שבכל תיבה ותיבה

 של תורה. וא״כ י״ל שרק ת״ח הלומדים

 תורה הרבה, יכולים להגיע ע״י תלמודם

 הרב ל״אספרם למעשיהם של צדיקים

 כחול ירבון״, אך צדיקים שאינם ת״ח

 אין מעשיהם הטובים רבים כ״כ וממילא

 אינם פטורים ממס חומת העיר, ושפתיים

 ישק].

 ואכן בהגהות הרש״ש כתב: מ״ט לא

 תימה ליה מהא אני חומה וכוי. נראה

 דנפ״מ דמהאי קרא משמע דתורה לחודא

 שומרת כחומה ואע״פ שאינו מפורסם



 הימן א' שמואל יח ויאמר

 במעשים טובים, רק שלא יזלזל במצוות,

 כדמשמע בשו״ע יו״ד סי' רמ״ג ס״ג,

 משא״כ בקרא דר״ל משמע דבעינן מעשים

 טובים, עכ״ל. ובשו״ת ציץ אליעזר (ח״א

 סי' כ״ה) כ' שכדברי הרש״ש מוכח ג״כ

 מד' רבנו גרשום, שבדברי ר״ל הזכיר

 ״שתורה ומעשים טובים שלהם משמרין

 אותם״ ואילו בדברי ר' יוחנן הזכיר רק

 תורה ולא מעש״ט, והיינו דר' יוחנן ס״ל

 שגם תורה לחוד שומרת על לומדיה, גם

 מבלי מעש״ט. וכ' הצי״א דכיון דקי״ל

 דר״ל ור״י הלכה כר״י, אזי הלכה כר״י

 שתורה לחודא שומרת כחומה וא״צ שיהא

 גם מפורסם במעשים טובים, ובלבד שלא

 יזלזל במצוות, וכנפסק ביו״ד (שם) דת״ח

 המזלזל במצוות ואין בו יראת שמים,

 הרי הוא כקל שבציבור. ודון מינה שאם

 אינו מזלזל במצוות ויש בו יר״ש, פטור

 אף שאינו מפורסם במעשיו הטובים.

 וכ' דכ״מ מד' הרמב״ם (שכנים ו, ו)

 שכתב שת״ח א״צ שמירה כיון שהתורה

 שומרתן, ואינו מזכיר גם מעשים טובים.

 וכ״נ מדברי השו״ע חו״מ (קסג, ד). ואמנם

 בשו״ת מהר״ם אלשקר (סי' יט) כתב

 דבעינן שיהא הת״ח בעל מעשה וחסיד,

 כדמשמע מהמשך דברי הש״ס שם, ד״כל

 קדושיו בידך״ בעינן.

 ג] ובעניותי ר״י לא פליג על ר״ל בהא,
 מפני דא״נ כן אזי נחלקו הם ממש, ואילו

 בלשון הש״ס משמע דר״י הקשה לר״ל

 אמאי לא ס״ל לדרוש לאותה ההלכה

 מפסוק מפורש ולא מק״ו, ואם חלקו

 זא״ז א״כ מה הקשה לו, כיון שחלוקים

 הם ב' הלימודים בהלכותיהם. וגם הוכחת

 הצי״א מד' רבנו גרשום אינה מוכרחת,

 דהא בהמשך דבריו כתב רבנו גרשום:

 ״ור״ל דמפיק מאספרם מחול ירבון, דריש

 האי אני חומה בכל ישראל ולא בצדיקים

 בלבד״, ומשמע מיניה דר״י אזיל אצדיקים

 ג״כ ולא רק על ת״ח.

 ולענ״ד נחלקו ר״י ור״ל בענין אחר,

 אשר אין לו השלכה הלכתית ישירה. והוא

 דיש לידע האם ת״ח פטור ממס השמירה

 מפני שהוא עצמו אינו זקוק לשמירה מפני

 שהתורה משמרתו אותו עצמו, וממילא

 אינו שייך במס זה. א״ד שת״ח פטור מפני

 שתורתו משמרת על הכלל, ואז נחשב

 שמשתתף בתשלום הבטחון ע״י תורתו

 המגינה ומצילה על המקום בעבורו.

 ואפשר דבזה נחלקו ר״י ור״ל. דר״ל

 אמר: ״מעשיהם של צדיקים שהם מרובים

 לא כ״ש שמגינים עליהם״, ומשמע

 שמגינים עליהם דווקא ולא על אחרים,

 ואילו בדברי ר״י דאמר ״שדי כמגדלות -

 אלו ת״ח פירש רש״י בפסחים (פז,א) כך:

 ״שמגינין על הדור״. וי״ל דבזה נחלקו,

 דלר״ל הת״ח מגינים על עצמן וע״כ

 פטורים ולר״י מגינים על כל אנשי העיר.

 ואמנם רבנו גרשום פירש בהא ד״אני

 חומה״ ד״זו תורה שמגינה על לומדיה,

 כחומה שמגינה על אנשי העיר״. והיינו

 דגם לר״י התורה מגינה רק על לומדיה

 ולא על הציבור.

 והנה בב״מ (קח,א) אמר ר' יהודה הכל

 לאגלי נפא [ופרש״י: לשערי חומות העיר



 הימן א' שמואל יח ויאמר

 להציב בהו דלתות] אפילו מיתמי, אבל

 רבנן א״צ נטירותא, ופירש״י: ״דתורתו

 משמרתו, כדכתיב בשכבך תשמור

 עליך״, והקשה הרש״ש בב״ב שם אמאי

 סוגיה דידן לא נקטה האי קרא ד״בשכבך

 תשמור עליך״. וכן הקשו עוד אחרונים.

 וא״נ דמדברי ר״י נשמע דת״ח משמרין

 גם את הציבור ולא רק את עצמם, א״כ

 א״ש, דמהאי קרא ד״בשכבך תשמור

 עליך״ נילף רק שהת״ח שומר על עצמו

 ולא על שאר אנשי העיר, ואנן בעינן

 שבכדי להיפטר ישמור בתורתו גם על

 הכלל, ולזה צריך קרא ד״ושדי כמגדלות״

 או להק״ו דר״ל.

 ד] ויש להבין דלכאוי מאי איכפ״ל בזה

 דשומרים רק על עצמם או גם על יתר בני

 העיר, סו״ס ייפטרו משום דאינם צריכים

 שמירה.

 והאמת היא דאדרבה, דיש להקשות

 טובא להיפך, דהנה ת״ח מחוייבים במיסי

 הציבור הנצרכים לחיי האדם ולתיקון

 העיר ורחובותיה, כדקי״ל בב״ב (ח,א)

 וברמב״ם (שכנים ו, ו) ובשו״ע (יו״ד

 רמג, ב וחו״מ סיי קסג), ורק במיסי

 המלך פטורים, עי״ש. וא״כ ילה״ק דמאי

 איכפ״ל שהת״ח א״צ שמירה, הרי בני

 העיר משלמים את כל מיסי העיר הנצרכים

 לתיקון העיר גם אם אינם צריכים את כל

 הנצרך לאחרים, וזאת משום שכ״א מבני

 העיר הוא חלק מהעיר ועליו להשתתף

 עם הציבור בצרכיו. וא״כ מדוע שת״ח

 שא״צ שמירה לא יחויב להשתתף

 במיסי השמירה. וי״ל דמחמת שאלה זו

 ס״ל להנ״ל דת״ח מגן גם על יתר אנשי

 העיר, וממילא זוהי סיבה נכוחה לפוטרו

 מתשלום השמירה, כיון שהשתתפותו בזה

 היא ע״י תורתו וזכויותיו.

 ובעיקר השאלה נראה דהנה בב״ב חי

 אי איתא דרבי פתח אוצרות בשני בצורת,

 אמר יכנסו בעלי מקרא בעלי משנה בעלי

 גמרא בעלי הלכה בעלי הגדה, אבל עמי

 ארצות אל יכנסו וכוי, רבי לטעמיה דאמר

 רבי אין פורענות בא לעולם אלא בשביל

 עמי הארץ, כההוא דמי כלילא דשדו

 אטבריה, אתו לקמיה דרבי ואמרו ליה

 ליתבו רבנן בהדן, אמר להו לא, וכוי וכוי,

 אמר רבי ראיתם שאין פורענות בא לעולם

 אלא בשביל עמי הארץ. ולזה י״ל דכן

 הוא גבי חוסר בטחון העיר, שהפורענות

 שבגללה צריכים לשמירה וחומה באה

 רק בשביל עמי הארץ, וממילא הת״ח לא

 גרמו כלל לצורך זה ואין סיבה שיתחייבו

 בדברים שבאו בעקבות חטאי האחרים.

 ה] ובשיטמ״ק (בב״ב שם) כי בשם
 הרמב״ן וז״ל: החכמים הלומדים עם

 התלמידים בשכר, אין מן הדין לפוטרם

 מן המס, כיון דבשכר הן לומדים, עכ״ל.

 והאחרונים תמהו ע״ז טובא, דאמאי

 יתחייב בשמירת החומה מפני שמקבל

 שכר על תלמודו, דהא סו״ס ת״ח הוא

 ורבנן א״צ נטירותא, ואם מפני שעבירה

 היא בידו ליטול שכר על ת״ת, אמאי נקטו

 דוקא עבירה זו יותר משאר עבירות.

 ומו״ר הגרש״מ דיסקין זצ״ל כתב בזה



ל יח ויאמר א ו מ  הימן א' ש

 (בספר משאת המלך הארות והערות

 אות ש״ו) דאפ״ל דהנה בב״ב ז' ב' גבי

 דרשת ר' יוחנן ד״שדי כמגדלות״ רבנו

 גרשום וז״ל: ״שלומדין זה מזה כתינוק

 היונק משדי אמו״. וכן רש״י בפסחים

 (פז,א) כתב: ״אלו ת״ח המניקין אחרים

 כשדיים אלו״, וכן ברמ״ה בב״ב כתב:

 ״אלו ת״ח שבני דורן נהנים מתלמודן

 כיונק שנהנה משדי אמו, ותורתן מגינה

 עליהם כמגדלות״. ומבואר דמעלת הת״ח

 לדרשת ר' יוחנן הוא מהא דמלמד תורה

 לאחרים, ומצינו בנדרים (לד,א) דצורת

 לימוד לאחרים היינו דומיא דמרע״ה

 ד״מה אני בחינם אף אתם בחינם״. ונמצא

 דת״ח הנוטל שכר על לימודו עם אחרים

 זהו מגרע ממעלת מלמד לאחרים דידיה,

 וא״כ זוהי כוונת ד' הרמב״ן דאם מלמד

 בשכר חייב במס השמירה, ודפח״ח.

 ו] ואולם השו״ע (יו״ד רמג, ב) פסק

 שכל דבר הנצרך לשמירת העיר, כגון

 חומות העיר ומגדלותיה ושכר השומרים,

 אין הת״ח צריכים לשלם, שתורתן

 שמירתן, ובני עיר שהחליטו שגם ת״ח

 ישתתפו במיסים שכאלה, אין שום תוקף

 להחלטתם. והוסיף השו״ע: ״ודוקא

 ת״ח שתורתם אומנותם, אבל אין תורתם

 אומנותם חייבים. ומיהו אם יש לו מעט

 אומנות או מעט משא ומתן להתפרנס בו

 כדי חייו ולא להתעשר, ובכל שעה שהוא

 פנוי מעסקיו חוזר על דברי תורה ולומד

 תדיר, נקרא תורתו אומנותו. והש״ך שם

 כתב שכל ת״ח הלומד היטב ואינו מתבטל

 מלימודו כי אם לזון את משפחתו לפרנסם

 ולהלבישם כדי צרכם, פטור ממיסים אלו,

 למרות עשירותו ורוב כספו, ועי' שו״ת

 ציץ אליעזר (ח״ב כ״ה) בזה. ונמצא

 שהפוסקים נחלקו בזה ע״ד הרמב״ן.

 ז] ונראה דלפימשנ״ת י״ל דבזה נחלקו

 הרמב״ן והני פוסקים. דהרמב״ן סבר

 דשמירת העיר נצרכת ככל דרכי הטבע

 ועניינם, שכך טבע הקב״ה בעולמו

 שבאים אויבים וכו' וכו', ולת״ח ישנו

 פטור מיוחד מתשלום זה, כיון שתורתם

 מגינה עליהם. וסבר שפטור זה הוא

 דוקא באופן שהת״ח לומד תורה בצורה

 מושלמת, לשמה ושלא ע״מ לקבל שכר,

 אך לא לכל לומדי תורה בשכר. ואמנם

 החולקים סברו שצורך בשמירה אינו

 צורך טבעי כשאר חיי בני העיר, ורק

 התנהגות עמי הארץ הביאה לפורענות זו

 שבגללה צריכים את השמירה. וממילא כל

 ת״ח שאינו ע״ה אינו אשם בפורענות זו,

 הגם שתורתו אינה מושלמת. וא״כ א״א

 לתבוע ממנו מס זה, באשר הוא אינו אשם

 בפורענות זו ואין לו לשלם את תוצאות

 התנהגות עמי הארצות, ונפלא.

 ח] ואם כנים הדברים נראה לדון בזה

 בנדון נוסף. דהנה הרדב״ז (ח״ב תשנ״ב)

 נדרש לשאלת תושבי ירושלים של אותם

 הימים, לאחר שנתעורר ויכוח בין הת״ח

 שבעיר, שדרשו שבני העיר ישמרו על

 העיר, אך יפטרו מתשלומי המס את

 חכמיה. וכ' הרדב״ז וז״ל: ״תשובה, כבר

 ידעת דאמרינן בב״ב וכו' אבל רבנן ל״צ

 נטירותא, וזה מוסכם לא נפל בו מחלוקת,



 ויאמר הימן ז׳ שמואל נד!

 אבל במס המוטל אקרקפתא דגברא הוא

 דאיכא פלוגתא אם חייבים הציבור לפרוע

 בעצם או לא, וכבר נהגו לשמוע למיקל

 ופורעין הכל. אבל בנ״ד אפילו האומרים

 שאין החכמים חייבין לפרוע כסף גלגלתא

 מודים הם דחייבים החכמים לפרוע

 בשמירות, דבשלמא היכא שהמלך או שר

 העיר מצוה להניח שומרים בכל שכונה

 ושכונה, או שיצאו הם בעצמם לשמור כל

 אחד ואחד לילו, בכה״ג החכמים פטורים

 דלא בעו נטירותא ופורעין הבעלי בתים

 עליהן וכוי. אבל בנ״ד הבעה״ב אומרים

 שאין אנחנו צריכים שומרים כי עניים

 אנחנו, והחכמים צועקים לאמר תעמידו

 שומרים והם בעצמם מודים דבעו

 נטירותא. היש מן הדין או מן הסברא

 שיכופו את הבעה״ב להעמיד שומרים ולא

 יסייעו עמהם ולכוף אותם על כיוצ״ב, לא

 אמרה אדם מעולם, כי לקתה מידת הדין,

 וכוי וכוי. ומ״מ אם הדבר ברור שגם בעלי

 הבתים צריכין שמירה ואין טוענים כך

 אלא כדי שיסייעו החכמים עמהם, בזה

 הדבר ברור שאם החכמים טוענים לא

 בעיא נטירותא, א״נ דשתקו, אינם חייבים

 לסייע אותם. אבל אם הם מודים דבעו

 נטירותא וצועקים לאמר תעמידו שומרים,

 הדבר ברור אצלי דחייבים לסייע עמהם,

 דהודאת בע״ד כמאה עדים דמי, והא

 אמרו דבעי נטירותא, עכ״ל.

 והוסיף הרדב״ז: ״וכ״ש במה שאני

 רואה בירושלים שנתרבה עין הגנבים

 בשביל החכמים, שאין לבושם כלבוש

 הבעלי בתים ונראין מכובדין יותר מהם,

 וכ״ש שיש בדבר ספק נפשות כאשר

 הוא מפורסם ואין ראוי שיהיה בדבר

 התרשלות״, עכ״ל.

 ואמנם מרן החזו״א (ב״ב סיי ה אות
 יח) כתב: יש לעיין, הלא גם רבנן צריכין

 לנהוג מנהג עולם ולא לסמוך על הנס,

 כדאמרו בברכות ל״ה בי הנהג בהם מנהג

 דרך ארץ, ובשבת ל״ב אי אל יעמוד אדם

 במקום סכנה, ובחולין ק״ה אי אילו אבא

 הוי סייר נכסי וכוי. ואפשר דבעיר דכולהו

 רבנן כופין זה את זה לבנות חומה, אבל

 בעיר שדרין בה בני אדם ויש ביניהן רבנן,

 מטילין את החומה על המון העם ופוטרין

 את החכמים כמו שפטורין מן המס,

 שהתורה פטרתן כיון שאינם משתדלים

 על השגת הממון בשביל עסקם בתורה,

 אין ליטול ממונם בשביל מס, וה״נ מצאו

 חכמים שאין ליטול מהם לנטירותא,

 ואחרי שבאמת תורתן מגנת עליהן ואינם

 נתונים תחת מקרי הטבע כשאר בני אדם,

 כי השגחתו יתברך הוא לפי מידת הבטחון

 שאדם משליך יהבו על בוראו יתי, והלכך

 ראוי ת״ח לפוטרו מנטירותא ולהטיל את

 החומה על שאר בני העיר. ואפשר לפי״ז

 דגם רבנן כופין את שאר בני העיר לבנות

 חומה, עכ״ל הזהב של מרן החזו״א ז״ל.

 הרי לנו שלהרדב״ז במקום שהת״ח עצמם

 דורשים שישמרו על חומות העיר, חייבים

 הם בשמירה, דהודאת בע״ד כמאה עדים

 דמי. ולהחזו״א יכולים הת״ח לכפות

 את שאר בני העיר לבנות חומה, למרות

 שרבנן עצמם דורשים את השמירה.



ל יח ויאמר א ו מ  הימן א' ש

 ולענ״ד נראה דדין זה תלוי בהגדרים

 שנתבארו בס״ד לעיל, דא״נ דהת״ח

 פטורים משמירה זו כיון דרבנן לא בעי

 נטירותא, א״כ באופן שהת״ח עצמם אינם

 מסכימים עם הדבר ודורשים שמירה, א״כ

 הודאת בע״ד שהם עצמם אינם שייכים

 בתורת ״רבנן א״צ נטירותא״ וממילא

 יתחייבו להשתתף, וכד' הרדב״ז. אך

 א״נ דהאי פטורא הוא מפני שהפורענות

 שגרמה להשמירה באה ע״י עמי הארצות

 ולא ע״י תלמידי החכמים, אזי גם באופן

 שהת״ח ידרשו בעצמם שמירה מפני חשש

 סכנה, אי״ז סיבה לחייבם. וזאת משום

 דאע״פ שצריך שמירה, מ״מ לא הם גרמו

 לצורך זה, אלא ע״ה. ומה״ט יתחייבו

 בתשלום שמירה שבאה ע״י פורענות עמי

 הארצות?! והדבר דומה לא' מדיירי העיר

 שהכניס חיה רעה לעיר וכעת דורש הוא

 מכל בני העיר להשתתף בהוצאות השמירה

 מפחד החיה הרעה, שודאי שאע״פ שכולם

 חוששים מהיזקי החיה, עדיין רק אדם זה

 יתחייב בשמירתה ותחלואיה, והדברים

 נכוחים למבין. וממילא שפיר כ' החזו״א

 דגם רבנן כופין את שאר בני העיר לבנות

 חומה, כיון שיתר בני העיר הם הם שגרמו

 לצורך החומה ולא תלמידי החכמים.

 והגם שאני עני חוכך מאד האם ניתן

 להעמיס דברינו בד' החזו״א, מ״מ

 שמחתי עד מאד לראות מש״כ החזו״א

 בהמשך דבריו וז״ל: ״אין חיוב על רבנן

 ליתן חלקם, דיש לחשוב שכל המס הוטל

 בשביל עמי הארצות״, עכ״ל. הרי דס״ל

 כמשנ״ת בס״ד.

 ונראה דגם הרדב״ז אינו חולק על סברא

 זו, אלא דהוא מיירי, כמש״כ במפורש,

 במקום סכנה אמיתית, ובמקום שהת״ח

 עצמם גורמים לפורענות ע״י בגדיהם

 המפוארים ובתיהם מלאי הכל-טוב.

 וממילא בכה״ג שישנה סכנה קיומית

 וטבעית, או כשמוכח מיניה וביה

 שהפורענות אינה באה ע״י עמי הארצות

 אלא, אדרבה, ע״י הת״ח, א״כ ס״ל

 שיתחייבו במס זה, כי בכה״ג א״א להטיל

 ע״ז על ע״ה שאינם אשמים בפורענות זו.

 והכל שריר וקיים בס״ד.

ו בפוסקים שנחלקו טובא נ  ט] ומצי

 בגדר ״תלמיד חכם״, הפטור ממס שמירת

 העיר: הראשונים בב״ב (הרא״ש והרמב״ן

 והנמוק״י בשם ר״י ן' מיגש) כ' שדוקא

 ת״ח שתורתו אומנותו, שתורתו קבע

 ומלאכתו עראי, פטור מתשלום השמירה,

 אך לא ת״ח שעסקו קבע ואין תורתו

 קבע. והיד רמה כ' שה״מ בת״ח העוסקים

 בתורה תדיר כפי יכולתם ומקיימים מצות

 ״והגית בו יומם ולילה כפי כוחם״, אבל

 ת״ח שאין עסקם תדיר בתורה כפי כוחן

 ולא דיין לעסוק במלאכתן כדי למצוא

 פרנסתן ופרנסת אנשי ביתן, אלא שהם

 מתייגעים להתעשר ומבטלים מתורתם

 כדי לקבץ ולרבץ ממון הרבה, הרי הם

 חייבים ככל הציבור. ובשו״ת הרא״ש

 (כלל טו פרט ז) כ' שכל ת״ח שתורתו

 אומנותו ועושה תורתו קבע ומלאכתו

 עראי והוגה בתורה תמיד ואינו מבטלה

 להתעסק בדברים בטלים, אך מחזר אחרי

 פרנסתו כי זו הוא חובתו, כי יפה ת״ת עם
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 דרך ארץ וכל תורה שאין עמה מלאכה,

 סופה גוררת עוון. ובכל עת לבו על גרסתו

 ובגמר מלאכתו חוזר מיד לביהמ״ד,

 והוא נראה דורש ונאה מקיים ולא סאני

 שומעניה, כי הכניס צוארו בעול זה תורה

 ואין להטיל עליו עול משא מלך ושרים,

 עיש״ע. וכן בשו״ת המבי״ט (ח״ב סיי

 כה), וכן בנוסחת החרם שהחרימו מרן

 הב״י ומהר״מ מיטראני לבל יקחו מיסים

 אלו מלומדי תורה, פטרו כל מי שתורתו

 קבע ומלאכתו עראי. וכ״כ הש״ך (יו״ד

 רמג סק״ח) ועוד רבים וטובים.

 ואמנם התרומה״ד (סיי שמב) נקיט

 דבעינן ת״ח בדורו שיודע לישא וליתן

 מדעתו כשורה בדת ומבין בדעתו ברוב

 מקומות בתלמוד ובפירושיו ובפסקי

 הגאונים. והש״ך (שם) הביא בשם שו״ת

 בנימין זאב דמיפטר בזה גם ת״ח שאינו

 חשוב בין ת״ח אחרים שאין בעירו, אבל

 מאחר שבעירו ת״ח הוא, ראוי להצילו מכל

 מס. והרמ״א כתב (ביו״ד שם): ״ואע״ג

 דאין בדורינו עכשיו חכם לענין ליטרא

 דדהבא אם מביישו, מ״מ לענין לפוטרו

 ממס אין מדקדקין בזה, רק שיהא מוחזק

 לת״ח כמשנ״ת. ומ״מ יש מקומות שנהגו

 לפטור ת״ח ממס ויש מקומות שנהגו

 שלא לפטרן״, עכ״ל. וראה עוד בארוכה

 נפלאה בשו״ת ציץ אליעזר (שם).

 וכן בשו״ת כנסת יחזקאל (חחו״מ סיי

 צה) האריך דבאידנא לית ת״ח, וכתב:

 ״מהודנעא את אשר קיבלתי מפי רבותי

 הגאונים אשר האירו עיני בהא שמעתתא,

 דבזמן הזה שכל אחד נוטל שררה לעצמו

 לומר לכדתי את קרית ספר איה חכם ואיה

 סופר, ומכ״ש שכל הספרים בדפוס, וכל

 אחד מי שיש לו הבנה כל שהיא לומר

 מתוך ספר ואומר ״מצאתי כל חפצי״, אין

 שום דין צורבא מרבנן וק״ו תלמיד חכם.

 ומה״ט מצאנו ידינו שאין כל הלומדים

 פטורים ממס כי אם לפום ראות עיני טובי

 העיר. אמנם מי שהומחה לרבים, ורבים

 קיבלוהו להיות להם לרב ומאור עינים

 קובע מדרש וישיבה, ודאי דין תלמיד

 חכם גמור יש לו״, עכ״ל.

ו לדעת שנחלקו גדולינו נ״ע האם נ  וראי

 כל לומד תורה בקביעות גמורה ומלאכתו

 עראי מיפטר מהאי מס, א״ד דרק ת״ח

 מופלג נפטר ממס זה. ומחלוקתם צריכה

 תלמוד.

״ת אפ״ל דנחלקו בהנ״ל,  ולפימשנ

 דא״נ דהפורענות דחסרון השמירה באה

 ע״י עמי הארצות, א״כ כאו״א שאינו

 בכלל ע״ה, פטור ממס זה. וההיפך מע״ה

 הם כמובן לומדי תורה ובעלי מעשה, ואין

 ע״ה חסיד וירא חטא. אך א״נ דהצורך

 בשמירה הוא מדרכי הטבע וצרכיו, ורק

 ת״ח נפטרו בזה בפטור מיוחד, א״כ י״ל

 דלא כל ת״ח נפטר מזה, אלא רק ת״ח

 מופלג וגדול בדורו, וא״ש.

ו אלעד יצ״ו רבו בס״ד תלמידי  י] ובעירנ

 החכמים והאברכים היושבים על התורה,

 יום ולילה לא ישבותו. ואולם גם בעלי

 הבתים העובדים לפרנסתם רבו ונפוצו.

 ואמנם ישנם ערים בישראל שכמעט כל
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 יושביהם גדושים בלומדי תורה בטהרה,

 וא״כ יל״ד האיך יתחלק בכה״ג תשלום

 מס זה, שהרי הבעה״ב מועטים המה.

 והחזו״א (שם) כתב בזה דברים נפלאים,

 ואלו דבריו: ״ ויש לעיין עד כמה חייבין

 בני העיר לסלק המס של רבנן. הגע עצמך,

 עיר שכולה רבנן ואחד הדיוט, אם אתה

 מטיל עליו מס של כל העיר לא יספיק לו

 כל רכושו. ונראה דאם ע״י המס המרובה

 לא ישאר להם פרנסתם ויצטרכו לעזוב

 את העיר, אין על בני העיר לסלק מס

 החכמים, וקרוב הדבר שאינם חייבים ליתן

 יותר מחומש כמו בשאר מצוה, כדאיתא

 באו״ח סי' תרנ״ו״. עכ״ל ועיש״ע.

 יא] עוד יל״ע בדבר דהנה מצינו בש״ס

 דרבנן ל״צ נטירותא, אך לא מצינו

 התייחסות למשפחותיהם של ת״ח. ויתכן

 ופשוט שנשות הת״ח, אשר אשתו כגופו,

 פטורות הן מהמס, לאור דברי חז״ל

 הנודעים שהאשה זוכה בשכר ת״ת של

 בעלה. ויתכן שה״ה שיש לפטור בנים

 ובנות מתחת לגיל מצוה, אשר כנודע

 דנענשים רק בגין חטאי הוריהם, ואולם

 זהו דוקא א״נ דפורענות זו באה משום

 עמי הארצות, אך א״נ כצד ב' הנ״ל, א״כ

 אפשר דלא ייפטרו, כיון דסו״ס אינם

 תלמידי חכמים. וכן בבנים ובנות גדולים,

 דאינם משוייכים לזכויות הוריהם, יל״ע

 האם ייפטרו. וד״ז לא מצאתיו בש״ס

 ובפוסקים.

י ממו״ר מרן הגר״ח קניבסקי ת ע מ ש  ו

 שליט״א שמסתבר שגם משפחות ת״ח

 פטורים ממס זה ולא רק הת״ח עצמם.

 והנה ״חוק המועצות המקומיות״ (וכן

 הורו בעירנו ע״י העירייה) קובע שניתן

 לפטור ממס זה את בני משפחותיהם של

 עובדי כוחות ההצלה והחסד. ולאור זה

 יש לדון דמשו״ה ייפטרו משפחות הת״ח

 מהמס, והוא תליא במשנ״ת. דא״נ שת״ח

 פטור משום שתורתו משמרת על הכלל,

 א״כ דומה הוא לכוחות ההצלה והחסד,

 ועדיף הוא מהם עשרת מונים. אך א״נ

 שהתורה שומרת רק על הת״ח עצמו,

 לפי״ז אין דומה הוא לאנשי ההצלה

 המסייעים גם לאחרים.

 יב] וידידי הרה״ג ר' יהושע גוטליב

 שליט״א אמר דהאידנא אין נדון דידן

 קשור כלל ועיקר ל״מס השמירה״

 שדורשת העירייה. כיון שמס זה אינו ניטל

 באמת ובתמים לצורך שמירה (וכנודע

 בעירנו, שהשמירה פחותה היא מאד

 והפרוץ מרובה על העומד), אלא זוהי

 סה״כ אפשרות - גביית מס נוספת מבני

 העיר ע״פ חוקי המדינה, וממילא בזה יש

 לדון האם צריך לשלם מסי העיריה ככל

 יתר המיסים, ואינו שייך ל״רבנן לא צריכי

 נטירותא״.

 יג] ואחר פרסום הדו״ד בעניני מס

 השמירה לאברכים ות״ח, התבקשתי

 לשאול לדעתו של רבנו הגר״ח קניבסקי

 שליט״א בענין, ופירטתי במכתבי אל

 הגר״ח שליט״א את הסכנות הבטחוניות

 הנובעות מקרבתנו היחסית אל הקו

 הירוק וכפר קאסם, ומאידך כתבתי את
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 כל העולה מהנ״ל, שאברכי כולל פטורים

 מתשלום ״אגרת השמירה״, וכמשנ״ת.

 מרן שליט״א השיב לי במכתבו כך:

 ״לכאורה דבריך נכונים, אבל למעשה

 ראוי לשאול את מורי חמי שליט״א״.

 ואחר זאת הורה המרא דאתרא הגרש״ז

 שליט״א למועצה המקומית, ששומרי

 העיר הנכריים, הפועלים גם בשבתות

 ויו״ט, יתחייבו בנוסף לתפקיד השמירה,

 גם לשמש כ״גוי של שבת״ במקרה

 הצורך, ולסייע גם בהסעת חולים ויולדות

 לבתי הרפואה, וכדוי בעוד דברים שאין

 בהם משום שמירה בטחונית אלא סיוע

 לקהילה, ובכה״ג איפשר למועצה ליטול

 תשלום המס גם מאברכים לומדי תורה.

 והדברים זכו להסכמת גדולי הפוסקים

 שליט״א.



 ל

 הימן ג׳

 גדר היתר ״עת לעשות״ בכתיבת תושבע״פ

 א] מו״ר הגרש״מ דיסקין זצ״ל טען

 בפני בשנת תשנ״ח שכשאדם עומד בצד

 הבימה בשעת קריאת התורה, כגון לאחר

 שעלה לתורה או בהיותו גבאי העומד

 במקום זה וכוי, עליו להביט בשעת

 הקריאה בס״ת ולא לקרוא בחומש, ומפני

 שההיתר לקרוא ״דברים שבכתב״ בעל

 פה נלמד ונגזר מקרא ד״עת לעשות להי

 הפרו תורתך״, אך העומד ליד ס״ת וישנה

 לפניו אפשרות קלה ונגישה לקרות בתורה

 שבכתב ולא בע״פ (דהא דין חומש שלנו

 כהקורא בע״פ, ועיי לקמן), א״כ בכה״ג

 לא הותר לו לקרות דברים שבכתב בע״פ.

 ואמנם אמר הגרש״מ זצ״ל דאפשר

 וכששומע את קריאת התורה והוא קוראה

 ג״כ מן החומש, דנחשב כהקורא בס״ת,

 וכקריאת המגילה שיוצא בה בשמיעת

 הקורא, וממילא נחשבת קריאתו כקריאה

 מתוך הכתב. ושוב הדפיס הגרש״מ

 זצ״ל הדברים בסי משאת המלך הערות

 והארות.

 ואמנם אני עני טענתי לעומתו שאחר

 שאמרו חז״ל דשרי לקרות דברים שבכתב

 בע״פ ולקרות דברים שבע״פ בכתב,

 וכמש״כ בש״ס, א״כ הותרה הרצועה וא״צ

 לבדוק בכל רגע האם השתא הכא, במקרה

 מסוים זה, יש בו משום ״עת לעשות להי״

 או לא. ונראה לברר הדברים, דבר הי זו

 הלכה, ולראות מה עלה בחכתנו.

ר האיסור הוא בגיטין (ס,ב): דרש  ב] מקו

 רי יהודה, כתיב ״כתוב לך את הדברים

 האלה״ וכתיב ״כי על פי הדברים האלה״,

 הא כיצד, דברים שבכתב אי אתה רשאי

 לאמרם על פה, דברים שבעל פה אי אתה

 רשאי לאמרם בכתב, דבי רי ישמעאל

 תנא, אלה אתה כותב וא״א כותב הלכות.

 ופרש״י: מכאן אתה למד שהתלמוד לא

 ניתן לכתוב אלא מפני שהתורה משתכחת.

 ובתוסי רי״ד שם כתב: אבל משום ״עת

 לעשות להי״ התירו חכמים לכתוב, ובזה

 סמך רבי שכתב המשנה ואחריו כתבו

 הברייתות ורבינא ורב אשי כתבו התלמוד,

 וכן כל חכמי הדורות כותבין פירושיהן.

 ובתוסי וברא״ש בשבת קט״ו אי ובסמ״ג

 בהלכות שבת כי דהיום שרי לכתוב הכל,

 דעכשו שרבתה השכחה שרי לכתוב הכל

 משום ״עת לעשות להי״ וכ״כ הב״י (או״ח

 סיי ר״מ). והיתר זה ד״עת לעשות״ התיר

 ג״כ לומר דברים שבכתב ע״פ, כדמצינו

 בשבת פי כל כתבי גבי ספרא דאפטרתא

 דאע״פ דאסור לכותבו כספר נפרד, דאינו

 ספר נביאים שלם, מ״מ הותר משום האי

 התירא. ואמנם לחלק מהראשונים עניינו

 אחר הוא, משום כבוד הציבור, ועיין.
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ת יש להוכיח מהאי סוגיה  ג] ובפשטו

 גופא את אשר נסתפקנו. דאמרי' שם ס' א'

 דר' יוחנן ור״ש בן לקיש מעייני בספרא

 דאגדתא בשבתא, והקשו בש״ס: והא לא

 ניתן להיכתב, ותי' הש״ס דאלא כיון דלא

 אפשר ״עת לעשות לה' הפרו תורתך״.

 וכן בתמורה י״ד ב' דר״י ור״ל מעייני

 בסיפרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי ״עת

 לעשות לה' הפרו תורתך״, אמרי מוטב

 תעקר תורה ואל תשתכח תורה מישראל,

 ופרש״י: מעייני בספרא דאגדתא, שלא

 ישתכחו. עת לעשות לה', כשעושין הדבר

 לשם קדושת השם ראוי להפר תורתך.

 והנה האי התירא ד״עת לעשות לה'״

 שעל פיה הורשו לכתוב תושבע״פ, נתקן

 כבר בימי רבי וחבריו, וכמש״כ לעיל

 בשם רש״י והתורי״ד. א״כ צ״ת מאי

 חידשו ביה ר״י ור״ל האמוראים, והלא

 כבר מקודם לתקופתם נאמר היתר זה.

 וכן מלישנא דקושית הש״ס דהקשו האיך

 למדו בספרא דאגדתא והא אסור לכותבן,

 מוכח דלא ס״ל להמקשן דהותר לכתוב

 ספרא דאגדתא, וצ״ת.

 וא״כ לכאו' מוכח מיניה כד' הגרש״מ

 דיסקין זצ״ל, דהגם שהותר לכתוב

 המשניות והברייתות וכו' משום ״עת

 לעשות לה'״, אכתי לא הותרה הרצועה,

 ועד שחידשו ר״י ור״ל דשרי לכתוב גם

 ספרא דאגדתא, סברו שלא כל דברי תורה

 הורשו להיכתב, שלא כל ד״ת נכלל בכלל

 ד״עת לעשות״, דכיון שאפשר בענין אחר

 לא הותר.

 ואולם יש לדחות דדוקא בשעת התקנה

 ד״עת לעשות לה' ״ עדיין נחלקו בזה

 הדעות ולא ברירא לכו״ע מה הותר

 להיכתב ומה עדיין לא הותר. אך כיום

 הותרה הרצועה והכל שרי להיכתב מבלי

 למשמש בציציות כל מקרה לגופו.

 וראיה לזה דהנה בשבת ו' ב' א״ר מצאתי

 מגלת סתרים בי רב חייא, ופירש״י:

 שהסתירוה מפני שלא ניתנה ליכתוב,

 וכששומעין דברי יחיד חדשים שאינן

 נשנים בב״ה וכותבין אותן שלא ישתכחו

 מסתירין את המגילה, עכ״ל. וכן הוא

 בב״מ (צב,א) אמר רב מצאתי מגלת סתרים

 בי רב חייא, ופרש״י: מגילה טמונה, לפי

 שאסור לכתוב הלכות, וכשהיה שומע דבר

 חידוש וירא לשוכחו היה כותבו ומסתיר

 מן העין. וכן ביבמות (מ' ב') ובירושלמי

 בתענית (ד, ב) ועוד. וכן בהקדמת

 הרמב״ם למשניות גבי סדר הלימוד

 בזמן משה רבנו ע״ה כ': ״שהיו כל העם

 הולכים ללמד איש לאחיו מה ששמעו מפי

 משה, וכותבים המצוה ההיא במגילות״.

 וכן בהקדמת היד החזקה כ' הרמב״ם:

 ״אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא

 שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון

 השמועות ששמע מרבותיו, והוא מלמד

 ע״פ ברבים, וכן כל אחד ואחד כותב לפי

 כוחו״ וכו'. ועי' במש״כ בזה בענין ההיתר

 לכתוב ס' הזוה״ק. ויש להבין דאם אסור

 לכתוב ד״ת, א״כ אמאי שרי לכתוב כ״א

 לעצמו, וכפי שכתב רב חייא וכפי שנהגו

 החל מזמן מרע״ה וכל ראש בי״ד ונביא.

 אלא דאפ״ל דהחל מזמן מרע״ה הותר
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 לכתוב התורה באופן שאילולי כתיבתה

 היתה נשכחת, וע״כ כתבוה כ״א לעצמו,

 ומפני דהגם דהותר משום ״עת לעשות

 להי״, אכתי א״צ לכותבה בפומבי, דבזה

 לא הותרה הרצועה. ונמצא דבזמן רבי

 שכתב המשניות ויתר חבריו שכתבו

 הברייתות וכנ״ל, לא התחדש דבר בגדר

 ״עת לעשות״, אלא בסה״כ סברו הני תנאי

 דכתיבת המשנה בריש גלי נחוצה כיום,

 אך עדיין לא נצרך כ״כ לכתוב ספרא

 דאגדתא, ור״י ור״ל הוסיפו שבדורם

 כבר נצרך לכתוב ספרא דאגדתא. וא״כ

 אפשר שכיום כבר הותר לכתוב הכל וא״צ

 להתבונן בכל מקרה ומקרה אימתי ניתן

 לקרוא מתוך הכתב עצמו, דסו״ס הותרה

 הרצועה.

 ואמנם יש שביארו בהא דמגילת סתרים

 והני כתיבת ד״ת הנ״ל באופן אחר. עיי

 בסי עבודת משא (לדודי ידידי הגרא״ש

 מאיר שליט״א) שדן בהא דינא דדברים

 שבכתב אא״ר לאמרם ע״פ האם הוא דין

 דאסור לשנות צורת תושב״כ ותושבע״פ

 ולהפוך כל תורה להתורה השניה, א״ד

 דנאמר הלכה בהלכות ת״ת דאסור לשנות

 את צורת הלימוד דבי התורות וכל תורה

 צריכה להילמד בצורתה, תושב״כ בלימוד

 מהכתב ותושבע״פ בלימוד ע״פ. וביאר

 לפי״ז דהני תנאי שכתבו התושבע״פ גם

 קודם ההיתר ד״עת לעשות״ ס״ל דהאיסור

 הוא ללמוד באופן שכזה ולא לכותבו

 גרידא בלי לימוד, ודי״ל דכל האיסור

 הוא רק בלימוד בפיו מתוך הכתב, דהוא

 עיקר הלימוד, ולא ע״י הרהור בעלמא.

 ובסי משנת יעב״ץ ביאר בזה דכל האי

 איסורא הוא דוקא כשמוציא אחרים ידי

 חובתם או כשמלמד תורה לרבים, וכדכי

 התוסי בתמורה (יד,ב), וממילא כתבו כן

 הני קדמונים, מפני דלא לימדום בהם

 לרבים. ואכן כבר קדמוהו בזה בסי מגן

 וצינה (פט״ו) ובסי מאמר זוהר הרקיע,

 וכפי שהבאתי דבריהם במאמרי בענין

 כתיבת הזוה״ק, יעוי״ש. ולדבריהם אכן

 לא חידשו עד לזמנו של רבי וחבריו ד״עת

 לעשות להי ״ כלל וכלל.

 ד] ועוד נראה בזה דהנה בב״ק גי בי

 אמריי כדמתרגם רב יוסף, ופיי התוסי

 ד״ה כדמתרגם, דנקט רב יוסף לפי שהיה

 בקי בתרגום וכוי ודלא כדפיי בעלמא לפי

 שהיה סגי נהור ודברים שבכתב אא״ר

 לאומרן ע״פ ולכך היה אומר תרגום,

 דמשום ״עת לעשות״ אמר התם דשרי,

 ואין לך ״עת לעשות״ גדול מזה, עכ״ל.

 וכתב ע״ז בשו״ת הרדב״ז (מכת״י, יו״ד

 ח״ח סיי י) וז״ל: ומה שכתבו התוספות

 דמותר היה לרי יוסף, דאין לך ״עת

 לעשות״ גדול מזה, לא הסכימו רוב

 המפרשים עמהם בזה, דהא ר״ש הוה

 מהדר אפיה וגריס (ברכות ח, א), ופירשו

 עלה משום דהוי סגי נהור ופטור מקריאת

 התורה. ואם איתא, למה היה פטור, הא

 אין לך ״עת לעשות״ גדול מזה. אלא ודאי

 לא אמרינן ״עת לעשות״ אלא בדבר שהוא

 שוה לכל, דהיינו לכתוב דברים שבעל פה

 דלא ישתכחו, אבל בשביל יחיד סגי נהור

 לא נתיר לקרות על פה, דאין כאן ״עת
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 לעשות״, עכ״ד.

׳ מחלוקת התוס' והמפרשים  ולכאו

 שהזכירם הרדב״ז הוא הוא נדו״ד.

 דהתוס' ס״ל דאחר שהותר ללמוד דברים

 שבכתב בע״פ, א״כ הותר לן בכל גווני,

 ואין לחלק ולומר דכיון דבכה״ג דהוא

 היתר רק ליחיד ממילא לא הותר, דאחר

 דנדרש ד״עת לעשות״ הותרה הרצועה

 והכל שרי להיכתב. ואולם הרדב״ז והני

 מפרשים ס״ל דהיתר זה ניתן בפלס

 ובמידה, ובמקום שיועיל רק ליחיד לא

 הותר להיכתב.

 ה] וראיה ברורה לכאו' דמשום ״עת

 לעשות״ לא הותרה הרצועה הינה מד'

 התוס' בתמורה י״ד ב' דהקשו האיך אנו

 אומרים מזמורים בע״פ, כמו מזמורי

 תהילים שבפסוקי דזמרה, ותירצו ש״אין

 להקפיד רק מה שכתוב בחומש״ ולא

 בנ״ך. והקשו דא״כ ייקשה היכי קרינן

 ״ויושע״ וקריאת שמע, ותי' ד״אין

 להקפיד אלא בדבר שמוציא אחרים ידי

 חובתן״, וכ״כ הראשונים, הו״ד בטושו״ע

 (או״ח סי' מ״ט). נמצא דהראשונים סברו

 דמשום ״עת לעשות״ לא הותרה הרצועה

 והצטרכו לבאר מדוע אנו קוראים פסוקים

 על פה. ואמנם לעיקר חידוש מו״ר

 הגרש״מ דיסקין זצ״ל דהעומד בצד ס״ת

 צריך להביט בשעת הקריאה, הוא דלא

 כמו שצידדו הפוסקים שהאיסור נאמר רק

 בהמוציא הרבים ידי חובתן ולא בלימוד

 בעלמא (ובטעם הענין עי' שו״ת חקרי

 לב ומשנת יעב״ץ סי' ל' ועבודת משא

 עמוד פ״ד). דהא העומד בצד הבימה אינו

 מוציא הרבים י״ח ושפיר יכול לקרות

 דברים שבכתב בע״פ. (ועי' בספהנ״ל

 שביארו דלימוד תורה לרבים דמיא

 להוצאת הרבים י״ח, ואכמ״ל).

 ונראה דשפיר יש לחלק בין ההלכה

 ד״דברים שבכתב אא״ר לאמרם ע״פ״

 לבין ״דברים שבע״פ א״א רשאי לאמרן

 בכתב״. ואכן מחמת ״עת לעשות לה' ״

 הותר לגמרי האיסור דדברים שבע״פ

 אא״ר לאומרן בכתב, אך דברים שבכתב

 אא״ר לאמרן ע״פ כלל לא הותר בהיתר

 גורף, ובמקום שאפשר בשופי לקרות

 תורה שבכתב דוקא מן הכתב, אסור

 לקרותו ע״פ. וע״כ כ' התוס' והראשונים

 דאסור לקרות פסוקים בע״פ בלא צורך

 מיוחד. וממילא גם בהא דמתרגם רב יוסף

 ליכא לאכוחי כנ״ל, כיון דהתם מיירי

 בקריאת ע״פ דדברים שבכתב. ואפשר

 דחלוקים ב' הדינים מיסודם, מפני דדין

 דברים שבכתב אא״ר ע״פ עניינו מצד

 כתיבת תושב״כ ואילו איסור דברים

 שבע״פ אא״ר לכותבן יסודו משום צורת

 לימוד תושבע״פ.

 ז] ובחוט המשולש מסופר על הגאון

 רבי נתן אדלר זצ״ל שסמך על זכרונו

 וע״כ רשם על שולי גליונות ס' המשניות

 שלו נקודות וסימונים, שהזכירו לו היכן

 חידש, הקשה או תירץ, ולימים הוציא

 אחד מתלמידיו ספר חידו״ת בשם ״משנת

 ר' נתן״, לנסות ולרדת לשורשי דעת רבו

 ולהבין את סימוניו ורמזיו. וחזי' דס״ל
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 להגר״נ ז״ל דההיתר ד״עת לעשות״

 גבי כתיבת תושבע״פ אינו היתר גורף,

 וכשסבר שלא יצטרך לרשום את חידושיו

 משום שיזכרם בלא״ה, סבר שאם ירשמם

 יעבור על איסור זה וע״כ לא כתבם.

 ונודעו דברי שו״ת חתם סופר (או״ח

 סיי רח) במכתבו להגרצ״ה חיות ז״ל

 וז״ל: אומר דכל המחבר ספר ומתערב

 במחשבתו לגדל שמו, רבצה בו האלה

 האמורה במילי דאבות נגד שמא אבד

 שמא וכוי, מלבד שהוא עובר איסור

 דאורייתא דברים שבע״פ אא״ר לכותבן,

 ולא הותר אלא משום ״עת לעשות להי״,

 ואם איננו עושה להי, הרי איסורו במקומו

 עומד, עכ״ל. ואמנם רבים נחלקו על דבריו

 וס״ל דאדרבה, בדורותינו זהו גופא ה״עת

 לעשות להי ״, לבל נחשוש לדברים אלו

 ונדפיס דברי תורה וחכמה, כדי שישוטטו

 הרבים ותרבה הדעת. ובשו״ת אפרקסתא

 דעניא (להגר״ד שפרבר זצ״ל, סיי ב)

 הקשה ע״ד החת״ס דאם כדבריו א״כ

 אמאי השמיטו הר״מ וטושו״ע להאי דינא

 דדברים שבע״פ אא״ר לכותבן, שהרי גם

 שהותר משום ״עת לעשות להי ״, אכתי

 לא הותר בכה״ג שאין כוונת הכותב

 לש״ש. אלא דבהכרח דאחר שהותר

 הדבר, שוב חזר הדין דלעולם יעסוק אדם

 בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה

 בא לשמה ולכן השמיטוהו הפוסקים.

 וכ״כ עוד מהפוסקים.

 ולחקר נידונינו נראה דהחת״ס סבר

 דמשום ״עת לעשות להי ״ לא הותרה

 הרצועה וצריך לחשב כל כתיבה בפלס

 הצורך והכוונה, אך החולקים עליו,

 (וביחוד החולקים מטעמא הנ״ל דאמאי

 השמיטו הפוסקים להאי דינא) סברו

 כמשנ״ת, דכיום, אחר שהותר לכתוב

 תושבע״פ, שוב אין מדקדקים באיסור זה

 כלל וכלל.

 ח] ואולם נראה בזה גדר אמצעי, והוא

 דאחר שנאמר בדין זה הכלל ד״עת לעשות

 להי ״, לא מדקדקים כ״כ בדבר כדי לבדוק

 בכל רגע נתון האם ד״ת שבע״פ זה צריך

 להיאמר דוקא בע״פ או שאפשר לכותבו,

 והוא מפני דזהו גופא ה״עת לעשות להי ״

 דאם נדקדק בכל ד״ת האם אפשר לכותבו

 או לאו, תיפגם התושבע״פ. ואולם אם

 ברור שאין צורך בכתיבת הד״ת הלזה,

 כגון כמש״כ החת״ס דכוונת כותב ד״ת

 אלו אינו מתכוין לש״ש, אזי אסור לכותבו.

 [וזכורני שבימי חורפי, טרם הדפסתי את

 ספרי ״משנת תפילין״, שאלתי למו״ר

 הגרש״מ דיסקין זצ״ל דמה אעשה עם די

 החת״ס שאסור להוציא לאור ספר שלא

 לש״ש. והשיב בצחות לשונו ש״אם אתה

 חושש מדברי החת״ס, אזי גם החת״ס

 יתיר לך להדפיס״... וכעת חושבני שירדתי

 לסוף דעתו בזה, דגם החת״ס סבר שהותר

 לכתוב די תושבע״פ בלא דקדוק עצום

 וחששא ד״ספיקא דאורייתא״ מהדפסה

 שלא לש״ש, כיון שאם נחוש לזה יימנעו

 רבים מכותבי חידוה״ת לפרסמם ותימעט

 תורה מישראל. רק כוונתו ז״ל היתה

 שמ״מ אכתי לא הותר הדבר באופן גורף

 שבו יודפסו ד״ת שבע״פ שודאי וודאי לא
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 נדפסו לש״ש (וכגון בכתיבת ד״ת לשם

 מילגה) ודוקא היא לא נדפסה].

 וכ״נ מדברי החזו״א (יו״ד סי' קט״ז)

 דכתב: ״אחר שהותר לכתוב תנ״ך שלא

 כהלכתו ולקרות בו, אין אנו רגילים

 לשער בכל שעה ושעה אם אפשר לקרות

 בתנ״ך כשר, דלא הטריחו בדבר, שזה

 גם כן עשיה לתורה שלא להטריח בדבר,

 ומ״מ אין ללמוד תורה שבכתב בע״פ אף

 שקורא בחומש שלנו ג״כ דינו כע״פ״,

 עכ״ל. וכ״נ ממש״כ שם כמה פעמים,

 דבמקום דאפשר לכתוב ס״ת ותרגומים

 וכו' כצורתו, עושים כן. אך מ״מ א״צ

 כ״כ לדקדק בזה. ואפשר דה״ה הדברים

 כמשנ״ת.



 לו

 הימן ד׳

 בדין ההיתר לכתוב הפר הזוהר

 בדורות קדמונים קמו מערערים על תוקף

 גדולת ספר הזוהר הקדוש ויתר חיבורי

 אדונינו בר יוחאי זי״ע. אחת מהטענות,

 שהובאה גם בספר ״ארי נוהם״ שחיבר

 ר׳ יהודה אריה די מודינא, היא שכיצד

 כתבו תלמידי רשב״י את הזוהר הק׳, והרי

 קי״ל (תמורה יד, ב ועוד) שאסור לכתוב

 בכתב את התורה שבע״פ (״דברים שבעל

 פה אי אתה רשאי לכותבן״). נביא בזאת

 את תירוצי האחרונים בענין ואת אשר

 נרלענ״ד להוסיף ולתרץ בזה.

 א] בספר מגן וצינה (להגר״י חבר, פה

 שלישי להגר״א ז״ל, פרק ט״ו) ובספר

 מאמר זוהר הרקיע (להגר״י ליינער

 מראדז'ין זצ״ל) ביארו שהרי מצינו

 במקומות רבים בש״ס שחז״ל כתבו

 דברי תורה, כפי שמצינו בשבת (ו', ב')

 שחז״ל כתבו מגילת סתרים, ופירש רש״י

 שהסתירוה מפני שלא ניתנה ליכתב,

 וכששומעין דברי יחיד חדשים שאינם

 נשנין, כותבין אותן שלא ישתכחו

 ומסתירים את המגילה. וכן בב״מ (צ״א,

 א') אמר רב מצאתי מגילת סתרים בי רב

 חייא. ופירש״י: מגלה טמונה, לפי שאסור

 לכתוב הלכות, וכשהיה שומע דבר חידוש

 וירא לשוכחו היה כותבו ומסתיר מן העין.

 וכן ביבמות (מ״ט, ב'), ירושלמי תענית

 (פ״ד, ה״ב) ועוד. ובתמורה י״ד ב' נאמר

 שהותר להם לכתוב ספרא דאגדתא, עוד

 לפני שר״י הנשיא התיר לכתוב את הש״ס

 משום ״עת לעשות לה' הפרו תורתך״.

 והביאור בזה הוא עפ״ד הרמב״ם

 בהקדמתו ל״יד החזקה״, שהדגיש מספר

 פעמים שעד רבינו הקדוש לא כתבו

 דברים שבעל-פה כדי ללמדם ברבים,

 והחל מר״י הנשיא החלו ללמד המשניות

 בכתב ברבים. והיינו שבודאי שהחכמים

 היו כותבים לעצמם את ביאורי התורה

 והלכותיה, וכל האיסור הוא ללמוד

 ברבים מתוך הכתב. וכן מפורש בתענית

 (כ״ח, א') שהאיסור הוא דוקא בציבור.

 וכ״כ התוס' ישנים יומא (ע, א) בשם ר״א

 ממיץ, שאם אינו מוציא את הרבים ידי

 חובתן, מותר לומר ע״פ דברים שבכתב.

 וממילא ספר הזוהר נכתב עד אז ליחידים

 בלבד.

 ב] במגן וצינה מוסיף שריבוי ההסתר דבר

 והכתיבה הכל כך רמוזה של חלק הסוד

 שבהזוה״ק ויתר ספרי הסוד, (שאפילו

 הגר״א ז״ל, ״שהשגתו וחכמתו בזה רבה

 על כל חכמי דורו וכמה דורות שלפניו״,

 אמר שלהבין מאמר אחד בספד״צ צריך

 לטרוח מספר שבועות), זהו גופא כמי

 שלא נכתבו דמי, כיון שאנשים רגילים
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 הקוראים את הדברים אינם מבינים

 מאומה, עכ״ד.

 ג] וארשום בזאת מקופיא הנלענ״ד

 בזה: הנה יש לחקור בדין דדברים שבע״פ

 לא ניתנו להיכתב, האם הוא חסרון

 בכתיבה, שאסור להפוך תורה שבע״פ

 לתורה כתובה, הדומה לתורה שבכתב,

 א״ד שהיא הלכה בהלכות תלמוד תורה,

 שאסור ללמוד תורה שבע״פ מתוך הכתב

 ואי״ז דין בשינוי חפצא דתושבע״פ אלא

 דין בלימוד התושבע״פ. וכבר עמדו בזה

 בספר משנת יעב״ץ ובספר עבודת משא

 הלכות תפילה (פי״ב ה״ח). ולפי״ז אולי

 י״ל דהנה תורת רשב״י (ולפחות הספרים

 אדרא רבא ואדרא זוטא,יעויין בהאי

 ענינא באדרא זוטא ח״ג,הא השתא שעתא

 דרעותא הוא ואנא בעינא למיעל בלא

 כיסופא לעלמא דאתי וכוי וכך אסדרנא

 לכו,רבי אבא יכתוב ורבי אלעזר ברי ילעי

 ושאר חברייא ירחשון בלבייהו.ואמנם

 יעויין בזוה״ק פרשת שלח,כתב כל אינון

 מילין דשמע בההוא לילא ולעא לון ולהג

 לון ולא אנשי מלה וההוא שרגא נהיר

 קמיה כל ההוא לילא עד דאתא צפרא.

 ועיין בזה בשער מאמרי רשב״י ובאור

 יקר רעיא מהימנא שער הי סיי אי ובזהר

 חי פרשת וארא) נכתבה ביום פטירתו,

 ותלמידו רבי אבא כתבה. ובפשטות

 הכתיבה נועדה לשמר היטב את תורת

 רשב״י, אשר אמור להיפטר מהעולם

 עוד באותו היום. וא״כ אם נפרש כהצד

 שחסרון כתיבת תושבע״פ אינה חסרון

 בעצם הכתיבה, אלא בכך שלא לומדים

 מתוך הכתב, (וכן מוכח מדברי הראשונים,

 ואכמ״ל) אזי יתכן ואכן הכתיבה נועדה

 רק כדי לשמר את דברי רשב״י, מבלי

 שלמדו ממנה (לפחות ברבים) מתוך

 הכתב, ותורה זו נשתמרה בגליונותיה עד

 לאחר שהותרה הרצועה ע״י רבינו הקדוש

 לכתוב המשניות ותושבע״פ. וממילא אין

 בדבר כל איסור, שבאמת לא למדו את

 כתבי הזוהר עד לזמנו של רבי הקדוש.

 ובאתי לחדש דבר מציאותי שכזה, לפי

 שראיתי מש״כ בספר יוחסין (מאמר אי

 ערך רשב״י) ובסדר הדורות (ערך רשב״י)

 שספרי הזוה״ק על כל חלקיו נסדרו רק

 שלש מאות שנה לאחר פטירת רשב״י.

 והרי גלוי וידוע לכל העמים הפולמוס

 הגדול בענין ספר הזוה״ק האם מקורו

 מרשב״י או שרי משה די ליאון כתבו, או

 שמא רבנים אחרים מדורות הראשונים.

 הרי לנו שאכן ספר הזוה״ק לא נלמד

 בצורה מסודרת בכל מהלך הדורות,

 מכתיבתו ועד זמן הראשונים. וא״כ יתכן

 לומר שאכן כתבוהו כדי לשמרו (עד

 שיהיה זמן של ״עת לעשות להי״ ויותר

 לפרסם, או ללמדו ליחידים בלבד) ולא

 ללמוד מתוכו, וממילא ליכא איסורא.

 ד] ועוד אפ״ל בזה שהיה פשוט לרשב״י

 ד״עת לעשות להי״ שייך טפי בכתיבת

 תורת הח״ן, באשר שבשונה מכל התורה

 שבע״פ שניתנה מנביאים הרבה והועברה

 לרבבות מעבירי התורה ולומדיה, כפטיש

 יפוצץ סלע. הרי שתורת הזוה״ק ניתנה

 אך ורק מרועה אחד, לקבוצת תלמידים
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 קטנה, ובזמן קצר למאד. והנה נודע מש״כ

 הגר״ח מוולוז'ין דהא דסיני ועוקר הרים

 סיני עדיף (כבסוף הוריות), זהו דוקא עד

 שניתנה הרשות לכתוב התושבע״פ. מפני

 שעד אז היתה חובה על כל אחד מישראל

 לשנן את התורה לבל תישכח שאילולי היו

 בקיאים בה כנתינתה מסיני, לא היה שייך

 לפלפל ולעקור בה הרים. ונמצא שאת

 כל התושבע״פ העבירו כולם במרוצת

 הדורות מפה לאוזן, והשקיעו בכך רבות,

 כדי שהתורה תועבר ע״י כל אלפי לומדיה

 ומעתיקי שמועתה. וממילא עד זמנו של

 רבי הקדוש לא נשתכחה תושבע״פ ולא

 ניתנה להיכתב. ומשא״כ תורת הח״ן,

 שרשב״י היה אחד מעמודי התווך שלה,

 שאם לא תינתן להיכתב היתה יכולה

 היא להשתכח במהרה, מפני מיעוט

 הזמן שרשב״י העבירנה כדבעי, מפני

 מיעוט התלמידים ששתו הדברים, ומפני

 קוצר המשיגים, שהרי את תורת הנסתר

 לא היה שייך להעביר לכל לומדי תורה,

 כי אם רק לצנועים חכמה.וראה בכתבי

 הקדוש הארי החי,שער מאמרי רשב״י

 פרשת משפטים,שיש בנשמות הצדיקים

 בחינת אור המקיף שיש מהם מבחינת אור

 הפנימי,ואלו יכולים לדבר בנסתרות ורזא

 דרזין בדרך כיסוי והעלם אשר יבינום

 רק אלו הראויים להבין דבריהם. וע״כ

 פשיטא ליה לרשב״י דבתורתו נאמר ״עת

 לעשות״, הרבה קודם לזמנו דרבי הקדוש.

 וע״ע בשו״ת מפענח נעלמים (סי' ה).

 ה] עוד י״ל בזה, דהנה רש״י בתמורה

 (י״ד, ב') כתב וז״ל: ״דברים שבע״פ אינו

 רשאי לכותבן, וכל הלומד מהן מן הכתב

 אין לו שכר״. ויש לדקדק בלשונו שלשם

 מה הזכיר ענין השכר. ואפשר שאכן

 רש״י חידש לן כאן יסוד גדול, שאין

 איסור בעצם כתיבת תושבע״פ, אלא שרק

 לא מקבלים שכר בלימודה מתוך הכתב.

 וכן מצאתי בשו״ת חקרי לב או״ח (י״ב)

 שכתב שאין שום איסור ועונש להקורא

 בע״פ דברים שבכתב ולמי שכותב דברים

 שבע״פ וקוראם מהכתב, אלא שהקריאה

 אינה כדת של תורה לא נחשבת לקריאה,

 ואינו מקבל ע״ז שכר מצות ת״ת. ולפי״ז

 שפיר י״ל שהזוה״ק נכתב כדי שלא תשכח

 תורה זו, ומ״מ גם אם ילמדו בכתיבה זו

 לא עברו איסור, ורק לא קיימו בזה מ״ע

 דת״ת. והעדיפו לכתוב תורה זו כדי שלא

 לאבדה, לאחר שאין בכתיבתה ובלימוד

 כתיבתה איסור.

 ו] עוד י״ל בזה שבחכמת הקבלה היה

 פשוט לרשב״י וחבריו שראוי לכותבה

 משום ״עת לעשות לה'״, מפני שכל ענין

 חכמה זו מבוססת בעיקר על קבלה איש

 מפי איש, כנודע מספרים רבים. ואף

 שגם השכל האנושי יכול לסלסל ולפלפל

 בדברים אלו, מ״מ עיקרה ״קבלה״

 היא, ממה שקיבלנו מהר סיני (כמש״כ

 הרמב״ן ז״ל). ומנגד, תורה שבכתב

 הלא היא כתובה לנו, ותושבע״פ שגם

 קבלה היא מסיני איש מפי איש, עדיין

 מצינו בתמורה (ט״ז א') שעתניאל בן

 קנז השיב את כל הנשכחות שבתושבע״פ

 בכח פלפולו. וכן בב״מ (פ״ה ע״ב) אמר

 ר' חנינא אי משתכחת תורה מישראל



 הימן א' שמואל יח ויאמר

 מהדרנא לה מפלפולי. והיינו דתושבע״פ

 ניתן להסבירה ע״י שכל אנושי זך הרעיון.

 ולכן פחות חששו לאבדה מתורת הקבלה,

 שלכאורה א״א להשיבה בכח הפילפול כי

 אם בכח קבלה איש מפי איש, עד מפי

 משה מפי הגבורה, ודו״ק בזה.



 מ

 הימן ה

 נידונים בהלכות ״שנים מקרא ואחד תרגום״

 א. האם צריך להבין קריאת שמו״ת. ב.

 קריאת בעל הקורא והמסתעף.

 עם תחילת קריאת ספר בראשית נעסוק

 מעט בדיני קריאת ״שתים מקרא ואחד

 תרגום״, אשר יסודו קודש מדברי הש״ס,

 שאמרו שכל המשלים פרשיותיו עם

 הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. נברר

 בס״ד האם הקורא שמו״ת צריך להבין

 את הקריאה והתרגום.

 א] הנה מצאנו חילוק יסודי בין לימוד

 תורה שבכתב, שמקיימים מצות ת״ת

 בלימודה גם ללא הבנה כלל. לבין לימוד

 תורה שבע״פ, שכל מטרתה היא הבנתה.

 וכן כתב הגר״ז בשולחנו הערוך (ת״ת

 ב, יב) וז״ל: אם מוציא בשפתיו, אעפ״י

 שאינו מבין אפילו פירוש המילות מפני

 שהוא עם הארץ, הרי זה מקיים מצות

 ״ולמדתם״ וכוי. במה דברים אמורים

 בתורה שבכתב. ובסעיף יג כתב שבתורה

 שבע״פ אם אינו מבין הפירוש אינו נחשב

 לימוד כלל. וכ״כ בשו״ת מהרי״ל החדשות

 (סיי מה), השל״ה (ק״א דף יי ע״א), רבנו

 בחיי (בכד הקמח אות תי תורה), משנ״ב

 (סיי ני סק״ב) בשם המג״א, שו״ת ארץ

 צבי (סיי נ) ועוד רבים. ועיי בספר בתורתו

 יהגה (פרק ח) בארוכה נפלאה בזה.

 קריאת תרגום יונתן. ג. קריאת שמו״ת ע״י

 ד. לימוד פרש״י או לימוד בעיון

 ולפי״ז יש לדון דלכאורה נוכל לקרוא

 שמו״ת מבלי להבין, וכפי שמקיימים

 מצות ת״ת בקריאת תורה שבכתב מבלי

 להבינה. [ואכן, רבנו בחיי (שם) כתב כך:

 ״קריאת התורה מצוה גדולה היא, אעפ״י

 שלא יבין מה שקורא, ובלבד שיודע שהוא

 קורא. כי פעמים שיקרא אדם פרשה אחת

 מן התורה ולא יתבונן בעצמו שקרא כלל

 ומתוך שהוא מחשב בדברים אחרים.

 ולכן קריאת התורה כשיודע שהוא קורא,

 מצוה גדולה היא ושכר גדול יש לו בזה״,

 עכ״ל]. וכן יש לדון האם צריך להבין את

 קריאת התרגום או שמא דינו שונה. ולולי

 דמסתפינא הייתי תולה בזה מחלוקת

 ראשונים, וכדלהלן:

ת ח,א נאמר: לעולם ישלים  ב] בברכו

 אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא

 ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון. רש״י

 פירש שהגמרא נקטה ״ואפילו עטרות

 ודיבון״ מפני שבמילים אלו לא הוסיף

 התרגום מאומה. וכתב הטור (רפ״ה) ע״ז

 כך: ולפי״ז אפילו ראובן ושמעון וכיוצ״ב

 צריך לקרותו גי פעמים. ויש מפרשים

 [התוספות, וכן רבנו יונה והרא״ש] דנקט

 ״עטרות ודיבון״, לפי שיש ספרים שכתוב
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 בהם תרגום ירושלמי ונקט ״עטרות

 ודיבון״ אע״פ שאין צריכין כ״כ תרגום,

 ולפי״ז ראובן ושמעון אין צריך לקרותו

 ג' פעמים, עכ״ל הטור.

 נמצא שנחלקו הראשונים האם צריך

 לשנות בתרגום גם דברים מובנים שאין

 התרגום מתרגמם. וסיבת מחלוקתם

 צריכה תלמוד.

 ג] מחלוקת קדמונים נוספת ישנה

 בסוגיה זו, אשר דשו בה רבים, ונעתיק את

 לשון הטור והב״י שהביאוה, וז״ל הטור:

 ואם לומד הפרשה בפירוש רש״י, חשוב

 כמו תרגום, שאין כוונת התרגום אלא

 שיבין הענין, אבל אם קורא בשאר לעז

 לא, עכ״ל הטור. וכתב הב״י שהתוספות

 והרא״ש כתבו שכשם שאפשר לקרוא

 תרגום אונקלוס, כך אפשר לקרוא תרגומי

 לעז שונים, המתרגמים את התורה לשפות

 שונות. אך כתבו הם שאינו כן, מפני

 שישנם דברים שהתרגום אינו מתרגמם

 רק לשפת הארמית, אלא גם מסבירם,

 באופן שא״א להבינם מלשון המקרא

 גרידא. בהמשך כתב כך: וכתב הרא״ש

 עוד: ונראה שהקורא בפירוש התורה

 יוצא בו ידי תרגום כיון שמפרש כל מילה

 ומילה, וכ״כ הסמ״ג (עשין יט) וז״ל:

 ואני דנתי לפני רבותי שהפירוש מועיל

 יותר מהתרגום והודו לי, וכו'. מיהו

 כתבו סמ״ג והגהות דאין נראה לר״י ורב

 עמרם (בסידורו ח״ב סי' לא) ורב נטרונאי

 שכתבו שהתרגום זכה מפני שניתן בסיני

 (מגילה ג, א). ועי' ביאה״ל (סי' רפ״ה ד״ה

 תרגום), וסיבת מחלוקתם צריכה תלמוד.

 ד] ונראה ובהקדם ד' המטה משה (סי'

 תס״ד) שכתב: ״ושמעתי הטעם למה

 צריך להשלים פרשותיו הוא כנגד התורה

 שניתנה שלשה פעמים, פעם ראשון בהר

 סיני, שנית באהל מועד, שלישית באר

 היטב. מש״ה אנו קורין כל פסוק שני

 פעמים והשלישי תרגום כנגד באר היטב״,

 עכ״ל.

 והנה יש להבין את פי' דברי הש״ס

 במגילה ג' א' דתרגום אונקלוס נשנה

 בסיני ושכחום וחזרום ויסדום. דהא אמרו

 חז״ל דכל מה דעתיד תלמיד ותיק לחדש

 נשנה בסיני וא״כ מהי מעליותא דתרגום

 אונקלוס על יתר פירושי התורה.

 ונראה דזוהי כוונת המטה משה דהתרגום

 נכלל בגדר המקרא אשר נאמר בו ״באר

 היטב״, והוא שישנה צורת המקרא

 דתושב״כ ככתבה וישנה צורה נוספת

 להמקרא, היינו ״מקרא דבאר היטב״,

 שהוא תרגום אונקלוס. ונמצא שבתקנת

 שמו״ת נאמר דבעי' לקרות ג' פעמים

 מקרא, ואמנם נאמר שהקריאה השלישית

 תהיה בצורה של קריאת התרגום, דנחשב

 כ״מקרא באר היטב״, וז״פ.

 והנה השיירי כנה״ג (רפ״ה, טור א')

 כתב: ״שתים מקרא וא' תרגום. נ״ב:

 שנים מקרא כנגד הקוראים, הקורא

 והש״ץ, ואחד תרגום כנגד המתרגם,

 מעדני מלך (מעדני יו״ט על הרא״ש

 ברכות א,ח,ד). ובספר מטה משה סי'
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 תס״ד כתוב, שמעתי הטעם כנגד התורה

 שניתנה ג״פ, בסיני ובאהל מועד ומשנה

 תורה, ע״כ. ולטעמו לא יתיישב למה אין

 קורין גי פעמים מקרא ולא שנים מקרא

 ואחד תרגום. ואפשר דכיון דהתכלית

 הוא כדי שיבין מה שקורא, תקנו שיקרא

 אי תרגום כדי שיבין. א״נ דטעמו ז״ל

 אעיקרא דדינא למה תיקנו גי פעמים,

 אבל להיות שנים מקרא ואי תרגום יסבור

 כטעם מעדני מלך, עכ״ל. ועיי אליה רבא

 שכי ע״ד השיירי כנה״ג כך: ״ותמיהני הא

 זה לשון מטה משה: הראשון בסיני, השני

 באהל מועד, שלישית באר היטב. מש״ה

 קורין מקרא בי פעמים והשלישי תרגום

 כנגד ״באר היטב״, עכ״ל.

 ונמצא שישנם בי הבנות בתקנת קריאת

 התרגום, האי: דהתרגום הוא צורה נוספת

 להמקרא, היינו ״מקרא באר היטב״

 וכמשנ״ת. הבי: כדי שיבין ע״י התרגום

 את המקרא, וכלשון הטור ״שאין כוונת

 התרגום אלא שיבין הענין״.

״ד דבזה גופא נחלקו נלענ  ה] ו

 הראשונים ז״ל, דהסוברים דבעיי לשוב

 ולקרות גי פעמים גם על דברים ברורים

 ומובנים כ״ראובן ושמעון״ ס״ל דהתקנה

 היתה לקרות גי פעמים מקרא ומ״מ אי

 מהקריאות מתקיים ע״י קריאת תרגום

 אונקלוס, דנשנה מסיני כצורת מקרא.

 וא״כ בעיי לקרותו גם במקומות שאינו

 מוסיף ביאור. אך החולקים שבמקום

 שא״צ לפירוש התרגום לא צריך לקרותו

 ס״ל דכל תקנת קריאת התרגום הוא בכדי

 שיבין ובכה״ג ליתא.

 ולפי״ז י״ל דאם כנים דברינו והתרגום

 עניינו כמקרא, א״כ דינו כמקרא

 שמתקיימת מצוותו גם בלא הבנה (ומ״מ

 עיי בשו״ת הרדב״ז ח״ג תתס״ג, וכדלקמן,

 דמשמע מיניה דישנם בי סוגי הבנה וגם

 במקרא קריאה״ת צריך שיבין מעט, עי״ש

 ודו״ק דהוא כמש״כ בפיי דבריו). אך

 אם תרגום נקרא בכדי שנבין את המקרא

 ופירושו וככל ביאורי התורה שבע״פ,

 א״כ א״א לקרותו בלי להבינו.

 ו] ואמנם החפץ חיים כתב בלקוטי אמרים

 פ״ה שכל מטרת קריאת שמו״ת היא

 ש״עי״ז יתבונן בהמקרא ויתן לב להבין,

 אבל אם לא השיג ידיעה עי״ז, מחוייב

 להתבונן ולדעת ואז יהיה נחשב לו שלמד

 מקרא. דבלא״ה אם לא הבין מה שלמד

 ומה שלמד לא נחשב ללימוד כלל, עכ״ל.

 וכן הלבוש כתב שענין לימודו הוא שיהיה

 בקי בתורה. ופשוט שבקריאה בלא הבנה

 א״א להיות בקי. וע״ע שו״ת אגר״מ (או״ח

 די סיי כ״ה). וכן נראה גבי תרגום מדברי

 המשנ״ב גופא, שכתב שראוי ללמוד גם

 פירוש רש״י, מפני שישנם מקראות שא״א

 להבינם ע״י תרגום לחוד. הרי לנו שס״ל

 שקריאת התרגום נועדה להבנה, וכשקשה

 להבין דרכו ילמד רש״י.

ם בריש ספר ״דרך שיחה״ נשאל  אמנ

 מו״ר הגר״ח קניבסקי בזה הלשון: אמר

 שמו״ת ויודע שבאמצע לא חשב על מה

 שאמר וחלם בעת אמירתו. דהא בתפילה

 כה״ג יצא. אכן אפשר שכאן צריך ״לימוד״
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 וזה אינו לימוד. והשיב הגר״ח: ״תיקנו

 שיגיד, ואמר״, ע״כ. ואפשר דכוונת רבנו

 שליט״א דאף א״נ דטעם התקנה היתה

 לקרות התרגום בכדי שיבין, מ״מ גדר

 וצורת התקנה היתה שיגיד וממילא יבין,

 ואם קרה שלא הבין שוב יצא י״ח, וצ״ע.

 וא״נ דבעי' להבין התרגום נמצא דבר

 מוזר, שהרי אנו מבינים לשה״ק ואילו

 את לשון הארמית איננו מבינים היטב,

 ונמצא שעלינו להבין את התרגום, כדי

 שעי״ז נבין את המקרא, כאשר המציאות

 היא שאנו מבינים את התורה ולא מבינים

 את התרגום, ובכדי להבין את התרגום

 (שתכליתו כדי שנבין את המקרא...) אנו

 קוראים את לשון המקרא ומבינים עי״כ

 את לשון התרגום... אלא א״כ נאמר שגם

 לדעה זו תכלית התרגום היא פירושי

 התרגום שבו ולא חלק הלע״ז שבו, וז״פ

 שנשנה בסיני. ויש לדון בזה טובא.

 קריאת תרגום יונתן

 ז] יש לדון האם אפשר לצאת י״ח קריאת

 התרגום בקריאת תרגום יב״ע.

 ובמגילה (ג,א) א״ר ירמיה ואיתימא ר'

 חייא בר אבא תרגום של תורה אונקלוס

 הגר אמרו מפי ר' אליעזר ור' יהושע,

 תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו

 מפי חגי זכריה ומלאכי, ובהמשך איתא

 שם דניתן בסיני ושכחום וחזרו ויסדום.

 ומהרש״א כ' דמקמיה דאונקלוס היה

 יונתן שהוא היה תלמיד ר״א ור״י שהיו

 מתלמידיו של ריב״ז שהיה תלמידו של

 הלל, אלא שלא היה יונתן חש לפרש

 התורה ולא היה מפרש רק נביאים דאיכא

 מילי דמסתמן, עד שבא אונקלוס ופירש

 לדורו גם התורה, עכ״ל. וא״כ מוכח מינה

 דיונתן כלל לא תירגם תושב״כ וא״כ לא

 מובן הוא מהו תרגום יב״ע המצוי בידנו

 על תושב״כ.

 ואמנם רבים מגדולי קמאי נחלקו בזה

 האם תרגום יב״ע המצוי בידנו מיונתן

 הוא או שנתחבר ע״י גדולים אחרים, עי'

 שו״ת הלק״ט ח״ב סי' ק״ע ובאר הגולה

 למהר״ל מפראג דף ק״ל, והגאון חיד״א

 האריך והרחיב הדיבור בזה בס' שם

 הגדולים (ערך תרגום).

 והנה הב״י (סי' רפ״ה) כתב בשם סמ״ג

 שדן לפני רבותיו שהפירוש מועיל יותר

 מן התרגום, והו״ד גם במרדכי והגה״מ

 (תפילה פי״ג). ומ״מ כ' סמ״ג והגהות

 דאין נראה לר״י ורב עמרם ורב נטרונאי,

 שכתבו שהתרגום זכה מפני שניתן בסיני,

 ויר״ש ייצא את כולם ויקרא תרגום

 וגם פירוש רש״י, עכ״ל הב״י. ואמנם

 הביאה״ל (שם ד״ה תרגום) כ' דאין לנו



 שמואל מא הימן ה׳ ויאמר

 פוסק מפורש שכתב שהתרגום חשוב טפי

 מדברי רש״י, ומ״מ נראה לדינא לנהוג

 כהב״י, דאף שפירוש רש״י מפרש את

 הענין יותר מתרגום, אבל מפני שיש כמה

 תיבות וגם כמה פסוקים שאין עליהם

 פירושו של רש״י, וא״כ לא נשאר לו שם

 כי אם מקרא לבד והתרגום מפרש כל

 פסוק וכל תיבה, עכ״ל הביאה״ל. ולכאוי

 אם תרגום אונקלוס נחשב טפי כיון דנשנה

 בסיני, א״כ תרגום יב״ע לא נשנה בסיני,

 אך בתור פירוש לכאוי לא ייגרע מפירוש

 רש״י. ולטעמא דהביאה״ל שהתרגום

 עדיף רק משום שפירש״י אינו מתייחס

 לכל מילה ומילה, אזי לפי״ז תרגום יב״ע

 מעלי טפי כיון דמתייחס לכל מילה ומילה

 ואף מוסיף פירושים כהנה וכהנה.

 וכן י״ל למש״כ השו״ע דיר״ש יצא ידי

 שניהם ע״י קריאת תרגום (משום שנשנה

 בסיני) ופירוש רש״י, י״ל דשפיר יוצא י״ח

 יראת השמים ע״י קריאת תרגום אונקלוס

 ותרגום יב״ע יחדיו, בהיותו מרחיב את

 יריעת תרגום אונקלוס ומוסיף הרבה

 פנינים וביאורים מתוקים. [ואף דמצינו

 כמה מקומות שדברי הת״י נוטים מיתר

 דברי חז״ל, מ״מ לא ייגרע לכאוי מפרש״י

 שגם יש מדבריו התלויים במחלוקות

 הראשונים וכוי, כנודע]. ושו״ר מש״כ

 בשו״ת שיח יצחק (להגר״י וויס, אב״ד

 ווערבוי, סיי קנ״ו) שדן בנדו״ד אך לא

 הזכיר הנידונים שלפנינו.

 קריאת שמו״ת ע״י קריאת בעל הקורא והמהתעף

 ח] כתב הרמב״ם (תפלה יג, כה): אע״פ

 שאדם שומע כל התורה כולה בכל שבת

 בצבור חייב לקרות לעצמו בכל שבוע

 ושבוע סדר של אותה שבת שנים מקרא

 ואחד תרגום, עכ״ל. וכ״כ השו״ע סיי

 רפ״ה. וכתב הלבוש (רפה, ה): ״והיה

 נר״ל שאם אדם קורא אחד מקרא ואחד

 תרגום לבדו ואח״כ שקוראין הפרשה

 בביהכנ״ס יקרא עם החזן מילה במילה

 והרי זה קיים שמו״ת. אך מדברי רבנו

 יוסף קארו משמע שאע״פ ששומעה מן

 הש״ץ חייב להשלים אותה שמו״ת יתר על

 שמיעתו מהש״ץ, והם הם דברי הרמב״ם.

 ואיני יודע מהיכא נפקא״, עכ״ל. וכתב

 ע״ז הדברי חמודות (ברכות פ״א סיי

 ל״ט): ״ואעפ״י שהרמב״ם לא כתב אלא

 שמיעה, מ״מ הא קי״ל דשומע כעונה

 ואיהו נמי המ״ל ושומע מלה במלה.

 אלא שר״ל לפי מנהג העולם שנוהגין

 לקרות עם הש״ץ ולא סמכי אשמיעה פן

 לא יכוונו לבם לכל מילה ומילה וכמ״ש

 הרא״ש בתשובה (כלל די סיי י״ט) וכתבה

 קצת טור סיי נ״ט. וטעמא דקורא יוצא

 אע״פ שלא יוכל לכוין כדאמריי לקמן



 ויאמר הימן ז׳ שמואל נד!

 פ״ב ע״כ מצות כונה מכאן ואילך קריאה

 בלא כוונה, ובירושלמי מחזקינא טיבותא

 לרישאי דכי מטי למודים כרע נפשיה

 וגם בלאו הכי עניה חשיבא טפי וכו'. ולי

 נראה דאף הרמב״ם ור״י קארו לא אמרו

 אלא שחייב לכתחלה לקרות ולא יספיק

 לו מה ששמע, כי אולי לא כוון דעתו יפה.

 והרי לא כתב ר״י קארו לדברי הרמב״ם

 אלא לדחות דברי הראב״ן שסובר דשנים

 מקרא ואחד תרגום לא נתחייב אלא למי

 שאינו שומע כלל בציבור, דניתקן כנגד ב'

 הקוראים וא' המתרגם. ועוד תדע דהקורא

 מלה במלה פשיטא דס״ל לר״י קארו דיצא,

 דהא פסק דרשאי לקרות שנים מקרא ואחד

 תרגום בשעת קריה״ת״, עכ״ל. וכן הוא

 במג״א סק״א. והמשנ״ב (סק״ב) כתב:

 אבל לא יקרא א' מקרא וא' תרגום ויכוין

 לשמוע מהש״ץ. אלא צריך לקרות ב'

 פעמים מקרא, חוץ ממה ששמע מהש״ץ

 אם לא שקרא אז ג״כ בפיו. ועי' במג״א

 סק״ח שכ' בשם לחם חמודות דבדיעבד

 יוצא פעם אחת מה ששמע מהש״ץ. ויש

 אחרונים (ובשעה״צ ציין לעולת שבת

 ופרישה ושיירי כנה״ג) שמחמירין אפילו

 דיעבד״, עכ״ל.

 ט] והנה הסוברים שיצא בדיעבד בשמיעת

 הש״צ הסבירו טעמם דחיישינן שמא לא

 ישמע כהוגן כל מילה ומילה וע״כ עדיף

 טפי שלא לסמוך על קריאת הש״צ. ואמנם

 בדעת הסוברים דלא יצא אף בדיעבד יש

 לחקור האם טעמם מפני דתקנת שמו״ת

 נתקן להוסיף עוד ב' קריאות על שמיעת

 הבעל קורא, א״ד דהוא חסרון בהשמיעה,

 דכה״ג ל״מ שומע כעונה מפני דזהו גופא

 תיקנו, לקרוא ולא לשמוע, ואפשר דהוא

 מפני דיסוד מצות ת״ת עיקרה בלימוד

 בפה ולא בשמיעת האוזן או בלימוד

 בהרהור וכבעירובין מ״ד א' דלא תקרי

 למוצאיהם אלא למוציאיהם בפה, וכן

 מצינו הנדון האם מברכים ברכה״ת על

 לימוד תורה בהרהור, ובמק״א כתבתי

 בזה דאף להפוסקים דהרהור כדיבור

 מ״מ אי״ז עיקר מצות לימוד תורה שעי״ז

 מברכים ברכה״ת, ואכ״מ.

 ונפ״מ בחקירתנו זו להשומע קריאת

 התורה פעם נוספת (כגון השומע שוב

 ושוב את פרשת ״וזאת הברכה״ הנקראת

 בשמחת תורה עד שכל יושבי ביהכנ״ס

 יעלו לתורה, וכדו'), האם יצא בקריאתו

 השניה. דא״נ דבנדו״ד לא מהני שומע

 כעונה ותיקנו שיקרא דוקא בפיו, א״כ לא

 יצא י״ח גם אם ישמע כמה פעמים מבעל

 הקורא, אך א״נ דחסרון שמיעת קריה״ת

 לענין שמו״ת נובע מעצם התקנה לקרוא

 שמו״ת בנוסף לקריאת התורה, א״כ

 כששומע קריאה נוספת יצא י״ח, שהרי

 כעת מוסיף על קריאתו הראשונה שמיעה

 חדשה, שלא נכללה בתקנה. והנפ״מ היא

 גם בעצם הדין גופא, דאם קרא הקריאה

 יחד עם הש״צ אזי לדעה דתיקנו שיקרא

 שוב בנוסף על קריאתו, א״כ לא יצא

 אע״פ שקרא בפיו, ולדעה שהחסרון מצד

 ששמיעה ל״מ, א״כ כשקורא בפיו יצא.

 והנה המעיין בלשון הלבוש הנ״ל יראה

 לנוכח דפתח ביחיד הקורא עם החזן



ר מ א י  שמואל מא הימן ה׳ ו

 מילה במילה, יצא. וסיים שם דאמנם

 מדברי הב״י משמע דאע״פ ששומעה מן

 הש״צ לא יצא, ולא חילק ביניהם ולדעתו

 אין הבדל בין הקורא בפיו יחד עם בעל

 הקורא, לבין השומע מבעל הקורא

 ולא קורא בפיו. ומשמע דהחסרון אינו

 בהשמיעה אלא דכה״ג תיקנו שיקרא שוב

 בנוסף על קריאת התורה שבציבור, וע״ז

 כי הלבוש שאינו יודע מהיכא נפקא.

 ולפי״ז חזינן בדברי המשנ״ב הנזכר דלא

 הסכים עם דברי הלבוש, דמשמע מיניה

 דלכו״ע מהני כשקורא עם בעל הקורא

 מילה במילה ואילו מקור הפקפוק בזה

 הוא מדברי הלבוש, שהו״ד בכל הפוסקים

 הנ״ל, ולדברינו לדעת הלבוש מוכח מדי

 הב״י דגם הקורא בפיו יחד עם בעל הקורא

 לא יצא, והמ״ב דלא נחית לזה, לא הסכים

 עם דעתו.

 ואמנם באליה זוטא (על הלבוש שם)

 כתב: ״והפרישה מחלק אם קורא מילה

 במילה עם החזן אז סגי בכך, ואם הוא רק

 שומע אינו יוצא, וסיים שזה פירוש ״עם

 הציבור״ שיקרא עם החזן מילה במילה,

 ע״כ. ושאר גדולים הסכימו שישמע רק

 מהחזן״, עכ״ל. הרי לנו שלדעת הפרישה

 החסרון הוא בשמיעה, דכה״ג תיקנו

 שיקרא ול״מ זה ששומע, וכשקורא יחד

 עם הש״צ מהני טפי.

 והרדב״ז (ח״ג סיי תתס״ז (תכ״ה) נשאל

 האם אפשר לאדם לצאת י״ח שמו״ת

 בקריאת האחר והשיב: ״הדבר ברור

 דשומע כקורא ומקרא מגילה ותקיעת

 שופר וקריאת התורה בשבת והשומע

 תפלה מן החזן, כל אלו יוכיחו דשומע

 כקורא. ולפיכך אם שמע מילה במילה

 פשיטא דיצא, אפילו שיהיה השומע חכם

 גדול. דלא הוי הא דאמר רי יהושע לעולם

 ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור עדיף

 מכל הני דאמרן לעיל, דדוקא בק״ש בעינן

 ״ושננתם״ וכוי שישננם בפיו, אבל בשאר

 דברים לא״, עכ״ל. הרי לנו שאין כל חסרון

 בשמיעת שמו״ת ודינו שווה ליתר שומע

 כעונה שבתורה. וא״נ דהרדב״ז סבר כהני

 פוסקים דס״ל דבקריאת התורה שבציבור

 א״א לצאת י״ח שמו״ת, א״כ חזיי שפיר

 מדבריו דהחסרון הוא מצד דהתקנה היתה

 שיקראו התורה בי פעמים בנוסף על

 קריאת התורה שבצבור ולא משום חסרון

 שומע כעונה, דאם ישנו חסרון בזה א״כ

 גם כשישמע השמו״ת מאחר שייך חסרון

 זה.

 ומו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א כתב לי

 בזה: ״אפשר ששני הטעמים נכונים״.



 שמואל מא הימן ה׳ ויאמר

 לימוד פרש״י או לימוד בעיון

תי שאלתי למו״ר הגר״ח  י] בילדו

 קניבסקי שליט״א בא' שיש בידו ללמוד

 פירוש רש״י על הסדרה או ללמוד

 באיכות גדולה יותר, שהרי מטין בשמיה

 דהגרח״ס נ״ע בפי' ד' הש״ס במגילה ג'

 ב' שמבטלין ת״ת למקרא מגילה שלימוד

 תורה באיכות נמוכה יותר חשוב לביטול

 תורה, וא״כ מאחר שיצא י״ח קריאת

 שמו״ת כדין, אפשר ואולי עדיף ללמוד

 בעיון מאשר ללמוד פירוש רש״י. והשיב

 הגר״ח שליט״א דמכיון וכבר הראשונים

 תיקנו ללמוד פרש״י, ילמד פרש״י.



 מח
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 לימוד ואמירת קדיש לעילוי נשמה - זכות
 הנפטר וזכות הלומד

 לימוד תורה לע״נ ורפואה

 הלומד לעילוי נשמת נפטר או לרפואתו

 של חולה. מה הם זכויותיו של הלומד

 בלימודו ואלו זכויות נזקפות לזכות

 החולה או לנשמת הנפטר.

 א] בנים. בדברי חז״ל ובספרי הפוסקים

 מובא פעמים רבות שמאחר וברא כרעא

 דאבוה ו״ברא מזכה אבא״. לכן כל מעשה

 טוב, לימוד ומצוה שעושה הבן, נזקפים

 לזכות הוריו, גם כשלא ילמד או יתנהג

 משום זכרם. זאת מפני שהבנים הם חלק

 בלתי נפרד מההורים ומעשיהם נזקפים

 מיידית להוריהם. וראה בזה בזוה״ק ס״פ

 בחוקותי ובקיצור שו״ע כו, כב. לפיכך

 נושא דיונינו אינו ביוצאי חלצי הנפטרים,

 אלא באנשים אחרים הלומדים לזכותם.

 ב] לימוד משניות. בס' נר לאליהו (הובא

 בס' פני ברוך עמו' תכ״ב) הביא שאמרו

 חז״ל שאשר בן יעקב ע״ה יושב על פתח

 גהינום וכל הלומד משנה מצילו, ואפילו

 איש זר הלומד משניות עבור נפטר, מצילים

 הנפטר מגיהנום. וזשה״כ ״מאשר שמנה

 לחמו״, ״שמנה״ אותיות נשמה ומשנה,

 שהם לחם המשנה. וכתב בס' תורה אור

 שלימוד משניות הוא תיקון גדול יותר

 מלהתפלל לפני התיבה. ומצינו בספרו של

 המקובל והגאון ר' אליהו מגריידיץ זי״ע

 שהביא מספר מדרגות במעשים לתועלת

 הנפטר, וכתב שהתועלת העילאית ביותר

 עבורם הוא לימוד תורה בעיון והעמקה,

 ואם לאו ילמד משניות, ואכמ״ל.

 ג] במה זוכה הנפטר? ממו״ר הגר״ח

 קניבסקי שליט״א שמעתי שגדר הדברים

 הם שהנפטר זוכה בזה שגרם את הלימוד.

 דברי הגר״ח שליט״א מאירים סוגיה זו

 באור חדש ונמצא שכשאנו לומדים את

 סדרי לימודנו הרגילים ואנו מקדישים

 אותם לעילוי נשמה או לרפואה, אין

 בכך תועלת, משום שלא הנפטר והחולה

 גרמו את הלימוד, איכותו או כמותו,

 ורק הוספת שעות לימוד נוספות או עיון

 בענינים שלא התכונן ללמדם קודם לכן,

 יהיו לע״נ הנפטר. ואדרבה, הלומד תורה

 בעיון ובגלל הנפטר לומד דברים קלים

 יותר, אינו מועיל לנפטר מאומה. אמנם

 יתכן ולימוד משניות לע״נ נפטר (או

 אמירת תהילים לחולה, שתהילים הם

 הדרך לרפואה, כפי שמטין בשם מו״ר
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 הגרש״ז אוירבך זצ״ל) מועילים באופן

 מיוחד מחמת סגולתם המיוחדת, וכנ״ל.

 ד] ״תיקון״. בזה נוכל להבין את המנהג

 החסידי להביא מיני מזונות ומשקה ביום

 היארציט (״תיקון״). שע״י שהנוכחים

 יברכו בכוונה ברכת הנהנין, ויהיו זה

 לזכות הנפטר, שגרם לברכות אלה. אך

 אם מברכים על המזונות הללו בחטף

 ולא בכונה, לא תצא מכך תועלת לנפטר,

 שגרם להזכרת ש״ש שלא כהוגן.

 ה] לימוד לע״נ מספר נפטרים. לפי״ז

 כאשר מספר נפטרים גרמו את לימודנו

 (או כשתרם ספר לביהכנ״ס לע״נ מספר

 נפטרים) יכול ללמוד דבר תורה אחד לע״נ

 כולם. אך כשלא גרמו כולם את לימודו,

 לא יוסיף במה שיזכיר גם את שמם קודם

 לימודו.

 ו] לעומת דעה זו, הורה הגראי״ל שטינמן

 שליט״א שניתן ללמוד לע״נ מספר נפטרים

 יחד, כיון ש״נר לאחד נר למאה״.

 קדיש לע״נ נפטר - זכויות הנפטר

 נדון זה שייך לכאורה גם באמירת קדיש.

 ויעויין בשו״ת אגרות משה ח״א יו״ד

 רנ״ד ובשו״ת תשובות והנהגות ח״ב נ״ז,

 ודו״ק.

 הנה נודעו ריבויי הדעות והמנהגים האם

 רק אבל אחד אומר את הקדיש או שכל

 האבלים יחדיו אומרים אותו, יעויין בספר

 פני ברוך שליקט הדעות כעמיר גורנה.

 והנה כבר כתבו הפוסקים שכשאומר

 קדיש או מתפלל לפני העמוד, אין לכוין

 שאומרו כדי להגן על המת או לעשות נחת

 רוח לנשמתו, אלא דיכוין כל עיקר לקדש

 שם הי ובזכות זה שבגלל המת יתקדש

 שמיה רבא, יינצל ויתעלה בהאי עלמין.

 עיי בזה בצוואת מרן הגר״א רגולר בעל

 ״יד אליהו״ ובסי עלת תמיד (להגר״ש

 הומינר, פכ״ג) ובגשר החיים פרק לי

 ובפני ברוך. ולכאוי אם כן הוא שהנפטר

 זוכה בזה שגרם שבזכותו אמרו הציבור

 אמן ואיש״ר, א״כ מאי שייך שיאמרו

 הקדיש כמה אבלים, והרי הציבור בלא״ה

 יישמעו הקדיש מאחד.

 ואולם י״ל דאה״נ דבעיקר הדבר היה

 זכות רק לאחד האומר, אשר גורם

 שהציבור יענו אמן ואיש״ר בגין אמירת

 הקדיש דיליה. אך מכיון וכולם אומרים

 הקדיש יחד, א״כ מאי אולמיה זכות גרמת

 האחד על פני זכות השני, וממילא כולם

 כאחד מקבלים שכר על אמירתם. (ואין

 איתנו יודע עד מה האם שייך בשמי-

 שמים ״חלוקה באחוזים״, והאם ישנו

 ענין שיאמרו הקדיש רק מעט אבלים,

 כדי שהזכויות ״יתחלקו בפחות אחוזי

 חלוקה״, או שכל אחד מקבל את חלקו
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 משלם, בלי להתחלק עם שאר אלו שגרמו

 אמירת הקדיש, וכשם שדנו הפוסקים

 בהסכם יששכר וזבולון האם השנים

 מתחלקים בזכויות ובשכר שבעוה״ב או

 שהקב״ה משלם שכר לשניהם מבלי לגרוע

 משכר האחר, ואין לנו עסק בנסתרות כגון

 דא כמובן).

 אך צ״ע דמצינו מנהג המקובלים

 שהאבלים אומרים קדיש בלחש עם הש״ץ

 מלה במלה, ובשו״ת ישכיל עבדי (להגר״ע

 הדאיה, ח״ה כ״ג) כ' שכן נהגו בביהמ״ד

 חסידים בית א-ל, שהש״ץ אמר הקדיש

 בכוונת האריז״ל ואם האחר ירים קולו

 עמו, יבלבלוהו בסדר הכוונות, ע״כ תיקנו

 חכמי המקובלים דשם שהאבלים יאמרו

 הקדיש בלחש עם הש״ץ ויועיל בע״ה.

 והנה לפי מנהג קדוש זה הרי הציבור כלל

 לא שומע את האבלים, והאמן והאיש״ר

 נאמרים משום אמירת הש״ץ, וא״כ מה

 יועיל בזה לנשמת הנפטרים של אלו

 האבלים.

 ובזה עלה בדעתי דהאומרים קדיש

 יחדיו כאחד וכן הנוהגים מנהג ישיבת

 המקובלים בית א-ל תכב״ץ, ס״ל שבנוסף

 על עצם עניית הציבור אמן ואיש״ר, ישנה

 מעליותא רבתא בעצם אמירת הקדיש,

 וא״כ מה איכפ״ל שאומרים יחדיו או

 בלחש, סו״ס מתגדל ומתקדש שמיה

 רבא בעצם אמירת הקדיש. וב״ה שראיתי

 שכיוונתי לדעת גדולים, ה״ה ד' ספר

 החיים לאחי המהר״ל מפראג ז״ל (ח״ב

 פ״ח) דכתב שרובא דעלמא נכשלים

 בעוון חילול ה' אשר מיתה מכפרת עליו,

 ובזה שבן הנפטר מקבל עליו דין שמים

 באהבה ואומר שרוצה שיתגדל שמיה

 רבא ומתנחם הוא על מיתת אביו, כדי

 שעי״כ תזדכך נשמתו במיתתו ויתכפר

 עוון חילול ה', להכי בזה גופא מתעלית

 הנשמה. וזהו דוגמת הנידונים בבי״ד

 שהוצרכו בני משפחתו לבוא ולומר

 לבי״ד יפה דנתם, להורות שאין בלבם על

 הבי״ד כלום. וכן הוא בשו״ת תשורת שי

 (ח״א ס״ב) שכ' שמכתבי קדוש האריז״ל

 נראה שעצם אמירת הקדיש מועלת לעילוי

 הנשמה בג״ע ממדרגה למדרגה, ואילו

 בעניית אמן ואיש״ר דהציבור, מציל את

 אביו מדינים על אמן ואיש״ר שלא אמר

 בחיותו. וע״ע בזה בשו״ת ציץ אליעזר

 חי״ד סי״ג.

 ואמנם אכתי לא ברירא לי כלל, דא״נ

 דזכויות הנפטר הוא בזה שגרם הקדיש,

 א״כ אמאי מועיל קדיש שאומרו אחר

 פטירת אביו רח״ל, וכעבור תקופה נפטרה

 גם אמו או בן משפחה קרוב אחר רח״ל,

 שהקדיש שאומר חל גם עליה. וצ״ת דהרי

 בן המשפחה הנוסף לא גרם כלל את

 אמירת הקדיש, שהיה נאמר בלא״ה משם

 פטירת אביו.

 ויבואר עפ״ד ספר החיים הנ״ל דעיקר

 מעליותא דקדיש הוא בזה שהבן מקבל

 עליו דין שמים באהבה ולמרות פטירת

 אביו אומר הוא שיתגדל ויתקדש

 שמיה רבא. ובזה י״ל בשופי דכשאמו

 נסתלקה והוא מקבל עליו דין שמים גם
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 על פטירתה, דוגמת הנידונים בבי״ד

 שמקבלים ע״ע דין הבי״ד ואומרים יפה

 דנתם, אזי שפיר מועיל זה גם לנשמתה.

 ואולם סברה זו יפה רק לטעם ספר החיים

 שסגולת הקדיש היא בעצם האמירה, אך

 לא להסוברים שסגולתו היא בזה שאמרו

 על ידו אמן ואיש״ר. [וכן יש להרהר אם

 סברה זו מועלת באדם אחר ששכרוהו

 לומר קדיש לע״נ אחרים שאינם הוריו,

 דמחד י״ל דהלא הבנים לא קיבלו עליהם

 דין שמים באהבה, כיון שאינם אומרים

 הקדיש. אך מנגד י״ל דכיון ששילמו

 ממון ע״ז, אזי שפיר חשוב כמי שקיבלו

 עליהם דין שמים. ואולם אלו האומרים

 קדיש לע״נ כל אלו שלא אמרו עליהם

 קדיש, כגון גלמודים או אלו שבניהם

 אינם שומרי תורה, וכמו שכתב הרמ״א

 בפירוש ביו״ד שע״ו, לא הועילו לכאורה

 בהקדיש, כיון שלא שייכים בתורת קבלת

 דין שמים באהבה על אנשים שכלל אינם

 מכירים ושאינם קשורים אליהם. ושמחתי

 לראות שהרגיש בזה הגר״מ שטרנבוך

 שליט״א בשו״ת תשובות והנהגות ח״ב

 נ״ז גבי אמירת הקדיש עבור כל נשמות

 התורמים הנאמר בישיבות הקדושות,

 עי״ש מה שחכך בדבר].

ת דלא סברו כסי החיים י״ל כמו  ולהשיטו

 שאמרני ידידי הרב רפאל טוויל שליט״א,

 שכל יום חשיב בפנ״ע, ואם אמר אמש את

 הקדיש בגלל אביו, הרי כשנפטרה גם אמו

 היום, אומר הקדיש גם בשבילה, ואין כאן

 ״המשכיות״ ו״חזקה דמעיקרא״ שאומר

 הקדיש בגלל סיבת פטירת אביו. וממילא

 היום, שאומר לשניהם, נחשב ששניהם

 גרמו הקדיש.

 זכות הקדיש לנפטר שמגיע לו הקדיש

 כתב בשו״ת חת״ס (יו״ד שמ״ה) וז״ל:

 שמעתי כד הוינא טליא בפפד״מ בשם

 הגאון שב יעקב בהיותו שם אמר להאבלים

 שכל מי שאומר קדיש שמגיע לחברו, לא

 הועיל לעצמו ולא הפסיד לחברו, דמ״מ

 עולה לנשמה מי ששייך לו. ולפענ״ד

 הוא מש״ס בב״ק הגונב עולתו של חברו

 והקריבה פטור, שהרי חזרה קרן לבעלים,

 פיי קמיא שמיא גליא למי העולה, וה״נ

 דכוותיה, עכ״ל.

 וצ״ע טובא, דבשלמא התם גבי עולה

 חזרה קרן לבעלים כיון שהגניבה לא

 הפקיעה מיניה שם עולה דהבעלים. אך

 הכא סו״ס לא נאמר הקדיש לזכותו ולא

 בגרמתו נאמר הקדיש. והגם אם נחדש

 ונאמר דלנפטר הלזה שצריך לאומרו

 בשבילו את הקדיש ישנה בעלות וזכות

 על הקדיש, הא סו״ס חטפו זכותו והקדיש

 לא נאמר בגרמתו, וגם לסברת ספר החיים

 לכאוי לא ישתייך לזכותו, כיון שבנו לא

 הודה וקילס על פטירתו. ואף א״נ שס״ל
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 להחת״ס דהקדיש שייך ממש להאבל

 הלזה, מ״מ לא ייגרע דינו מהחוטף מצוה

 שמשלם י' זהובים בב״ק צ״א ב', ותו לא

 מידי, וצ״ע.

 ולאחר פרסום המאמר כתב לי בזה

 הרה״ג רבי אפרים שטראוס שליט״א

 מרבני הישיבה״ק דקול תורה, ואלו

 דבריו:

 והנראה בזה דהנה החת״ס ביור״ד, הן

 בס' שמ״ה הנזכר, והן ביור״ד ס' שכ״ו

 אות ג' ד״ה אמנם, נקט דבני העיר הם

 שותפים זה עם זה בענין זה שכולם יש

 להם זכיה זו, שאם יבוא היום שיצטרך

 לומר קדיש עבור אבותיו בי״ב חודש

 או ביא״צ יותן לו חלקו בקדישים וחיוב

 עליה לס״ת בבהכנ״ס, ולכשיגיע הזמן

 ההוא הרי זה חלקו המגיעו מהשותפות

 והוברר למפרע שזה חלקו מאז ומעולם,

 עיי״ש.

 ומה שהקשתם דלא יגרע דינו מחוטף

 מצוה שמשלם עשרה זהובים ותו לא

 מידי, הנה החילוק הוא, וכמו שדימה

 החת״ס דקדיש דומה לגונב קרבן

 של חבירו והקריבה דעולה לבעלים

 האמיתיים, והיינו דכיון שקרבן מקריבים

 לפני השי״ת, הרי כלפי שמיא הקרבן שייך

 לבעלים האמיתיים, ואין הגנב נחשב כגנב

 אף אם מקריב בסתמא ורוצה שיעלה

 הקרבן עבורו. אמנם אם הכהן משנה את

 שם הבעלים האמיתי ומכוין להדיא לשם

 הגנב, הרי מדין שינוי בעלים אתינן עלה

 דכשר ולא עלו וכדאיתא בזבחים, ואומר

 החת״ס דה״ה קדיש ותפלה שמתפללים

 לפניו יתברך הרי כלפי שמיא גליא למי

 שייך הקדיש על פי דין וכמושנ״ת דהרי

 בעני העיר הם שותפים, וא״כ כלפי שמיא

 הקדיש מתקבל לפי מי שהוא הבעלים

 האמיתי, ואינו דומה לחוטף מצוה שאינה

 עושה המצוה לפניו יתברך, דוגמת קרבן,

 אלא עושה מצוה בעלמא וכל שחטף

 המצוה לחבירו שוב אין המצוה שייכת

 לבעליה ומשלם לו עשרה זהובים.

 והנה הערתם דחוטף קדיש לחבירו יהא

 כחוטף מצוה לחבירו דמשלם לו עשרה

 זהובים ותו לא מידי.

 והנראה בזה, דעיין בחידושי חת״ס

 למס' חולין דף פ״ז. שהעיר דמה צריך

 לשלם על מצוה והלא חשב לעשות מצוה

 ונאנס ולא עשאו מעלה עליו הכתוב כאילו

 עשאו נמצא זה שחטף ממנו מצותו לא

 מידי חסריה. ותירץ החת״ס דיש הפרש

 בין העושה מצוה ומקבל עליה שכר לבין

 נאנס ולא עשה שגם מקבל שכר, דהעושה

 מצוה עובד ה' בשמחה ובטוב לבב ונשכר

 ע״ז. אבל זה שנאנס מצטער על שלא זכה

 לעבוד ה'. ויש לו צער הגוף שלא עבד

 את ה', ועל צער הגוף משלם את העשרה

 זהובים, עיי״ש.

 ואשר לפ״ז באמירת קדיש שכל ענינו

 הוא להרבות זכות לנפטר, א״כ בחטפו

 לו את הקדיש, והרי הקדיש עולה לנפטר,

 א״כ בכה״ג אין לו צער הגוף, שהרי כל

 מה שרצה לומר קדיש זה עבור הנפטר

 ואת זה לא הפסיד, ואין לו שום צער
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 הגוף ולכן לא צריך לשלם עשרה זהובים

 בחוטף קדיש לחבירו.

 ושוב מצאתי בשו״ת חת״ס או״ח סיי

 קנ״ט שכתב כן דכל שחטפו לו קדיש הרי

 זה שחטף וענו אחריו, תלוי בנידון אם

 כל מה דאמר רחמנא לא תעביד ואי עביד

 מהני, וממי שחטפו הקדיש יש לו שכר

 קדיש ממש שהרי נאנס ולא עשאו שזה

 גזלו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו,

 עיי״ש.



 נד

 הימן ז׳

 הוצאת הפרים מבית הכנהת

 גבאי בתי כנסיות בעירנו עוררו על כך

 שישנם המוציאים ספרים מביהכנ״ס בלא

 רשות, וגורמים הם בכך לעיתים ביטול

 תורה דרבים, כאשר אחרים צריכים את

 הספר והוא איננו. ע״כ נביא הנרלענ״ד

 כיצד אפשר לקבע את איסורו ונדון בזה

 בס״ד.

 א] הנושאים העומדים על הפרק הם:

 א) חרם הקדמונים. ב) איסור הקהל.

 ג) כשהספר רק הושאל לביהכנ״ס. ד)

 כשנרשם עליו ״על מנת שלא להוציאו״.

 ה) האם הגבאים יכולים לקבוע האם מותר

 להוציא ספר או לאו. ו) האם יש בלקיחת

 ספר הביתה משום הורדתו מקדושה. ז)

 האם שונה דין רב העיר מדין כל הציבור.

 ח) איסור גזל בזה.

 ב] חרם הקדמונים:

 הכל בו (סיי קטז) כתב שהחרימו ״שלא

 להוציא טלית או מחזור מביהכנ״ס בלא

 רשות בעלים״. וכ״כ הרמ״א (חו״מ קסג,

 ו) וז״ל: ״נמצא בתקנות קדומות שלא

 להוציא טלית או ספר מביהכנ״ס בלי

 רשות בעלים״.

 ובספר צדקה ומשפט (להגרי״י בלוי

 שליט״א, פי״ד הערה ע) כתב דלכאורה

 איירי בספר של יחיד, וכ״מ בביאור

 הגר״א. וצ״ע שהרי כבר מבואר בשו״ע

 ואחרונים (באו״ח סיי י״ד) שלא אמרו

 ״ניחא ליה לאיניש דליעבד מצוה

 בממוניה״ בספרים, וגם גבי טלית כתבו

 האחרונים שאין להוציאה ממקומה, וא״כ

 מהו המקום בזה לתקנת קדמונים, עכ״ל.

ה מהגאון שליט״א  ואישתמטי

 נוסחאות רבות מתקנת חרם זו, המובאת

 בכו״כ מכתבי יד הראשונים בזה, (כן

 הוא במספר כת״י מתקופת הראשונים,

 ומקומותיהם רשומים באנצקפ״ת חי״ז

 בנספח לערך חדר״ג, עי״ש). ושם נוסף

 משפט אחד: ״בשביל שום תביעה שיש

 לו עליו״. והיינו שתקנה קדומה זו היתה

 שלא יתפוס הנושה את תשמישי המצוה

 של בעל חובו וישאירם לו אותם. וא״כ

 אין לתקנה זו שום קשר להוצאת ספר

 של יחיד מביהכנ״ס, אלא מיירי בספר

 שהנושה יכול לכאוי לקחתו מפני חובו,

 ותיקנו שלא יקחנו, מפני שספר קודש

 הוא העומד בביהכנ״ס.

ם בערוה״ש (שם) כתב: ״ונמצא  אמנ

 בתקנות קדמונים שלא להוציא טלית

 או ספר מביהכנ״ס וספרים של ביהכנ״ס

 בלי רשות הממונה, וללמוד שם שרי, וכן
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 ללבוש טלית של אחר באקראי מותר אף

 שלא בידיעה, דניחא ליה לאיניש למיעבד

 מצוה בממונו בדבר קל כזה. ומ״מ

 להוציאו מביהכנ״ס שלא בידיעת בעלים

 אסור״, עכ״ל. הרי שחיבר בחדא מחתא

 בין הוצאת ספר פרטי להוצאת ספרי

 הרבים וקשרן בתקנה זו עצמה, וצ״ע,

 דלהנ״ל אין לתקנה זו שום קשר להוצאת

 ספרי הקהל מביהכנ״ס.

 ג] איסור הקהל:

ן בספרי הפוסקים יראה לנכון י  המעי

 שבזמנם אסרו הקהל על הוצאת ספרים

 מביהכנ״ס, והיה זה דבר מפורסם ופשוט

 בכל גלילות ישראל. עיין בזה בשו״ת

 אבני נזר (יו״ד תע״ט) שכתב שברוב

 העיירות אסרו כן, ורק סייגו את איסורם

 בכך שהתירו לרב העיר ליטול ספרים

 לצרכי לימודו. וכתב שם שאיסור זה

 נחשב לנדר וחרם שמטילים הקהל (יו״ד

 רכ״ה). וכן בשו״ת צמח צדק (יו״ד קצ״ד)

 התיר בקושי למורה הצדק ליקח ספרים

 לבית מדרש חדש, לאחר שהציבור אסר

 להוציא ספרים מביהכנ״ס וביהכנ״ס

 התיישן והחליפוהו בביהכנ״ס אחר.

 ומ״מ אסר ליחידים להוציא ספר בכה״ג.

 [ועי' שו״ת קרן לדוד (או״ח ע״ג) שכתב

 שלאחר שאדם הקדיש ספרים לביהכנ״ס,

 אין לו יותר שום שייכות אליהם ואסור לו

 להוציאם. וכ״ש שאסור לבני ביהכנ״ס

 להוציאם לביכנ״ס אחר. אמנם שם איירי

 להוציאם לצמיתות לביכנ״ס אחר ואפשר

 שאינו דומה להוציאו ע״מ להשיבו

 כבתחילה].

 סוף דבר אנו למדים כי כשהציבור קבעו

 באיסור להוציא ספרים, אסור לעבור על

 דבריהם. ולפי״ז מה טוב אם אכן יאסרו

 כן הציבור בפירוש, ואז לא יוכלו להוציא

 ספרים שלא על דעת הקהל. ואולי עצם

 תליית המודעה הנמצאת בכל ביהכנ״ס, בה

 נאמר שאסור להוציא ספרים מביהכנ״ס,

 נחשבת לאיסור שכזה. וכ״ש בספרים

 שנתרמו לאחר תליית מודעה שכזו, ועי'

 לקמן במה שכתבנו בגדר בעלות הספרים

 ומתי שייכים לקהל ומתי לא.

 ד] כשהספר רק הושאל לביהכנ״ס:

 בשו״ת משנה הלכות (חי״ג קצ״ג) נשאל

 בספרים הנתרמים לישיבה ועליהן נרשם

 ש״נתרם ע״מ שלא להוציא מביהמ״ד״,

 האם מותר להעבירם לספריית ״אוצר

 הספרים״. בתוך דברי תשובתו כותב הוא

 דבר מעניין. שהנה אמרו חז״ל (כתובות

 נ') ״העושה צדקה בכל עת. וכי אפשר

 לעשות צדקה בכל עת? אלא זה הכותב

 תורה נביאים וכתובים ומשאילן לאחרים״.

 וכתבו האחרונים במצות ספר תורה (ועי'

 מנ״ח) שהכותב ס״ת ונותנו לביהמ״ד

 לקרות בו, לא ימסרנו לביהמ״ד, דא״כ

 שוב אין לו ס״ת, שהרי מסרו לביהכנ״ס,

 ועליו לקיים שוב את המצוה. ועל כן כתבו

 האחרונים שראוי שימסור את ספר התורה

 לביהכנ״ס בהשאלה גרידא והציבור

 ישתמשו בו. וכתב: ״וכיון דבזה״ז כתב

 הרא״ש ז״ל, והובא בשו״ע יו״ד סי'

 ע״ר, שיוצאין ידי מצות כתיבת ס״ת
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 בכותב שאר ספרים וספרי הלכה, והכי

 נהוג עלמא, ולכן הנותן ספר לביהמ״ד

 מסתמא כוונתו שלא ליתנו בתורת נדבה,

 דא״כ הוא חיסר בהמצוה כולה, שלא

 עשה צדקה בכל עת, אלא הוא נותן הספר

 לביהמ״ד להשתמש בו, נמצא הוא נשאר

 הבעלים על הספר, אלא נותן להשתמש

 בו בביהמ״ד והגבאים מביהמ״ד הוא נותן

 להם רשות להיותם הם שלוחיו לטובת

 הספר והזיכוי הרבים״.

 בעל ״משנה הלכות״ סבר שהמושג

 ״עושה צדקות בכל עת״ פירושו שכאשר

 החפץ הוא שלו ומשאילו, נחשב הוא

 לעושה צדקות בכל עת. אך מנגד אפ״ל

 ש״עושה צדקות בכל עת״ פירושו שמכיון

 והספר שתרם מוסיף תורה לכל אחד

 הלומד בו, נחשב שצדקותיו ממשיכות

 עוד ועוד, בכל עת, למרות שהספר נתרם

 וכבר אינו שלו. וכוונת המנ״ח היא

 אחרת, והיא שמכיון ובמצות כתיבת ס״ת

 נאמר שהספר צריך להיות שלו עצמו,

 א״כ כשתורמו לביהכנ״ס נפקעה מצוותו,

 שהרי אין לו כעת ס״ת. אך גבי ספרי קודש,

 כתב הרא״ש שצריך שיהיה לאדם בביתו

 ״חמשה חומשי תורה ומשנה וגמרא

 ופירושיהם״. ומאחר שבד״כ לכל אדם

 יש בביתו את הספרים הללו והוא תורמם

 לביהכנ״ס בנוסף על ספרים אלו שבביתו,

 נמצא שאין שום ענין בזה שרק ישאילם

 לרבים ויכול הוא להקנותם לביהכנ״ס

 לחלוטין.

 זאת ועוד שבד״כ נתרמים היום ספרים

 מבלי לדעת כי מקיימים בזה מ״ע של

 כתיבת ס״ת. והתרומה נעשית כדי לזכות

 את הרבים, או בכדי להיטיב עם נשמת

 קרוב משפחה. ובזה ודאי שהאנשים אינם

 נצרכים להשאיל את הספר ולא לתורמו,

 ופוק חזי מאי עמא דבר, שכולם תורמים

 ולא משאילים.

 אולם נראה שאכן אדם הרוצה שספריו

 לא יוצאו מביהכנ״ס, ידאג להשאיל את

 הספרים אך לא לתורמם. וירשום על

 הספר כי הוא מושאל לביהכנ״ס ע״מ שלא

 להוציאו. ובמקרה שכזה כולם יסכימו

 בפה מלא שזכותו של אדם לאסור את

 שלו וכל המוציא את הספר בלא רשותו

 עובר בגזל גמור, כשואל שלא מדעת.

ם על הספר שנתרם על מנת ש ר נ ש  ה] כ

 שלא להוציאו:

 כשהתורם תרם הספר על מנת שלא
 להוציאו מביהכנ״ס, נראה שנחשב

 ששייר בתרומתו והשאיר לעצמו בעלות

 מסוימת בספר, שבכוחה להחליט שכל

 המשתמש בספר מחוץ לביהכנ״ס גוזל את

 התורם עצמו. והיינו שבשעה שמוציאו

 מביהכנ״ס איגלאי שהספר לא נתרם והוא

 בבעלות התורם ונמצא גוזלו.

 והנה דברים אלו ארוכים הם מיני ים, ורק

 נרלענ״ד להזכיר בזה דברי השו״ע (יו״ד

 רנג, יב) וז״ל: ״מי ששט לבריות ושט אחר

 פרנסתו ונתנו לו צדקה, אין בעלי חובות

 יכולים להפרע ממה שגבה בצדקה״, וכתב

 הרמ״א: ״אם לא שכתוב בקבוצו שחייב
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 לאחרים, שאז נתנו לו אדעתא דהכי

 שישלם״, עכ״ל השו״ע והרמ״א. ופירוש

 דברי השו״ע (וכפי שפירשו הפוסקים)

 הם שלמרות שנותני הצדקה נתנום לעני

 וכעת הוא בעליו הבלעדי של הכסף, מ״מ

 מכיון ונתנו את כספם על דעת שיכלכל את

 עצמו ושלא יתננו לבעלי חובותיו, נחשב

 ששיירו בכספם וכלפי זה הינם בעלים על

 הכסף. ועי״ש בביאור הגר״א סקי״ח.

 וא״כ נראה דה״ה בנדו״ד, שאף שנותנים

 הספר בתרומה גמורה. מ״מ מאחר

 ונתנוהו ע״מ שילמדו בו בביהכנ״ס דוקא

 ולא מחוצה לו, נמצא שיכולים הם לקבוע

 מה יעלה בגורלו גם לאחר זמן רב, כיון

 שכלפי השתמשות שכזו לא ביטלו את

 בעלותם על הספר הנתרם.

 ו) האם ההחלטה על הוצאת ספרים

 וכיוצ״ב תלויה בדעת הגבאים.

 לעיל, באות ג, הבאנו שמצינו שהקהל

 אסר לבל יטלו ספרים מחוץ לכתלי

 ביהכנ״ס. ואפשר שכל זה אמור דוקא

 בבתי כנסיות השייכים בפועל לקהל, ע״י

 שכולם השתתפו בקניינו והם כבעלים

 גמורים עליו ועל הספרים שקנו. וכעין

 שמצינו במגילה (כו, א) שאסור למכור

 ביכנ״ס של כרכים, ופירש רש״י ״שהכל

 בעליהן ואין בני העיר לבדם בעלים

 להם״. והיינו שביהכנ״ס שיש לרבים

 בעלות עליו א״א למוכרו בלא רשות

 כולם, וכולם יכולים להביע דעה בעניינו.

 אך כשציבור המתפללים כלל לא רכש את

 ביהכנ״ס והספרים, אלא קיבל את המבנה

 והספרים מהעירייה ומגורמים שונים

 וכדו', אפשר וכלל לא יכולים הם לאסור

 על הוצאת הספרים, שהרי מהיכ״ת שהם

 שלהם.

ם גם לענין הריסת בית כנסת קי״ל  אמנ

 שז' טובי בית הכנסת יכולים להחליט על

 הריסתו ומכירתו ויתר ענייניו, וכבשו״ע

 או״ח קנ״ג ובפוסקים. ואף שהלכה זו

 נאמרה רק בדין מכירת ביהכנ״ס של כפרים

 ולא בביהכנ״ס של כרכים. מ״מ מצינו

 דעות הפוסקים שבמקום שמינו פרנסים

 שינהלו את עניני הקהל, וביותר כשיש

 להם תוקף חוקי (כחברי עמותה וכדו')

 לניהול ביהכנ״ס, יכולים הם אפילו למכור

 את ביהכנ״ס, וכדין יחידים המוכרים את

 בתי הכנסיות שבבעלותם. (עי' שו״ת

 משאת בנימין סי' לג, מג״א קנ״ג סקל״ז,

 בשו״ת דברי חיים סי' ג', ביאור הלכה שם

 ד״ה אבל, כה״ח וס' צדקה ומשפט פי״ד

 הערה ל״ג). וכמובן שכ״ש שיכולים לנהל

 את כל עניני ביהכנ״ס האחרים, וכמובא

 בשו״ע ונו״כ או״ח קנ״ג.

ם מצינו בפוסקים ששונה דין גבאי  אמנ

 מדין ז' טובי העיר. דהנה כתב השו״ע

 (קנג, ה) שאם גבו מעות לבנות בהכנ״ס

 או ביהמ״ד או לקנות תיבה או מטפחת

 או ס״ת ורצו לשנותו מלצורך מה שגבו

 אותם, אין משנין אלא מקדושה קלה

 לחמורה. וכתב הפרמ״ג שכשהגבאים

 רוצים ללוותן וליתן אח״כ אחרים תחתם,

 דלהמג״א אסור לעשות כן, דהבעלים

 ניחא להו למעבד המצוה בממון זה דוקא,
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 ולט״ז מותר. אך מ״מ כ׳ המג״א שע״י

 שבעת טובי העיר במעמד אנשי העיר,

 מותר לכו״ע לשנות את המעות, וכמובא

 בשו״ע, (שם סעיף ז').

 וכן מצינו ברמ״א (שם סעיף ה') שאם

 הביאו עצים ואבנים לצורך בנין ביהכנ״ס,

 שאם באו לידי גבאי אסור לשנותן אלא

 רק לקדושה חמורה. וכ' המשנ״ב בשם

 המג״א דמ״מ אפשר לשנותן ע״י שבעת

 טובי העיר.

 הרי לנו שלגבאי ישנם סמכויות מוגבלות,

 אך לז׳ טובי העיר ישנם סמכויות נרחבות

 יותר.

 אך נראה שהגבאים של בתי הכנסיות

 שלנו, שמונו על כך ע״י כלל המתפללים

 וע״י בחירות ומינויי רב ביהכנ״ס והקהל,

 נחשבים לשבעת טובי העיר, ולא כגבאי

 הצדקה הנ״ל. דהנה גדר ז׳ טובי העיר

 לענין ביהכנ״ס הם ז׳ אנשים שהעמידו

 הציבור לפרנסים על ענייני העיר

 (ובנדונינו, מסתמא מועיל שיהיו אחראים

 על ביהכנ״ס) והרי הם כאפוטרופסין

 עליהם (משנ״ב בשם הרשב״א ח״א

 תרי״ז). ובהמשך נקיט הרשב״א, וכמובא

 במשנ״ב, שכשקיבלו אותם לעסוק

 בענינים מסוימים הקשורים לביהכנ״ס,

 אזי אין צורך בשבעה בדוקא ואפילו

 אדם יחיד יכול לקבוע בדבר. וכל הצורך

 בשבעת טובי העיר הוא דוקא כשמינו

 אותם בסתם, לפקח על עסקי הצבור.

 שמכיון ולא מינום לענין זה בדוקא, לכן

 דוקא לז׳ ישנו תוקף למכור את ביהכנ״ס,

 אך לא לפחות ממספר זה.

 וגבאים דנן, של רוב בתי הכנסיות
 במקומותינו, מונו ע״י הציבור לצרכי

 ביהכנ״ס. וישנם שהינם גם חברי עמותה

 חוקית ובכוחם אף לפעול בענייני ביהכנ״ס

 גם ע״פ החוק הקיים (ועי׳ ביאור הלכה

 שם ד״ה אבל, שע״י כח החוק אף כוחם

 יפה טפי). ממילא פשוט וברור שמינו

 אותם להיות פה לקהל ולקבוע את סדרי

 ביהכנ״ס. ובודאי שנתמנו כמו בפירוש

 לעניני סידור מקומות ספרי ביהכנ״ס

 וההחלטות בעניינם. וממילא כל התורם

 ספרים, עושה זאת על דעתם, ועל פיהם

 ישק כל דבר.

ן בש״ס ופוסקים בענין מכירת י  והמעי

 ביהכנ״ס ע״י זט״ה יראה שכוחם הוא

 בזה שהציבור תלה בניינו בדעת מנהיגיו.

 ובמקומות שלא, אזי אין בכוחם למכור

 ביהכנ״ס ולשנות ענייניו. ופוק חזי שכ״א

 מבין בדעתו שצרכי ביהכנ״ס כיום צריכים

 להתנהל ע״י גבאים, וממילא גם הספרים

 נרכשו או נתרמו על דעתם.

 ובעבר שאלתי את מו״ר הגר״ח קניבסקי

 שליט״א מי הם הבעלים על ספרי בתי

 הכנסיות, האם הקהל בכללות, או

 הגבאים, או שהספרים אינם שייכים לאף

 אחד. והשיב הגר״ח שליט״א (במכתב)

 וז״ל: ״מסתמא הגבאים המתעסקים

 בצרכי ביהכנ״ס״.

 והלום שמחתי לראות תשובה ערוכה

 בהאי עניינא, יוצאת מקן קולמוסא של



 הימן א' שמואל יח ויאמר

 רבנו בעל אגרות משה ז״ל. שכתב (חו״מ

 א' ל״ט) וז״ל: הנה בדבר ליקח ספרים

 מבתי כנסיות שביוראפ (=אירופה=) בלא

 רשות הגבאים, ודאי אסור. ולא אזלינן

 בתר אומדנא דידן לומר כיון שבעוה״ר

 אין מי שילמוד בהם, היתה כוונת הנותנים

 שיתנו אותם למי שירצה ללמד בהם,

 שאף אם היה אומדנא כזו, לא היה אפשר

 להתיר איסור גזל ברור בשביל אומדנא.

 ובהמשך דבריו כתב שאף שבמקומות

 מסויימים אפשר לכפות את הגבאים ליתן

 את ספריהם לצורך הלומדים בבתי כנסיות

 אחרים, אולם שלא ברשות הגבאים אסור

 לשאול, עיש״ע.

 ז) סוף דבר אין להוציא ספרים בלי רשות

 הגבאים האחראים לכך.

 ח) הוצאת ספרים ע״י רב העיר: בשו״ת

 אבני נזר (יו״ד תע״ט) כתב שאף שנהגו

 רוב העיירות לאסור על הציבור להוציא

 ספרים מביהכנ״ס, הרי שהקהילות התירו

 בפירוש לרב העיר להוציא ספרים לצורך

 לימודו. ובהמשך ביאר שישנה מצוה בזה

 שיהיה לרב ספרים הנצרכים להוראה,

 שהוא נוגע לכל העיר. אמנם כתב שכאשר

 המתפללים התנו בפירוש שאל לו לרב

 העיר להוציא ספרים, אסור לו לעשות כן

 בלי רשותם והוסיף שגם כשהמתפללים

 התירו לרב להוציא ספרים, עליו לשלחם

 חזרה תיכף בגמר עיונו בהם. ומ״מ אם לא

 החזיר את הספרים מיד, הוא אינו עובר על

 חרם הקהילה שלא להוציא ספרים, מפני

 ״דקשה לאדם להיות נזהר בזה תמיד״.

כעת יש לדון בדבר בזמנינו אנו.  ו

 שבפשטות לא השתנה דבר, וכשם שלרבני

 הקהילות דאז הותר להוציא ספרים, ה״ה

 שכיום מותר, שהרי גם הרבנים דהיום

 צריכים ספרים לצרכי העיר. ומסתבר

 שההיתר אינו דוקא ברב העיר, אלא בכל

 מורה הלכה שהציבור צריכים לו, וכ״ש

 רב ביהכנ״ס המורה הוראות למתפללים

 אלו עצמם.

 ויש לדון האם הגבאים יכולים לאסור

 על הרב ליטול ספרים, מבלי להתייעץ

 עם כלל המתפללים. שהרי כפי הנתבאר

 הם כז' טובי העיר בביהכנ״ס. או שנאמר

 שלענין זה הם אינם יכולים לקבוע, כאשר

 יתכן והמתפללים רוצים לאמץ את ההיתר

 הקדום לאפשר לרב לקחת ספרים, וצ״ע.

 ח] וא' מגבאי אוצה״ס בעירנו אמרני

 ששאל בנדו״ד למורי צדק והשיבוהו דבר

 שאין כלל מקום לדיון בענין, כיון שכל

 הנוטל ספר מביהכנ״ס הרי זה גזל גמור.

 ואולם הנה המעיין בדברי האחרונים

 הנ״ל יראה לנכון שלא ס״ל הכי, דא״נ

 כן אמאי הוצרכו לתקנות הקהל ומנהג

 בתי הכנסיות, כיון דאסור משום גזל.

 אלא דאין בזה איסור גזל גמור, כיון

 שהספרים אינם רכושם הבלעדי של מאן

 דהוא, וגם התורמים והגבאים לא איכפ״ל

 שיקחו ספר לצורך לימוד במשך השעות

 שאין לומדים בביהמ״ד, ורק חוששים

 הם שהלוקחים לא יחזירו הספרים בזמן

 הנצרך ונמצא ביהמ״ד בטל והלומדים

 נפסדים, ופחמע״ד. ואמנם העירני הרה״ג



 נו ויאמר הימן ז׳ שמואל

 ר׳ יצחק שוורץ שיחי׳ דאפשר דאין להוכיח

 מחרם הקדמונים ותקנת הקהילות דאי״ז

 גזל גמור, דאפשר דרק העמידו בזה הדין

 על תילו וכשם שמצינו בחרם הקדמונים

 שהחרימו שלא להכות חברו, אע״ג

 דאיסורו מדאורייתא בלאו ד״פן יוסיף״.

 ונראה דזה אינו, דאף דמצינו כן בכו״כ

 מחרמות הקדמונים, מ״מ תקנה זו היא

 מתקנת רבנו גרשום מאור הגולה,שתיקן

 אך ורק תקנות חדשות.

 ט] והרה״ג ר׳ יצחק שוורץ שיחי׳ מפ״ק

 בא בדבר החדש לאסור הוצאת הספרים

 מדין מיצר שהחזיקו בו רבים ברשות

 דאסור לקלקלו, וכבב״ב ק׳ א׳ ובעוד

 דוכתין ובשו״ע סי׳ תי״ז וברמ״א סי׳

 שע״ז, אע״ג דשרי להשתמש בו לכל

 סוגי הילוך, דלכאו׳ ה״נ אע״ג דעומדים

 הספרים ללימוד הרבים, מ״מ אסור

 לקלקלם, היינו להשתמש בהם באופן

 שימנע את הרבים ללמוד בהם ע״י שנוטלו

 לביתו.

י עני טענתי לעומתו דבפשטות דין  ואנ

 מיצר שהחזיקו בו רבים נאמר בש״ס

 דוקא על תיקון הדרכים ולא מצינו כן

 בשאר צרכי הרבים, ואם נרצה לחדש

 דבר שכזה, עלינו להביא ראיה נכוחה

 דה״ה בשאר צרכי הרבים. ואמנם מצאתי

 בהמרדכי ס״פ לא יחפור דכ׳ גבי מיסי

 הקהל דחזינן דחז״ל חששו לפסידא

 דרבים מהא דמיצר שהחזיקו בו רבים

 אסור לקלקלו וה״נ במיסי הקהל רשאים

 לתפוס מהיחיד ואח״כ יתבעם לדין אם

 ירצה בזה. וכן הוא בשו״ת תרומת הדשן

 (ח״א סי׳ שמ״א). ואמנם נראה לכאו׳

 דל״ש בנדו״ד דינא דמיצר שהחזיקו בו

 רבים, דהא בשו״ת מהרש״ם (ח״א סי׳

 רכ״ד) הביא בשם השיטמ״ק בב״ב (ק,

 א) שכ׳ בשם עליות דרבנו יונה דטעמא

 דמיצר שהב״ר הוא משום הפקר בי״ד

 הפקר ולא מצד קנין. וחזינן דדוקא

 מצד הפקר קאתי עלה דהפקירו קרקעות

 הדרכים לצרכי הרבים שילכו שם, וא״כ

 מהיכ״ת דלכל דבר וענין שייכא הפקר

 בי״ד וביחיד שמסתמא כיום אין דין זה

 נוהג, אלא א״כ נאמר דהכא איכא לדינא

 דז׳ טובי העיר דמהני ביה הפקר בי״ד

 הפקר, עי׳ מרדכי פ״ק דב״ב (רמז תפג).

 וע״ז טען לעומתי הר״י שוורץ שיחי׳

 דיעוש״ה בשיטמ״ק ובס׳ עליות דר״י

 ותו״ד דתרי דיני נינהו, דינא דר״א ודינא

 דר״י, ודינא דר״א דרבים שבררו דרך

 לעצמן מה שביררו ביררו, הוא מדין הפקר

 בי״ד, ומשא״כ בדינא דר״י דלהדיא כ׳ שם

 (בד״ה ור״א רבים) בזה״ל: ״משום דר״י

 לאו מדינא קאמר לה אלא אסור לקלקלו

 קאמר, לפי שאסור לצער לרבים ולקלקל

 מיצר שהחזיקו בו, כיון שהרגילו להלוך

 בו ברשות. אבל ר״א מדינא קאמר לה,

 חדא דאיסור לא שייכא במילתא אי לית

 בה דינא, כיון דלאו ברשות בעל השדה

 עשו כן. ועוד דלשון מה שבררו בררו

 דאמר מ׳ דמן הדין ברירתן קיימת״, עכ״ל.

 ולפי״ז צ״ע מש״כ המהרש״ם, עכתו״ד.

 ועוד השבתי לו דבר דהנה מצינו דדין



 ויאמר הימן ז׳ שמואל נד!

 מיצר שהחזיקו בו רבים הוא דוקא בט״ז

 אמה, וכבש״ס שם. ואף דישנם מהפוסקים

 (ועי' פנ״י וערוה״ש ועי' במש״כ בס״ד

 בדין מיצר שהחזיקו בו רבים) דס״ל

 דה״ה בלא ט״ז אמה, מ״מ מצינו בכל

 זה חילוקי דינים שונים, דאם ישנם ט״ז

 אמה אחרים ברחוב הסמוך, אזי ליתא

 לדינא דמיצר שהב״ר, עי' תוס' ב״ב כ״ו

 ב' ד״ה עד ובשו״ת הרי״ף סי' ר״פ. וא״כ

 חזינן דאין מסמרות בזה שכל דבר ששייך

 לרבים אסור לקלקלו וא״א לכאו' לדמות

 מילתא למילתא.

 י] שו״מ דברי שו״ת דבר שמואל

 (למהר״ש אבוהב ז״ל, סי' צ״א), שדן

 בנדו״ד, וז״ל: ספרים שהוקדשו ללמוד

 בהם דווקא בבית הכנסת, אם מותר

 ליחידים להוליכם לבתיהם לקרוא בהם.

 תשובה: כמשיב מפני הכבוד באתי על

 מה שהאותיות שאלוני בדין הספרים

 שהוקדשו ללמוד בהם דווקא בבית

 הכנסת אם מותר ליחידים להוליכם

 לבתיהם לקרוא בהם. ונראה שדבר

 פשוט שאסור לשנות מדעת הבעלים

 בכל מה שהקדישו או התנדבו ואפילו

 ליקח מטפחת המיוחדת מבעליה לס' א'

 ולהניחה בספר אחר, יש אוסרים משום

 שמי וכו' כדמייתי' ב״י טא״ח סימן קנ״ד,

 כ״ש היכא דאיכא קפידא ושכיח הזיקא

 טפי בהולכת הספרים חוץ לבית הכנסת,

 משום חשש גניבה ואבידה והפסד כתבי

 הקדש, דמהאי טעמא נראה שסמכו

 הקדמונים תקנתם שהביא מוהר״ם

 איסרלאן בטח״מ ס״ס קס״ג בשם ס'

 הכלבו וז״ל נמצא בתקנות קדומות שלא

 להוציא טלית או ספר מבית הכנסת בלי

 רשות הבעלים וכו' ע״כ. ומינה שמעינן

 מכ״ש בנ״ד היכא שהקדישו הבעלים

 הספרים בפירוש ולקרוא להם דווק' בב״ה

 שאסור להוציאם, זהו הנראה לענ״ד,

 עכ״ל הדבר שמואל.



 הב

 תפילה
 הימן ח׳

 נה על ידי תפילה

ן כט,א: כי הא דרב יעקב בריה  א] קידושי

 דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה

 דאביי, כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדין

 שמעתיה, אמר ליה אנא עדיפא מינך תוב

 את דאיזיל אנא, שמע אביי דקא הוה, אתי

 ההוא מזיק בי רבנן דאביי דכי הון עיילי

 בתרין אפילו ביממא הוו מיתזקי, אמר

 להו לא ליתיב ליה אינש אושפזיא אפשר

 דמתרחש ניסא.על בת בההוא בי רבנן,

 אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותה, כל

 כריעה דכרע נתר חד רישיה. אמר להו

 למחר אי לא איתרחש ניסא סכינתין. וכתב

 המהרש״א וז״ל: קשה קצת דהאיך דחה

 אביי אותו למקום סכנה על הספק דשמא

 יתרחיש ניסא, וגם אם יתרחש יהיו מנכין

 לו מזכויותיו כדאמר בעלמא. וי״ל דודאי

 סמך אביי על חסידותו ושמתוך תפילתו

 לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק, ואין זה

 מקרי נס, אלא שאמר דשמא קודם תפילה

 יתרחש ניסא וינכו לו מזכויותיו, ומשום

 ספק זה אין למנוע הודאי שיהרוג אותו.

 ולזה יתיישב דאמר ליה למחר אי לא

 איתרחש ניסא וכו׳, שהיה מתרעם עליהם

 שלא תלה הדבר בתפילתו אלא בניסא,

 והבאתם אותי לידי מידה זו שמנכין לי

 מזכויותי ודו״ק, עכ״ל.וכעין דבריו כתב

 בפירוש הט״ז עה״ת בפרשת ויצא,גבי

 תפילת לאה.

 ב] והתקשתי מכו״כ מקומות בש״ס

 שמשמע מיניה לכאו׳ שלא כדברי

 המהרש״א שכתב שנס ע״י תפילה אינו

 בגדר נס, וכדלהלן: במגילה (ז,ב) איתא

 שרבה ור׳ זירא אכלו יחד בפורים. קם

 רבה ושחטיה לר׳ זירא. למחרת ״בעי

 רחמי ואחייה״. בשנה הבאה בקש שוב

 רבה מר׳ זירא לאכול יחדיו סעודת פורים.

 אמר לו ״לא בכל שעתא ושעתא איתרחש

 ניסא״. וחזינן שלמרות שנס תקומתו של

 ר״ז נעשה ע״י תפילה, מ״מ קראוהו נס.

 ובפשטות י״ל דשאני תחיית המתים,

 שהוא כיש מאין, שגם ע״י תפילה נחשב

 כנס. אולם המהרש״א עצמו פירש שם

 ש״שחטיה לר׳ זירא״ אין הכוונה שהרגו

 ממש, אלא רק שר׳ זירא חלה ונטה למות,

 וא״כ יקשה על המהרש״א לשיטתו,

 וצ״ע.

 ג] עוד קשה דבברכות (ס,א) דנו האם

 אפשר להתפלל ולהפוך את העובר.

 ואמרו שלאה אמנו התפללה להקב״ה

 שיהפוך את עוברה לבת, ונהפך העובר

 ונולדה דינה. ואמרו דהתם שאני ש״אין

 מזכירין מעשה ניסים״. הרי שגם נס הבא

 ע״י תפילה נחשב לנס ולכן אין מביאים

 ראיה ממעשי ניסי לאה אמנו ע״ה.



 הימן כ״ד שמואל קכב ו יאמר

 ד] עוד קשה דאיתא בתענית (כד,ב)

 שחכמים דאגו שר' יהודה יידע שישנו

 רעב בעולם. הבחין ר' יהודה ברעב ואמר

 למשמשו ״שלוף לי נעלי״. שלף לו את

 אחד מנעליו והחל לרדת גשם. רצה הוא

 גם להוריד את נעלו השניה. הגיע אליהו

 הנביא ואמר לו בשם הקב״ה, שאם יוריד

 את נעלו השניה ייחרב העולם חלילה.

 ואמר ר' מרי בריה דבת שמואל שבאותו

 היום ראה מלאכי שמים מתחפשים

 למלחי ספינות, שמילאו ספינה בחול

 והפכוה לסולת נקיה, והם עצמם מכרו

 את הסולת לציבור הרחב. רצו כולם

 לקנות את הסולת, אמר להם ר' מרי לא

 לקנות משום שמעשי ניסים הם. (וכתב

 רש״י:ובמה דאפשר להתרחק ממעשה

 ניסים, יותר טוב ונכון). הרי שתפילתו

 נחשבת למעשי ניסים. אולם בזה י״ל

 שהורדת מנעל, שרש״י פירש שנחשבת

 היא לעינוי, אינה בגדר תפילה כלל ועינוי

 עניינו אחר הוא. וכשם שלמדים מהורדת

 נעלו השניה, שעי״כ היה נחרב העולם,

 ור' יהודה בודאי לא התפלל על כך. אלא

 שמעצם שהתענה, היה ראוי שירד גשם,

 וזהו בגדר נס, וצ״ע.

 ה] עוד הקשה דודי הגרא״ש מאיר,

 שבע״ז (יח,א) מובא שרבי מאיר שיחד

 את שומר בית האסורים, בו ישבה אחות

 אשתו, ואמר לו שאם יתפסוהו, יאמר

 ״אלהא דמאיר ענני״ ויינצל. אמר לו

 השומר: ״ומי יימר דהכי איכא?״. ופירש

 רש״י: ״מי יימר שאמת אתך שאנצל

 בתפילה זו״. הוכיח לו ר' מאיר שבכוחו

 לעשות מופתים.השומר נאות, האשה

 שוחררה, ואכן כשתפסו השלטונות את

 השומר ,אמר הוא ״אלהא דמאיר ענני״

 וניצל. וביאר המהרש״א: ״דלא אמר

 ״אלהא דמאיר ענני״ על שמו, אלא

 אלהא דמאיר לנו במלכות יון הקודמת

 בנס נרות חנוכה, הוא יעננו להציל אותנו

 בנס מידיהם״. הרי לנו מחד שרש״י כתב

 שאמירת אלהא דמאיר ענני״ היא תפילה,

 ומנגד כתב המהרש״א שלהינצל על ידה

 הוא בגדר נס, וסותר את דבריו בקידושין

 כ״ט שנס שנעשה ע״י תפילה אינו בגדר

 נס,וצ״ע.

 ו] עוד קשה שבאבות (פ״ג מי״ג) אמר ר'

 נהוראי הוי גולה למקום תורה ואל תאמר

 שהיא תבוא אחריך שחבריך יקימוה

 בידך, ופירשו במחזור ויטרי ומרכבת

 המשנה שר' נהוראי שכח תלמודו משום

 שגר במקום עמי ארצות, ובאו חבריו

 והתפללו עליו וזכר תלמודו כבתחילה.

 ואמר ר' נהוראי שאדם יגלה למקום תורה

 ולא יסמוך על חבריו שיבקשו רחמים

 עליו ויחזור לזכור את תלמודו, ״דלאו כל

 יומא איתרחיש ניסא״. הרי לנו דעתם ז״ל

 שלמרות שהחברים יחזירו את התלמוד

 שנשכח ע״י תפילה,נחשב הוא לנס,וצ״ע.

 ז] וי״ל דהנה המהרש״א כתב משפט

 נוסף בדבריו והוא ״דודאי סמך אביי

 על חסידותו ושמתוך תפילתו לא יהיה

 ניזוק״, והיינו שבנוסף ליסודו שנס ע״י

 תפילה אינו כנס, הוסיף שזהו בר' אחא

 בר יעקב שהיה חסיד. ועפ״ז נראה כך:



 הימן כ״ד שמואל קכב ויאמר

 אה״נ וכשחסיד שתפילותיו נענות מתפלל

 ונענה, אי״ז בגדר נס. אך בכלל של ״אין

 מזכירין מעשי ניסים״ נאמר שאסור לאדם

 לסמוך על חסידותו ותפילתו, הגם שאם

 אכן חסיד וצדיק יתפלל וייעשה לו נס, לא

 היה זה בגדר נס אלא בגדר טבע. והוי כהא

 דקי״ל דכל אדם שאינו כיהושע בן נון לא

 יכרע בפישוט ידים ורגלים, דהיינו שאין

 לאדם להתפלל על מעשי ניסים ולסמוך

 שחסידותו ותפילתו תסייע שהקב״ה

 ישמע לתפילתו. ולפי״ז הגם שחסידותו

 של רבה יכולה היתה לגרום שר״ז יקום

 לתחיה ע״י תפילה ומבלי נס, מ״מ אי״ז

 ראוי לעשות כן. והגם שלאה התפללה

 וזכתה לנס, אשר ע״י תפילתה לא נחשב

 זה לנס, מ״מ לנו אין לעשות כן, שלגבינו

 מקרה זה ייחשב מעשי ניסים, באשר איננו

 חסידים ואין ראוי שנחשיב את עצמינו

 לחסידים. וכן השומר על בית האסורים

 סבר דהוא נס, הגם שהוא ע״י תפילה,

 מפני שלא היה חסיד. וכן כשחברינו,

 שאינם חסידים, יתפללו שישוב תלמודינו

 כבתחילה, הוי נס, דרובא דעלמא אינם

 חסידים, וגם א״נ שחסידים הם עדיין אי״ז

 ראוי להתפלל לנס.

ם עדיין ייקשה מד׳ הש״ס בתענית  אמנ

 גבי ר׳ יהודה. דהא לדברינו אף שאין

 ראוי להתפלל לנס,הא סו״ס כבר התפלל

 ר׳ יהודה, ולדברי מהרש״א נס ע״י תפילה

 אינו נס ואמאי אמר רב מרי שלא יאכלו

 מהסולת דהוי מעשי ניסים. ועיין לעיל

 שתירצנו שאולי עינוי שאני, עי״ש. עוד

 י״ל שר׳ יהודה הרי התפלל לגשם רגיל,

 והקב״ה עשה לו נס והביא המלאכים

 וכו׳ גם בלי שהתפלל ע״ז. וא״כ גבי האי

 ניסא כלל לא התפלל ר״י. ויש להוסיף

 בהא דקדושין כ״ט שאף שאין מתפללים

 שיהיה נס, מ״מ אביי הוצרך לזאת מפאת

 חשש המזיק, ודו״ק. וקצרתי מאד.

 ח] ולמהרש״א ייקשה, שכשאדם נקלע

 לצרה והתפלל היטב ועשה נס, מדוע

 עליו לברך ״שעשה לי נס״. והלא יתכן

 שנושע מחמת תפילתו וחסידותו. וא״כ

 למהרש״א בכה״ג הוי כדרך הטבע ולא

 נס, וצ״ע. וי״ל דהברכה ניתקנה על כל

 דבר שנעשה בצורה שאינה נראית טבעית,

 הגם שלאמיתן של דברים לא נחשב הוא

 לנס אשר מנכין מזכויות בעל הנס. דברכה

 זו עניינה להודות על כל דבר החורג מדבר

 הטבע.



 הה

 הימן ט׳

 המתנה לש״ץ לקדושה

 ראובן לא הספיק להתחיל יחד עם הציבור

 ״שמונה עשרה״, אך אם ימתין ויתחיל

 עם הש״ץ יחד את ״חזרת הש״ץ״, לא

 יצליח לכוין היטב היטב בברכה ראשונה.

 לכן החל להתפלל ״שמונה עשרה״, כיוון

 בכוונה הראויה בברכת ״מגן אבות״, ואז

 המתין לחזן, כדי להתחיל יחד איתו ברכת

 ״מחיה המתים״ ולומר איתו ״קדושה״.

 האם אריך למיעבד הכי?

 שמעון עומד בתפילתו ב״שירה חדשה״,

 כשהש״ץ התחיל ״חזרת הש״ץ״ ומסתפק

 הוא האם להמתין בתפילתו ולומר

 ״קדושה״ ו״מודים״ עם הציבור ורק

 לאחר מכן להתחיל ב״שמונה עשרה״,

 או להזדרז ולהדביק את הש״ץ, כשהש״ץ

 יגיע ל״מחיה המתים״, ולומר איתו אז

 קדושה. מה דינו?

 תשובה: א] כתב השו״ע (קט, א-ב):
 ״הנכנס לבית הכנסת ומוצא ציבור

 מתפללים, אם יכול להתחיל ולגמור

 קודם שיגיע ש״צ ל״קדושה״ או לקדיש,

 יתפלל, ואם לאו אל יתפלל וכו'. אם

 מתחיל להתפלל עם ש״צ, כשיגיע עם

 ש״צ ל״נקדישך״ יאמר עמו מילה במילה

 כל הקדושה כמו שהוא אומר, וכן יאמר

 עמו מילה במילה ברכת ״האל הקדוש״

 וברכת ״שומע תפלה״״ וכו' וכו', וכתב

 הרמ״א: ״אבל לכתחלה לא יתחיל עד

 אחר שאמר ״קדושה״ ו״האל הקדוש״.

 אלא שאם הוצרך להתחיל מכח שהשעה

 עוברת או כדי לסמוך גאולה לתפלה, דינא

 הכי״. אמנם המשנ״ב כתב ע״ד הרמ״א

 שהאליה רבא ועוד פוסקים האריכו

 שמותר להתחיל לכתחילה עם הש״ץ

 בשווה, ובחיי אדם כתב שבשחרית בודאי

 יש להקל בזה, כדי שלא יצטרך להמתין

 כ״כ ב״שירה חדשה״, ואפילו במנחה יש

 להקל בזה וכו', עי״ש.

 ובביה״ל (ד״ה אם) כתב: ״עיין במש״כ

 בשם הא״ר דזה מותר אף לכתחלה.

 אך אם עמד להתפלל מקודם הש״ץ

 ומתוך כוונתו המרובה או מאיזה סיבה

 הגיע ל״קדושה״ עם הש״ץ, או להיפך,

 שהתחיל אחר שהתחיל הש״ץ ומחמת

 שהאריך הש״ץ הגיע ל״קדושה״. משמע

 מיניה דזה גם לדידיה אינו מותר אלא

 רק בדיעבד, ונ״ל דה״ה כשאין לו עצה

 אחרת לשמיעת ה״קדושה״, עכ״ל. וכן

 הוא מפורש בא״ר, וז״ל: ״ומה שלומד

 כך רמ״א בדברי הטור שכתב אם הוצרך

 להתפלל, נ״ל דמיירי כשמתחיל קודם

 שהתחיל הש״ץ ומתוך כוונתו המרובה או

 מאיזה סיבה המגיע לקדושה עם הש״ץ



ר מ א י  הימן כ״ד שמואל קכב ו

 או שהתחיל אחר שהתחיל הש״ץ ומחמת

 שהאריך הש״ץ הגיע לקדושה, בזה דוקא

 דיעבד מותר, אבל כשמתחיל עם הש״ץ

 מותר לכתחלה״, עכ״ל הא״ר. ולכאו׳

 צ״ת מדוע זהו בדיעבד ומהו חסרונו.

 ובכדי לפתור הענין נציע הסוגיה ודברי

 הראשונים בנדון.

ת כא, ב: הנכנס לביהכנ״ס  ב] בברכו

 ומצא ציבור שמתפללין, אם יכול להגיע

 ולגמור עד שלא יגיע ש״ץ ל״מודים״

 יתפלל ואם לאו אל יתפלל, ריב״ל אמר

 אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע

 ש״צ לקדושה יתפלל, ואם לאו אל

 יתפלל, במאי קמפלגי? מר סבר יחיד

 אומר קדושה ומר סבר אין יחיד אומר

 קדושה. וכתבו התוספות: ״אבל המתפלל

 ״שמונה עשרה״ עם החזן, לכשיגיע ש״צ

 לקדושה יאמר עם הש״צ ״נקדש״ וכל

 הקדושה משלם, יכול לענות עם הצבור,

 דאין זה קרוי יחיד״, עכ״ל. ולכאו׳ מקורו

 בדברי רב האי גאון המובא ברי״ף שם,

 וז״ל: ״כתב רבינו האי גאון זצ״ל דמנהגא

 דרבנן כדי עייל איניש לבי כנישתא

 ואשכח ציבורא דמצלי בלחש, דמעכב

 עד דמסיימי וכד פתח שליחא דציבורא

 מתחיל ״ה׳ שפתי תפתח״ ואומר בהדי

 שליחא דציבורא מילתא בלחש ועני

 קדושה בהדי ציבורא. ושפיר דמי למיעבד

 הכי דלית בה הפסקה״, עכ״ל.

 והנה המדקדק יראה לנכון שבעוד שלר״ה

 גאון (וכן להרא״ש) החידוש הוא בכך

 שאי״ז הפסק דכ׳ ״דלית ביה הפסקה״.

 הרי שלהתוס׳ ועוד ראשונים החידוש

 הוא שאי״ז קרוי קדושת יחיד, דכ׳ ״דאין

 זה קרוי יחיד״ ובפשטות לא נחלקו הם,

 כיון שלב׳ הדעות יצטרך להחידוש השני.

 שהרי בכדי לאפשר להתפלל בשווה עם

 הש״צ ולומר עימו קדושה צריך: א) שלא

 יהיה זה הפסק. ב) שלא ייחשב ליחיד

 האומר קדושה. ובאמת הסברה נותנת

 שאפשר לפרש ב׳ הנושאים יחדיו משום

 ב׳ סברות מקבילות. שאפשר שלא נחשב

 להפסק כיון שאומר קדושה יחד עם הש״צ

 וזה מחשיבו לטפל או לכש״צ עצמו,

 שיכול לומר קדושה בתפלתו. ואפ״ל

 שזוהי גם הסברה בזה של״ח לקדושת

 יחיד. ומאידך ישנה סברה שאי״ז הפסק

 מפני שכעת עומד הוא בתפלתו במקום

 שאומרים קדושה, ואפ״ל שזוהי גם

 הסברה בזה של״ח לקדושת יחיד. וא״כ

 צ״ע האם פליגי ובמאי פליגי.

 ג] ובדעת הרמ״א דכ׳ דהוא בדיעבד,

 כ׳ המג״א (ס״ק ט) וז״ל: ״לא יתחיל,

 דצריך לשתוק ולשמוע כמש״כ ריש סי׳

 קכ״ה [ד״מ]״. וביאר הלבושי שרד וז״ל:

 ״ולשמוע, ר״ל נוסח ״נקדש״ עד ״קדוש״

 צריך לשמוע מהש״ץ ולא לאומרו בעצמו

 עם הש״ץ. ולפי מה שנשתרבב עתה המנהג

 באשכנזים שאומרים הצבור ״נקדש״ עם

 הש״ץ, א״כ מותר גם לכתחילה להתפלל

 עם הש״ץ״, עכ״ל.

 ד] והנה הא״ר וסיעתו דלא נחתינן לד׳

 הרמ״א סברו כנראה דאין לחוש לזה

 דלא אומר ״נקדש״ כיון דסו״ס אומר



 הימן כ״ד שמואל קכב ויאמר

 הוא פיסקה זו עם הש״ץ וא״כ אינו מובן

 מש״כ הביאה״ל בשם הא״ר דאם התחיל

 להתפלל קודם הש״ץ או לאחריו ומשתווה

 עימו בקדושה רק בדיעבד. דהא ממ״נ א״נ

 דבכדי שלא יהיה זה הפסק בתפלתו עליו

 ״לעשות עצמו כטפל לתפילת החזן״,

 (וכלשון המאירי שכ' שלכן עליו להתפלל

 עם הש״צ מילה במילה) ורק בכה״ג יכול

 להפסיק בתפלתו, א״כ מ״ש בזה דין

 בדיעבד. וא״נ שעצם עמידתו כעת במקום

 שאומרים הצבור קדושה שרי לן לאומרו

 (וכמש״כ שם המאירי לאידך פירושא),

 א״כ גם קשה אמאי הוא רק בדיעבד, כיון

 דכה״ג לא חשיב הפסק וא״כ מהו המושג

 ״דיעבד״ בזה.

 ואין לומר דכוונת דברי הא״ר והביאה״ל

 המה דכיון דחסרון אמירת ״נקדש״

 מושלם כשמתפלל שווה עם הש״ץ ונחשב

 טפל לו ואומר ״נקדש״ עימו, א״כ בכה״ג

 שהתחיל להתפלל לבדו ואינו נטפל

 להש״ץ, שוב אינו יכול לומר עימו ״נקדש״

 וזהו חסרונו. דזה אינו, דאמאי לא נימא

 שיקשיב להש״ץ האומר ״נקדש״ וייצא

 י״ח כשאר הציבור. (ולא מסתבר שהפסק

 השמיעה הוא החסרון דהביאה״ל), וא״כ

 יקשה אמאי הוי בדיעבד.

 ה] ובתחילה אמר בזה הגר״י פרנקל

 שליט״א דהא״ר והביאה״ל סברו דמאחר

 שנוסח הקדושה תוקן להציבור ולא ליחיד,

 א״כ אע״פ שיכול לומר הקדושה, דסו״ס

 מצוי הוא במקום הראוי לאמירת הקדושה

 ויש עימו עשרה האומרים קדושה, מ״מ

 מאחר שלא התחיל עם הש״ץ ואינו נחשב

 לחלק מהציבור, א״כ הוי בדיעבד. ועוד

 פי' בזה באופן אחר דכל אפשרות היחיד

 לומר קדושה הוא דוקא אם מתפלל יחד

 עם הציבור ונחשב לחלק ממנו, ובאופן

 שמתפלל שווה עם הש״ץ נחשב ביותר

 לחלק מהציבור (וכמש״כ התוס' הנ״ל

 דאינו נחשב ליחיד) ולכן יכול לומר

 קדושה לכתחילה. אך במקום שרק

 הצטרף כעת אל הציבור ולא התחיל עם

 הש״ץ יחדיו בתחילת תפילתו, אזי נחשב

 למצטרף מעט לתפילת הציבור (וכמו

 שנודעו ד' הפרמ״ג דהמצטרף בהמשך

 התפילה נחשב לקצת תפילה בציבור,

 ונודעו הדעות הרבות בנדו״ד דעד סוף

 חזרת הש״ץ נחשב המתפלל למעין

 המתפלל עם הציבור, בדרגות הצטרפות

 שונות) והצטרפות שכזאת להציבור,

 שעל ידה יוכל להצטרף עמהם להקדושה,

 נחשבת בדיעבד.

 ו] ואולם ליבי היה מהרהר וחוכך בעצם

 דעת הביאה״ל דהוי בדיעבד. דכאמור

 לעיל מקור דין זה הוא מד' התוס' והרי״ף

 בשם ר״ה גאון והם כתבו בפירוש דאינו

 נחשב ליחיד או להפסק באופן שהתחיל

 שווה בשווה עם הש״ץ וא״כ אמאי לא

 נימא דהוא בדוקא, דדוקא שהתחיל עם

 הש״ץ שווה בשווה בתחילת תפילתו ל״ח

 ליחיד ולהפסק, אך מי יימר לן דה״ה אם

 השתווה עימו רק בקדושה מהני זה, וא״כ

 מהיכ״ת דבדיעבד יהיה שרי כה״ג.

 ואמנם הב״י הביא ד' הרשב״א וז״ל:
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 ״יחיד העומד בתפילה וכשהגיע לקדושה

 היו הציבור אומרים קדושא דסדרא, דבר

 ברור הוא שאין אומר קדושה עמהם.

 חדא שאין סדר הקדושות אחד, ועוד כי

 לולי שאמרה הגאון שהמתפלל בשעה

 שש״ץ יורד לפני התיבה שיכול לומר

 עמו מלה במלה, לא היה בנו כח לומר

 כן. ואף הגאון לא אמרה אלא כשעומד

 במקום אחד עם הש״ץ. אבל כשזה עומד

 בתפילתו וש״ץ בסדרא דקדושה - לא,

 וכ״ש שאין סדר הקדושות אחד, עכ״ל.

 וכוונתו דמכיון ואין סדר הקדושות אחד

 דב׳ עניני קדושות המה וכן דאף א״נ

 דשני אמירת הקדושות חדא הם, מ״מ רב

 האי גאון מיירי כששניהם עומדים יחדיו

 בתפילה, אך כשהש״ץ עומד בקדושה

 דסדרא והיחיד עומד בתפילה, א״א לו

 לאומרו.

 ולפי״ז שפיר חזינן מדברי הרשב״א,

 אשר השו״ע פוסק דבריו להלכה (סי׳ ק״ט

 סעיף ב׳), דהמתפלל שמו״ע והשתווה עם

 הש״ץ לקדושה, דצריך לאומרה עימו,

 ודוקא קדושה דסידרא לא יאמר. ואכן

 ה״ה דברי הביאה״ל עצמו, שכ׳ ע״ד

 השו״ע הנ״ל (קט, ב ד״ה שאין הקדושות

 שוות) כך: ״משמע דבלא זה היה אומר

 עמהם ״קדוש קדוש״, אע״פ דעד עתה

 לא התפלל התפלה שלו עם הש״ץ בשוה,

 ומכאן אתה למד מה שכתבתי למעלה

 בס״ד, וכ״כ הגר״ז״.

 ז] וכן נראה להוכיח מדברי הלקט יושר

 (עמוד כ״ב) שכתב: ״יחיד שהתפלל י״ח

 ברכות וכשבא היחיד ל״מחיה המתים״

 התחיל ש״ץ י״ח ברכות, היחיד אינו

 רשאי להמתין לש״ץ עד שיגיע ל״מחיה

 המתים״ כדי שיאמר קדושה עם הציבור,

 אלא היחיד מתפלל תפלתו בלא הפסק

 כמו שהתחיל״, עכ״ל. ומשמע דרק אינו

 רשאי להמתין לזה, אך אם איתרע ושניהם

 השתוו יחדיו, עליו לומר עמם קדושה.

 ומדברי הראשונים הללו חזינן דלא

 כמש״כ הא״ר דהוא רק בדיעבד, אלא

 אדרבה, הוא לכתחילה. וא״כ קצ״ת

 מש״כ הביאה״ל ד״מכאן אתה למד למה

 שכתבתי למעלה בס״ד״, דהנה אע״פ

 דאכן מוכח מד׳ הרשב״א שפסקו השו״ע

 דאפשר לומר הקדושה עם הש״ץ בנדו״ד,

 אך עדיין משמע להיפך ממש״כ הביאה״ל

 בשם הא״ר דהוא רק בדיעבד.

 ח] וראה מש״כ הגר״ז, שציין לו

 הביאה״ל, שהביא לד׳ השו״ע גבי יחיד

 העומד בתפלתו והציבור עומד בקדושה

 דסדרא, וכתב: ״ומכאן אתה למד

 שהיחיד כשמגיע בתפלתו לברכת ״אתה

 קדוש״ יכול לענות ״קדוש״ עם הציבור

 אע״פ שהוא לא אמר ולא שמע ״נקדש״

 או ״נקדישך״ מפי הש״ץ, שהרי קדושת

 ״יוצר״ ״ובא לציון״ אין בהם ״נקדש״

 ואע״פ כן לא מנעוהו אלא שאין הקדושות

 שוות״, עכ״ל. וראה גם מה שחידש הכף

 החיים בזה, וז״ל: ״שאין הקדושות שוות.

 משמע דכל שהקדושות שוות יכול לענות,

 וכגון שהוא מתפלל בלחש והגיע ל״מחיה

 המתים״ ושמע מבית כנסת אחר שאומרים
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 קדושה, יכול לענות עמהם. ואעפ״י

 שאח״כ גם בביהכנ״ס שלו אומרים חזרה

 וסדר קדושה והוא עתיד לענות עמהם,

 ודלא כהחס״ל אות ב' שנסתפק בזה. ועוד

 שהרי הרבה פוסקים ס״ל דאפילו אם הוא

 עומד בתפילת שחרית ושמע שאומרים

 קדושת כתר, דיכול לענות עמהם וכו',

 ולכן בנדון זה נראה דשפיר דמי דיכול

 לענות עמהם״, עכ״ל. והיינו דהכף החיים

 הגדיל לחדש דאף באופן שהציבור נמצא

 בביהכנ״ס אחר ול״ח כלל לחלק מהם,

 ג״כ יכול להצטרף ולומר עימם קדושה,

 ואפשר דהוא מפני דאמירת קדושה אינה

 דין ב״ציבור״ אלא ב״עשרה״, וכל שיש

 עשרה האומרים קדושה, אע״פ דהאדם

 אינו נחשב לחלק מהם כ״ציבור״, יכול

 לאומרה דסו״ס אית עשרה מישראל

 האומרים עימו קדושה.

 ט] ונראה גדר חדש בכל האי דינא אשר
 יאיר באור יקרות על הדברים. דהנה יש

 להבין טובא את ביאור המג״א והלבו״ש

 בד' הרמ״א דסבר דהוי בדיעבד כיון

 דהיחיד המצטרף להש״צ אינו יכול לומר

 ״נקדש״, ובפשטות כוונתו דכיון דהתקנה

 נתקנה שרק הש״צ אומר ״נקדש״ ואילו

 הציבור שומע ויחיד זה הצריך כעת,

 בהיותו טפל להש״צ, לומר ״נקדש״, הוי

 דיעבד.

 אולם י״ל דאיכא ב' דינים באמירת

 הקדושה. והוא דבעוד שלהציבור ישנה

 הלכה לומר קדושה במקום חזרת הש״צ,

 הרי שלהש״צ הוא חלק ממטבע תפילתו.

 והיינו דהש״צ אומר כן מסדר תפילתו

 ואילו הציבור נקראים ע״י הש״צ לאומרו

 עימו ע״י שקורא להם ״נקדש את שמך״,

 וממילא יחיד שאינו חלק מתפילת הציבור

 (כיון שכעת מתפלל שמונה עשרה דיחיד)

 חסר בו את אמירת הקדושה דהציבור וגם

 הש״צ אינו קורא לו ב״נקדש״ להצטרף

 אל הציבור ולומר יחדיו קדושה, וגם

 אינו יכול לומר הקדושה ממטבע תפילתו

 כפי שנוהג הש״צ, כיון דסו״ס אינו ש״צ,

 אע״ג דנחשב כנטפל להש״צ כמש״כ

 המאירי. וממילא החסרון באמירת

 ה״נקדש״ אינו חסרון באמירת פיסקה זו

 גרידא, אלא חסרון בעצם החפצא דסדר

 הקדושה הראוי וממילא הוי בדיעבד

 לדעת הרמ״א. ואפ״ל דגם הא״ר נחית

 לזה וסבר דאם מתפלל ממש בשווה עם

 הש״צ, נחשב ממש לכהש״צ גופא וע״כ

 אומר הקדושה כמטבע תפילתו וכהש״צ,

 (והלבו״ש הוסיף שלמנהג אשכנז

 שבימינו שכל הציבור אומרים ״נקדש״,

 אזי פירושו שאין הש״צ שונה בזה מיתר

 הציבור, וממילא היחיד יכול לאומרו

 כמותם וכמותו). ומ״מ סבר דאם לא

 התפלל בשווה עם הש״צ, א״כ אף דאי״ז

 הפסק, כיון דסו״ס עומד עם הציבור כעת

 במקום אמירת הקדושה, מ״מ הוי דיעבד

 כיון דהתקנה היתה שיאמר הקדושה

 כש״צ כמטבע הברכה או כהציבור ומדין

 אמירה, וכשאינו נחשב לש״צ, כיון שלא

 התחיל עימו בשווה, וגם אינו נחשב

 לחלק מהציבור, כיון דהם מקשיבים

 לחזרת הש״צ והוא מתפלל שמונה עשרה
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 דיחיד, כה״ג לא נתקנה אמירת קדושה

 והוי דיעבד.

 ואם כנים הדברים יומתקו שפיר דברי

 הגר״ז ז״ל, דס״ד דכיון דהיחיד אינו

 אומר ״נקדש״ עם הש״צ ואינו טפל לו

 לגמרי לענין זה וגם אינו נחשב לחלק

 מהציבור, אזי חסר בעצם תקנת הקדושה

 דיליה ושוב א״א לו לאומרה. וקמ״ל

 דמוכח מהא דקדושה דסידרא דאינו

 כן, דסדר הקדושה לא נפגם ע״י חסרון

 קריאת הש״צ דנקדש, (ואמנם ייקשה

 קושייתנו דלעיל דמד׳ הרשב״א משמע

 דהוי לכתחילה ואילו לדברי הא״ר הוי

 בדיעבד, וצ״ע).

 ונראה דכן סבר הכף החיים, דכיון

 דהקדושה נאמרת גם בפני עצמה וללא

 קריאת הש״צ להציבור לאומרה, א״כ

 מוכח דגדר הדין אינו ״קדושת הציבור״

 אלא ״קדושת עשרה״, ושפיר י״ל דגם

 יחיד שאינו מצטרף להציבור יכול

 להצטרף לקדושת עשרה, והבן.

 ואף דחלק מהדברים הנ״ל לכאו׳ פשוטים

 המה למבין, מ״מ אין ביהמ״ד בלא חידוש

 ולא נמנעתי לכותבם מפני חביבותם

 והנסיון לרדת לעומקם. והדברים נתלבנו

 בארוכה בעזר ידי״נ הרה״ג ר׳ יהושע

 בחר והרה״ג ר׳ יהושע גוטליב והרה״ג ר׳

 יהושע גלעדי שיחיו ותשוח״ח להם.



 עא

 הימן י׳

 למי שייך הקדיש שלפני ״מפטיר״?

 יש לדון בשייכות הקדיש הנאמר קודם

 ה״מפטיר״, האם שייך הוא לבעל הקורא

 או לאבלים רח״ל. ובזה החילותי בס״ד:

 א] מקור קדיש זה: התוספות (מגילה כ״ג

 א') כתבו: ״אחר שנסדר הש״ס תקנו לומר

 קדיש בין אותם שקראו ראשונה לבין

 המפטיר, שתקנו לומר קדיש בין השבעה

 למפטיר, להודיע שאינו ממנין השבעה״.

 וכ״כ הרא״ש (שם פ״ג סי' ד').

 והברכ״י (או״ח קמ״ג, א') הביא בשם

 תשובת ר״י מיגש כת״י שתקנו לומר

 קדיש זה כדי להפסיק בין קריאת התורה

 לקריאת הנביא, ומשום כבוד לתורה,

 שלא יראה שדחה את התורה והעדיף את

 קריאת הפטרת הנביא על פניה. שעל כן

 לא אמרו קדיש זה בשני וחמישי, בהם

 לא מפטירים בנביא. ועי״ש בטעם שלא

 אומרים קדיש זה במנחה של יו״כ ותשעה

 באב, לאחר קריאת התורה ולפני קריאת

 ההפטרה.

ם באליה רבא בדיני ט״ב, וכפי  אמנ

 שהביא בשמו בשערי אפרים (להגרא״ז

 מרגליות, שער ז' סי' ל״ח), כתב שאומרים

 קדיש זה גם בשני וחמישי, כמש״כ רש״י

 בספר הפרדס דאין לך קריאת פסוקים

 שאין מקדישין לאחר מכן. וכ״כ בשם

 הרוקח.

 ונראה להוכיח כך, שבנוסף לאמירת

 הקדיש כדי להפסיק בין הז' קרואים

 והמפטיר, או בין המפטיר להפטרה, אמרו

 כן משום אמירת קדיש על פסוקי תורה,

 מדברי שו״ת הריב״ש (סי' שכ״א) שכתב

 שמנהג ארגו״ן וארצות נוספות שבכל ימי

 הקריאה אומרים קדיש לאחר קריאת כל

 ספר וספר, ורק בשבת במנחה וביה״כ

 מאחרין מלומר הקדיש עד לפני שמונה

 עשרה, מפני שאם יאמרו קדיש מיד לאחר

 קריאת התורה, לא יוכלו לשוב ולומר

 קדיש סמוך לתפילה, כיון ש״אשרי״

 אומרים קודם קריאת התורה. ורק בזמנים

 שאומרים ״אשרי״ אחר קריה״ת, אומרים

 קדיש אחר קריאת הספרים, ושוב אומרים

 קדיש לאחר ״אשרי״.

 ומדברי הריב״ש נראה ברור שאומרים

 קדיש אחר אמירת פסוקים, ולכן כשאין

 אמירת פסוקים לאחר קריאה״ת, ממתינים

 עם הקדיש להסמיכה לתפילה. ואי אפ״ל

 שריב״ש ס״ל כסברת הר״י מיגש, דהא

 לדעתו אומרים קדיש אחר כל קריאה

 בתורה, הגם שאח״כ יקרא שוב בתורה,

 וכתב ג״כ שגם אחר קריאת ר״ח וחנוכה



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 אומרים קדיש, ובקריאות אלה אין

 מפטירים בנביא, כמובן.

 וכ״נ מדברי הפרמ״ג שכתב שאם שכחו

 לומר הקדיש קודם המפטיר, אין לאומרו

 אחר המפטיר, מפני הבאים כעת שיטעו

 שלא קראו במפטיר, עכ״ד. וא״נ דכל

 ענין הקדיש הוא רק משום הפסק בין הז׳

 קרואים להמפטיר, א״כ ודאי שלא יאמרו

 קדיש זה אחר המפטיר, באשר כה״ג לא

 נוכל להפריד בין הדבקים, כיון שהמפטיר

 כבר נקרא.

 נמצא שישנם ג׳ טעמים לאמירת הקדיש:

 א] קדיש לאחר אמירת דברי תורה. ב] כדי

 להפסיק בין ז׳ קרואים למפטיר. ג] כדי

 להפסיק בין המפטיר להפטרה.

 ב] ואחר שלמדנו שישנם ג׳ טעמים

 לאמירת קדיש זה, ישנם צדדים בשאלה

 על מי הוטלה אמירת הקדיש. א] האם

 הקדיש הוא חלק מקריאת התורה, כשם

 שקדיש שלפני ברכת ״יוצר אור״ והקדיש

 שאחר ״שמונה עשרה״ הוא חלק בלתי

 נפרד מהתפילה, שאדם שאינו הש״ץ

 אינו יכול לאומרה. ב] האם הקדיש הוטל

 על העולה השביעי, המסיים את מנין ז׳

 הקרואים. ג] האם הקדיש הוטל על עולה

 המפטיר, הבא לאחר מנין ז׳ הקרואים.

 (והעולה למפטיר הוא הרי גם העולה

 להפטרה). ד] האם קדיש זה לא הוטל

 על איש, שמאחר שאינו חלק מקריאת

 התורה, ויסודו רק להפריד בין הדבקים,

 אזי כל אחד יכול לאומרו. (ולכן אפשר

 שבעל הקורא יאמרו, או העולה לשביעי

 או למפטיר, או רב ביהכנ״ס, או אבל

 ל״ע, או בעל יא״צ).

 והנה גם א״נ כצד א׳, שהקדיש הוא חלק
 מקריאת התורה, עדיין י״ל טובא שאינו

 מוטל על בעל הקורא, כשם שקדישי

 התפילה מוטלים על הש״ץ. דשאני ש״ץ

 שתפילתו הוא חלק מתקנת התפילה,

 ומקורו מזמן רבן גמליאל כדאיתא בש״ס.

 ומשא״כ בעל הקורא קורא בתורה רק

 בכדי שלא לבייש את אלו שאינם יודעים

 לקרות ונועד לאלו שאינם בקיאים

 בקריאה, והיא תקנה מאוחרת טובא. ועד

 ימינו ישנם קהילות שבהם כל העולה

 לתורה קורא קריאתו בעצמו. וממילא אין

 כל תוקף לבעל הקורא. אלא א״כ נאמר

 שהוא בדוקא אומר את הקדיש משום

 ״הסדר הטוב״ ומפני שלא יתווכחו למי

 שייך קדיש זה. והנראה בזה, וכדלקמן:

י אפרים (שער י׳ ט׳) כתב: ״אחר ר ע ש  ג] ב

 שסיימו הסדרה עם המשלים האחרון

 מכסין הס״ת במעיל ואומר הש״ץ חצי

 קדיש. ונוהגין שאם המשלים יש לו יא״צ

 ביום זה, אז הוא זוכה באמירת הקדיש

 הזה, ויש נוהגין כן גם אם המשלים הוא

 אבל תוך י״ב חודש על אביו ואמו״,

 עכ״ל ועיש״ע. ובס׳ שיח תפילה ובעוד

 ספרים הוכיחו מדבריו שהקדיש שייך

 באופן עקרוני להש״ץ, היינו הבעל-

 קורא. אלא שגם להמשלים, שקיבל את

 העליה האחרונה שקודם המפטיר, ישנה

 זכות באמירת הקדיש, אך לא לסתם אדם

 מן הציבור. וביאר שם בשיח תפילה
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 דנראה הטעם בזה שהקדיש שייך לזה

 שקרא את הדבר המחוייב בקדיש, והיינו

 בעל הקורא, ובזה עדיף הוא שעלה כעת

 לתורה. אך כשהמשלים יש לו יא״צ או

 שהוא אבל, ראוי ליתן לו הקדיש שהוא

 לע״נ הנפטר, עכ״ד.

 והנה אם כנים דבריו שהקדיש שייך

 לבעל הקורא, והוא מפני שכעת קרא הוא

 את פסוקי התורה, אזי שפיר י״ל דאין בזה

 שום שייכות להאבל אשר לא עלה לעליית

 השביעי (״המשלים״), דמהיכ״ת שאבל

 יקרא את הקדיש השייך לקריאת התורה

 שנקראה זה עתה.

 אולם לדעתי כוונת השערי אפרים דהש״ץ

 דידן הוא הש״ץ דשחרית (וכפי שבכל

 הליכותיו ומנהגותיו שם דקורא להש״ץ,

 היינו הש״ץ דשחרית) או לגבאי העומד

 על הדוכן (וכמו שכתב שם שהש״ץ עושה

 ״מי שברך״ ומחלק את העליות. ואולי

 בזמנם גם הש״ץ היה הגבאי), ואין שום

 הוכחה שהש״ץ שדיבר בו השערי אפרים

 הוא בעל-הקורא. ואם כן אזי נמצאנו

 למדים שקדיש זה ראוי לאומרו מי

 שיאמרו, ואין בו שום שייכות לסדר קריאת

 התורה ולפסוקים שקראו עתה. ורק למען

 ה״סדר הטוב״ נהגו שהש״ץ דשחרית

 או הגבאי אומרו או שאומרו העומד זה

 מכבר ליד הס״ת, והיינו המשלים שעלה

 לשביעי. אך לאמיתן של דברים היתה

 אפשרות שכל אדם אחר יאמרו, ושפיר

 אפ״ל שאחד האבלים יאמרו, גם אם לא

 עלה לשביעי, כיון שהקדיש אינו שייך

 לקריאת המשלים דוקא.

 ואכן שפיר מצינו בס' ארחות רבנו (ח״ג

 עמוד רט״ז) ששמע בשם מרן החזו״א

 זצ״ל שקדיש זה יאמרנה רק מי שיכול

 לומר קדיש יתום, ושם ח״א (עמוד ע״ב)

 מובא שהורה מרן ה״קהילות יעקב״ זצ״ל

 שאם יש שם אבל הוא יאמרנו והסטייפלר

 עצמו אמר קדיש זה כשהיה בעל יא״צ,

 אף שהיה שם אבל.

 ונראה כוונתם ז״ל כמו שנתבאר, שאין

 הקדיש קשור כלל לסדר הקריאה, העולה

 או בעל-הקורא, וניתקן להפריד בין

 הדבקים, בין הז' קרואים למפטיר או בין

 המפטיר להפטרה, ואחר תקנה זו איכא

 התקנה הנודעת שאחר כל שמיעת פסוקי

 תורה וד״ת אומרים קדיש, וקדיש זה

 נתקבל שאומרו יתום, אף שמעיקר הדין

 לאו דוקא יתום צריך לאומרו. וממילא

 ה״ה בקדיש זה, הנאמר אחר קריאת

 פסוקי תורה, דהוי ככל קדיש יתום וע״כ

 האבל צריך לאומרה.

כעת חיה זכינו לאור ספר ״ירושתנו״  ו

 (עמודים קי״ג-קכ״ה) ובתוכ״ד ציטט

 שם הכותב הנכבד הרב״ש המבורגר

 מקורות רבים ונאמנים בהם נראה בס״ד

 כדברינו, שהש״ץ אומר הקדיש ולא

 בעל הקורא, כגון דעת ר' עמרם גאון

 בסדר רע״ג עמוד ע״ז, מחזור ויטרי

 סי' צ״ט והמאירי והמרדכי ועוד רבים.

 וברמב״ם בסדר התפילות בס״ס אהבה

 כתב: ״שליח ציבור אומר קדיש לעולם

 קודם כל תפילה, ואחר כל תפילה, ואחר
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 שאומר סדר היום בכל עת שיאמר סדר

 היום יתחנן מעט ויאמר קדיש, וכשישלים

 לקרות בתורה, ובכל עת שיתחנן בדברי

 תחנונים, כשיגמור תחנוניו יאמר קדיש״.

 ואמנם מנגד מביא שם הרב״ש המבורגר

 להקת ראשונים ופוסקים חשובה עד

 למאד, שכתבו בפירוש שהמנהג שבעל

 הקורא אומר הקדיש (וביניהם המהרי״ל

 והב״י ועוד).

 ד] והנה הסוברים שהאבל אומר הקדיש,

 מתבססים על דברי שו״ת התשב״ץ ח״ג

 סי׳ קע״א, שכתב וז״ל: ״קניית המצוות

 אין אני מתיר בכאן לקטן אלא לקנות

 ההפטרה, אבל לקדיש בתורה ולתפלת

 ערבית בליל מוצ״ש, איני מתיר עד שיהיה

 גדול וכו׳ בן י״ג שנים״. וכ׳ בשו״ת אגודת

 אזוב שמדברי התשב״ץ נראה שאין

 הקדיש שייך להש״ץ או להקורא, כי אם

 להאבלים. דאי היה שייך להש״ץ, ולבעל

 הקורא, בלאו הכי לא אפשר בקטן, שאינו

 קורא בתורה. ובשד״ח העתיק דבריו, וכן

 העתיק הגר״ש ואזנר בשבט הלוי ח״ח

 ובס׳ פני ברוך.

 ואולם בס׳ שיח תפילה ובס׳ שערי זבולון

 נקטו שודאי שטעות סופר הוא בתשב״ץ,

 ובמקום ״לקדיש בתורה״, צריך לגרוס

 ״לקרות בתורה״, וממילא אין כל מקום

 לדיוק האגודת אזוב. וכ׳ דאף א״נ דאי״ז

 ט״ס, עדיין י״ל דאין ראיה להעלות עולים

 רבים. יותר מז׳ קרואים.

 ואכן צדקו דברי בעל שיח תפילה ושערי

 זבולון. באשר קיבלתי כעת את כתב ידו

 של התשב״ץ ח״ג (שי״ל זה עתה ע״י הרב

 יואל קטן, שנהג בי טובת עין בהכת״י

 הנ״ל), ושם נכתב: ״לק׳ בתורה״. כך

 ששפיר י״ל שטעו לחלוטין בכך שפתחו

 את המילה כ״לקדיש בתורה״, כאשר

 פשטות הענין מורה שצ״ל ״לקרות

 בתורה״. וממילא אין שום ראיה מדברי

 התשב״ץ שהקדיש שייך להאבלים ולא

 לבעל הקורא, ודברי המשייכים אותו

 לאבל בדוקא, נפלו לכא׳ בבירא.

ו טעם נוסף, האוסר על האבלים  ה] ישנ

 לומר קדיש זה, והם דברי הגאון רבי יונה

 מרצבך זצ״ל (״ירושתנו״ שם, בשם מו״ר

 הגרי״י בורודיאנסקי שליט״א) ומו״ר

 הגרש״ז אוירבך זצ״ל (הליכות שלמה

 ח״א פי״ב) שמאחר וקדיש זה נתקן

 עבור כל נשמות הנפטרים (שלא אומרים

 עליהם קדיש, ההוספה בשם הגרשז״א)

 ואם יאמרנו האבל, יכוין לע״נ מי שהוא

 אבל אחריו, לכן עדיף שיאמרנו הקורא.

 ומ״מ נקיט הגרשז״א שאם האבל עלה

 ל״אחרון״, יכול לאומרו.

ו שבקהילות רבות, וביחוד נ  ו] ומצי

 בקהילות ספרדיות, נתנו קדיש זה לאבל

 בדוקא, עיין שו״ת ויקרא אברהם בסופו

 שכן נהגו בזמנו בא״י ובלוב, והבן איש

 חי בתורה לשמה סי׳ כ״ב נקיט שקדיש

 זה הוא כקדיש יתום, ומ״מ הוא קנין

 העולה למפטיר ויכול לכבד בו את כל

 החפץ ביקרו. וכן מנהג קהילת השאמים

 בתימן, שהוא כקדיש יתום (סידור כנסת

 הגדולה עמו׳ רי״ב), וחלק מקהילות
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 החסידים בחו״ל. וכ״כ בשערי אפרים

 ש״י ס״ט ובספרו מטה אפרים (ק״י ש״ג

 ס״א) שנהגו אצלם שהקדיש שייך לבעל

 היא״צ, ובתנאי שעולה לתורה באחד

 מן העליות. וכן נהגו בהונגריה, (כמובא

 בשו״ת לבושי מרדכי ח״ג ק״י) שהוא

 כקדיש יתום, וכן התפשט בקהילות רבות

 ושונות. חלק מהקהילות נהגו ליתן הקדיש

 רק לבעל יאר״צ, וחלק נתנו לאבל, וחלק

 נתנו רק לאבל שעלה לתורה או שעלה

 לעליות האחרון, או לעליית המפטיר. ויש

 בזה מנהגי קהילות רבות לאין קץ. וישנם

 בפנקסי קהילות וספרים שכתבו בפירוש

 דרק הש״ץ או בעל הקורא אומרם.

 ז] לסיכום הנלענ״ד: תקנת קדיש זה

 נתקנה להפריד בין הדבקים (הז' קרואים

 והמפטיר, או קריה״ת וההפטרה בנביא),

 בנוסף לאמירת קדיש על ד״ת. והגם

 שמצינו במקומות וספרים רבים שבעל

 הקורא אומר קדיש זה, עדיין אי״ז מדין

 קריאה או מזכויות העולה, ונהגו כן למען

 הסדר הטוב. ואכן במקומות וספרים

 רבים מובא דהש״ץ דשחרית אומרה.

 ומ״מ מאחר שישנו בקדיש זה גם בחינה

 של קדיש על ד״ת, אשר נמסר ליתום

 (כדי שיזכה את הציבור במצוה, וגרימת

 המצוה תעלה לע״נ הנפטר), לכן ישנם

 רבים שנהגו למוסרו ליתום, בדוקא או

 לאו בדוקא. ונמצא שאין מסמרות בדבר,

 וגם לא היתה כלל קפידא בזה בעם

 ישראל, וחזינן שגם בקהילות חשובות

 בתבל החליפו את אומר הקדיש לפי הזמן

 והשתלשלות הענינים (עי' בזה בתורה

 לשמה ובויקרא אברהם ובירושתנו הנ״ל),

 ואין בזה שום דין או מנהג קבוע ונודע.

 ע״כ נראה שבכל ביהכנ״ס יקבעו לעצמם

 בנחת רוח מי יאמר קדיש זה, ואין שום

 הכרח שדוקא בעל הקורא או האבל

 יאמרו, ויתגדל ויתקדש שמיה רבא. ואף

 דהגר״י מרצבך והגרש״ז אוירבך כתבו

 שקדיש זה נתקן לע״נ כלל הנפטרים.

 ראשית, אין שום הוכחה לדברים אלו

 מדברי עשרות הפוסקים והספרים שעסקו

 בנדון. וגם אם כך הוא, עדיין אפשר

 להורות להאבל לכוין בהקדיש בכללות

 לע״נ כל הנפטרים, ועצם הקדיש יוקדש

 לכל הנפטרים, וגרמת עצם האמירה,

 שהוא ולא אחר אומרה, תהיה לנפטר

 שהוא אבל אחריו. זאת ועוד שכבר הבאנו

 בכמה מקומות דברי אחי המהר״ל מפראג

 בספר החיים שעצם אמירת קדיש ע״י בן

 משפחה שנלב״ע מועלת להנפטר, בזה

 שאומר הקדיש מקבל עליו את פטירת

 קרובו באהבה ורוצה שיתגדל ויתקדש

 שמיה רבא, והכל שריר וקיים.



 עו

 הימן י״א

 חגירת ״גארטעל״ לתפלה

ת (ט,ב) נאמר במשנה: לא ישב אדם ב ש  ב

 לפני הספר סמוך למנחה עד שיתפלל וכו׳

 ולא לאכול. ואם התחילו אין מפסיקין.

 ובגמרא אמרו: ותנן אם התחילו אין

 מפסיקין, ואמר ר׳ חנינא משיתיר חגורו.

 והקשו בגמרא, וכי טריחותא למיסר

 המייניה, ועוד ליקו הכי וליצלי. ומתרצת:

 משום שנאמר ״הכון לקראת אלקיך

 ישראל״. ופירש רש״י: התנאה לפניו.

 וכתבו התוספות (ד״ה טריחותא): מכאן

 שצריך לאזור חלציו כשמתפלל, ובמחזור

 ויטרי מפרש דטעם דבעינן אזור, שלא

 יהא לבו רואה את הערוה, ודוקא להם

 שלא היה להם מכנסים, לכך היו צריכים

 לאזור בשעת תפילה. אבל לדידן שיש לנו

 אבנט של מכנסים, אין אנו צריכים לאזור,

 עכ״ל.

 והשו״ע (או״ח צב,ב) כתב: צריך לאזור

 אזור בשעת התפילה, אפילו יש לו אבנט,

 שאין לבו רואה את הערוה, משום ״הכון״.

 אבל שאר ברכות מותר לברך בלא חגורה

 מאחר שיש לו מכנסים, הגה, ואין לבו

 רואה את הערוה, עכ״ל. וכתב המשנ״ב

 דבדיעבד אם התפלל בלא אזור יצא וי״א

 עוד דדוקא איירי במי שרגיל כל היום

 לחגור חגורה, אך כשהולך כל היום בלא

 חגורה, גם בשעת תפילה א״צ לחגור.

 ומיהו מידת חסידות אף בכה״ג.

 הרי לנו שישנם שתי סיבות לחגירת אזור.

 א] כדי שלא יהיה לבו רואה את הערוה.

 ב] כדי להתכונן לתפילה ולהתנאות לפניו

 יתברך.

 ולכאורה בימינו אין מקום לחגירת

 ה״גארטעל״ המיוחד לתפילה. דמשום

 הפסק בכדי שלא יהיה לבו רואה הערוה

 א״צ, מפני שהמכנסים הקטנים שאנו

 לובשים מפסיקים בזה. ואי משום חגורה

 לדין ״הכון״, הלא מדברי הש״ס מוכח

 דאיירי בחגורה הרגילה שלבשו בני בבל

 ובני א״י, ולא בחגורה נוספת לכבוד

 התפילה.

׳ יש מקום לחגירת חגורה  ולכאו

 מיוחדת לתפילה, עפמש״כ השו״ע (צח,

 ד) ד״ראוי שיהיו לו מלבושים נאים

 מיוחדים לתפילה כגון בגדי כהונה, אלא

 שאין כל אדם יכול לבזבז ע״ז. ומ״מ טוב

 הוא שיהיו לו מכנסים מיוחדים לתפלה

 משום נקיות״. [והיינו דמשום ״נקיות״

 דנקיט השו״ע, נאמר דוקא גבי המכנסים,

 שבזמנם הלכו בבגדים צואים ומלוכלכים

 מעבודת כפיים. אך בנוסף לזאת ישנו

 גם ענין להתהדר בבגדי כבוד ותפארת

 כבגדי כהונה]. ואולי משו״ה עדיף לחגור



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 חגורה מיוחדת לתפילה. אמנם לפי״ז

 נראה דלא טוב נוהגים אלו החוגרים

 ״גארטעל״ מתחת לחליפתם. שהרי אין

 בזה כלל משום נוי, שאף אחד אינו רואה

 את הגארטעל בכה״ג. זאת ועוד שלפי״ז

 יכולים הם גם לחגור הגארטעל מתחת

 למקום הערוה, ואין כל ענין להפסיק

 בחגורה זו דוקא בין לבו לערוה. דהא לזה

 אנו לובשים המכנסים הקטנים או החגורה

 הרגילה, אותה חוגרים כל היום.

 שוב מצאתי מציאה כשרה בדברי הלבוש,

 שכתב שחגירת חגורה זו נועדה להראות

 שמכין עצמו למצוה, וכדמצינו אצל

 אלישע שאזר חלציו לפני שקיים מצוות

 אליהו רבו. ולפי״ז חגורת ה״גארטל״

 נועדה להראות שאנו מתכוננים למצוה,

 וא״כ לכל מצוה עלינו לחגור חגורה

 שכזאת, ולאו דוקא למצות תפילה.

 והארני הג״ר ישעי' פרנקל שיחי' דלד'

 הלבוש א״צ שהאחרים יראו את החגורה

 שהוסיף, כיון שעניינו משום ״היכון״

 ומהני ע״י שהוא עצמו התכונן בחגורתו

 לתפילה, ומהני ג״כ שיחגרנו על חולצתו

 הנסתרת ולא על חליפתו. ואמנם לד'

 השו״ע דראוי להתכבד ולהתהדר כבגדי

 כהונה, בזה צ״ל כנ״ל, דראוי לחגור בה

 על בגדיו כלפי הרואים.

 ומו״ר מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א

 כתב לי בזה לעיין בדברי במו״ק י״ד א'.

 ובש״ס שם איתא שא' שיש לו רק בגד

 אחד יכול לכבסו בחוה״מ מפני שאזורו

 מוכיח עליו, ופרש״י דמי שאין לו אלא

 חלוק אחד פושטו ומתעטף במקטורנו

 וחוגרו באיזורו ועומד ומכבס החלוק

 ומודיע לכל שאין לו אלא חלוק אחד,

 עכ״ל רש״י. ולכאו' מוכח מיניה שבזמנם

 חגרו את האיזור על החלוק הפנימי. וכן

 מצינו בשו״ע הלכות חוה״מ (תקלד, א)

 דמי שאין לו אלא חלוק אחד מכבסו

 ע״ג הנהר וכ' המשנ״ב (ס״ק ט'): ״ויש

 מן הפוסקים דס״ל דכל זה דוקא בזמן

 התלמוד, שהיה ניכר בעת שפשט חלוקו

 לכבסו שאין לו אלא חלוק אחד, שמתחלה

 היה חוגר איזורו על החלוק וכשפושטו

 חוגר חגורו על בגד העליון שלו, אבל לפי

 מנהג מלבושים שלנו שאין לנו חגור על

 חלוק שלנו, אין להקל בזה״, עכ״ל. וחזי'

 שבזמנם נהגו לחגור האיזור ע״ג החלוק

 הפנימי, וכמנהג הנוהגים לחגור את

 ה״גארטעל״ מתחת לחליפתם (וכמנהג

 הגר״ח קניבסקי עצמו).



 עח

 הימן י״ב

 ביהכנ״ה בחדר אשפה

 תושבי רחוב בעירנו מבקשים מהעירייה

 מבנה לביהכנ״ס. עד שהעירייה תיענה

 לבקשתם רוצים הם להוציא את עגלות

 האשפה מאחד מחדרי האשפה שברחוב

 ולהופכו לבית כנסת זמני. א] האם ניתן

 לעשות זאת? ב] שכשהתושבים יקבלו

 מבנה קבע לצורך ביהכנ״ס, האם יהיה

 ניתן להשיב את מבנה ביהכנ״ס לשימושו

 הקודם כחדר אשפה?

 א] השאלה מתחלקת לכאורה לשני

 נושאים: א) הגדרת חדר אשפה כמקום

 הטינוף. ב) גרף של רעי. ונענה ראשון

 ראשון אחרון אחרון.

ם (ז, א) ובשבת (י, א) מצינו  בנדרי

 שכשאדם הזמין את החדר לצורך בית

 הכסא, אסור להתפלל וללמוד בו, למרות

 שעדיין לא השתמש בו לצרכי בית

 הכסא. ואמרו בש״ס שהגדרת ביהכ״ס

 הוא דמאיס ושם מגונה עליו, וע״כ

 החמירו בבית הכסא יותר משאר מקומות

 מטונפים (כבית המרחץ וכמקום אשפה),

 וכל עוד לא עשו בו שינוי מעשה (כגון

 להוציא את מיכל השירותים או האסלה),

 אסור להתפלל בו, עי׳ שו״ע ונו״כ או״ח

 פ״ג ובשו״ת פנים מאירות ח״א סי׳ פ״ז

 ובביה״ל פג, א ד״ה ויראה. והנה מצינו

 בהלכה שדין גרף של רעי העשוי מחרס

 ומעץ שווה בדינו לדין צואה, שאפילו

 אם ניקה אותם מסירחונם, עדיין יש להם

 דין של ״גרף של רעי״. אמנם לא מצינו

 שדומים דיניהם גם להגדירם כמקום

 מאוס כבית הכסא, והיינו שבהלכה מצינו

 דרק בית הכסא נחשב למקום מאוס מצד

 עצמו וגם כשאין בו טינוף. וכ״כ בכה״ח

 שאף שדין גרף של רעי דומה לבית הכסא,

 מ״מ לא מצינו דדומים גם לענין הזמנה

 מילתא היא.

 וא״כ מקום אשפה שנוקה היטב, אין עליו

 שם מקום מגונה ולפי״ז שרי להתפלל בו,

 (וכ״נ להוכיח מדברי המשנ״ב סי׳ ע״ו

 סקכ״ב דכתב דאם בדק האשפה ולא

 נמצא בה שום צואה, דמותר לקרות שם

 ק״ש).

ם עדיין יש לדון שחדר האשפה  ב] אמנ

 עצמו נחשב כגרף של רעי, דהנה כתב

 השו״ע (פז, א) וז״ל: גרף של רעי ועביט

 של מי רגלים של חרס או של עץ, צריך

 להרחיק מהם כמו מצואה אפילו הטיל

 בהם מים. אבל אם הן של מתכת או של

 זכוכית או של חרס מצופה, מותר אם הם

 רחוצים יפה, עכ״ל. וביאר במשנ״ב דבכל

 אלו סבירא להו דאין בולעין, ואפילו אם



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 בולעים אין בליעתן מרובה וע״כ אין דין

 בית הכסא עליהם.

 וא״כ כלי אשפה מפלסטיק אשר

 הוציאום מחדר האשפה ואינם נמצאים

 כעת כאן כלל, אין החדר נחשב כעת

 כגרף של רעי. אולם עדיין אולי יש

 להחמיר ולומר שרצפת חדר האשפה

 עצמה נחשבת לגרף של רעי ומפני שפוק

 חזי שהילדים שופכים מידי פעם אשפה

 גם על הרצפה עצמה, ואולי י״ל שלמרות

 שמקפידים שלא תישפך אשפה בד״כ על

 רצפת חדר האשפה, מ״מ מכיון ושופכים

 שם אשפה מידי פעם, נחשבת גם הרצפה

 כגרף של רעי. וא״נ כן א״כ לא ברירא לי

 בעניותי האם דין רצפה כדין כלי חרס או

 כדין כלי מתכות, ובפוסקים לא מצינו

 שדיברו בדבר. (ובהלכות הגעלת כלים

 פסק השו״ע דדין כלי אבן ככלי מתכות

 ולא ככלי חרס. אולם אין הכרח לקשר ב'

 הענינים כלל וכלל, עי' ביה״ל ד״ה אבל

 אם ודו״ק).

 וחשבתי דנכון יהיה לכסות רצפת חדר

 האשפה בשטיח וכדו' ואז שרי מדין כיסוי

 צואה, כבשו״ע סעיף ג' ובעוד דוכתין.

 אולם נראה דא״צ לזה ויש לדמות חדר

 אשפה לכלי מתכות, והוא עפמש״כ המג״א

 דאם כלי החרס מיועד גם לתשמיש אחר,

 כגון לשפוך בו שופכין, אם אין בו ריח

 רע או צואה, מותר. ופחי אשפה מיועדים

 כמובן גם לפסולת שאינה בגדר ״גרף של

 רעי״, כעיתונים ודפים ועוד אין ספור

 דברי פסולת. ואף דהברכ״י והמחצה״ש

 החמירו בזה, מ״מ המשנ״ב פסק כהמג״א

 ולא הזכיר דבריהם כלל. על כן נראה ברור

 שאפשר להפוך חדר אשפה לביהכנ״ס.

 ג] להחזירו לחדר אשפה: וכעת נבוא

 לברר האם לאחר שהפכו את החדר

 לביהכנ״ס, האם יוכלו להחזירו לאחר זמן

 לשמש כחדר אשפה, וכדלהלן:

 כתב השו״ע (או״ח קנג, ט): כשמוכרים

 אנשי הכפר ביהכנ״ס יכולים למכרו

 ממכר עולם והלוקח יעשה בו מה שירצה,

 חוץ ממרחץ ובורסקי ובית הטבילה

 ובית הכסא, ואם מכרוהו ז' טובי העיר

 במעמד אנשי העיר, יעשה הלוקח אפי'

 אלו הד' דברים. ולפי״ז הכא ודאי שרי

 להופכו לחדר אשפה, כיון שפשוט

 שהמבנה היה זמני לחלוטין ועל דעת

 הקהל כולו וגבאיו. אולם הביה״ל (ד״ה

 ואם) נוטה בסו״ד להחמיר בדבר ומשום

 דפסקינן שאין להשתמש בתשמיש מצוה

 לתשמישי גנאי. ומאחר שהפוסקים (עי'

 אשל אברהם להגאון מבוטשאטש ועי'

 שו״ת מהר״ש ענגיל ח״ח קל״ה ושו״ת

 הר צבי ח״א ע״ט) מצדדים שה״ה לשאר

 דברים הבזויים בעיני הבריות, א״כ יש

 מקום להחמיר בזה כנטיית הביה״ל.

 ד] והנה בשו״ע (קנד, ב) כתב: השוכרים

 בית ומתפללין בו, אין לו דין בית הכנסת.

 ובמשנ״ב הביא את טעם הלבוש שמכיון

 ובכלות ימי השכירות יכול המשכיר

 לגרשם ולא להשכיר להם את המבנה

 שוב, א״כ נחשב המקום למקום עראי.

 ועי' בשו״ת מהרש״ם (ח״ג ר״ו) ובשו״ת



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 דברי יציב (או״ח ח״א ע״ח) שלאחר

 שפקע זמן השכירות, ניתן להשכירו אף

 לשימושים בזויים.

ת בנידו״ד אין פתרון השכירות  ובפשטו

 מועיל, כיון שהמבנה שייך לדיירים כולם

 ואין מי שיוכל לסלקם משם כעבור זמן.

 אולם אם יש בכחם של השכנים למנוע

 את התפילות במקום (או בכח העירייה

 והחוק, עי׳ שו״ת חת״ס יו״ד רכ״ה), אזי

 נחשב הדבר למקום ארעי וכשיתפנו מכח

 דרישת השכנים, יכולים להשיב את החדר

 לחדר אשפה. ואולי טוב יותר יעשו אם

 יחתמו חוזה שחדר האשפה שייך לאחד

 התושבים ובכוחו לסלקם משם כרצונו,

 ואז ודאי שהמקום ייחשב לחדר שכור

 ואפשר להמירו לצורך דבר בזוי, גם לדעת

 הביה״ל.

 ויהא רעוא שתעל שוועת המתפללים אל

 נורא עלילה שומע תפילה.

 ה] ואחר פרסום הדברים התכבדתי

 במכתבו של הרה״ג מוהרי״מ גרינברג

 שליט״א, שכתב וז״ל: א) בענין חדר

 אשפה נראה דעדיף ממטיל מים במי

 רגלים אח״כ, דכאן מסלקו מעיקרא ורק

 לפעמים משתייר ואסור דמיקרי מייחד

 לשני דברים כמו שכתבתם (אך כאן הכל

 מעין דבר אחד). ב) בסי׳ ע״ט ס״ס ז׳

 בביה״ל ד״ה אבל הלול שלהם בסוה״ד,

 ואם פינו הרפת מהדיר ונסתלק הריח

 רע מהדיר, נראה דמותר אח״כ לקרות

 שם וכו׳. ובפשטות קאי על היכא שהיה

 מסריח עד שמצטערים ממנו דהוי אשפה

 שריח רע, דמיניה סליק. ומ״מ צריך סברא

 במה עדיף בבית הכסף וגרף? ונראה

 עפ״י ביה״ל שם ד״ה אשפה שריחה רע,

 שכשנסתלק הריח חוזר להיות כעפר, ובזה

 עדיף מצואה שהוא חומר רע, וממילא

 נאמר דלא נאמר על זה דין הזמנה לבית

 הכסא וגרף. ולדינא נראה שאין הרצפה

 נידון כמיוחד לקבל אשפה, דלכאורה גם

 בתי כסאות דפרסאי התלכלכו באקראי.

 וגם אם כאן תדיר יותר שמניחים על

 הרצפה, מסתמא אין תדיר שנהפך לאשפה

 שריחה רע לפני שנאסף. ועל הקירות אין

 חשש, שכל הנדון בבית הכסא הוא רק

 כשמתלכלכים מצואה, כ״כ החזו״א סי׳

 י״ז.



 פא

 הימן י״ג

 תפילת נשים באוטובוה

-החובה להתפלל ״שמונה עשרה״ בעמידה-

 דרכן של נשים רבות להתפלל תפילת

 שחרית במהלך הנסיעה לעבודה וכדו׳

 כאשר גם את תפילת ״שמונה-עשרה״

 מתפללות הן בישיבה ולא בעמידה. האם

 ראוי לנהוג כך ומתי יש להקל בדבר.

 א] כתב השו״ע (צ״ח ד׳) שמכיון

 והתפילה היא במקום קרבן, עלינו

 לעמוד ב״שמונה-עשרה״ כקרבן הנקרב

 בעמידה. ועי׳ משנ״ב (צ״ד כ״ב) שעמידה

 היא גם כדי שנתפלל באימה. ומ״מ קי״ל

 שמי שאינו יכול להתפלל מעומד, כגון

 חולה וזקן, יכול להתפלל בישיבה וראוי

 שיעמוד לפחות בשעת הכריעות וג׳

 הפסיעות שבסיום ״שמונה-עשרה״. דין

 דומה נאמר גם לגבי הרוכבים על חמור,

 שיכולים להמשיך ולרכב על החמור,

 ולהתפלל בישיבה. וי״א שעליו לעצור

 בברכה ראשונה של ״שמונה-עשרה״

 (שו״ע צ״ד ד׳).

 אך נראה שדין זה אינו שייך לנוסע

 באוטובוס ומשום שטעם הדין הוא מפני

 שהמהלך והרוכב אינו יכול לכוין בתפילתו

 כראוי ולכן עליו לעצור (משנ״ב), אך

 נסיעה באוטובוס, כאשר הנוסע יושב

 בבטחה והנהג הוא זה שמסיעו למקום

 מבטחים, אין כל חסרון בכוונה רק משום

 שהמתפלל יושב ברכב שאינו עומד

 במקום אחד.

 ונפסק בהלכה שהנוסע ברכב ובאפשרותו

 לעצור להתפלל ״שמונה-עשרה״, יעשה

 כן. אך אם נוסע באוטובוס ציבורי, או

 שהירידה תגרום להפרעה בכוונת התפילה,

 לסכנה וכדו׳, מותר להתפלל ברכב. אם

 יוכל יעמוד ב״שמונה-עשרה״ או לפחות

 בברכת אבות ובמקומות שצריכים לפסוע

 ג׳ פסיעות בסוף התפילה. אך כשאינו

 יכול לעמוד יכול להתפלל גם בישיבה,

 (עי׳ שו״ע ומשנ״ב צ״ד, ד׳). ודעת מו״ר

 הגר״ח קנייבסקי שליט״א שמותר לנוסע

 לרדת בתחנה, למרות שהוא באמצע

 ״שמונה-עשרה״, וכפי שמותר להתפלל

 בהליכה, כדי שלא יטרד אם יצטרך

 לעמוד ולא יוכל לכוון, וא״כ ה״ה הכא

 (ועי׳ אבני ישפה תפילה פי״ד ובס׳ אשי

 ישראל פכ״ג).



 הימן כ״ד שמואל קכב ויאמר

 ומ״מ אין לצאת לכתחילה לנסיעה,

 כשיודע שיאלץ להתפלל בישיבה, עיין

 משנ״ב (פ״ט מ״ב). ולשו״ע הגר״ז (צ״ד

 ה') אינו חייב להמתין, רק ישנה מצוה

 אם ימתין ויתפלל בעמידה, מפני שכבר

 התחייב בתפילה והוא בדרך.

-תפילת נשים-

 ב] נחלקו הפוסקים האם אשה חייבת

 בתפילת ״שמונה-עשרה״ או שיוצאת

 היא ידי תפילה באומרה בקשה ותחינה

 להקב״ה ודי לה בכך (דעת מג״א סי'

 ק״ו). מסקנת המשנ״ב כדברי רוב

 הפוסקים שאשה חייבת ב״שמונה-

 עשרה״ של שחרית ומנחה, וכפשטות ד'

 השו״ע. אמנם ה״משנה ברורה״ עצמו

 הורה לרעייתו הוראה שונה, וכפי שמעיד

 בנו ר' אריה ליב (שיחות החפץ חיים

 ח״א אות כ״ז): ״אימי ז״ל כמעט לא

 התפללה כל זמן שלא יצאנו מתחת ידיה,

 באומרה לי כי אבי פוטרה מזה, משום

 שהיא טרודה בגידול בניה״. וכ״כ בס' כה

 תאמר לבית יעקב (עמוד 30) בשם הגר״י

 קמינצקי זצ״ל שאשה המטופלת בילדים

 קטנים יש לה דין של משמש חולה

 שפטור מתפילה. וכ״כ במועדים וזמנים

 (ח״א ט') וכ״כ בשו״ת מחזה אליהו (סי'

 י״ט) בשם החזו״א, אך הביא אח״כ מפי

 הגר״ח קנייבסקי שליט״א שהחזו״א אמר

 לו שנשים חייבות ב״שמונה-עשרה״.

 וכמובן שאם האשה יכולה למצוא מספר

 רגעי פנאי ולהתפלל שחרית ומנחה, עליה

 לעשות כן. ועי' ספר הליכות בת ישראל

 (פרק כ').

 ג] והנה לדעת המג״א שאשה פטורה

 מ״שמונה-עשרה״ נראה פשוט שביכולתה

 לשבת ב״שמונה-עשרה״, כאשר אינה

 מחויבת כלל בתפילה זו וכל כוונתה

 לבקש בקשה עם שבח לפניה ולאחריה,

 שיכולה לעשות זאת בישיבה. אולם

 להדעות שאשה חייבת בתפילה כאנשים,

 דינה יהיה כאנשים שאל להם להתפלל

 כך לכתחילה. ולהסוברים שהמטופלת

 בילדיה פטורה מתפילה (אפשר מדין

 ״עוסק במצוה פטור מן המצוה״), א״כ

 כשעסוקה בילדיה בביתה אכן פטורה

 מתפילה וכשנוסעת אח״כ באוטובוס

 ואין עיתותיה בידיה (מחמת מצות גידול

 ילדיה) יכולה להתפלל בישיבה. אולם

 כשיכולה היא להתפלל בביתה ומזידה

 בכך שמחליטה להתפלל בדרך בישיבה,

 ראוי להניעה ממעשיה. וכ״כ בשם הגרש״ז

 אוירבך זצ״ל (בספר הליכות שלמה פ״ח)

 ש״כשאפשר בענין אחר אין להתיר, והיה



 הימן כ״ד שמואל קכב ויאמר

 רבנו מתרעם על מה שמתפללות ״שמונה-

 עשרה״ בשחרית בישיבה באוטובוס, כדי

 שלא לאחר ללימודים וכו׳״. ומהגר״מ

 גרוס שליט״א שמעתי שנשים שאינן

 יכולות להתפלל קודם נסיעתם לעבודה

 וכדו׳, יכולות להתפלל בישיבה, ובלבד

 שלא יפשעו ויכוונו את זמן תפילתן לזמן

 הנסיעה.



 פד

 הימן י״ד

 תפלה והצלת חיי אדם

 הצלת חיי אדם במסגרת התנדבות

 אנשי ״הצלה״ יוצרת שאלות הלכתיות,

 במישורים רבים ומגוונים, והתבקשתי

 לערוך סדר ההלכות הקשורות לקריאת

 כוננים באמצע התפילה, וכדלהלן:

 א] שאלה: מתנדב ״הצלה״ הוזעק

 באמצע תפילת שמונה עשרה לקריאת

 הצלת אדם. האם יתפלל הוא בחזרתו?

 תשובה: כאשר הפסיק בתפילת ״שמונה

 עשרה״ ושהה (אפילו כששתק מבלי

 לדבר, וכ״ש שהלך להציל נפש ואף דיבר

 לצורך ההצלה) כדי זמן מספיק, בו יכול

 הוא בעצמו להתפלל את כל תפלת ״שמונה

 עשרה״, מתחילתה ועד סופה - אזי עליו

 לשוב ולחזור לתחילת ״שמונה עשרה״.

 דין זה אינו משתנה גם באדם שהפסיק

 כמעט בסוף ״שים שלום״, שעליו לשוב

 לתחילת ״מגן אבות״.

ר הפסיק מבלי לדבר ושהה זמן ש א  כ

 שאין בו כדי לגמור את כל ה״שמונה

 עשרה״, אם הפסיק באמצע שלושת

 הברכות הראשונות, שב לתחילת ברכה

 ראשונה. אם הפסיק באמצע שלושת

 הברכות האחרונות, חוזר לברכת ״רצה״.

 כשהפסיק באמצע ברכה אחרת, צריך

 לחזור לתחילת הברכה בלבד. כשהפסיק

 בין ברכה לברכה - אינו חוזר וממשיך

 מהמקום בו הפסיק. כשדיבר במהלך

 יציאתו, דומה דינו להנ״ל. אם דיבר

 באמצע הברכה שיחה קצרה, חוזר לראש

 הברכה. כששוחח שיחה ושהה זמן ארוך,

 בו אפשר להתפלל את כל ה״שמונה

 עשרה״, ישוב לראש התפילה.

ים אלו אמורים דוקא כששוחח נ  די

 בדברים הקשורים לפיקוח הנפשות. אך

 כשדיבר בדברים שאינם חשובים להצלת

 החולה (דבר שאסור לעשות בשום אופן,

 שהרי עומד הוא באמצע התפילה), צ״ע

 האם עליו לשוב לתחילת ״שמונה עשרה״

 או לא. (שו״ע ק״ד משנ״ב וביה״ל. וכן

 שם סי' ס״ה). דינים אלו סבוכים הם

 ועמוסים בפרטים רבים. על כן אין להקיש

 ממקרה שונה למקרים הנ״ל ויש לעיין

 בגוף ההלכה.

 ב] שאלה: מקרה דומה אירע באמצע

 קריאת שמע וברכותיה. מה דינו?

 תשובה: הדינים הנ״ל דומים. אך עדיין

 מצינו חילוק בין הפסק ודיבור בק״ש

 לבין הפסק ודיבור בשמונה עשרה. וז״ל

 השו״ע(ס״ה, א'): ״קראה סירוגין, דהיינו

 שהתחיל לקרות והפסיק בין בשתיקה בין

 בדיבור וחזר וגמרה. אפילו שהה כדי



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 לגמור את כולה יצא, אפילו היה ההפסק

 מחמת אונס (או מזיד - משנ״ב)״, עכ״ל.

 והמשנ״ב כתב שהוא הדין לענין ברכת

 המזון, הלל, מגילה ותקיעת שופר. אך

 הרמ״א כתב: ״וי״א דאם היה אנוס

 והפסיק כדי לגמור את כולה, חוזר לראש,

 והכי נהוג״, עכ״ל. וכתב המגן אברהם

 שבמקרה שלא יכול היה לקרות ק״ש

 מצד הדין, כגון שצריך הוא לנקביו או

 שישנה צואה בחדר. אז נחשבת השהיה

 להפסק ועליו לשוב לתחילת ק״ש. אך

 כשהפסיק מחמת אונס ״חיצוני״, וכגון

 כשהגיעו ליסטים או אנסים ועליו להפסיק

 להתפלל, יכול להמשיך היכן שאחז, כיון

 שההפסקה באה משיקול דעתו ונחשבת

 היא לשתיקה מרצון ולא מאונס. דין זה

 הוא דוקא בק״ש, אך לא בתפילה.

 והנה בסיבת החילוק בין סיבת אונס

 חיצונית לאונס צואה או ששתת מי רגלים,

 מצינו שתי סברות בפוסקים. סברה אחת

 היא שישנו הבדל בין אונס שבאשמתו

 (וכגון שיכול היה לפנות או לבדוק את

 החדר קודם התפילה) לבין אונס שאינו

 באשמתו (עיין ב״ח שם). סברה שניה

 היא שישנו חילוק בין אונס הבא מחמת

 המתפלל וגופו, לבין אונס הבא מן החוץ,

 כעקרב וליסטים (עיין מחצית השקל שם).

 לפי שתי סברות אלו נראה שקריאת הצלה

 לאיש ״הצלה״ נחשבת ל״אונס-ליסטים״

 וא״כ כשהפסיק באמצע ק״ש בשיחה או

 בהליכה לצורך פיקוח נפש, עליו להמשיך

 במקום בו פסק. כאשר דיבר במזיד דברים

 שאינם קשורים לפיקוח נפש החולה, עליו

 לשוב ולקרות את ק״ש. וכשדיבר במזיד

 באמצע ברכת המזון, לא יחזור לתחילת

 בהמ״ז, אלא ימשיך מהמקום בו אחז.

 (מסקנת הביה״ל, ודלא כדעת המג״א

 שצריך לשוב להתחלה).

 ג] שאלה: מתנדב ״הצלה״ שימש כחזן

 ונאלץ להפסיק באמצע חזרת הש״ץ בגלל

 מקרה חירום רפואי. מה יעשו המתפללים

 כעת?

 תשובה: הציבור ימהרו לקרוא לש״ץ

 אחר תחתיו (וראוי שהלה לא יסרב, כדי

 שלא למנוע את המשך חזרת הש״ץ).

 כאשר הש״ץ השני הקשיב לכל חזרת

 הש״ץ של הראשון, יכול הוא להתחיל

 מאותה הברכה בה פסק הראשון. (וצ״ע

 אם יתחיל גם מאותה המילה בה פסק -

 ביה״ל). אך כשהשני לא כיוון לכל חזרת

 הראשון אזי אם הראשון אחז בג׳ ברכות

 ראשונות - יחזור הוא לתחילת חזרת

 הש״ץ [ויאמר שוב ״קדושה״ - הגרשז״א

 בשו״ת מנחת שלמה (סי׳ ב׳)]. אם אחזו

 בג׳ ברכות אחרונות, ישוב השני ל״רצה״

 [ויאמר שוב ״ברכת כהנים״ - הגרשז״א

 שם]. בשאר הברכות, יתחיל הוא מתחילת

 הברכה בה טעה הראשון. כן הוא הדין גם

 בתפילות שבת וחג (ולגבי חגים, עי׳ פרטי

 דינים נוספים במשנ״ב). (שו״ע משנ״ב

 וביה״ל (סי׳ קכ״ו, שם סי׳ נ״ג סעי׳ י״ז

 ובביה״ל).

 וצ״ע האם מן הראוי להגיש לכתחילה

 לחזן כונן ״הצלה״, כאשר ישנם סיכוים

 סבירים שייאלץ להפסיק את תפילתו



ר מ א י  הימן כ״ד שמואל קכב ו

 באמצע. והנה במקום שאין מתפללים

 שמקשיבים בוודאות לכל חזרת הש״ץ,

 א״כ מסתבר שאכן יש להימנע מזה. אך

 באופן שישנם המקשיבים, יתכן שאין

 למנוע ממנו להתפלל. דהא גם אם ייצטרך

 לילך, הרי לא יטרחו הציבור ולא יאמרו

 ברכה לבטלה, כיון שחוזרים רק לברכה

 בה אחז הש״ץ המתנדב, וצ״ע.



 פז

 הימן ט״ו

 המקור והענין להתפלל בכותל המערבי

ו לפני יום חורבן בית מקדשנו  בעומדנ

 והגעגועים למקום המקדש, ובהיותינו גם

 קודם ימי ״זמן-הבינים״, שישנם רבים

 וטובים המנצלים אותם באופן מיוחד

 להשתטחות בקברי צדיקים ותפילה ליד

 הכותל המערבי, נביא מעט ונדון בדברי

 סופרים וספרים בענין העליה לכותל

 המערבי, מתוך הדגשה שמדובר בטיפה

 מן הים הגדול בענין נשגב זה.

 א] עליה לרגל לכותל המערבי: בספר שדי

 חמד (מערכת א״י אות א׳) הביא לדברי

 המהרי״ץ חיות בהגהותיו לגיטין (ד׳ ב׳)

 ונדרים (כ״ג א׳) שמשמע מדבריו שישנו

 ענין לעלות לרגל בשריד בית מקדשנו גם

 בימינו אנו ושכן נהגו ישראל מדורי דורות,

 עד היום. אמנם המעיין בדברי המהרי״ץ

 חיות יראה לנכון שהסביר עליה זו משום

 שאפשר והקריבו שם קרבנות וכהלכה

 (במגילה י׳ א׳ וזבחים ס״ב א׳). זאת ועוד

 שלדעתו העליה לרגל היתה לצורך קיבוץ

 החכמים שהיו שם, כדי לשטוח בפניהם

 שאלות בהלכה. וכן מצינו בחולין (מ״ח

 א׳) שעלו לרגל ליבנה, מקום החכמים,

 כדי לשאול שאלות שהצטברו בין חג

 לחג. ואף הנשים עלו לרגל, כדי לכבד

 את התורה וחכמיה, וכ״כ הרא״ש בנדרים

 (כ״ד א׳). ולפי״ז עלינו לעלות לרגל אל

 גדולי הדור ומקומם ולאו דוקא לכותל

 המערבי.

ם באמת מצינו כבר במדרש שיר  ב] אמנ

 השירים (פ״ד ב׳) כך: ״ישראל משולים

 ליונה, מה יונה זו, אע״פ שאתה נוטל

 גוזליה מתחתיה אינה מנחת שובכה

 לעולם, כך ישראל, אע״פ שחרב בית

 המקדש לא ביטלו ג׳ רגלים בשנה״. והר״ן

 בפ״ק דתענית כתב ש״היו מתאספים בכל

 הסביבות לעלות לרגל לירושלים, כמו

 שעושים גם היום״. וכן בשו״ת תשב״ץ

 (ח״ג ר״א) כתב שישנו סמך שאף אחר

 החורבן, שבטלה קדושת הארץ, מ״מ

 קדושת המקדש וירושלים היא קיימת,

 שעדיין הם עולים לרגל ממצרים ושאר

 ארצות. והתשב״ץ מוסיף שגם בימיו

 עדיין רואים את נס הנהדר של ״לא אמר

 אדם צר לי המקום״ בירושלים, כאשר

 אנו רואים המונים עומדים צפופים בבתי

 הכנסיות שבירושלים. וכן בשו״ת חת״ס

 (יו״ד רל״ג) כתב שבימי הגאונים עלו

 לירושלים ברגלים. וכן מובא בספרים

 רבים שעלו לרגל לירושלים גם לאחר

 החורבן.

ם על כל זה אפ״ל שהעולים לרגל  ג] אמנ

 נכנסו למקום המקדש ממש, בהיותם



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 בקיאים בזמנם במקומות שבהר הבית

 המותרים לכניסה להטובלים מטומאת קרי

 בטבילה דאורייתא, אך לא עלו להתפלל

 ליד הכותל המערבי באשר מקום התפילה

 הוא מחוץ להר הבית. (שהרי לרוב הדעות

 הכותל המערבי הוא רק קיר חיצוני של

 הר הבית, ורק להרדב״ז (ח״ב תרצ״א

 ותרמ״ח) הוא מכתלי החיל או העזרה,

 ורבים חולקים עליו בעוז). וגם אפשר

 שעלו לרגל למקומות בהר הבית שהוסיף

 הורדוס ולא נתקדשו בקדושה (ומותרים

 לכניסה גם לבעלי קרי). ואע״פ שמצאנו

 בספרים המאוחרים יותר (עיין שד״ח שם

 ובס' מנוחת אמת פי״ב בארוכה), שעלו

 להתפלל ליד הכותל המערבי. אולי הוא

 מפני שבמשך הדורות נשתכחו המקומות

 המדויקים המותרים בכניסה בלא טבילה,

 והמקומות המותרים בטבילה דאורייתא,

 שהנכנס אליהם עובר בלאו ועשה,

 והמקומות האסורים בכניסה לטמאי

 מתים, שהנכנס אליהם חייב כרת. ולכן

 העדיפו להתפלל ליד הכותל ולא להסתכן

 באיסורים, [ועי' שו״ת דבר יהושע (ח״א

 סי' ז'), ואינו תח״י].

 ואכן בס' כפתור ופרח (הוצאת מכון

 ללימודי מצוות הארץ, עמוד קי״ג) מאריך

 לשרטט את מקום כתלי הר הבית וכתב:

 ״א״כ היום שאנחנו בחטאינו מבחוץ,

 נוכל להתקרב לענין תפלה והשתחויה עד

 אותם הכתלים, וכן עמא דבר באים עד

 אותם הכתלים ומתפללים לא-ל יתעלה

 לפני אלו שני השערים שהזכרנו, וכבר

 ביקש מהא-ל יתברך שלמה בתפילתו

 (מלכים א' ח' ט') שתקובל תפילת המקום

 ההוא״, עכ״ל. ומדבריו למד הפאת

 השולחן (הלכות א״י פ״ג סקכ״ו) שבזמן

 הכפתור ופרח לא נהגו כלל להתפלל

 ליד הכותל המערבי אלא ליד שער

 הרחמים שבחומה המזרחית. וכבר נודע

 הסיפור, המובא בס' ״אלא מסעי״ שחיבר

 רבנו מהר״ם חאגיז, שהכותל המערבי

 היה מוסתר בהררי אשפה אדירים, עד

 שהשולטן סולימן הורה (לפני קרוב

 ל-500 שנה) לפנות האשפה ולגלותו.

 נמצא שלפני כ-700 שנה, בתקופת גדול

 הבקיאים בנושא ארץ ישראל וירושלים,

 בעל ה״כפתור ופרח״, לא ידעו את הכותל

 המערבי כלל. וגם עשרות שנים אח״כ עוד

 לא נודע, עד תקופת השלטון העותומני

 בארץ ישראל. וכבר הובא שהגאונים,

 וביניהם רב האי גאון, הקיפו בחג הסוכות

 את שער הרחמים. אמנם בס' הר הקודש

 (עמוד ר״נ) מוכיח שגם בזמן הכפתור

 ופרח הזכירו טובא את הכותל המערבי,

 ואכמ״ל.

 ד] האם השכינה לא זזה מהכותל

 המערבי?- נאמר במדרשים (שמו״ר ב'

 ב', תנחומא שמות י' ועוד): א״ר חייא

 ״הנה זה עומד אחר כתלנו״, זה כותל

 מערבי, שמעולם לא זזה שכינה ממנו.

 ובילקוט שמעוני (שה״ש ב') ובזוה״ק

 (פרשת שמות) נאמר שנשבע הקב״ה

 שאינו חרב לעולם. ובילקו״ש (מלכים

 רמז קצ״ה) ובתנחומא (שם) נאמר

 ש״לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי

 של בית המקדש״. ולפי״ז השכינה לא זזה



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 מכותל מערבי של ביהמ״ק ולא בכותל

 המערבי דנן, אשר לדעת רוב הדעות אינו

 אלא מכותלי הר הבית. אך ראה ראיתי

 בספרים רבים ונודעים המזכירים את

 דברי מדרשים אלו על הכותל המערבי

 המקובל כיום, וע״כ כנראה יש כאן הסבר

 כל שהוא לפתרון הדברים. והית״ש יחיש

 גאולתנו וישיב על כנו את הבית הגדול

 והקדוש שנקרא שמו עליו.



 צ

 הימן ט״ז

 העדפת ש״ץ אב לילדים או ש״ץ נשוי

 יל״ע בב׳ מועמדים לשמש כש״ץ בימים

 הנוראים. האחד נשוי מבלי ילדים והשני

 אלמן או גרוש המטופל בילדים. מי מהם

 עדיף.

 תשובה: כתב הכל בו (סי׳ ס״ח): ונהגו
 לחזר אחר שליח ציבור ראוי והגון וכו׳

 כי התפילה כנגד העבודה תיקנוה (ברכות

 כ״ו ב׳), וצריך לדקדק במספר שניו שיהיו

 מספר שני העובדים עבודה שהוא מבן 25

 שנה ולמעלה והמצוה מן המובחר שיהיה

 למעלה מן 30 וכו׳, ונהגו שאין מתפלל

 אלא מי שיש לו אשה, דומיא דכהן גדול

 שהיו מכינים לו אשה אחרת, שתהיה לו

 אשה לשומרו מן החטא, עכ״ל. והביאו

 הרמ״א להלכה (בסי׳ תקפ״א סעיף א׳).

 והישועות יעקב ראה גם תמה מהו הקשר

 שבין גזרת הכתוב שעל הכהן הגדול

 להיות נשוי ביה״כ לבין שליח ציבור בר״ה

 ויוה״כ והרי תפילה כנגד עבודה תיקנוה,

 וכי כהנים המקריבים שעירי ראש השנה

 היו מתקנים להם אשה?! וביאר בישועות

 יעקב שכוונת הכלבו דאף דבש״ס אמרינן

 שעל הכהן להיות נשוי משום גזירת מלך

 של ״וכיפר בעדו ובעד ביתו״, מ״מ הענין

 בזה שלא יבוא לידי הרהור חטא ע״י שהוא

 נשוי ויש לו פת בסלו, וה״ה בש״ץ שראוי

 שיהיה נשוי, כדי שאדם ללא הרהורי חטא

 יעלה את תפילת הצבור. אמנם הגאון בעל

 חקרי לב (או״ח סי׳ ת״י) הקשה ע״ז שהרי

 אמרו בגמ׳ שכהן שיש לו שתי נשים ג״כ

 אינו יכול להיות כהן גדול ביהכ״פ, והתם

 לא שייך טעם של שמירה מהחטא, וצ״ע.

 ויעויין בשדי חמד (חלק ט׳ עמוד 106)

 בארוכה בענין זה.

 והנה עד כה דיברנו בהענין ליקח חזן

 נשוי. אך בשו״ת בשמים ראש (סי׳ ע׳,

 הובא בשד״ח) כתב: ״אשר שאלוני במי

 שאין לו אשה ובנים, מהו להעמידו בר״ה

 ויו״כ לפני התיבה, (והשיב) כי ליכא

 אחרינא דעדיף מיניה בהבנת התפילה

 וביראת חטאו, פשיטא שמעמידין את זה,

 דהאי דמחזירין אחר הנשוי הוא סילסול

 בעלמא לעשותו דוגמת כהן גדול, אבל

 זהו העיקר״, עכ״ל. והמדייק בדבריו יראה

 שסבר שישנו ענין שלחזן יהיו גם ילדים

 ואילו הכל בו נקט רק שיהיה נשוי. וכן

 העיר בספר כסא דהרסנא, כמובא בשד״ח

 שם. ואכן גבי ש״ץ דתעניות ציבור מצינו

 בש״ס (תענית ט״ז, א) שצריך שיהיו לו

 ילדים שצריך לפרנסם ואין לו מהיכן.

 ופירש רש״י: ״שלבו דואג עליו והוא

 צריך לקרות מקירות לבו עליהן״. וכן

 פסק השו״ע בהלכות תעניות (או״ח

 תקע״ט), והמג״א בהלכות ש״ץ (או״ח



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 נ״ג) כתב שלמרות שבסימן זה לא הובאו

 כל התנאים לשליח ציבור, מ״מ דינים

 נוספים מצויים בהלכות תעניות הנ״ל,

 דון מינה ואוקי באתרא לפי הענין. ולפי

 זה לכאורה עלינו להעדיף ש״ץ גרוש

 או אלמן המטופל בילדים, על פני ש״ץ

 נשוי בלא ילדים שצריך לפרנסם. ומפני

 שהתנאי לש״ץ נשוי אינו דינא דגמרא

 והוא רק מדברי הכלבו ואילו העדפת

 ש״ץ המטופל בילדים הוא תנאי המופיע

 בש״ס.

 והמטה משה (סי' תשפ״ב) כתב וז״ל:

 ״הסליחות שלפני ר״ה צריך להתפלל

 מי שיש לו בנים יראי ה', אור זרוע״.

 ודן השד״ח האם זהו דוקא לפני מנהגם

 שהתענו קודם ר״ה ולכן דומה לתענית,

 או שה״ה גם לר״ה ויוהכ״פ. ורצה לומר

 לפי״ז דחזינן מהכא דבעינן ליקח ש״ץ

 המטופל בילדים. ולענ״ד אין מזה ראיה

 שצריכים שיהיו לחזן בנים בדוקא, דאפשר

 דאם יש לו בנים והם אינם מהוגנים, זהו

 חסרון גדול יותר מכשאין לו בנים כלל.

 ומו״ר הגר״ח קנייבסקי הסכים עימדי

 שמטופל בילדים עדיף על פני נשוי.



 צב

 הימן י״ז

 מחאת יחיד על מינוי שליח ציבור

 אנו עומדים בפרוס חודש הרחמים

 והסליחות, בו תרים גבאי בתי הכנסת

 אחר שליחי ציבור מובחרים לימים

 הנוראים. נעסוק בסוגיה הקשורה למינוי

 החזן, מי יכול למחות במינויו ומי יכול

 למנותו.

 א] כתב השו״ע (נ״ג י״ט): אפילו יחיד

 יכול לעכב ולומר ״איני רוצה שפלוני יהיה

 חזן״, אם לא שכבר הסכים עליו מתחלה.

 וכתב הרמ״א: ודוקא שיהיה לאותו יחיד

 טעם הגון על פי טובי העיר, אבל בלאו

 הכי אין היחיד יכול למחות בש״צ, ואם

 הוא שונאו יכול למחות בו קודם שהסכים

 עליו. ובמשנ״ב פירש: שונאו - ר״ל

 שידוע באמת מכבר שהם שונאים זה לזה,

 לכך יכול למחות בו דאינו נעשה שלוחו

 לתפילה בעל כרחו. אבל אם אומר שהוא

 שונאו, לאו כל כמיניה, עכ״ל.

ר הלכה זו הוא בשם האגור ומהרי״ק  מקו

 שורש מ״ד, ומקורם מדברי האור זרוע

 (תפילה סי' קי״ד. ואף הובא כן בשו״ת

 מהרי״ל סי' צ״ז, ובד״מ כתב שמקורו

 מהמהרי״ל ואולם הם דברי האו״ז מילה

 במילה). האור זרוע מייסד דבריו על

 היסוד שתפילה במקום קרבנות תיקנום

 ושליח הציבור הוא שליח הציבור. א״כ

 כשם שכהן אינו יכול להקריב קרבן ללא

 רשות בעליו, כך הש״ץ אינו יכול להיות

 שלוחו של כל אחד ואחד מהקהל בלא

 הסכמתו. לכן יכול היחיד לא להסכים

 למנות חזן נגד רצונו.

 ב] והנה אם זוהי סברת הדבר קשה

 לכאורה מדוע צריך היחיד לנמק את

 התנגדותו בפני טובי העיר, ומדוע אינו

 יכול לטעון שהוא שונאו או שסתם -

 כך אינו רוצה אותו, מבלי להסביר דבר.

 הלא כשם שזכותו של כל אדם לבחור את

 שלוחיו לכל דבר וענין, כך לכאו' תהיה

 לו זכות לבחור את שליחו להעלות את

 תפילותיו לפני הקב״ה. ובשלמא לאחר

 שכבר נתמנה אינו יכול למחות בקל

 משום דהש״ץ נהיה שורר על משרתו וכל

 דיני שררה אית בזה, כדברי הפוסקים,

 ואף אית ביה דין ירושה, שחזן שנפטר

 ממנים את בנו אחריו לש״ץ, כמש״כ

 הרשב״א והרמ״א (סעי' כ״ה). אך קודם

 שנתמנה, מדוע שלא ימחו במינוי בכל

 מחאה שהיא?

 ונראה דאה״נ יכול כל יחיד למחות

 במינוי החזן, גם ללא סיבה מספקת.

 אך מאחר ורוב הציבור רוצה את החזן

 כשלוחם, על כן יצטרך היחיד לחפש לו
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 בית תפילה אחר עם שליח ציבור כלבבו.

 והיינו דאה״נ ומדין מינוי הש״ץ יכול

 כל יחיד למחות. אך מאחר ובית הכנסת

 שייך לציבור ולא לכל יחיד ויחיד, לכן אי

 אפשר להתחשב בכל אחד ולאפשר לכל

 יחיד להביא חזן משלו.

 ודבר זה למדנו מדברי האור זרוע עצמו,

 שכתב בהמשך דבריו כך: ״ואם תאמר

 יעשו אותם שאינן מסכימים ש״ץ אחר.

 האיך יתפללו שנים כאחד, או זה בדרום

 וזה בצפון, היתכן כדרך הזה, ומאיזה

 כח יגרשום מביהכ״נ הזה לעשות ביכ״נ

 אחר״, עכ״ל. ואפשר להעמיס בדבריו ז״ל

 דמדין החזן יכול היחיד למחות, אך מדין

 מיקום החזן, היינו ביהכנ״ס, אינו יכול

 למחות בלא טעם הגון ע״פ טובי העיר.

 ד] ואולי יש להוסיף בדבר עוד, והוא

 שנכון שכל יחיד יכול למנוע מאחר להיות

 שלוחו. אך גם לש״ץ ישנה זכות להיות

 שלוחם של אלו שרוצים אותו. ומכיון

 וישנו ציבור שלם שחפץ בו, כיצד יוכל

 יחיד למנוע זאת ממנו בלא טעם הגון.

 ה] בזמן הזה: כתב המג״א דנראה דדוקא

 בזמניהם שהיה הש״ץ מוציא הרבים

 ידי חובתם בתפילתו, אז היה יחיד יכול

 לעכב, משא״כ עתה דכולם בקיאים

 בתפילה והש״ץ הוא רק לפיוטים וקדיש

 וברכו, אין כ״כ קפידא, עכ״ד.

 ובכף החיים כתב שהנה כל דברי המג״א

 הם דוקא קודם שנתגלה אורו הנפלא

 של האריז״ל, שגילה לנו שעיקר אורות

 התפילה באים ע״י חזרת הש״ץ. ומכיון

 שכן חזרה זכות היחיד למחות ביד ש״ץ

 שאינו רוצהו, כיון שחזרת הש״ץ מעלה

 את תפילותיהם של כל יחיד ויחיד. והנה

 גם אם כנים דברי הכה״ח, עדיין ישנה

 סיבה נוספת שלא לאפשר לכל יחיד

 למחות בש״ץ, והוא ע״פ הטעם הנוסף

 שכתבו הפוסקים והביאם המשנ״ב.

 והוא שבעוונותינו הרבים רבים מחזיקים

 במחלוקת בלי טעם וריח וכוונתם שלא

 לשם שמים, ולפי״ז לא יוכל היחיד

 למחות בלא טעם הגון ע״פ טובי העיר או

 הגבאים.

 ו] זאת ועוד יש להתבונן להכה״ח,

 מה דינו של יחיד שאינו מקשיב לחזרת

 הש״ץ והוא לומד בזמן זה או סתם יושב

 בטל, האם יכול הוא למחות במינוי

 הש״צ. דהנה יש לחקור בכל דין חזרת

 הש״ץ האם כשיש עשרה שמקשיבים

 לחזרה, נחשב שגם מי שלא הקשיב יצא

 ידי חובת חזרת הש״ץ מפני דהציבור

 בכללות יצא י״ח חזרת הש״צ וסו״ס גם

 הוא חלק מהציבור, או דילמא שמכיון

 ולא הקשיב, לא יצא. וידידי הר״י בחר

 הראה לדעת לדברי הפוסקים שמעיקר

 הדין א״צ להקשיב לחזרת הש״ץ (כי אם

 בסיום כל ברכה), כשיודע בבירור שישנם

 עשרה המקשיבים ומוכח שהשאר יוצאים

 י״ח. אולם אפשר לערער בזה, דזה שא״צ

 שכולם יקשיבו היינו מפני דתקנת חז״ל

 לחזור התפילה מתקיימת גם בעשרה,

 ואינה כלל דין בכאו״א אלא בחובת

 ציבור, ואכמ״ל בדבר.
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 ואולם אפשר דאם אנו באים לדון בדין

 הקשבה לחזרת הש״ץ מצד חכמת הח״ן

 ותורת האריז״ל, אזי חובה על כל אחד

 להקשיב למרות שישנם עשרה מקשיבים.

 ומפני שסגולת חזרת הש״צ באה ע״י

 שמיעה. (ושטחתי ספק זה קמיה מו״ר

 הגר״ח קנייבסקי וטען שאינו יודע פתרון

 הדבר לדעת האריז״ל), וצ״ע. ואם נתפוס

 לשון אחרון אזי יחיד שאינו מקשיב

 לחזרת הש״צ לכאורה לא יוכל למחות

 במינוי החזן.

 ז] לענין הלכה כתב המשנ״ב שרוב פורעי

 מגבית הכנסת או גבאי הקהל, קובעים את

 החזן. עיי״ש פרטי דינים נוספים בזה.



 צה

 הימן י״ח

 אמירת צ׳ פעמים ״משיב הרוח ומוריד הגשם

 א] כתב השו״ע (או״ח קי״ד, ח׳): בימות

 החמה אם נסתפק אם הזכיר ״מוריד

 הגשם״ אם לא, עד ל׳ יום בחזקת שהזכיר

 הגשם וצריך לחזור וכו׳, אם ביום א׳ של

 פסח אומר ברכת ״אתה גבור״ עד ״מוריד

 הטל״ צ׳ פעמים כנגד ל׳ יום שאומר אותו

 ג׳ פעמים בכל יום, משם ואילך אם אינו

 זוכר אם הזכיר גשם, הרי הוא בחזקת

 שלא הזכיר גשם וא״צ לחזור. והרמ״א

 כתב שה״ה אם אמר בשמיני עצרת צ׳

 פעמים ״אתה גבור״ עד ״מוריד הגשם״,

 אזי אם נסתפק אח״כ אם הזכיר או לא,

 חזקה שהזכירו.

ר דין זה שלאחר ל׳ יום אין לחוש  מקו

 שהאדם טעה, הוא בירושלמי פ״א דתענית

 ה״א דעד שלושים יום בחזקת שהוא למוד

 הוא מזכיר. וע״ז הוסיף מהר״ם מרוטנבורג

 לומר תשעים פעמים ״משיב הרוח ומוריד

 הגשם״ כנגד ל׳ יום שאמרו ג׳ פעמים בכל

 יום, וראייתו מב״ק כ״ד א׳ דאמרו גבי

 שור המועד ״ריחק נגיחותיו חייב, קירב

 נגיחותיו לא כל שכן״, ה״נ כיון דאחר

 ל׳ יום אם מסופק הוא, א״צ לחזור, כ״ש

 האומר תשעים פעמים ביום אחד. אמנם

 רבנו פרץ כתב דלא כן, דאין הנדון דומה

 לראיה, דהתם טעמא משום שהוחזק ליגח

 ואם הוחזק בשלש רחוקות, כ״ש בשלש

 קרובות. אבל גשם שנתקן בתפלה והדבר

 תלוי בהרגל לשונו, לא אמרינן הכי, עכ״ל

 הטור. ועי׳ בספר קה״י בב״ק שם בביאור

 מחלוקת הראשונים בזה.

 והמשנ״ב הביא דמדברי הגר״א

 ואחרונים נוספים משמע דהעיקר תלוי

 רק בל׳ יום, בין להקל ובין להחמיר, ולא

 באמירת צ׳ פעמים. והיינו שלהגר״א ז״ל

 מרחק הימים שבמשך חודש הם גורמים

 לזכור לומר את האזכרה העכשוית ולא

 חזרה על האזכרה צ׳ פעמים.

 ודבר זה, שאדם זוכר דבר ומתרגל אליו

 כעבור ל׳ יום, מצינו כמותו במקומות

 רבים, כגון בברכות נ״ט ב׳ דמברכים

 ברכות הראיה אחת לשלושים יום, והיינו

 דבזמן זה אדם אינו שוכח את אשר ראה

 קודם שלושים. ובר״ה ל״ה א׳ אמרינן

 דתפילה שהיא לפרקים כמו ל׳ יום צריך

 לסדרה. ואולי בזה גם נבאר מאמר חז״ל

 בפסחים (ו׳ א׳) של׳ יום קודם הרגל

 שואלין ודורשין בהלכות הרגל, והיינו

 שלפני כן אדם ישכח את אשר למד

 ורק בתוך פרק זמן זה דעתו עדיין על

 ההלכות. ואולי זה גם הביאור בסוכה ט׳

 א׳ בדברי ב״ש דסוכה ישנה ל׳ יום. ועיין

 ג״כ בביאור הגר״א ליונה ג׳ ג׳ דכתב
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 שלא תוקעים בשופר בער״ה מפני שדבר

 הנעשה ל' יום ברציפות החוש קהה בו.

 והקשה דודי ידידי הגרא״ש מאיר (הובא

 בקובץ מוריה קונטרס ר״צ) דהא ישנם

 הפסקות של שבתות שלא תוקעין בהם,

 ויישב מו״ר הגר״ח קניבסקי (מוריה

 רצ״א) דהגר״א לשיטתו דבמשך זמן

 של חודש אדם מתרגל גם לאמירת ״ותן

 ברכה״, ולא חיישינן לתפילות המוסף

 בשבתות שאינו אומרם בהם, כמש״כ

 הפוסקים. ויש להוסיף בזה גם פסוק

 מפורש (במדבר י״א, כ') גבי השלו, ״עד

 חודש ימים עד אשר יצא מאפכם״. הרי

 שהדבר המתרחש ברציפות של חודש

 קהה הרגש בו ומתרגלים אליו, והדבר לא

 תלוי במספר אכילות השליו אלא במשך

 תקופת החודש שאכלוהו.

 ג] ויש להסתפק האם אדם שמסופק

 האם אמר את האזכרה הנכונה, אך יודע

 שהוא אישית אינו טועה כעבור שבועיים,

 למשל, ואינו צריך משך זמן של חודש.

 האם עליו לחזור, שהרי חז״ל קבעו שאדם

 אינו שוכח רק כעבור חודש, או שדבר זה

 נאמר רק באדם רגיל שאינו יודע את משך

 הזמן מתי אינו חוזר לאזכרה הקודמת,

 וצ״ע. ומו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א

 כתב לי בזה: אם ברור לו אין חוזר.

 ד] ויל״ע באחד שאמר ״מוריד הגשם״

 במוסף של שמחת תורה, אך במנחה טעה

 ואמר ״מוריד הטל״. האם אזכרת ״מוריד

 הגשם״ דמוסף מצטרפת לו לאמירת צ'

 פעמים או לא. ולענ״ד אמירה זו תצטרף,

 כיון דאחר ששב חזר להרגלו הראשון,

 שוב הפקיע את אמירתו הראשונה, והוי

 כשור המועד דקי״ל בב״ק כ״ג ב' שאם

 נגח ג' פעמים נעשה למועד, אך אם

 שיחקו עימו התנוקות ולא נגחם, שוב

 חזר לתמותו.

 ואף שפשוט בסברה שאם למשל אמר

 עשרים פעמים ״מוריד הגשם״, ושוב

 טעה ואמר פעם אחת ״מוריד הטל״,

 שאין אמירה זו מבטלת את עשרים

 הפעמים, כיון שהרגל של עשרים פעם

 אינה מתבטלת באמירה הופכית אחת. אך

 כאן, שאמר רק פעם אחת ״מוריד הגשם״

 ושוב שב לאמירת ״מוריד הטל״, מדוע

 שאמירה זו תצטרף לאמירת צ' פעמים?!

 אך בפוסקים לא מצינו דבר זה, וצ״ע

 אמאי. וכתב לי מו״ר הגר״ח קניבסקי

 שליט״א בזה״ל: תלוי אם הכריזו.



 צז

 הימן י״ט

 אמירת ״ברוך שם״ בלחש בהדר יוכ״ק

 בחלק מבתי הכנסיות אומרים ״ברוך שם

 כבוד מלכותו לעולם ועד״ בלחש בתפילת

 יום כיפור קטן, וברוב בתי הכנסיות

 אומרים ״ברוך שם״ בקול רם. ועלינו

 לידע מקורות המנהגים ושורשיהם.

ר אמירת ״ברוך שם״ בלחש: כתב  מקו

 השו״ע (ס״א, י״ג): ״אחר פסוק ראשון

 צריך לומר ״ברוך שם כבוד מלכותו״

 בחשאי״. וכתב המשנ״ב: כשקרא יעקב

 אבינו ע״ה לבניו, ביקש לגלות להם הקץ

 וכו', ונסתלקה ממנו שכינה ולא הניחתו

 לגלותו. אמר לבניו: שמא יש בכם מי

 שאינו הגון? פתחו כולם ואמרו: ״שמע

 ישראל ה' אלוקינו ה' אחד״. פתח הזקן

 ואמר: ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם

 ועד״. ואמרו רבנן: היכי נעביד? נימריה,

 לא אמר משה. לא נימרה, הא אמר יעקב.

 תקנו לאמר אותו בחשאי, והוא היכר

 שאינו מן הפרשה הכתובה בתורה, רק

 יעקב אמרו. עכ״ל המשנ״ב.

 ואמנם ביום הכפורים אומרים ״ברוך

 שם״ בקול רם, כמש״כ השו״ע(תרי״ט ב').

 וביאר המשנ״ב: דהוא שירת המלאכים,

 וביוהכ״פ גם ישראל דומין למלאכים,

 עכ״ל. ולכאו' קשה, דהא הטעם שאומרים

 ״ברוך שם״ בלחש הוא משום דלא אמרו

 משה וא״כ מאי איכפ״ל דביוהכ״פ ישראל

 דומין למלאכים. ואכן בלבוש בהלכות

 יוכ״פ (שם) נקיט שאומרים ״ברוך שם״

 בקול רם מפני שמצינו במדרש שכשעלה

 משה למרום שמע למלאכי השרת שהיו

 מקלסין להקב״ה ברוך שם וכו', והורידה

 לישראל וצוה להם לאומרו בחשאי. משל

 לאדם שגנב חפץ מפלטרין של מלך ונתנו

 לאשתו ואמר לה אל תתקשטי בו אלא

 בצנעא בתוך ביתך. וכן כל השנה אומרים

 אותו בלחש, אבל ביוהכ״פ שאנו כמלאכי

 השרת, כדאמרינן במדרש וכו', אומרים

 אותו בפרהסיא ובקול רם, עכ״ל.

 ובאליה זוטא התקשה דמד' הש״ס

 והפוסקים בסי' ס״א משמע טעמא אחרינא

 בזה, ומשום דמשה לא אמרה, וכשאלתנו

 הנ״ל. והביא לבאר הדבר בשם מטה משה

 (סי' תתס״ח) דטעמא דמשה לא אמרה

 הוא משם שלא היו כולם בלבב שלם,

 ועדות שנמצא אחד מהם פסול, בטלה.

 ולכן תיקנו לאומרו בלחש, דאז מי שאין

 לבו שלם לא יאמרו כלל. אבל ביוהכ״פ,

 עם ה' אלה וכולם מייחדים בלב שלם,

 ע״כ. והאליה זוטא עצמו תי' דהנה איתא

 בפסחים (נ״ו א') דאם יש תרעומת המינין

 אומרין בקול רם, וביוהכ״פ דמתירין

 להתפלל עם העבריינים חיישינן קצת
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 לתרעומת המינין. (וביאור זה ביאר ג״כ

 מו״ר הגרש״מ זצ״ל בס׳ משאת המלך

 עה״ת, וכיון בזה לדברי הא״ז).

י ב׳ טעמא לכאורה בתפילת יו״כ  ולהנ

 קטן צריך לומר בלחש, דבתפילת יוכ״ק

 אין אנו מושלמים כביוכ״פ עצמו, וכן

 בתפילה זו לא נמצאים המינין, כפי

 שבאים הם רק לתפילת יום כיפור.

 והנה אם לא אומרים ״ברוך שם״ בקול

 רם משום שמשה לא אמרה, פשוט דזה

 דוקא בשעת אמירת ק״ש כסדרה, ולא

 שאנו אומרים סתם כך פסוק ד״ברוך שם״,

 שאינו מסדר התפילה וק״ש, דאז ודאי

 דאפשר לאומרה בקול רם. אולם להטעם

 של שירת המלאכים יש לדון האם בכל

 פעם שאומרים ״ברוך שם״, כדי לקבל ע״ע

 עול מלכות שמים, צריך לאומרה בלחש.

 א״ד שדוקא כחלק מק״ש, שאז הוא עיקר

 קבלת עומ״ש, צריך לשנות מצורת אמירת

 המלאכים ולאומרה בלחש.

 ונודעו ד׳ הערוה״ש (או״ח כה, יב)

 בביאור אמירת ״ברוך שם כבוד״ שאחר

 הנחת תפילין של ראש, וז״ל: ״ולכן

 נ״ל דברכת על מצות תפילין היא ברכת

 הודאה, בהיות מצוה זו הקשר הגדול

 שמקשר את ישראל לאביהם שבשמים,

 לזה אנו מברכים ברכת הודאה להודות

 להש״י על הטוב הזה, ובהיות שעיקר

 הקשר הוא בפסוק ״שמע ישראל״ ולכן אנו

 אומרים בשכמל״ו כמו שיעקב אבינו ענה

 כן בעת שהשבטים אמרו ״שמע ישראל״

 כדאיתא בפסחים נ״ו א׳״, עכ״ל ועיש״ע.

 ולפי״ז יש קצת לדון להסומכים בזה על

 הערוה״ש (עי׳ שו״ת שובה ישראל סי׳

 א׳ ובס׳ ברכת התפילין סי׳ ט׳ דע״ז סמכו

 בק״ק ויז׳ניץ לומר בשכמל״ו קודם הנחת

 תש״ר וכמנהג כ״ק האמרי חיים זצ״ל),

 האם ראוי לאומרו בלחש, דעניינו קבלת

 עומ״ש.

נותי בספרים וראיתי דברי הצל״ח  ובי

 בפסחים (נ״ו א׳) שביאר שעיקר הקפידה

 היא שנפסיק באמצע דברי משה בשבח

 שלא אמר הוא, כבשכמל״ו שאנו

 מפסיקין בו בין ״שמע״ ל״ואהבת״.

 וכתב: ״מזה הטעם למדתי זכות על קצת

 הקהלות הנוהגין כשמתענים בערב ר״ח

 אחר תפילת יו״כ קטן אומרים בשכמל״ו

 בקול רם, וקצת קראו עליהם תגר. ואני

 אמרתי שכיון שאומרים רק פסוק ראשון

 אין קפידא, שאין כאן הפסק באמצע דברי

 משה״, עכ״ל.

 ובשו״ת תורה לשמה (סי׳ קצ״ו) נשאל

 האם האומר פסוק ״ברוך שם״ צריך

 לאומרו בלחש. וכתב שכל שאינו אומרו

 בקריאת שמע אין צריך להיזהר לאומרו

 בלחש, שרק כשהוא מקיים מצות ק״ש

 ביחוד ה׳, שיש בזה הקריאה המשכת

 אורות מלמעלה, כפי סוד הדברים. אך

 בלימוד תורה בעלמא, אף דאית ביה

 מצוה, מ״מ הרי זה כשאר לימוד תורה

 ואין חשש לאומרו בקול.

י אילנא רברבא, הצל״ח והתורה  ולהנ

 לשמה, ניתן לומר ״ברוך שם״ בקול רם

 בתפילת יוכ״ק. אמנם מדבריהם חזינן
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 שכשקורא ק״ש לקיים מצוותה, צריך

 לומר בלחש בכל גווני. אולם מטין

 בשם הגר״ח מבריסק (תשובות והנהגות

 ח״ב סי' מ״ו) חידוש גדול טפי, שמנהג

 הגרח״ס זי״ע היה כשהתפלל ביחידות

 אמר ״ברוך שם״ שבק״ש בקול רם, משום

 שסבר שהמלאכים מתקנאים בישראל רק

 כשאומרים כן שירת המלאכים כדבר

 שבקדושה, וכמבואר בפייט שביוה״כ

 הנאמר סמוך לברכת יוצר אור ד״ברוך

 שם״ הוי כ״קדוש קדוש״. אבל ביחידות

 לא נחשב כאמירת דבר שבקדושה ולכן

 מותר לאומרו. ואולם מדברי הצל״ח

 והתורל״ש חזינן דלא כן, שדוקא שקוראים

 ״ברוך שם״ בלא סמיכות ל״ואהבת״

 שאמר משה, או שלא בשעת מצות ק״ש,

 אפשר לומר בקול. אך לא בהקורא את

 שמע ביחידות.

ן מנהג ישראל בזה: הגר״ש י  ולענ

 דבליצקי שליט״א (בקובץ מבקשי תורה

 התשנ״ו) כתב שמנהג קהילות הפרושים

 בירושת״ו לאומרו בלחש ביוכ״ק. אך

 ציטט מדברי מסגרת השולחן שעל

 קיצוש״ע שיש נהגו לאמרו ביוכ״ק בקול

 רם. ומעיד אני שבישיבת קול תורה נכח

 מרן רה״י הגרש״ז אוירבך זצ״ל בכל סדרי

 תפילת יוכ״ק והיו אומרים ״ברוך שם״

 בלחש.
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 הימן כ׳

 דברים שבקדושה כשמריחים ריח רע דבהמות

 מידי פעם בפעם מביאה הרוח בכנפיה

 ריחות רעים מדירי הבהמות של קיבוץ

 נחשונים הסמוך לאלעד. האם מותר

 לדבר ולהרהר בדברים שבקדושה, כאשר

 הריח העז הלזה נישא באויר עירנו?

 א] נאמר בתורה ״ושבת וכסית את צאתך

 כי ה׳ אלוקיך מתהלך בקרב מחנך וגו׳

 והיה מחנך קדוש ולא יראה בך ערות

 דבר״ (דברים כ״ג י״ד). חז״ל למדו

 מפסוקים אלו שכשאנו עוסקים בתורה,

 בתפלה ובדברים שבקדושה עלינו להזהר

 שלא תהא שם צואה מגולה או ריח רע

 (ברכות כ״ה א׳. שו״ע סי׳ ע״ט ואילך).

 כאשר הריח הרע אינו נמצא במקום בו

 אנו עומדים, איסור זה אינו מהתורה

 אלא מדרבנן (ביה״ל פתיחה לסי׳ ע״ט,

 השביעי). וי״א שגם כה״ג איסורו מהתורה

 (עי״ש ובספר אשי ישראל).

 ב] צואת אדם היא זאת שנאסרה, אך
 צואת בהמה חיה ועוף הותרה, כאשר אין

 בה ריח רע שדרך בני אדם להצטער מהם

 (שו״ע ומ״ב ע״ט ד׳). לגבי דיר בהמות

 נחלקו בדבר החיי אדם והקיצור שו״ע,

 האם דינם כצואת אדם או כצואת בהמה.

 והכרעת הביאה״ל (ד״ה אבל) דהדין עם

 החיי אדם אך לא מטעמיה, אלא מפני

 דרפת בקר הוא בכלל אשפה ובסתם

 אשפה אסרו אפילו בדאין ריחה רע מחמת

 חזקת אשפה שיש בה צואה עד שיבדוק

 (וכמובא בסי׳ ע״ו סעיף ז׳), וגם הקיצור

 שו״ע יודה לזה.

 והנה לפי״ז ברפתות דילן אשר בימינו

 היא בחזקת מקום שאין בה שום צואה

 אחרת מלבד צואת הבקר, ורק בזמנם

 הניחו שם צואה אחרת. א״כ להביאה״ל

 אין בזה דין צואת אדם ויהיה שרי, ורק

 להחיי אדם דמחמת הריבוי דצואת בקר

 נחשב לצואת אדם יהיה אסור.

ו מחלוקת ראשונים האם אפשר נ  ג] מצי

 לקרות דברי תורה באזור צואה הנמצאת

 בבית אחר. לדעת הרא״ש כאשר יושב

 ברשות אחרת והצואה אינה מדיפה ריח

 רע, אפשר לקרוא לידה. לדעת הרשב״א

 מותר דוקא כשאינה רואה אותה ואינה

 מדיפה ריח, אך לדעת רבנו יונה והרא״ש

 בשם רבני צרפת הפסקה זו מועילה גם

 לענין ריח רע. והמשנ״ב כתב שהאחרונים

 פסקו כדעת הרשב״א (או כדעת הרא״ש,

 עי׳ ביה״ל ד״ה אבל). והביה״ל הוסיף

 שמ״מ להרהר בדברי תורה מותר גם

 כשמריח את הריח הרע, משום שנאמר

 ״ולא יראה בך ערות דבר״ ובערוה נאמר
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 שמותר להרהר בד״ת. והקורא קריאת

 שמע או התפלל בשעה שהריח את הריח

 הרע, עליו לשוב ולקרותה עם ברכותיה

 ולשוב ולהתפלל.

ם אנשים רבים שנהנים להריח  ד] ישנ

 את ריח דירי הפרות ומתמוגגים מריחם.

 ריח הפרות אינו נחשב להם כריח צואה

 ומבחינתם עדיף שריח זה יהיה גם יהיה.

 ולכאו' יש להסתפק האם גם לאנשים אלו

 נחשב ריח מסוים זה לריח האסור באמירת

 דברים שבקדושה.

 והנה כ' השו״ע(ע״ט א') שצריך להתרחק

 ד' אמות ממקום שיכלה הריח ״אפילו אם

 יש לו חולי שאינו מריח״, והמקור חיים

 (שם) כתב שגם הסוגר את חוטמו או

 השופך בושם ומשו״כ אינו מריח, חייב

 להתרחק. אמנם עדיין יש לחלק, דהתם

 מיירי בריחות הרעים בעצמותם, ורק אדם

 מסוים זה אנו מריחם משום שחוש הריח

 שלו אינו מפותח. אך בנידונינו שלנו

 ישנם הסוברים שריח זה אינו ריח רע

 כלל, ואדרבה, הריח החריף קוסם להם,

 א״כ אפשר שכה״ג שרי. ואין להוכיח בזה

 מדברי המשנ״ב (פ״ה ד') שכתב שגם

 אומן עורות הרגיל בריח עורותיו, אסור

 להתפלל על ידם. דשאני עורות שריחם

 רע לכולא עלמא, ורק האומן התרגל לכך

 מפני התעסקותו הרבה בהם, וכמובן

 שאם היה פורש מעיסוקו זה, גם הוא

 היה סולד מריח העורות, ומשא״כ בריח

 הבקר שישנם כאלו הנהנים מהם גם מבלי

 להתעסק בהם טובא.

 ה] וידידי הרה״ג ר' דוד ברוורמן שיחי'

 אמר בזה שנראה שכה״ג מותר לדבר

 בד״ת, וכדכ' השו״ע ס״ס ע״ט שמותר

 לדבר בד״ת כשאחד מהתלמידים הפיח

 ״משום דאי אפשר, שהתלמידים קצתם

 גורסים וקצתם ישנים ומפיחים בתוך

 השינה״. וכתב המשנ״ב: משום דריח

 רע שאין לו עיקר הוא אסור רק מדרבנן,

 לכך לא גזרו בזה מפני ביטול תורה,

 עכ״ל. ואפשר שה״ה כאן, שא״נ שהוי

 ריח שאינו עיקר ואינו מדיף ריח באופן

 מיוחד, לא גזרו כה״ג. ולהוסיף סניף לזה

 דברי הראשונים גבי קול באשה ערוה

 שלא גזרו עליהם שלא ללמוד תורה

 משום ״עת לעשות לה'״. והר״י גוטליב

 העיר שיתכן שהתפשטות הריח נאסרה

 דוקא בהתפשטות טבעית ולא ע״י רוחות,

 שהרחת הריח עניינו ״מקום הצואה״ ולא

 כה״ג.
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 תפילין ומזוזה
 הימן כ״א

 מזוזה בביהמ״ד אשכנזי-הפרדי

 באלעד נחנכה בס״ד הקומה החדשה

 בביהמ״ד ״קול יעקב״ - ״מדרש אליהו״.

 חלוקת השימוש במקום היא שבימות

 החול לומדים בו אברכים, בכולל

 אברכים אשכנזי, כאשר בשבתות ויו״ט

 מתפללים בהיכל בני הקהילה הספרדית.

 זוהי גם צורת חלוקת הבעלות בביהמ״ד,

 כשהאשכנזים נחשבים לבעלים בימות

 החול והספרדים בעלים בשבתות. כעת

 נשאלה השאלה איזה מזוזות, כתב ב״י או

 כתב האריז״ל, צריך להניח בפתח מרכז

 התורה המשותף. [שאלה זו נוהגת גם

 למעשה בבניינים רבים, בהם מתגוררים

 יהודים הנוהגים במנהגי ב׳ המזוזות. דון

 מדברינו ואוקי באתרא].

ת עלינו לברר את הדעות י ש א ר  א] ב

 בענין כתבים אלו: אמרינן בשבת (קג,ב)

 ״וכתבתם״ שתהא כתיבה תמה, שלא

 יכתוב אלפין עיניין, עיינין אלפין, ביתין

 כפין וכו׳. ומשמע מינה דכל מה דבעינן

 להקפיד באותיות הס״ת הם דוקא בשינויי

 האותיות אך לא בצורת כתיבתם. וכן משמע

 מדברי הרמב״ם הלכות תפילין ומזוזה פ״י

 ה״א, דנקיט לפסולי כתב סת״מ ולא הביא

 לפסול שינוי צורת האותיות שבין הכתיבה

 האשכנזית לכתיבה הספרדית, ושינוי הצ׳

 ההפוכה וכו׳. וכ״כ הרא״ש (שו״ת כלל

 ג׳ סי׳ י״א) שהדבר ידוע שצורת האותיות

 בס״ת אינן שוות בכל המדינות, ומשונה

 כתיבת צורת האותיות באשכנז מצורת

 הכתיבה בארץ הזאת. ומ״מ אין פיסול

 בשינוי הזה. שלא הקפידו חז״ל אלא

 שלא יעשה ההי״ן חתי״ן וביתי״ן כפי״ן

 וכו׳. וכן ברמ״א או״ח ריש סי׳ ל״ו. וכ״כ

 רבים מפוסקי הדורות, כמובא בשו״ת

 נובי״ת יו״ד קע״א שכתב וז״ל: ״נלענ״ד

 שכל צורות האותיות שהביא ב״י בסי׳

 ל״ו אינן לעיכובא, שכל מה שלא נתבאר

 בגמרא אינו מעכב, וכמה שינויי אותיות

 יש בין כתב שקורין וועלי״ש ובין כתב

 הנקרא תמה, כי רוב צורות האותיות

 בכתב וועלי״ש אינם כפי שהם בב״י,

 וכי ס״ד לפסול הספרי תורות הנכתבים

 בכתב וועליש?!״ עכ״ל. וע״ע בנובי״ק

 סי׳ פ׳ ובשו״ת חכם צבי סי׳ צ״ט ובשו״ת

 מהר״ם גלאנטי סי׳ קכ״ד ובשו״ת צמח

 צדק יו״ד ר״ה ובשו״ת עין יצחק יו״ד

 סי׳ כ״ח ובפ״ת, ובדע״ק, ובס׳ אות חיים,

 ובס׳ מאסף לכל המחנות ריש סי׳ ל״ו,

 ובמקומות רבים. ובשער הכוונות גופא

 (ענין התפילין דרוש ב׳) כתיב שהשינויים

 באותיות בין האשכנזים לספרדים יש סמך

 לכולם בסתרי תורה.

ם הברכי יוסף (סי׳ לו) כתב בשם  אמנ
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 מהר״ם חביב ומהר״י מולכו שתפילין

 שנכתבו בכתב אשכנזי פסולים לספרדי,

 ובשו״ת יוסף אומץ דיליה (בסי' קמ״ג)

 כתב שלכן אין לספרדים לקרות ולעלות

 בס״ת אשכנזי. וכבר העירו שהחיד״א

 עצמו בס' לדוד אמת (סי' י״ג) הביא

 לדברי האריז״ל הנ״ל, שאלו ואלו דא״ח.

 ועי' בשו״ת חיים ביד (סי' פ״ג) שהכשיר

 ב' הכתבים ללא חשש. ועי' ג״כ בשו״ת

 יחווה דעת (ח״ב סי' ג') שאסף כעמיר

 גורנה וליקט דעות רבות בנדו״ד.

ם בספר מעשה רב החדש ובעוד  אמנ

 מספרי תלמידי אדונינו הגר״א ז״ל הביא

 שהגר״א ז״ל פסל בעוז את הצ' ההפוכה

 ואף קרע בעצמו כתב שכזה. ואמר הגר״א

 ז״ל שצ' הפוכה יסודה מתלמידי הצבי

 השבור שר״י. ונודעו בשער בת רבים

 דברי מרן החזו״א זצללה״ה שנטה לפסול

 הצ' ההפוכה (וכבחזו״א סנהדרין). ובס'

 אורחות רבנו (ח״א עמו' ל״ח) הביא

 שמרן הגרי״י קניבסקי זצ״ל אמר לאחד

 שכתב האריז״ל נחשב לספק דאורייתא

 ושיכתוב כתב ב״י. אולם אחר מכן אמר

 בעל הקה״י זצ״ל שא״א לפסול כתב

 האריז״ל, שהרי רוב הציבור משתמשים

 בכתב זה, ושבדיעבד אפשר לסמוך גם על

 כתב האריז״ל. ואמנם בשו״ת מנחת יצחק

 (ח״ד סי' מ״ז) ציטט את דברי מכתב

 הגר״י וועלץ זצ״ל, שהעיד שהראה למרן

 החזו״א את דברי החת״ס (אבהע״ז ח״ב

 סי' ח' ויו״ד סוס״י רס״ו) הכותב לעשות

 צ' מהופך, וכתב שהחזו״א הודה לדבריו

 שאין לפסול הצדיקי״ן המהופכין, לאור

 דברי החת״ס. אמנם פחמע״ד שמרן

 החזו״א מאד החמיר בדבר.

 ולפי״ז נראה דמאחר וגם חכמי הספרדים

 כתבו בספריהם שכתב ב״י כשר להם

 לכתחילה (ובדברי החיד״א שהחמיר בזה,

 כתבו כבר לפרוך מדברי עצמו, וכנ״ל),

 ומנגד, כתב האריז״ל אינו כשר לכו״ע

 וי״א דהוא ספק דאורייתא (וכד' הגריי״ק

 הנ״ל), וכן איכא עדות נאמנה מתלמידי

 אדמו״ר הגר״א ז״ל שקרע לכתב זה. א״כ

 נראה שמהיות טוב לקבוע מזוזה בכתב

 הב״י, הכשר לכו״ע.

 ומהגר״מ משולמי שיחי' שמעתי

 שבשעה שהוקמה ישיבת ״בית שמעיה״

 שלחו הם שליח למרן ה״קהילות יעקב״

 זצ״ל לשאול על הישיבה שתלמידיה

 ספרדים ורבותיה אשכנזים. והורה להניח

 מזוזות בכתב מרן הב״י, משום שהוא

 כשר לאשכנזים וספרדים כאחד.

 ב] עוד י״ל דאזלינן ביה בתר רוב השוהים

 בביהמ״ד. ומכיון ורוב השוהים במקום זה

 הינם אשכנזים בני תורה, הנוהגים בכתב

 ב״י. א״כ צריך להניח בביהכנ״ס מזוזת

 כתב זה. (והוא דוקא בביהכנ״ס, אשר

 אין לו בעלים עצמי כבעלי בית ודירה.

 אך כשישנו בעלים מוחלט וגמור, ללא

 כל מחייב למתפללים ולרצונותיהם, א״צ

 להתייחס לרוב הנכנסים, אלא לבעלים).

 ויש להתבונן האם אזלי' בתר רובא

 במקום שהכתב של הרוב פסול להמיעוט.

 דאפשר ומאחר שגם המיעוט צריכים
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 לשהות בבית עם מזוזה, והכתב דהרוב

 אינו כשר לשיטתם כלל, א״כ נמצא

 שהמיעוט שוהים במקום ללא מזוזה,

 ומי יימר לן למיזל בתר רוב, במקום

 שהמיעוט ייפגעו מכך. ומנגד, הלא מה

 נעשה והא א״א להניח ב׳ מזוזות, וא״כ

 מכורח המציאות ניזיל בתר רובא. ואולי

 אה״נ, ויצטרכו להפריד בין השותפים

 ולחלק את המקום, כדי שהנוהגים בכל

 כתב יניחו מזוזה בחדר שלהם, וצ״ע.

 ג] ובאמת הסברה הפשוטה מורה לקבוע

 כתב ב״י. דהנה כתב השו״ע (יו״ד רפו,

 ג): ״בית הכנסת אם יש בו דירה לשום

 אדם חייב במזוזה. הגה: ואם בית דירה

 בעזרה שלפני בית הכנסת, העזרה חייבת

 וביהכנ״ס פטור״, עכ״ל. והיינו דביהכנ״ס

 פטור ממזוזה. אולם גבי ביהמ״ד מצינו

 דכתב השו״ע (שם סעיף י׳) כך: ״בית

 המדרש פטור מהמזוזה, ואם יש בו פתח

 שרגיל לצאת בו לביתו, חייב במזוזה

 באותו פתח. וי״א שבית המדרש חייב

 במזוזה, ונכון לחוש לדבריהם. אבל

 לא יברך עליה״, עכ״ל. וביאר הש״ך

 דביהמ״ד לא דמי לביהכנ״ס דאינו חייב

 במזוזה, דביהמ״ד כיון שהתלמידים

 יושבים בו מהבוקר עד ערב דומה לדירה,

 עכ״ל.

 ולפי״ז נראה דודאי דאזלינן בתר לומדי

 ביהמ״ד, שהם מחייבים את קביעת

 המזוזה, ולא בתר מתפללי ביהכנ״ס,

 ששהייתם כאן אינה מחייבת את המקום

 כלל במזוזה. וע״כ נראה שיניחו מזוזה

 בכתב ב״י.

 ד] ושטחתי הדברים בפני רבנו הגר״ח

 קניבסקי שליט״א וכתב לי בזה בזה״ל:

 ״יפה פסקת״. וכן אמרני הגר״מ גרוס

 שליט״א ומטעמיה דכתב ב״י כשר לכו״ע

 ושיטת החיד״א שיטה יחידאה היא, וכן

 הסכים עימדי (במכתב) הגר״י זילברשטין

 שליט״א. והגר״מ מאזוז ראש ישיבת כסא

 רחמים השיבני (במכתב) בזה״ל: ״הכתב

 הספרדי (שכבודו קורא לו כתב האריז״ל)

 שחשש בו החזו״א מפני הצד״י ההפוכה

 ואמר שבא מהשבתאים, כבר נתברר שכך

 כתבו עוד בימי הרשב״א והר״ן. ולכן

 למעשה הכתב הספרדי והאשכנזי כשרים

 לכ״ע. אך הטענה שביהכנ״ס פטור

 ממזוזה יש בה צדק (ובחו״ל באי ג׳רבא

 לא הניחו מזוזה בביהכנ״ס כלל)״, עכ״ד.
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 הדבקת תופהן בהוף רצועת התפילין

 ישנם אנשים המדביקים בסוף רצועת

 התפילין של יד חתיכת ״סקוץ׳״ וכדומה,

 כדי שלא יצטרכו לתחוב את סוף

 הרצועה בגילגול הרצועה שעל פנים כף

 היד. ה״סקוץ׳״ מיקל על תפיסת הרצועה

 ואוחז אותה. ויש לדון האם אפשר לעשות

 כך ולהדביק את התופסן הלזה בסוף

 רצועות תש״י, מצידה הפנימי והחיצוני

 של הרצועה, ובזה החילותי בס״ד:

 א] כתב השו״ע (לג, ג): ״עור הרצועות

 צריך שיהיה מעור בהמה חיה ועוף

 הטהורים״. ועיין משנ״ב שהוא לעיכובא.

 ובשו״ע לעיל (לב, מח) כתב: ״אם ציפה

 הבתים מזהב או מעור בהמה טמאה,

 פסולים״. ולפי״ז יש לדון לאסור הדבקת

 גוף זר על גבי הרצועה, שאולי הוא כציפוי

 הרצועה, אשר נאסרה לכאורה לצפותה,

 (וכמו שנראה ממש״כ הרמב״ם, וכמובא

 לקמן).

ר הדין של ציפהו זהב או שעשאו  מקו

 מעור בהמה טמאה, הוא במנחות מב, ב.

 ושם פירש רש״י: ״וציפן זהב״ לתפילין,

 פסולות הבתים, דתיק של עור בעינן,

 דאפילו קשירתן אינן אלא רצועות במינן,

 כדאמרינן בהקומץ רבה״, עכ״ל ועי״ש.

 והמרדכי (הלכות תפילין י, א. הובאו

 דבריו בב״י ובב״ח) כתב דבעור של גוף

 התפילין איירי. וכתב הב״י שמשמע

 מדבריו שאם עשה את עור הבתים

 מבהמה טהורה ואח״כ ציפן זהב או חיפן

 בעור בהמה טמאה, כשר הוא. וכתב שכן

 משמע מדברי הטור. אמנם בהמשך כ'

 הב״י דהמרדכי חזר בו מדבר זה, ושכן

 נראה דעת הרמב״ם וגם הטור לא דק

 בלשונו.

ק בזאת את לשון הב״ח בהאי נעתי  ו

 עניינא: ״ואם ציפה הבתים בזהב או

 שעשאם מעור בהמה טמאה, פסולה.

 ברייתא בפרק נגמר הדין, ציפן זהב או

 שטלה עליהם עור בהמה טמאה פסולות.

 ופירש רבנו שעשה הבתים מעור בהמה

 טמאה, וכ״כ הרמב״ם (בפ״ג הלכה טו):

 העור שמחפין בו התפילין ושעושין ממנו

 הרצועות הוא עור של בהמה או חיה או

 עוף הטהורים, ואפילו נבלות וטריפות

 שלהן, ואם עשה מעור טמאים או שחפה

 בזהב, פסולות, עכ״ל. ונראה דבכלל

 מש״כ הרמב״ם ורבינו [הטור] שאם

 עשאם מעור בהמה טמאה פסולה, הוי

 נמי אפילו היו הבתים מעור בהמה טהורה

 ואח״כ טלה עליהם עור בהמה טמאה

 דג״כ פסולה, דגם כשטלה עליהם עור

 עשייה מיקריא, והיא דעת כל הפוסקים.
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 והכי משמע ממש״כ המרדכי ע״ש רבנו

 שמשון שהיה מסתפק אם יש לפסול

 תפילין שכורכין על כל פרשה ופרשה

 קלף, כמש״כ בשימושא רבא, משום

 דעובר על ״לא תוסיף״ כשכורך קלף

 שאינו צריך, דהוי יתור. וכתב ע״ז דאפשר

 דאינו עובר אלא כשעושה חמשה בתים,

 כדאיתא בפרק הנחנקין. אבל קלף זה אינו

 אלא להגן בעלמא וכשר. ואין להביא

 ראיה מדתניא ציפן זהב או שטלה עליהן

 עור בהמה טמאה דפסול, מכלל דאם טלה

 עליהן עור בהמה טהורה דכשר, דאיכא

 למימר דעור ע״ג עור פסול אפילו הכל

 מבהמה טהורה משום ״לא תוסיף״, וכאן

 איירי בעור של גוף הבתים דפסול מבהמה

 טמאה, אפילו אין שם עור על גבי עור.

 ואח״כ כתב דמיהו מלשון בטלה עור על

 גבי עור מבהמה טמאה דוקא פסולה, אבל

 בטלה עור על גבי עור מבהמה טהורה

 כשרה, וכמש״כ בשימושא רבא. ואח״כ

 כתב דמ״מ קשה האיך טולה עור ע״ג עור,

 דאז מכסה השיני״ן, כך הם דבריו למעיין

 שם. אבל בטלה עור בהמה טמאה ע״ג

 עור טהורה, לא יעלה על הדעת להכשירו,

 דפשיטא דפסול לדברי הכל. והב״י הבין

 מדברי המרדכי שאם עשה הבתים מעור

 בהמה טהורה, אע״פ שציפה אח״כ בזהב

 או בעור בהמה טמאה כשר, ושכן נראה

 מלשון רבינו, ושרי לה מריה לא חשש

 לדקדק הפשט במרדכי מתחילתו ועד

 סופו״, עכ״ל הב״ח.

ו למדים שרבותינו אלו פירשו  נמצאנ

 הלכה זו באופן שציפה הבית בזהב או

 בעור טמאה, לאחר שחיפה את הפרשיות

 בעור כשר. אמנם הנוב״י (קמא סי׳ א)

 האריך למעניתו וכתב שמדברי רש״י

 והרמב״ם הנ״ל ומדברי הר״ן במגילה

 (טו, ב מדפי הרי״ף) מוכח שאיסור זה

 נאמר באופן שחיפה את הפרשיות בזהב

 או בעור בהמה טמאה, מבלי לחפותם

 תחילה בעור בהמה כשרה. והנוב״י כתב

 שכן הוא גם דעת המרדכי הנ״ל והאריך

 בדבר, עי״ש. ועיין ריטב״א גיטין (מה,

 ב) דמוכח כן מיניה, שעשה הבתים עצמן

 זהב, ועי׳ מאירי שם שציפן זהב אינן

 פסולות מדינא, אלא רק הוי דרך החיצון,

 שיצא ממצות ״למען תהיה תורת ה׳

 בפיך״. ורבים חלקו ופלפלו על דבריו, עי׳

 שו״ת עמק הלכה (לרבי זאב וואלף) סי׳

 ח, שו״ת זכר אברהם סי׳ יב, שו״ת דברי

 חיים ח״א או״ח סי׳ א וח״ב או״ח סי׳ ז,

 נשמת אדם כלל יד אות ג, שו״ת משיב

 דבר ח״א סי׳ ד ובעוד מקומות רבים.

 ב] עוד עלינו להבין מדוע נאסר לצפות

 הבית בזהב והאם ייאסר לצפות הבית גם

 בדברים אחרים. והנה רש״י ז״ל, שהבאנו

 דבריו לעיל, נקיט דאין לצפותן זהב משום

 דתיק של עור בעינן, וליכא. אמנם רש״י

 במגילה (כד, ב) כתב שאסור לצפות זהב

 משום דבעינן ״מן המותר בפיך״, וכ״כ

 הר״ן הנ״ל. ואכן הנוב״י כתב להקשות

 ע״ז בזה״ל: ״ואמנם גוף דבריו [של הר״ן]

 שכתב לפסול זהב מטעם ״מותר בפיך״

 וכו׳, הוא תמוה בעיני, דאטו זהב אסור

 ״בפיך״, ועד כאן לא ממעטינן מ״בפיך״

 אלא בהמה טמאה, אבל זהב מאי איסור
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 ומאי היתר שייך בו״, ע״כ קושית הנודע

 ביהודה ז״ל.

 על מדוכת הנוב״י עמדו רבים וטובים.

 הנשמת אדם (שם) ועימו בעל שו״ת מים

 טהורים (או״ח סי' א), השפת אמת (מגילה

 שם) ובשו״ת בית שערים (או״ח סי' כה)

 תירצו דשתי דרשות נדרשו מפסוק זה

 של ״מן המותר בפיך״, דבעינן שיהיה

 מן המותר בפיך ולא מבהמה טמאה,

 וגם שיהיה בפיך, היינו מדבר הנאכל,

 לאפוקי מדברים שאינם נאכלים. וכ״כ

 בספרים רבים ונוספים (עי' שו״ת איש

 מצליח או״ח סי' ח, שו״ת חתן סופר שער

 הטוטפות ספכ״ב, ערך ש״י או״ח סי' לב

 ועוד).

 גם הגרע״א ז״ל בדרוש וחידוש הקשה

 כן וכתב שהיא הלכה למשה מסיני דבעינן

 עור, וה״מ בשבת (דף קח) דאיתא התם

 דמש״ה כותבין ע״ג עור של עוף, משום

 דעור של עוף עור מיקרי, ומשמע אם

 לא נקרא עור לא היו כותבין, עכ״ל. ועי'

 שו״ת משיב דבר להגאון הנצי״ב ז״ל

 שפליג עליו.

 ומ״מ הראנו לדעת שאיסור זה של ציפוי

 הבית נלמד מ״בפיך״ או מהללמ״מ שיהיה

 דוקא מעור. וא״כ ל״ש זהב ול״ש כל

 ציפוי אחר, וכדוגמת ״סקוץ'״ וכיוצ״ב.

 ג] עוד יש לידע האם איסור ציפוי הבית

 הוא כדין ציפוי הרצועות.

 ומדברי רש״י במנחות, שכתב שציפוי

 הבית פסול משום דבעי' עור דוקא,

 וכפי שמצינו דבעי' רצועות במינן, חזינן

 בפירוש דהרצועות ודאי צריכות להיות

 רק מעור בהמה טהורה וציפויין נאסר.

 ועי' בשו״ת משיב דבר הנ״ל שחכך

 בדעתו שכל מקור ציפוי הבית נילף

 מהללמ״מ דרצועה. אך דחה זה לבסוף

 משום דמצינו במנחות ל״ה דאיכא תנאי

 דס״ל דרצועות של תכלת וארגמן כשרות.

 ונהי שהוא מגונה כדאיתא התם, מ״מ זה

 אינו אלא במראה, אבל עיקר הרצועות

 היה גם מבחוץ של צמר. ונהי דאפשר

 לדחוק ולומר דגם עיקר הרצועות היו

 של עור מבחוץ ורק מבפנים היו צמר

 תכלת וארגמן. אבל הלשון, שהיה קושר

 בלשונות של תכלת, משמע שהיה עושה

 רצועות תכלת, עכ״ל. [ואגב, חזינן מדברי

 הנצי״ב דאף א״נ דבעינן שהרצועות יהיו

 מעור, מ״מ בחלקן הפנימי לא איכפ״ל

 שיהיו עליהן חוטי תכלת וצמר. וא״כ

 לכאו' ה״ה לרצועת דבק הסקוץ' הנמצאת

 כלפי פנים הרצועה]. אמנם קצ״ע אמאי

 נקט רש״י ״פסולים בתים״, ולא נקט נמי

 רצועות. וא״ש לפי״ד הנוב״י שכתב דבא

 לאפוקי שהפרשיות לא נפסלו ע״י הציפוי

 ואפשר להעבירם אח״כ.

 וכן נראה מדברי הרמב״ם שכתב (תפילין

 ג, טו): ״העור שמחפין בו התפילין

 ושעושין ממנו הרצועות הוא עור של

 בהמה חיה או עוף הטהורים וכו' ואם

 עשה מעור טמאים או שחפה תפילין בזהב

 פסולות״, עכ״ל. הרי לנו שדימה רצועות

 ובתים בהאי דינא וכוללם יחד.

 ואמנם אכתי י״ל דאינו שייך ברצועות,



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 אם נאמר שפסול זה של ציפוי הוא משום

 האיסור שהבית לא יראה את פני האויר,

 כבסנהדרין (פט, א), וזה שייך רק בבתים

 ולא ברצועות. (ועיין שאלת הרב השואל

 בנוב״י הנזכר, שאלת רבי יצחק הכהן

 רפפורט ז״ל אבד״ק בון. והיא נדפס״ה

 בשו״ת תירוש ויצהר בקונטרס תפארת

 בנים סי׳ ב, וכמובא ג״כ בריש לקוטי

 ההערות נוב״י מהדורת מכון ירושלים,

 עי״ש שכתב דזהו מקור הדין, עי״ש). וזה

 אינו, לפימש״כ דזה אינו טעמא דמילתא,

 ולו מפני שבתש״י אין איסור שכזה. עיין

 תוס׳ מנחות (לה, א ד״ה מעברתא),

 הלק״ט להרא״ש (מנחות הלכות תפילין

 סי׳ ז), רבנו ירוחם (תולדות אדם נתיב יט

 ח״ד) ועוד. וביותר שכבר כתבו הפוסקים

 דאיסור זה נאמר רק באופן שהשי״ן

 מוסתר, עי׳ ב״י ומשנ״ב כאן. זאת ועוד

 שהתוס׳ (מנחות לה, א ד״ה מעברתא)

 כתבו שחסרון ראיית פני האויר אינו

 כשחלק מהבית מגולה.

 ולפי כל הנאמר משמע שאין כל הבדל

 בין ציפוי כללי לבין ציפוי חלקי. דסו״ס

 מן המותר בפיך בעינן וליכא. ועי׳ בנוב״י

 ובנשמ״א הנ״ל שהגם אם שרי לצפות

 הבתים בדבק שמדביק את שחרותם, מ״מ

 זהו דוקא כשא״א לגרד ולהסיר את ציפוי

 זה. אך כשאפשר להסירו ולגרדו, ודאי

 שאסור לעשות כן. ועי׳ ג״כ בנוב״י שכתב

 שהגם שציפוי לנוי בטל לעור הבתים.

 מ״מ דבר שלא לנאותו עביד, אלא כי

 אם להציל ידיו שלא יתלכלכו, וכהא

 דיששכר איש כפר ברקאי (בפסחים נז,

 א), לא נחשב לנוי ואינו בטל לגביו. וא״כ

 לכאו׳ ה״ה בציפוי ״הסקוץ׳״ שאין עניינו

 נוי אלא הודבק מטעמי נוחות, שאינו

 מתבטל.

ם בחגיגה (כו, ב) אמרינן שהשולחן  אמנ

 והדלובקי שחיפן בשיש טהורין, ולא

 בטיל הציפוי לגביה אפילו לקולא.

 ובשאלת הגר״י כהנא רפפורט, ששאל

 להנוב״י (וכמובא בריש לקוטי הערות

 למהדורת הנוב״י הוצאת מכון ירושלים)

 פילפל בארוכה שאפשר שהכלי גופא

 בטל להציפוי. והנוב״י (בד״ה והנה הב״י

 ובד״ה ומה) השיב לו שכשמשתמשים

 על גב הציפוי, או כשהציפוי חשוב הוא

 כציפוי זהב, אזי לא בטל הוא לכלי. אך

 בציפוי התפילין, שהתפילין נחשבים הם

 לעיקר, משום שעיקר תשמישן הם למצות

 תפילין, אזי הציפוי בטל.

 ולפי״ז י״ל דהכא שציפוי ה״סקוץ׳״

 אינו אלא טפל לתפילין ותועלתו מזערית,

 ע״כ אפשר שהציפוי בטל לרצועה ונחשב

 כמאן דליתא. (ומ״מ נראה דאינו מפריע

 לעור הרצועות, עי׳ בנוב״י ד״ה ומה,

 ודו״ק), וצ״ע.

 ד] והלום יש לדון בהא דדבק הסקוץ׳

 מחובר לרצועה ומודבק אליה, האם הוא

 חסרון או מעלה. והנה בשו״ת תשורת

 ש״י (ח״א סי׳ תקיב) דן לגבי התיק הקטן

 המונח על תש״י האם שרי להניחו. ודן

 האם יש לדמותו להא דציפן זהב שפסול.

 וכתב די״ל דשאני ציפן זהב דעשה כן ע״מ

 שישאר שם לעולם והוי כחלק מהתפילין



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 ולכן מיפסל ומשא״כ הבית הקטן שע״ג

 התפילין שאינו חלק ממנו, ושרי. וכן כתב

 בשו״ת זכרון יהודה (סימן ט') שציפוי

 זהב בטל להתפילין, משום שהזהב קבוע

 ומחובר לבית. משא״כ התיק הנ״ל אינו

 מחובר לבית ואינו בטל לו. ועי' שו״ת

 נודע בשערים תנינא ב' ובספרי משנת

 תפילין (נספחים אות ה'). נמצא שזה

 שדבק הסקוץ' דבוק לבית הוא גריעותא,

 שהרי הוא כחלק מהתפילין, וא״נ שאינו

 בטל לגביו נמצא שציפהו בדבר האסור.

 והנה הכא מיירי בהדבקת הסקוץ' על

 חלק הסופי של הרצועה, המגולגלת על

 כף היד. ורצועה זו בד״כ הינה יותר מאורך

 שיעור הרצועה, המובא בשו״ע (כז, ח)

 שהיא כדי שתקיף את הזרוע ויקשור ממנה

 הקשר ויכרוך ממנה ג' אצבעות ויקשור,

 או שיוסיף ע״ז שיעור ו' או ז' כריכות.

 ולפי״ז יל״ע האם שרי להדביק דבק

 הסקוץ' אחר מקום השיעור ההלכתי של

 הרצועה, כאשר הסקוץ' מודבק על יתרת

 הרצועה. ובזה יש להביא את ספק הביאור

 הלכה (לג, ג ד״ה רצועות) שכתב וז״ל:

 ״ומסתפקנא האם מן התורה די בכל אחד

 עד כדי שיעורו, והשאר הוא למצוה ולנוי

 בעלמא. או דלמא כיון דהיא מחוברת

 כולה כחדא, צריכה להיות כולה שחור.

 וקצת ראיה לזה מקושית הגמ' במנחות

 (לה, א) קתני מיהת בין ירוקין וכו', דלא

 משני בהיתר על השיעור ולא היה מקשה

 עוד אי מבפנים וכו'. ויש לדחות דס״ל

 להגמרא דלא היה הברייתא מתיר עכ״פ

 מדרבנן לצבוע בשני גווני מצד אחד

 משום דמיחזי כמנומר, עי' במג״א סק״ז,

 וצ״ע״, עכ״ל. הרי לנו שהביה״ל הסתפק

 האם ישנם את דיני הרצועות לאחר מקום

 שיעורו, ומפני דכולה מחתא חשיבא.

ם אכתי יש להסתפק האם ספק  אמנ

 הביה״ל הוא רק לענין שחרות הרצועה

 או גם ליתר דיניו. דהנה כתבתי במק״א

 להקשות סתירה מהנ״ל על דברי המשנ״ב

 בהלכות סוכה (תרמה, ח) שכתב

 שכשנעקרו רוב עלי הלולב, הלולב פסול.

 וכ' בשם הבכורי יעקב שיש להסתפק

 בלולב ארוך יותר מהשיעור הדרוש,

 שנשברו רוב עליו, אך עדיין כמות העלים

 הכשרה שנשארה, מספיקה היא לרוב

 שיעור לולב כשר. האם אזלינן בתר רוב

 הלולב ופסול, או אחר השיעור הכשר,

 וכתב (בשעה״צ שם, וכן הוא בספר בכורי

 יעקב) שנראה שאם רוב השיעור הכשר

 נמצא בראש הלולב, אזי הלולב כשר.

 שהרי אם ירצה לחתוך את חלקו התחתון

 והפסול יעמידנו על שיעורו. וצ״ע מדברי

 עצמו בביה״ל דנן, שנשאר בזה בצ״ע.

 דאמאי לא פשט את ספיקו כפי שפשטו

 גבי לולב ואמר שמאחר ואפשר לחתוך

 את אורך הרצועה שלאחר השיעור, ע״כ

 לא איכפ״ל שהכל כחדא מחתא, ותוכשר

 הרצועה, אף שסופה אינה שחורה.

 וחד מן תירוצא אשר כתבתי שם בעוניי

 הוא די״ל דאה״נ ופשיטא ליה להמשנ״ב

 שחלק היותרת על שיעור הלולב והרצועה,

 אינו נחשב לחלק מהרצועה והלולב.

 אך כשהחלק התחתון של הרצועה



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 אינו שחור, א״כ מפריע הוא, מבחינת

 המציאות, לשחרורית חלקו העליון,

 שהרי סו״ס מחובר הוא אליו וכחדא

 מחתא חשיב. ומשא״כ בלולב, שהצורך

 בעלים נועד רק כדי להגדירו כלולב כשר.

 וממילא לא איכפ״ל שחלקו התחתון אינו

 מוקף בעלים כשרים. דבזה ל״ש שהחלק

 החשוף ״מאפיל״ על חלק העלים, מכיון

 שהעלים אינם סיבה, אלא רק סימן.

 ולפי זה י״ל שהביה״ל מסתפק דוקא

 בדין שחרות הרצועה, אך לא ביתר דיניו.

 ובשעה שיצבע את הסקוץ׳ בשחור, לבל

 יפריע לשחרוריות הרצועה דלעיל, שוב

 ליכא חסרון.

 ויש להוכיח טובא שהביה״ל מסתפק

 בדבר רק לענין שחרות הרצועה, דהנה

 כתב השו״ע (כז, יא) שצריך שיהיו

 רצועות התפילין לצד חוץ ולא יתהפכו,

 בין של יד ובין של ראש. וכתב המשנ״ב

 (ס״ק לח): ואין להקפיד שלא יתהפכו

 אלא מה שמקיף את הראש ואת הקיבורת

 פעם אחת. אבל מה שכורך אחר כך וכן

 מה שמשתלשל לפניו מהרצועה של

 תפילין של ראש, אין צריך להקפיד כלל

 שלא יתהפך, לפי שאינו מעיקר המצוה.

 ומ״מ משום נוי המצוה ראוי להפוך שיהא

 לצד חוץ אפילו בהמותר, עכ״ל. הרי לנו

 שפשוט לו לבעל המשנ״ב שבמקום שאינו

 חלק מהרצועה מצד הדין, אין להקפיד בו

 כדיני רצועה.

 וכן חזינן מדברי השו״ע והמשנ״ב בסי׳

 לג סעיף ה, שאם נפסקה הרצועה י״א

 שמה שמקיף ממנה הראש, ובשל יד

 כדי שתקיף הזרוע, לקשור התפילין עם

 הזרוע וכדי שתמתח עד אצבע אמצעית

 ויכרוך ממנה על אותו אצבע ג׳ כריכות

 ויקשור, אין להם תקנה לא בקשירה ולא

 בתפירה, וכל יתרון האורך שהוא בשביל

 שכורך הרצועה כמה פעמים סביב הזרוע

 ובשל ראש מה שתלוי ממנה, אין התפירה

 והקשירה פוסלים בה, עכ״ל השו״ע.

 וחזינן שישנו הבדל מהותי בין חלק

 הרצועה הדרוש מדינא, לבין חלקה השני

 של הרצועה, ובזה המשנ״ב לא הסתפק

 כלל ועיקר. אלא כמשנ״ת, שדוקא לגבי

 דין שחרות מספק״ל, וממילא זה לא שייך

 לנדו״ד, כאשר צובע את הסקוץ׳ בצבע

 שחור הנראה לנוי כרצועה.

 ה] עוד יש לכתוב בדבר ולדון כשהסקוץ׳

 מודבק על חלקה הפנימי של הרצועה,

 האם יש לחוש לחציצה ברצועות.

 ונראה שאין לחוש לזה, לפימש״כ

 הרמ״א בשם הרשב״א, שהגם שאסור

 שיהא דבר החוצץ בין תפילין לבשרו.

 מ״מ זהו דוקא בתפילין, אבל ברצועות

 אין להקפיד בדבר. וכתבו הפוסקים (עי׳

 משנ״ב) שיש להקל בזה רק במה שאינו

 שייך לעצם קשירת התפילין, וי״א שגם

 במקום הכריכות אפשר להקל בזה רק

 בדיעבד (פרמ״ג). אך הכרעת המשנ״ב

 היא שבמקום הכריכות יש להקל. ועיין

 שו״ת יד אליהו סימן ג. והיינו שאף א״נ

 שיש להחמיר בחציצה ברצועות, זהו דוקא

 במקום השייך לקשירת התפילין ולנספחיו



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 (כמקום ז' הכריכות, שאינן מעכבין מעיקר

 הדין, כבשו״ע כז, ח). אך בסוף הרצועה,

 אשר אינה משמשת לקשירה או להנחה,

 ל״ש מושג של חציצה.

 ו] סוף דבר הבאנו הנרלענ״ד בענין.

 ולענין הלכה למעשה כתב לי מו״ר מרן

 הגר״ח קניבסקי שליט״א שאין ראוי

 להשתמש בדבק סקוץ' כגון דא לצרכי

 רצועת התפילין. וכן שמעתי מהגר״מ

 גרוס ומהגר״י זילברשטין שליט״א.



 קיב

 הימן כ״ג

 ההבדל בין לולב פהול לרצועת תפילין

 א] המשנ״ב בהלכות סוכה (תרמ״ה

 סק״ח) כתב שכאשר נעקרו רוב עלי

 הלולב, הלולב פסול. וכתב בשם הביכורי

 יעקב שיש להסתפק בלולב ארוך יותר

 מהשיעור הדרוש, שנשברו רוב עליו. אך

 עדיין כמות העלים הכשרה שנשארה,

 מספיקה היא לרוב שיעור של לולב כשר.

 האם אזלינן אחר רוב הלולב ופסול, או

 אחר רוב השיעור וכשר. וכתב (בשעה״צ

 שם, וכן הוא בס' בכורי יעקב) שנראה

 שאם רוב השיעור הכשר נמצא בראש

 הלולב, אזי הלולב כשר. שהרי אם ירצה

 יוכל לחתוך את חלקו התחתון והפסול

 ויעמידנו על שיעורו.

 ב] ויש להקשות על דבריו מדברי עצמו

 בהלכות תפילין (סי' לג), שנאמר שם

 שהלכה למשה מסיני להשחיר הרצועות,

 וכתב הביאור הלכה (ד״ה רצועות) וז״ל:

 ״ומסתפקנא האם מן התורה די בכל אחד

 עד כדי שיעורו והשאר הוא למצוה ולנוי

 בעלמא, או דילמא כיון דהיא מחוברת

 כולה כחדא, צריכה להיות כולה שחור״,

 עכ״ל. וצ״ע אמאי לא פשט המשנ״ב

 את ספיקו כפי שפשטו גבי לולב ואמר

 שמאחר ואפשר לחתוך את אורך הרצועה

 שלאחר השיעור, ע״כ לא איכפ״ל שהכל

 כחדא מחתא, ותוכשר הרצועה, אף

 שסופה אינה שחורה, וצ״ע.

 ג] ונראה לתרץ בזה במספר אופנים (אך

 בסוף דבר הדברים אינם מתיישבים עדיין

 על כל לב, ותן לחכם ויחכם עוד): שונה

 דין חיוב השחרות בתפילין מדין הצורך

 בעלים כשרים בלולב. שבתפילין נאמר

 בהלכה למשה מסיני שעל הרצועה להיות

 שחורה, וממילא כל עוד זאת רצועתו,

 אף שיכול הוא לחותכה, עליה להיות

 שחורה. ואה״נ אם אכן יחתכנה אין בכך

 כל חשש, אך כל עוד לא חתכה לאחר

 אורך שיעורה, נאמר בהלל״מ שעליה

 להיות שחורה. וממילא יש להסתפק

 שפיר האם אזלי' בתר רוב שיעור הרצועה

 או שמכיון וסו״ס זוהי רצועתו כיום,

 עליו להשחיר את כולה. אולם בלולב לא

 נאמר דין שיהיו בו עלים, (וכשם שנאמר

 שעל רצועה להיות שחורה. אלא שכשיש

 בלולב רוב שיעור של עלים, נחשב הוא

 ללולב, והיינו דנאמר שלולב פירושו מקל

 שדרה ועלים המקיפים רוב ד' טפחים.

 וא״כ מכיון שבלולב זה יש רוב ד' טפחים

 מכוסה בעלים, אזי שם לולב בו, ומה

 שחלקו התחתון אינו מוקף בעלים, זה לא

 איכפ״ל, כיון שסו״ס שם לולב עליו).

 ובזה שונה לולב מרצועת תפילין.

 שהשחרות ברצועה לא נועד להגדיר את
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 הרצועה ולומר שמבלי שחרות אין זה

 רצועה, אלא דנאמר ביה דרצועה צריכה

 להיות שחורה. וממילא כל זמן שסוף

 רצועתו אינה שחורה עליו להשחירה,

 אף שהוא יותר משיעור הרצועה. אך

 משא״כ בלולב, כל הא דבעי׳ לעלים הוא

 כדי לקבעו כלולב. ומכיון שיש בו רוב ד׳

 טפחים עלים כשרים, נחשב הוא ללולב

 כשר והשאר לא איכפ״ל. וגיסי הרב

 יצחק צבי שוגרמן שליט״א הוסיף סברה

 נכוחה, והיא ששאני רצועה ששיעורה

 משתנה מאדם לאדם, לפי גודלו ואורכו.

 אך בלולב הוא שיעור קבוע, ד׳ טפחים

 בכל גווני.

 ד] עוד י״ל דאה״נ ופשיטא ליה

 להמשנ״ב שהחלק שיותר על שיעור

 הלולב והרצועה אינו נחשב לחלק

 מהרצועה והלולב. אך כשהחלק התחתון

 של הרצועה אינו שחור, א״כ מפריע הוא,

 מבחינת המציאות, לשחרוריות חלקו

 העליון, שהרי סו״ס מחובר הוא אליו

 וכחדא מחתא חשיב. ומשא״כ בלולב,

 שהצורך בעלים אינו אלא כדי להגדירו

 כלולב כשר, וממילא לא איכפ״ל שחלקו

 התחתון אינו מוקף בעלים כשרים. דבזה

 ל״ש שהחלק החשוף מאפיל על חלק

 העלים, מכיון שהעלים אינם סיבה, אלא

 רק סימן להיותו לולב כדבעי.
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 א. כתיבה באיטר יד.

ת קג, א. באיטר יד שנו. והקשה ב  א] ש

 הר״ן דתבטל דעתן דאיטרי יד אצל כל

 אדם, וכדמצינו בהוצאה דאנשי הוצל

 דהוציאו ע״ג ראשם ולא על כתפיהם

 ככל אדם. ותי' הר״ן וז״ל: תירץ מורי

 נר״ו דאנשי הוצל שיכולין להוציא משא

 על כתיפם והם מוציאים על ראשם הוא

 דתבטל דעתם אצל כל אדם, אבל הכא

 דלא אפשר בימינו אינו דין שתבטל דעתו

 אצל כל אדם, עכ״ל. והקשה השפ״א

 דא״כ אמאי השולט בב' ידיו חייב, והא

 יכול לכתוב בימין, וצ״ע, עכ״ד.

 ואמנם צ״ל דכוונת הר״ן לחלק בין

 מציאות שנתווצרה ע״י דעת האדם לבין

 מציאות טבעית. והיינו דמאחר וישנם

 איטרי יד, א״כ ישנם ב' סוגי כתיבה,

 בימין לכ״א ובשמאל לאיטר, וממילא

 חייבים ע״ז. והסימן לדבר זה, שכתיבת

 שמאל דאיטר היא מציאות גופנית ולא

 דבר שנוסד ע״י דעת גרידא, הוא בסימן

 הדבר שהאיטר אינו יכול לכתוב בימין

 ואין הדבר תלוי בדעתו. וממילא לפי״ז

 פשוט דגם השולט בב' ידיו יתחייב, דאף

 שיכול לכתוב בימין, מ״מ ישנה מציאות

 כתיבה דשמאל לאיטרי יד. וע״ע תוד״ה

 ואת״ל, בדף צ״ב ע״ב.

 והנה המרדכי (בהלכות תפילין) כ'

 דהשולט בב' ידיו לאחר שהרגיל עצמו

 לכך לא נחשב כלל לאיטר, והוכיח כן

 מדברי הש״ס דילן דתי' דאיירי בהשולט

 בב' ידיו ולא תירץ הש״ס דהרגיל עצמו

 לכך. וסברת דבריו צ״ת לכאורה. אולם
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 לדברינו מחוורים דבריו שפיר, דדוקא

 אדם שמציאות הכתיבה הטבעית גורמת

 לו לכתוב בשמאלו נקרא איטר. אך

 המרגיל עצמו כן אי״ז מציאות טבעו אלא

 דהרגל דעתו נעשה אצלו לטבע וכה״ג

 ל״ח כאיטר. ויעויין בשו״ע אבהע״ז סי׳

 קכ״ג דלכתחילה צריך לכתוב גט ביד

 ימין ובדיעבד כשר גם בהכותב בשמאלו,

 והקשה החלקת מחוקק מ״ש מהכותב

 בשמאלו בשבת דפטור, וכ׳ דלא בכל

 דבר מדמינן גט לשבת, ולנדו״ד שאני,

 דבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה

 וי״ל דהכותב בשמאלו הוי שינוי וחסר

 במלאכת מחשבת, ומשא״כ בגט, דסו״ס

 שם כתב אתי עלה. והיינו דחסרון הפעולה

 הנכוחה פוטרתו בחיובי שבת, אך בגט

 נחשב סו״ס לכתב. ויעויין שם דגבי חוק

 יריכות בגט פסול אך בשבת אמרי׳ בגיטין

 י״ט א׳ דחייב. וע״ז י״ל דשאני גט דאמרה

 תורה ד״וכתב לה״ ולא דחקק כדבש״ס

 שם, דחקיקה ענין אחר הוא. ומשא״כ

 בשבת, שהגדרת הכתיבה היא ״העברת

 מסר״, וכדלקמן. ועי״ש במפרשי השו״ע

 דכ׳ דבשבת חייב בחק ירכות כיון דמצינו

 דאף על רושם חייב. ודו״ק דכדברינו אלו

 הוא.

 ב. כתיבה בקרשי המשכן.

 ב] הר״מ בפיהמ״ש נקיט דאליבא דר׳

 יוסי היו לוים כותבים א׳ ב׳ עד י׳ ושוב

 כתבו י״א י״ב י״ג, עי״ש. והחת״ס ביאר

 עפ״ז דת״ק ור״י נחלקו בפלוגתת הרמ״א

 והמג״א האם חייבים בכותב ע״ג הצד

 החיצון של דפי הספר, באופן שעומד

 להיפתח ולהיסגר, וגם הכא כתבו אות

 אחת ע״פ ב׳ קרשים, כדי שישוו זל״ז ע״י

 האות הנכתבת. ות״ק סבר שכתיבת אות

 שאמורה להתחלק הוי כתיבה מעלייתא

 וע״כ נקיט דחייב משום כותב, אמנם ר״י

 סבר דכה״ג ל״ח כותב וממילא הוי רק

 רושם. וכ׳ החת״ס: והנה עד י״ב [נדצ״ל

 י״א] היו הלוים כותבים חצי אות בקרש

 זה וחצי בשני וכו׳ ולרק יוסי אין זה

 כתיבה אלא רושם בעלמא והוה רושם אב

 מלאכה, וכתיבה נמי הוי מאות י״א י״ב

 ואילך, כתבו עכ״פ אות א׳ שלם, עכ״ל.

 ויש קצת להעיר בזה דהא אם רצו לכתוב

 אות אחת ע״פ ב׳ קרשים, מפני שבכך

 יושוו ב׳ הקרשים טובא זל״ז (כדרך

 משחק הפאזל, שדוקא בגלל עקמימות

 וחלוקת כל חלק, מתחבר הוא היטב

 לחלקו הבא בתור), א״כ ״פאזל״ שכזה

 אינו בנמצא בשעה שירשמו י״א, היינו

 שבזה הרי רשמו כל אות בנפרד על קרש

 א׳. ואם זה מועיל להם, א״כ גם בתחילת

 הקרשים, בקרש א׳, יכלו לרשום א׳ ועל
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 השני לרשום ב'. וממילא חזינן מיניה

 וביה שלא רשמו חצי אות על כל קרש,

 כדברי החת״ס.

 ויש שרצו לבאר שלהחת״ס רשמו ב'

 חצאי אותיות על כל קרש וקרש, היינו

 מצד ימין החצי דהב' ומצד שמאל החצי

 דהב', וממילא גם ארווחנא בזה לתרץ

 מה שיש להעיר קצת שהר״מ הרי נקט

 דכתבו עד אות כ', ולהחת״ס, שרושם חצי

 אות על כל קרש, צריכים רק עד אות י'

 לעשרים קרשים.

 ג. כתיבה ורישום.

ת הר״מ (שבת יא, יז. ויעויין ע  ג] ד

 בפיהמ״ש) דגם לת״ק חייבים ברושם

 מדין כותב, וכתב: כיצד, הרושם רשמים

 וצורות בכותל ובששר וכיוצ״ב כדרך

 שהציירים רושמין, הרי״ז חייב משום

 כותב, עכ״ל. ובראשית יל״ע מהיכ״ת לן

 להר״מ דלת״ק חייב אף על רושם. ועוד

 צ״ע דבגמ' אמר רב יעקב בריה דבת יעקב

 דמתני' דחייבה בב' ידיו היינו אליבא דר'

 יוסי דחייב משום רושם, וצ״ע דלהר״מ

 דגם אליבא דרבנן חייבים ברושם, א״כ

 שיתחייבו גם בכותב בב' ידיו. ועי' דברי

 יחזקאל סי' ד' בזה.

 והנראה בזה דהנה י״ל ענין הרושם

 בב' אנפי: א) מחויבים על כתיבה מדין

 ״כותב״, ועניינו דין כתיבה ככל דינים

 הצריכים כתיבה. ומחויבים על רושם מדין

 ״רושם״, מפני שבנוסף לדין ה״כתיבה״,

 חייבים גם על רישום, המבינים דרכו את

 כוונתו רושמו. ב) ״כותב״ עניינו העברת

 מסרים ע״י כתיבה, ועיקר המלאכה היא

 העברת המסרים ע״י כתיבה באותיות

 (וי״א דבעי' ג״כ כתיבה מעלייתא וחייבים

 רק על כתיבת כתב אשורית או יוונית,

 כדעת האו״ז הנודעת). ואמנם אם העביר

 את מסריו ע״י רישום, ג״כ מתחייב,

 דרישום חלק מ״כותב״ הוא, כיון שגם

 ע״י רישומיו הועברו מסריו כדבעי.

 ונראה דבזה נחלקו רבנן ור' יוסי, דרבנן

 ס״ל ד״רושם״ אינו אב לכשעצמו כי אם

 כל תכליתו חלק מ״כותב״, דבכותב ישנם

 ב' ענינים. האחד, העברת מסרים, והשני,

 העברת מסרים ע״י כתיבה דייקא. וסברי

 רבנן שמכיון ששניהם מדין ״כתיבה״, אזי

 באופן שמתכוין לרשום מהני זה ככתיבה

 הפחות מושלמת. אך כשמתכוין לכתוב,

 ככתיבה ולא כרישום, בעינן כתיבה

 מושלמת, וממילא כתב בשמאלו אי״ז

 כתיבה מושלמת, ופטור. אמנם ר' יוסי

 סבר דבכל צורת כתיבה ישנם ב' ענינים

 שונים, כותב וגם רושם, וממילא גם אם

 נתכוין לכתיבה וכתב בשמאלו, סו״ס
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 איכא ביה גם רושם ומתחייב. ואמנם

 א״נ כן נמצא שכשכתב בשמאלו לשם

 רישום יתחייב גם אליבא דרבנן אליבא

 דהרמב״ם, ומיפטר רק באופן שכותב

 בשמאלו לשם רישום, ועכצ״ל דמתני׳

 איירי באופן שנתכוין לכתוב כ״כותב״

 ובכ״ז כתב בשמאלו, וזהו דבר דחוק.

 וע״כ נראה בזה באופן אחר, והוא שבכל

 כתיבה ישנם ב׳ ענינים, האחד - העברת

 מסרים לכל רואי הכתב, באשר מבינים

 הם את דברי כתיבתו. השני - העברת

 מסרים ותזכורות להכותב עצמו, והנפ״מ

 בין ב׳ הענינים הינם ברישום אשר רק הוא

 עצמו מבינם אל נכון. ונראה דרבנן סברו,

 להרמב״ם, דכל סוג העברת מסר לאחרים,

 חשוב ככותב, ולהכי הרושם רישום

 המובן גם לאחרים, חשוב כתולדת כותב

 וחייב. ואמנם רישום זה הינו ככתיבה גבי

 שמאלו, דכיון שרוצה שיבינו רישומו,

 רושמו ביד ימין דוקא, ואם רשמו בשמאל

 פטור. אמנם ר׳ יוסי סבר שחייבים גם על

 רישום - תזכורת וכדו׳ שרק הוא עצמו

 מבינו כדבעי, ורישום שכזה רושמו גם

 בשמאל, ולהכי הרושם בשמאלו חייב

 ושפיר תירצו בש״ס דהוא רק אליבא

 דר׳ יוסי. ואמנם זה קצ״ת, דהא במשכן

 היה הרישום לצורך הרבים ולא לתזכורת

 ורישום עצמי, ובכ״ז מחייב ר׳ יוסי

 ברישום שכזה. ויש ליישב.

 והביאוה״ל (סש״מ ד״ה במשקין,

 בהג״ה ואגב אכתוב) כתב דלהמימוני

 ז״ל תולדת רושם הוא דוקא בסוגי ״רושם

 רשמים וצורות בכותל ובששר״ ורק בזה

 רבנן מחייבים, אך ברישום שריטות וכדו׳

 פטורים, ורישום ע״י כתיבת אותיות הוא

 ככותב אליבא דרבנן. ולדבריו לק״מ,

 דרבנן לא מודו כלל בכותב ב׳ אותיות

 בשמאלו שחייב מדין רושם, ובסברת

 הדבר י״ל כב׳ הפירושים הנ״ל.

 ובמג״א סי׳ שכג ס״ק ה כתב בשם הב״י:
 מה שנוהגין שכותבין פלוני הניח כך וכך

 מעות ופלוני כך וכך ולמחר בשבת כשנותן

 היין לוקח מחט ועושה נקבים כמנין היין

 שלוקח, אסור, דאסור להסתכל באותו

 כתב שכתוב בו סכום המעות, עכ״ל, ועי׳

 מחצה״ש. וצ״ע אמאי לא יתחייב בזה

 באיסור דאורייתא משום רושם, וכדעת

 הרמב״ם. וידידי הרמ״נ זלץ שיחי׳ ביאר

 בזה דשאני ניקובים אלו דאינם כתיבה

 אלא העדר כתיבה, ודפח״ח. ואולם

 נראה דהכא אי״ז דרך רישום, אף שעי״כ

 העביר את המסר הנאות לו, דסו״ס גם ע״י

 שריטה, חריטה וציור, נחשב הוא לדרך

 רישום, ומשא״כ בניקוב. ואמנם לד׳

 הביאה״ל א״ש.
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 ד. שיעור כתיבת ב׳ אותיות.

 ד] יש להבין טובא מהו האי שיעורא

 דב' אותיות, דבר שאין לו אח ורע בכל

 ל״ט מלאכות שבת. וגם א״נ דשיעור ב'

 אותיות הוי הלכה למשה מסיני, כמש״כ

 כמה מהראשונים, אכתי צ״ע דלא מצינו

 כן בשאר מלאכות.

 והנה רש״י לעיל ע״ה ב' כתב וז״ל: כתב

 אות אחת גדולה וכו', פטור, שבקרשי

 המשכן שתים היו כותבין, אחת בזו

 ואחת בזו, כדי לזווגן כשכותבים אותן,

 עכ״ל. וחזינן מיניה דיסוד דין כתיבת ב'

 אותיות עניינם לזווג ב' האותיות יחדיו.

 וא״כ קשה לכאו' דהא בכל כתיבת ב'

 אותיות תועלתם בזיווגם זא״ז, אך בקרשי

 המשכן הרי הזיווג הוא בהקרשים, ואין

 כל תועלת בזיווג האותיות, אשר הן נועדו

 רק לזווג הקרשים שתחתיהם, וא״כ במה

 דומה זיווג כל כתב, שתועלתו ״הכתב״,

 להכא שזיווג הנחוץ הוא ״המכתב״, היינו

 הקרשים שתחתיהם, (ולאחר שנזדווגו

 הקרשים שוב אין לנו ענין באותיות)

 וצ״ע.

 ועוד יש להתבונן האם הא דבעינן דכל

 קרש יעמוד במקומו הראוי לו, הוא מפני

 שהקרש לפניו נמצא במקומו שלו והוא

 אחריו, א״ד דמקום כל קרש צריך להיות

 במקומו שלו, מבלי קשר להקרשים

 שלפניו ולאחריו. ונפ״מ כגון באופן

 שאחד הקרשים נאבד, האם צריך שכל

 הקרשים שאחריו יעמדו במקומם, מחמת

 שמקומם ראוי להם גם ללא קשר לקרש

 שלפניהם, א״ד שכעת יזוזו הקרשים

 וישלימו את מקום החסר. והנה א״נ שכל

 מקום קרש לעצמו הוא ואינו קשור לקרש

 שלפניו, (והיינו שהקרש ד' צריך להיות

 במקום ד', לא משום שיש ג' קרשים

 לפניו, אלא מפני שמקומו שלו להיות

 במקום קרש הד'), א״כ חסר בעצם זיווגו

 עם הקרש שלפניו ושלאחריו. ומשא״כ

 בכל כתיבת אותיות, מקום כל אות קשורה

 לאות שלפניה (ואם א״א לכתוב במילה

 את אחת האותיות, כגון שא״א לכתוב

 אות ב' במילת ״ראובן״, אזי אין כבר כל

 משמעות לשאר האותיות, כמובן), וצ״ע

 למבין.

 והר״ד קופמן שיחי' ביאר בזה ביאור

 נכון, והוא דהנה הרואה קרש שכתוב

 עליו אות, אינו סובר בדעתו שקרש זה

 הינו אחד משרשרת קרשי המשכן. אך

 כשרואה ב' קרשים שעל כל אחד מהם

 רשומה אות, מבין אל נכון שהקרשים

 הללו אמורים להתחבר זב״ז ולהיות

 למקשת קרשים אחת. ונמצא שהזיווג

 ביניהם הוא בזה שרשום אות על כל אחד,

 ועל חבירו ג״כ. וא״כ יתכן שכל קרש ראוי

 לעמוד על מקומו שלו מבלי שום קשר

 לזיווגו עם שאר הקרשים. אך סו״ס איכא

 זיווג מעלייתא בזה שאותיות כל הקרשים

 יוצרים הבחנה והבנה שכולם צריכים
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 לעמוד בסדר ובשיטה לפום אותיותיהם,

 ודפח״ח.

׳ ק״ד ב׳ פליגי ריב״ב ורבנן י  ובמתנ

 בדין נוטריקון, ובפשטות י״ל דלרבנן ב׳

 אותיות הם מדין שיעורין וממילא דליתא

 לב׳ אותיות פטור ולריב״ב הוא הלכה דב׳

 אותיות חשובים ליצירה הראויה שעל ידה

 מושלמת מילה. וממילא בנוטריקון איכא

 מעליותא כמילת ב׳ אותיות, כיון שכוונת

 האות מורה לאותיות נוספות. ולפי״ז י״ל

 דחסרון כותב אות אחת והשלימה לב׳,

 אף שיצירת המילה מושלמת וברת הבנה,

 מ״מ יצירתו שלו אינה מושלמת, מפני

 שהתווספה לאות שלא נכתבה על ידו.

 ובתוס׳ בד״ה בגלטורי כתב דמאן

 דהתיר נוטריקון התיר אפי׳ בב׳ וג׳

 אותיות, ואמנם הר״מ נקיט דבנוטריקון

 דאות א׳ פטור ומשמע דבב׳ נוטריקונים

 חייב, ויש לברר סברת פלוגתתם. ולכאו׳

 י״ל דהתוס׳ סברי כמש״כ רש״י דבעינן

 ב׳ אותיות המזווגות יחדיו, אמנם הר״מ

 ז״ל ס״ל דב׳ אותיות שיעורא הוא, שיהיו

 ב׳ אותיות המובנות, ולא איכפ״ל שאינם

 מזדווגות זא״ז.

 והנה הביאה״ל בסי׳ ש״ו נקיט שהמוסיף

 א׳ וב׳ לאלפא-ביתא חייב. וצ״ע דאם

 כנים דברינו בד׳ התוס׳, א״כ צריך שב׳

 האותיות יזדווגו זל״ז והכא הרי ב׳

 האותיות הזדווגו לב׳ מילים שונות. וי״ל

 בזה דשאני אלפא-ביתא שיוצר בכתיבתו

 ב׳ מילים רשומות וכתובות, ומשא״כ

 בנוטריקון שלא כתב מילה כתובה, אלא

 רק משמעות מילה, וס״ל דפטור כיון

 שנוטריקון ל״ח לכתב כלל. ואמנם י״ל

 בפשיטות דהביאה״ל ס״ל כהר״מ, וכמו

 שפסק הוא עצמו בסי׳ ש״מ דבב׳ אותיות

 נוטריקון חייב.

 ה. כתיבה בשפה זרה ובאותיות לעז.

ודעת דעת האו״ז דכותב מדאורייתא  ה] נ

 הוא דוקא בכתיבה אשורית או יוונית,

 הביאו הרמ״א בסי׳ ש״ו י״א גבי דשרי

 לקנות בית בא״י בשבת וחותם ומעלה

 בערכאות, כיון דכתיבת כתב נכרים אסורה

 רק מדרבנן, עי״ש. ובביאה״ל שם הקשה

 טובא וגם נקיט דדעת האו״ז דעת יחידאה

 היא. ואמנם בספרי זמנינו הביאו דכדעת

 האו״ז כן סברו רבים מרבנן קשישאי,

 ומצוה ליישב סברתם, דעיקר הסברא

 צ״ת. ועוד דהביאה״ל והאבנ״ז הקשו

 דמ״ש כתיבה דמלאכת כותב מכתיבת גט,

 שאף שנאמר בגט ״וכתב לה״, מ״מ כתב

 גט בכל לשון כשר, כבגיטין יט, ב. וצ״ע.

 והנראה בזה דהנה המעיין יראה לנוכח

 דשאני כתיבה משאר מלאכות. דבעוד
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 שבכל המלאכות ישנה יצירה אמיתית,

 שאינה תלויה בהחלטות מוקדמות ודעת

 האנשים (כגון בנין, שמצל מחמה ומגן

 מגשמים, וזורע - שזורע צמחים), הרי

 שכתב נחשב לכתב מצד הסכמת האומה

 שכותבת בכתב זה. ונמצא ששאני כותב

 מכל המלאכות, שאין בכתיבה יצירה

 אמיתית, אלא רק משום הסיכום המקדים

 בין יודעי הכתב. ומשא״כ בשאר מלאכות,

 שאינם תלויות בהסכמת יודעיהם אלא

 מציאות יצירה הם.

 והנה כל זה הוא דוקא בכל הכתבים

 והלשונות שעניינם הסכמת האומות. אך

 שאני לשה״ק דכתב ולשון שורשי הוא,

 וכנודע דהשו״ע או״ח ס״ב ב' פסק דק״ש

 נאמרת בכל לשון, אך מבואר בפוסקים

 לחלק בין קריאה בלשה״ק דאפילו אינו

 מבין הלשון יוצא יד״ח, משא״כ בשאר

 לשונות דל״מ אא״כ מבין הלשון, וביאר

 הביאה״ל וז״ל: ״דמה שאמרינן בכל לשון

 שאתה שומע לא קאי על לשה״ק, דבו

 אפילו אינו שומע אותו כלל לא נתבטל

 ממנו שם לשון עי״ז, משא״כ בלשון

 אומות שרק כשמבין מקרי לשון לגביו״.

 ובזה מבוארת שיטת התוס' בנדרים רפ״ק

 דבלשון קונם וקונח מהני אפילו שאינו

 מבין הלשון ומשא״כ בשאר לשונות

 העכו״ם, עי״ש ובספרי האחרונים ברפ״ק

 דנדרים שם. ולכאו' כן הוא גם גבי כתב

 ולשון יוונית, שנתחדש מגזה״כ בפ״ק

 דמגילה ד״יפת אלקים ליפת״ דלשון יפת

 באהלי שם וכתב זה כשר בכתיבת כתבי

 הקודש. והיינו דגם כתב יוונית חשוב

 לכתב מעלייתא שצירופי אותיותיו נכוחים

 באמת ובשורש, ללא צורך בהסכמת

 האומות.

 ולזה י״ל דס״ל להאו״ז וסיעתו דכותב

 דמיא לכל מלאכות שבת דעניינם יצירת

 יצירה אמיתית שאינה נובעת מהסכמת

 משתמשיה גרידא, וע״כ סברי דחייבים

 רק על כתיבת אשורית ויוונית, שכתיבתה

 מושלמת, ומשא״כ בגט שא״צ בו יצירת

 כתיבה, אלא כל כתב המובן - כשר.

 והנה באבהע״ז ריש סי' קכ״ג פסקינן

 דגט שנכתב בשמאלו כשר, והקשו

 הפוסקים דאנן הרי מדמינן גט לשבת

 לענין כתב ע״ג כתב וא״כ אמאי לא

 מדמינן כתיבת שמאלו דבשבת פטור,

 לכתיבת גט. והחלקת מחוקק תירץ דלאו

 לכל מילי מדמינן גט לשבת, דבשבת

 בעינן מלאכת מחשבת כהמשכן ומשא״כ

 בגט. ודברי החלקת מחוקק לכאו' לא

 יעזרונו לנידו״ד (וכמו שראיתי שרוצה

 לבאר הדברים עפ״ד הח״מ בשו״ת יביע

 אומר ח״ג סכ״ג), מפני דכוונת החלקת

 מחוקק היא דכתיבה בשמאל הוי כלאחר

 יד ובשבת פטרינן בזה מדין מלאכת

 מחשבת, אך כתב הוא שפיר, ולכן בגט

 מהני. ולפי״ז אין עניינו לנדו״ד, דהא

 כתב אשורית אינו שייך לחסרון מלאכת

 מחשבת כמובן. אולם מהר״ם ן' חביב ז״ל

 בגט פשוט אבהע״ז קכ״ג סק״ו התקשה

 בשאלה זו דמ״ש גט משבת לענין כתיבת

 שמאל ותירץ וז״ל: ואפשר דיש לחלק

 דשאני גיטין דכשרין הן בכל מיני כתב,
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 עכ״ל. ובזה צ״ת, דהרי הא דבשבת ליתא

 לזה ואסור רק באשורית, הרי הוא רק דעת

 האו״ז וסיעתו, וא״כ הוו״ל להגט פשוט

 לציין זאת דדבריו הינם רק להני שיטה

 ולא לשאר ראשונים, כרש״י והרמב״ם

 ועוד רבים, וכמצוין בביאה״ל. ועוד צ״ת

 דמאי שייטא ענין דכתיבה בשמאל, שהוא

 חסרון בהפעולה, לבין כתיבה בכל כתב

 שהוא חסרון בהנפעל.

 אולם בזה הארני חברותא דידן מוהרא״מ

 פכטר שליט״א דאפשר וכוונתו דבגט כל

 עניינו התוצאה, היינו שיובן מהכתב כוונת

 הגט, ולהכי כשם שאפשר בכל לשון, כך

 אפשר גם בכתיבת שמאלו.

 ואמנם מה שהקשה הביאה״ל דמ״ש גט

 שכשר בכל כתב לבין שבת, הנה פלא הוא

 לענ״ד, מדעת האו״ז עצמו בהלכות גיטין

 שם. דהנה האור זרוע ח״א סימן תשט״ו

 כתב וז״ל: כתב ר״ת זצ״ל בתיקון סדר

 הגט ששלח לבני פרי״ש ונהגו לכתוב

 כתיבה גסה ובשרטוט כעין ספר וי״ב

 שורות והתיבות שלימות, שלא יכתוב

 חסר, עכ״ל, ואע״פ שכתב נהגו, מנהג

 תורה היא, שכל אות שאינה כתובה

 בכתיבה גסה ואין גויל מקיף אותה, אינה

 קרויה אות ופסולה, עכ״ל ועיש״ע. והב״י

 ריש סי׳ קכ״ו כתב: ״ולענין לכתוב הגט

 בשאר כתיבות שלנו זולת כתב אשורי, יש

 חילוק בין הפוסקים, שבתרומת הדשן סי׳

 ר״ל כתב בשם אור זרוע שצריך לכתוב

 כתיבה גסה ולא משיי״ט, אפילו קוצו

 של יו״ד מעכב. וגם בכל בו כתב: וצריך

 שיהיה מכתיבה גסה דבעינן כתיבה תמה,

 עכ״ל. ועי״ש מש״כ הב״י, אחר שהביא

 ריבוי דעות בזה, די״ל שלחלק מהדעות

 אפשר לחלק בין הכותב כתב אשורי,

 שצריך לכותבו ככל דיני כתב אשורי,

 לבין הכותב כתיבה בלשון הנכרים, שכיון

 שכתיבתו טובה ואין בה חסרון, מהני. וכ׳

 דאפשר ויש לפרש כן גם בדעת האו״ז

 והכל בו. אולם כתב דפשט ד׳ הרא״ש

 (שכתב שמנהגם היה בכתב אשורי דווקא,

 ורק כשהשיירות לא היו מצויות הקלו

 בזה) אין מורה כן, וכתב: ולפי מנהגם

 משמע דהוא הדין בגט שכתוב בכתב

 הגוים היו פוסלין, דבכלל שאינו כתוב

 בכתיבה אשורית מרובעת הוא, עכ״ל.

 הרי לנו שישנו מקום נכבד לומר דלדעת

 האו״ז וסיעתו, וכמנהג הרא״ש וארצו, גם

 גט אינו כשר אלא בכתב אשורית מדויק,

 וממילא אין כלל מקום לקושית הביאה״ל.

 וכנראה כוונת הביאה״ל להקשות ארמ״א,

 שגבי גט לא פסק כהאו״ז, שהוא דעת

 יחידאה גם בגט.

 ואמנם אם כנים הדברים נמצא שלהאו״ז

 גם הכותב בכתב עברי הנקרא ״כתב

 עגול״, היינו הכתב שלנו, הנקרא בד׳

 הראשונים כתב משיט״א, אינו חייב

 חטאת, דאינו כתב אשורי מדויק וחסר

 בכתיבתו, ולדברינו הוא מפני דכתב זה

 נוצר ע״י הסכמת הכותבים ולא משום

 מהותו, וממילא חסר בשם אות שבו.

 ואכן המג״א בסי׳ ש״מ סק״י הביא לדברי

 ההג״מ ספ״ז דשבת דכתב דכתיבה דקה

 שאנו כותבין בה שטרי הדיוטות אינו
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 חשוב כתב, דאפילו אם האות חסרה

 זיון לא חשיב כתב לענין שבת החמורה,

 וכ״ש הכא, עכ״ד. והמג״א הקשה עליו

 מד׳ הרמב״ם דכתב (שבת יא, י) שהכותב

 בכל כתב ואפי׳ בסימנים בעלמא חייב,

 וכ׳ המג״א דאפשר וההג״מ פליג על

 הרמב״ם.

 ו. כתיבת פרשת ״ויהי בנהוע״.

ת קט״ו סוע״ב, ת״ר ״ויהי בנסוע ב  ו] ש

 הארון ויאמר משה״ פרשה זו עשה לה

 הקב״ה סמניות מלמעלה ולמטה, לומר

 שאין זו מקומה. רבי אומר לא מן השם

 הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני

 עצמו, כמאן אזלא הא דאמר ר׳ שמואל בר

 נחמני א״ר יונתן ״חצבה עמודיה שבעה״

 אלו שבעה ספרי תורה, כמאן כרבי. מאן

 תנא דפליג עליה דרבי, רשב״ג וכו׳.

 ואסתפקנא בהא דשבת ק״ד ב׳ תנא כתב

 אות אחת והשלימה לספר חייב, ופרש״י:

 אות אחרונה של אחת מכ״ד ספרים. מה

 דינו של המשלים אות אחת לפרשת ״ויהי

 בנסוע״, דספר שלם הוא כנ״ל.

 והנה המנ״ח ביאר בכוונת רש״י דאיירי

 דוקא בכ״ד ספרים, דבכל הספרים, אף

 בספרי קודש, אפשר להשלים עוד ועוד

 כרצון מחברו, ואין מושג של השלמת

 הספר. אמנם בכ״ד ספרי הקודש,

 שתיבותיהם ואותיותיהם הכל במספר

 ובמנין מאת השי״ת, אזי שייך בהם

 השלמה. וכתב דנראה דלאו דוקא על

 הקלף, אלא אפילו על הנייר דאין קדושת

 ספר עליו, מ״מ כיון דהאותיות הם במנין

 ובמספר ואין להוסיף או לגרוע, שייך

 השלמה כי נשלם הספר. עכ״ד. ולפי״ז

 יש להסתפק טובא בנדו״ד, דהכא ל״ש

 הוספת אותיות כעת, לאחר שהשלים את

 הספר דויהי בנסוע, והמשך הפסוקים

 דשם שייכים הלא לספר אחד.

 ובגדר ד״ויהי בנסוע״ ספר בפנ״ע הוא,

 לא נתבאר בפוסקים עניינו. ואנן מצינו

 בהרבה דוכתין בדברי חז״ל ״חמשה

 חומשי תורה״ ולא ״שבעה שבעי תורה״,

 וכפי שמנאם גאון ישראל האדר״ת נ״ע

 בס׳ תפלת דוד (בענין נוסחאות דחג

 השבועות). ואמנם ראיתי מביאים בשם

 עמק הנצי״ב בתוספתא דמאחר וספר

 ד״ויהי בנסוע״ ספר קצר הוא, ע״כ צורף

 לבמדבר, וכדמצינו גבי נבואה מסוימת

 בישעיה שצורפה לישעיה, מפני קוטנה.

 ומשו״ה אין מוסיפין ד׳ שורות לפני

 ולאחרי ספר ד״ויהי בנסוע״. ויעויין בס׳

 תפלה לדוד המוזכר לעיל שנקיט האדר״ת

 ז״ל מדעתו דבתיקון ליל שבועות צריך

 להוסיף גם הפסוקים ד״ויהי בנסוע״

 ו״בנחה״, כיון דספר לחוד הוא, ובספרו

 חשבונות של מצוה (מצוה תרי״ג) כ׳
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 דאדם שאין ידו משגת לקנות ס״ת, שיקנה

 לכה״פ פרשה ד״ויהי בנסוע״, דספר

 בפנ״ע הוא. עכ״ד.

 ויש לדון האם להאי ספר ד״ויהי בנסוע״

 איכא ״דין ס״ת״ או גם ״קדושת ס״ת״

 לכל דיניה וענייניה, (כגון לעמוד בפניו,

 להני שיטות דעומדים בפני חומשין, עי'

 ב״י ורמ״א יו״ד רפ״ב. ולצום כשמפיל

 האי פרשתא, ובהא דתענית ציינו לשו״ת

 מנחת אלעזר ח״ב, ואינו תח״י). וראה״כ

 מוהר״ש מילגרום שליט״א הארני לדעת

 דהנה בשבת קט״ז א' אמרי' דס״ת שבלה

 אם יש בו פ״ה אותיות כמנין ״ויהי בנסוע״

 מצילין אותו מן הדליקה. וכן בידים פ״ג

 מ״ה אמרי' דספר שנמחק ונשתייר בו

 פ״ה אותיות כפרשת ״ויהי בנסוע״ מטמא

 את הידים. והוא צ״ע לכאו', כיון דמנין

 פ״ה אותיות מועיל לכאו' דוקא בפ' ״ויהי

 בנסוע״, לאחר שדין ספר לחוד איכא

 עלה, וא״כ מאי שייטא בזה לדין פ״ה

 אותיות, וצ״ע. אלא צ״ל דגדר ד״ויהי

 בנסוע״ הוא דאית ביה ״דין אותיות״, אך

 לא ״דין ספר״, ודפח״ח.

 והנה בגיטין ס' א' אמרו דמעיקר הדין

 שרי לקרות בחומשין בציבור ורק מפני

 כבוד הציבור ביטלוהו. ולפי״ז יש

 להסתפק האם קודם תקנה היה באפשרות

 לקרות פרשת ״ויהי בנסוע״ בלחוד, כדין

 חומש מושלם.

 הדרן לנדו״ד דסוגיה דהכותב אות א'

 והשלים אות א'. דהנה במסכת ידים פ״ג

 מ״ה כתיב: מגילה שכתוב בה פ״ה אותיות

 כפרשת ״ויהי בנסוע״ מטמא את הידים.

 והיינו דגם הכותב יריעה בת פ״ה אותיות

 קדושה היא. ולפי״ז יש לדון דא״נ דסברת

 ד' רש״י בהכותב אות א' והשלימה לא'

 מכ״ד ספרים הוא מצד דהשלים הספר

 לענין קדושתו, וכמש״כ המנ״ח בצד אחד

 מדבריו, האם כן הוא הדין בגליון בן פ״ד

 אותיות שהשלימם לפ״ה אותיות, האם

 חייב משום כותב, כיון שעי״כ עשאו לספר

 המטמא את הידים, וצ״ע לעת הפנאי.

 עוד רגע אדבר בהאי עניינא, מענין

 לענין באותו ענין: הנה נחלקו הראשונים

 בגדר דברי המתני' דהכותב ב' סמניות,

 אי הכוונה לסימן או לאות, עי' רש״י

 ופיהמ״ש להר״מ ועוד ראשונים, ויל״ע

 מה ס״ל לרב האי גאון בזה. דר' האי גאון

 נקיט דב' סמניות היינו כב' נוני״ן כמו

 בפרשת ״ויהי בנסוע״. ויש לידע האם

 ב' הנוני״ן אלו נחשבים כאות או כסימן,

 ובס' בני יונה (לרבנו בעל ה״מעיל צדקה״

 נ״ע) דן בזה בארוכה. ובהא דב' נוני״ן אלו

 מצינו כמה ביאורים, דבעלי התוס' עה״ת

 פירשו דרומזים על נ' פרשיות שצריך

 להקדים בהם פרשה זו ד״ויהי בנסוע״

 (וכבר הקשו דהא צריכים להקדים פרשה

 זו רק מ״ט פרשיות, ועיין), ולדבריהם

 נראה דנוני״ן אלו הם אותיות נוטריקון

 ולא סימון ורישום בעלמא. אולם המהר״ם

 שיף בשבת שם פי' דב' נוני״ן אלו הם

 כסוגריים, והוא ז״ל כנראה סובר דהם

 כרישום וסימן בעלמא, וצ״ע לעה״פ.
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 ז. כתב על גבי כתב.

 ז] כתב ע״ג כתב, מאן תנא אמר ר׳ חסדא

 דלא כר׳ יהודה וכו׳, ובתוד״ה אמר רב

 חסדא, וי״ל דדוקא בגט שהיה כתוב

 שלא לשמה הוי כתב עליון כתב לכו״ע

 שהאחרון מתקן יותר מהראשון שעושהו

 לשמה, אבל כשאין הכתב העליון מתקן

 כלום לכו״ע לא הוי כתב. ובתוס׳ בגיטין כ׳

 א׳ חיזקו דבריהם וביארו דודאי שכשכתב

 הראשון דהגט היה שלא לשמה וכתב

 השני עושהו לשמה חשיב כתב לר״י,

 ולרב אחא אפילו לרבנן חשיב כתב ע״ג

 גט, אבל כשכתב שני אינו מתקן כלום,

 אפי׳ ר״י מודה דלא חשיב כתב. והקשה

 המהרש״א קושיה אלימתא, דהנה בגיטין

 שם בעא מיניה ר״ל מר׳ יוחנן עדים שאינם

 יודעים לחתום מהו שיכתבו להם בסיקרא

 ויחתמו, כתב עליון כתב או אינו כתב.

 וא״נ דכשמוסיפים בהכתב השני הוי כתב

 לכו״ע, א״כ גם בדיו ע״ג דיו צריך להיות

 שכתב השני הוי כתב מעלייתא, וצ״ע.

 ועי׳ תורת גיטין בזה.

 והנראה בזה דהנה שאני כתיבה דס״ת

 מכתיבת שטר דחתימת יד העדים, דבעוד

 שדין ״הלשמה״ בס״ת הוא חלק בלתי

 נפרד מהכתיבה, דבעי׳ ״כתיבה לשמה״.

 הרי שחתימת עדי שטר אינם כעדי קיום

 דקדושין וגרושין, אלא לבירור בעלמא.

 ונמצא שהוספה בכתב הב׳ דהס״ת הוי

 הוספה בעצם עצמות הכתיבה, ומשא״כ

 בהוספת חתימת העדים, אף דחתימת

 כתב ידם מוציאה ממון ולא זולתו,

 מ״מ החתימה היא רק להראות ולסמן

 לנו שהעדים ראו את מעשה ההלוואה.

 וא״כ אפ״ל דכתב ע״ג כתב חשוב כתב

 מעלייתא דוקא בס״ת, שההוספה היא

 בעצם ה״כתיבה לשמה״, ומשא״כ

 בשטרי עדים, שלמרות שהכתב גורם

 לקיום השטר, מ״מ עניינו גילוי הדבר

 שהעדים חתמו עליו, וקיום השטר הוא

 בעדים עצמם ולא בחתימתם, וכה״ג ל״ח

 תיקון מעלייתא בעצם הכתב, ודו״ק וד״ל.

 [ודוגמא לדבר הוא באופן שאמרו ששטר

 שחתמו על חתימתו פעמיים, שווה הוא

 כפליים. שבודאי שהחותם בו פעם שניה

 כתב ע״ג כתב, לא חשוב לכתב, כיון

 שהוספתו חיצונית היא, וה״ה לענ״ד גם

 בחתימת העדים, דנחשבת היא להוספה

 חיצונית כיון שעיקר תועלת חתימתם

 היא בנוכחות העדים ולא בגילוי נוכחותם

 אשר בחתימתם].

 ואכן גם חתימות עדים דגט דמיא

 לחתימותיהם שבשטר ממון ולא ללשמה

 דס״ת, והוא עפ״ד הש״ס בגיטין ל״ב ב׳

 דנחלקו אמוראי האם מצי לבטל גט ולשוב

 ולגרש בו, והקשו התוס׳ ד״ה רב ששת

 מ״ש מכתיבת אדם לספר תורה לשמה

 שאינו יכול לחזור ולבטל בו, ותי׳: וי״ל

 דכל זמן שלא הגיע ליד האשה לא חשיב

 גמר מעשה. וביארו הגרב״ד בברכ״ש

 ועוד מהאחרונים ז״ל דחלוק גדר לשמה
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 דס״ת מגדר לשמה דגט, דלשמה דס״ת

 הוא לשמה בהאותיות גופא ומשא״כ בגט,

 דהלשמה אינו בעצם אותיות וכתב הגט

 אלא ביחוד הגט להאי איתתא, ולפי״ז יש

 לבאר דברינו הנ״ל גם גבי גט, ודו״ק.

 ח. כתיבת אות אחת המוך לכתב.

 ח] כתב אות אחת סמוך לכתב, מאן תנא

 אמר רבא ב״ר הונא דלא כר' אליעזר, דאי

 ר' אליעזר האמר אחת על האריג חייב.

 ודעת ר״א היא (אליבא דפרש״י בכריתות

 יט, ב) דאף המניח בשבת אחר עקירה

 דערב שבת חייב, כהמשלים אות אחת

 וחוט אחד. וע״ע בזה בשיטמ״ק ובפי'

 רגמ״ה בכריתות שם ובמגן אבות ובשו״ת

 נפש חיה סי' לז ובאפיקי ים סי' ד ענף ד

 ובס' מנחת אריאל. ובירושלמי ר״פ האורג

 איתא: רבנן דקיסרין בעיין מהו אחד על

 האריג אחד ע״ג שנים אחד ע״ג ג', רבנן

 דהכא אמרי אחד ע״ג שנים, עכ״ל. וסברת

 הני דס״ל דדוקא האורג חוט על ג' חוטין

 צ״ת, דאמאי המוסיף חוט א' לב' חוטין לא

 יתחייב, והא אדרבה מקיים הוא בהוספתו

 את האריג ועושאו לבגד המתקיים.

 וי״ל דס״ל שכשעצם הבגד חסר וכעת

 משלימו ע״י צירוף חוט א' לב' חוטין,

 נמצא שמרכיב אתרי ריכשי דער״ש ואנן

 מחייבינן רק על יצירת מלאכה בשבת

 גופא. אך כשהבגד קיים כבר ע״י ג' חוטין

 וכעת מוסיף לו חוט א', הנה אע״פ שחוט

 א' אינו מחזיק אלא בצירוף האריג, מ״מ

 חוט א' נחשב ליצירת מלאכה בפנ״ע וע״כ

 חייב בה. ולבאר הענין יותר נוסיף דהנה

 המשלים אות א' לספר הרי חייב גם אליבא

 דרבנן, ולכאו' יש להבין דהאיך מתחייב

 ע״ז והרי נצרך הוא להספר שנכתב עוד

 מקודם השבת. אלא שהחילוק בזה הוא

 שישנם יצירות שנחשבים ליצירות רק ע״י

 צירופם להשאר (וכמו באורג חוט א' על ב'

 חוטין), ובזה פטור, כיון שאת ב' החוטין

 לא ארג כעת. אך ישנם יצירות שלמרות

 שנצרכים הם לחלק שהיה מקודם, מ״מ

 כעת נחשבים הם לחלק נפרד לכשעצמו,

 וכהכותב אות א' והשלימה לספר, שחיובו

 משום ד״קדושת הספר״ והגדרתה

 ההלכתית כ״ספר״ באה רק ע״י האות

 האחרונה, ונמצא שאף שצריך את שאר

 הספר, מ״מ צורת ״ספר״ נוצרה רק כעת,

 וע״כ חייב. וה״ה בהמוסיף חוט א' לג'

 חוטין, שמאחר שחוט א' נחשב לכשעצמו

 ורק היה בו חסרון של התפרדותו מבלי

 שיוסיף עוד ג' חוטין, לכן יתחייב כעת,

 דביצירת החוט האחד לא הוסיף כעת ותו

 לא מידי. והר״ד קופמן שיחי' הוסיף דהנה

 אף שבמפרשי הירושלמי נקטו דלהדעה

 דחייב במוסיף א' על ב' חוטין היינו דאף



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 בכה״ג חייב וכ״ש בהמוסיף א׳ על ג׳

 חוטין, מ״מ י״ל דלהני דעה מתחייבים

 רק בכה״ג שהוסיף א׳ לב׳, דמתחייב

 רק כשיצר את עצם היצירה החסרה של

 ב׳ והשלימה, אך כשהוסיף א׳ לג׳ חוטין

 ייפטר לר״א, כיון שהיצירה נוצרה מכבר

 באריגת הג׳ חוטין.

 ובמחשבה שניה יש להוסיף בזה, דהנה

 אם נפרש דברי ר׳ אליעזר דמחויב באורג

 אחת על האריג מפני שחוט א׳ בבגד חשוב

 כבגד וזהו שיעורו באופן שמתקיים הוא

 בפנ״ע, אזי ייקשה דמהיכ״ת ליה להש״ס

 למימר דמתני׳ דכתב אות א׳ סמוך לכתב

 הוי דלא כר״א, והא שיעור כתב הוא ב׳

 אותיות ובכה״ג נימא דגם לר״א ל״מ הא

 דסמוך לכתב, וצ״ע.

 וע״כ צ״ל דפשיטא ליה להש״ס דאף

 לר״א אין מחויבים על אריגת חוט

 א׳, הגם שמתקיים הוא בפנ״ע, אלא

 דחיובו הוא דוקא מפני שמצטרף הוא

 לבגד הקיים, וע״כ דימוהו לכותב סמוך

 לכתב שעי״כ מצטרף להכתב. ולזה

 י״ל דהביאור בד׳ הירושלמי הנ״ל הוא

 שישנם מלאכות שעצם תהליך יצירתם

 חשוב לגוף המלאכה (כמו מבשל) ויש

 מהם שהתהליך נצרך הוא להמלאכה,

 אך אינו גוף המלאכה, וכן הוא בהחוטין

 המצטרפים לחוט הא׳ וכן הוא אף אליבא

 דרבנן בהכותב אות א׳ והשלימה לספר,

 דל״ח כתיבת אותיות שאר הספר לחלק

 מגוף המלאכה, דאל״כ אזי ייפטר, כיון

 שלא כתבם בשבת, ודו״ק והבן.



 קכז

 הימן כ״ה

 דו״ד במלאכת מלבן

 א. שרייתו זוהי כיבוסו.

 ב. גדר כיבוס ולכלוך.

 ג. כיבוס עור קשה.

 א. שרייתו זוהי כיבוהו

 בזבחים צ״ד אמר רבא דשרייתו זוהי

 כיבוסו, ועי' תוס' שבת קי״א ב' דחזי'

 בכמה דוכתי דשרי להיכנס למים עם

 בגדים, וכן הקשו הראשונים, ומקורם

 בשבת ק״כ א' דטלית שאחז בה האור

 מצד אחד נותנים עליה מים ושם קל״ט

 גבי משמרת, וביומא ע״ז ב' דההולך

 להקביל פני רבו יכול לעבור עד צווארו

 במים ואינו חושש, הגם שבגדיו שורין

 עי״כ במים. וכן בביצה י״ח ב' נדה שאין

 לה בגדים מערמת וטובלת עם בגדיה.

 ובתוס' חילקו בין שריה לכיבוס לשרייה

 דרך לכלוך.

 והרמב״ם פ״ט ופכ״ב משבת לא הזכיר

 בדיוק את דיני שרייתו ז״כ, והגם שהזכירו

 בפכ״ב, הלא שם איירי בשבותים דרבנן

 ולא בחיוב מה״ת. והנשמ״א כלל כ״ב

 סק״ד נקיט דמכיון ומכל הני מקומות

 בש״ס מוכח דשרי להיכנס למים בבגדים

 ולשרותם, חזי' דהני אמוראי בתראי פליגי

 אדרבא והם ס״ל דשרייה מותרת מה״ת,

 והר״מ פסק כמותם וע״כ אסר שרייה רק

 מדרבנן.

 ואולם צ״ע, דהרי המציאות מוכיחה

 ששרייה מכבסת ומורידה כתמי ליכלוך,

 וא״כ אמאי לא יתחייב בשרייה מה״ת.

 וצ״ל דאף דהליכלוך מתכבס עי״כ, מ״מ

 אי״ז צורת פעולת מלאכת כיבוס.

 והאגל״ט בסי' ג' (ובאבנ״ז סי' קנט)
 כתב בתוכ״ד גבי שרייה, כך: ״ולכאו'

 י״ל דכיון שאין מכבס בידים, רק הבגד

 מתכבס במים מאליו, חשוב גרמא״. וכ'

 דאם מתכוין לצחצחו, אזי אע״פ דהוא

 גרמא, מ״מ כיון דמתכוין במחשבתו

 לכבסו, בשבת מלאכת מחשבת אסרה

 תורה וחייב. וצ״ת דאמאי חשיב כגרמא,

 והלא עצם הנחתו במים גרמה להבגד

 להתכבס, ומ״ש ממבשל ואופה וכו',



 שמואל הימן כ״ה קכח ויאמר

 שהנחתו בתנור גרמה למאכל להתבשל.

 וצ״ל דהאגל״ט ס״ל כמש״כ, דצורת

 מלאכת כיבוס היא ע״י שיפשוף היד,

 וממילא אם מתנקה הבגד ע״י מים, אי״ז

 צורת כיבוס וכה״ג חשיב כגרמא, אף

 דהתנקה. [ועי׳ ברא״ש בב״ק פ״ו שם גבי

 זורה ורוח מסייעתו, דמאחר דהמלאכה

 מתבצעת ע״י הרוח, חייב. ולזה י״ל דכאן

 המלאכה נעשית ע״י שיפשוף ביד ולא

 ע״י מים גרידא].

 וכן מצינו ברא״ש ביומא פ״ח ס״ד,

 שהוסיף בדעת ר״ת דבדרך ליכלוך שרי,

 כך: ״וכן כשעבר בנהר בבגדיו ואי״ז דרך

 נקיון וליבון, אלא רוב פעמים מתלכלכין

 במים״, עכ״ל. וצ״ת דמאי איכפ״ל שרוב

 פעמים מתלכלך, הלא אפשר דכעת יתנקה

 וספק דאורייתא לחומרא? אלא דכיון דרוב

 פעמים מתלכלך, אזי לא מכבסים הבגדים

 בצורה זו, וממילא גם אם התכבס, ל״ח

 לצורת מלאכת כיבוס ושרי. ואמנם לר״ת

 בשרייתו הוי דרך כיבוס.

 ב. גדר כיבוס ולכלוך

 ויסוד חדש ומחודש יותר מצינו לכאו׳

 בדברי הריטב״א ז״ל (שבת מח, א) וז״ל:

 ותי׳ ר״י ז״ל דשאני התם דמיירי בבגד

 שיש בו לכלוך כבר, וכיון שנותן בו מים

 כדי כיבוס ומתכוין לכך ודאי זהו כיבוסו,

 אבל הכא ודכוותה שאין בו לכלוך ואינו

 אלא להעביר זוהמא, ואפי׳ במתכוין, אין

 בו כיבוס דאורייתא, ועכשו שאינו מתכוין

 אין כאן כבוס כלל ואפי׳ דרבנן, ולפיכך

 לא אסרו אלא משום חשש סחיטה, עכ״ל.

 ודבריו לכאו׳ תימה רבתא. דאם מתכוין

 להעביר הזוהמא, א״כ אמאי שלא יהיה

 בו כיבוס דאורייתא?

 ולזה יש לחדש מש״כ לעיל בד׳ האגל״ט,

 ששרייה אינה נחשבת - במקום שהבגד

 אינו מלוכלך במקום מסוים אלא כל

 כולו שחור מלבישה - לכיבוס המקובל

 והנורמלי (והוי רק ״הכנה לכיבוס״ או

 ״הכשר כיבוס״) ולכן גם במתכוין פטור.

 ואמנם, כאמור, י״ל בד׳ הריטב״א דזהו

 דוקא בשחררות הבגד בכללות, שבזה

 מכבסים בד״כ בשפשוף ולא מסתפקים

 בשרייה. אך בהורדת ליכלוך מסוים שעל

 הבגד, גם שרייה נחשבת לכיבוס.

 ונמצא שלהאג״ט שרייה אינה נחשבת

 כלל לדרך כיבוס, ולר״ת דוקא במקום

 שבד״כ מתלכלכים לא מכבסים כן.

 ולריטב״א שרייה הוי דרך כיבוס בהורדת

 ליכלוך מסוים, אך אינה דרך כיבוס

 כשהבגד הושחר והזדהם בכללות ע״י

 לבישתו זה כמה אידני.

 והרא״ש (ביומא שם) נקיט: ״וי״ל דדוקא

 כי התם שיש עליו דם או דבר מלוכלך

 אמרינן שרייתו זו היא כיבוסו. אבל אם



 קכט שמואל הימן כ״ה ויאמר

 הבגד הושחר מחמת לבישה או תשמיש

 וכ״ש לבן לגמרי ואין עליו טינוף אלא

 שרוצה ללבנו יותר, לא אמרינן שרייתו

 זו היא כבוסו״. והדברים מפליאים לכאו',

 דכיון ורוצה ללבן השחרורית מ״ט לא

 ייחשב לכיבוס. וצ״ל דס״ל להרא״ש

 דבד״כ רק לכלוך מתכבס בפועל בשרייה

 אך שחרורית לא מכבסים בשרייה וכנ״ל,

 ולהכי הגם כשנתלבן במקרה דנן, מ״מ

 אי״ז דרך כיבוס. ואכן בהגהות מרדכי

 (בברכות סי' ר״ו) כתב בדעת הר״י בתוס'

 (תוס' בשבת קי״א ב' וכתובות ו' א') דשרי

 לשרות בגד נקי שאין בו אלא שחרורית

 וזוהמא, דטעמו דר״י ז״ל הוא דהבגד

 בכה״ג נשאר מלוכלך וס״ל דלא שייך

 מלבן באופן שאינו נעשה נקי לגמרי. והם

 הם הדברים בס״ד ית״ש.

 והנה עלינו להעמיק חקר בסברה זו של

 ״צורת מלאכת כיבוס״, אשר למדנוה, וכן

 מוכרח הוא לומר, מדברי הראשונים נ״ע.

 והוא שאם כיבס הבגד היטב ע״י פעולה

 שאינה נחשבת לכיבוס, ל״ח למכבס

 ומותר. והנה גדר זה אינו נחשב כשינוי

 וכלאח״י שפטורים עליה מדאורייתא

 בכל המלאכות, כיון דהכא אף אינו אסור

 לכבס באופן כזה מדרבנן ואילו בכל שינוי

 וכלאח״י דהמלאכות, אסור מדרבנן.

 ודבר זה לא מצינו כמותו כי אם לכאו'

 רק בבישול בחמה דשרי, ורק גזרי' אטו

 בישול באור במקומות מסוימים. (והגם

 שבבורר מצינו דבורר דרך אכילה שרי,

 כיון שאינו כצורת המלאכה דהוא בורר

 לאוצר. הנה בזה י״ל דכל מושג הבורר

 הוא דוקא ברירה לאוצר ואינו שייך

 לברירת אוכל. אולם במכבס י״ל לכאו'

 דכיון והתכבס, יתחייב על תוצאתו,

 ויל״ע).

 ונראה דהנה כ' הפוסקים (עי' משנ״ב

 ש״ב סקנ״ג) דבגד שיש עליו צואה אסור

 להעבירו בכל גווני, ואף שהוא דרך

 לכלוך, מ״מ כיבוס הוא, ופירש המשנ״ב:

 דהבגד היה מלוכלך יותר מקודם ועתה

 מעבירו, עכ״ל. ויש לפרש בזה בכמה

 אנפי (דעתה חשיב כדרך כיבוס אף

 שהוא מלוכלך, דבמקום ליכלוך שכזה

 כל דבר נחשב בעלמא לדרך כיבוס, או

 דכה״ג אא״ל דאינו מתכוין, וכמ״ש שם

 המשנ״ב). ואולם לדברינו יש לפרש בזה

 בדרך אחרת, והוא דהמתבונן בדברי

 הש״ס והפוסקים בדיני מלבן יראה לנוכח

 שמתחייבים על ליבון רק באופן שמקפיד

 על ליבונו, וכבשבת קמ״ז א' והוא דקפיד

 עליהו, וכן בעוד דוכתין. ולזה י״ל דשונה

 מלאכת ליבון משאר מלאכות, דבעוד

 שבכל המלאכות החסרון לולי המלאכה

 ברור הוא, הרי בליבון תלוי הדבר בדעת

 לובשו, והיינו דליבון עניינו לקדם את

 הבגד מבגד מלוכלך לבגד נקי. ונמצא

 שכשאצלנו ל״ח ליכלוך קטן ומזערי

 לבגד מלוכלך, או שבגד עם שחרורית

 נלבש כמות שהוא, אזי מבחינתנו הבגד

 לא התקדם ע״י ליבונו. וע״כ רק באופן

 שמקפידים בכה״ג על נקיונו אסור ללבנו.

 ונמצא שבעוד שבכל המלאכות נחשבת

 יצירת המלאכה ליצירה בכל גווני, כיון



 שמואל הימן כ״ה ויאמר קל

 שהבנין נבנה והזרע נזרע וכו׳ וכו׳. הרי

 שבליבון המלבן בגד שכלפי לובשו לא

 נחשב קודם לכן כמלוכלך, לא יתחייב.

 כיון שמבחינתו הבגד לא התקדם כלל

 יותר ללבישה מעליותא. וז״פ ד׳ הש״ס

 דוהוא דקפיד עלייהו.

 ולפי״ז י״ל דמכיון וליבון אינה מלאכה

 מוסכמת לכאו״א, אזי בעינן תנאי נוסף

 בה, והוא שגם פעולות הכיבוס ייעשו

 דוקא בצורת הכיבוס. ואכן בליכלוך גדול

 כצואה, בזה מצינו דבכל צורה המתנקית

 מתחייב. והיינו דבדבר הזקוק לכו״ע ובכל

 מצב לליבון, לא איכפ״ל כיצד מתבצעת

 פעולת הניקוי ובכל צורה, והגם שאי״ז

 הדרך, חייב על תוצאתה. ועדיין הדברים

 צריכים ליבון וכיבוס.

 [הגה״ה: ובפרמ״ג (סי׳ ש״כ במשבצ״ז

 י״ב) נקיט דבמקום טינוף אסור לסחוט

 אפילו בשאר משקין, אף לדעות הראשונים

 (עי׳ בתוס׳ שבת קי״א ב׳ ובכתובות ו׳ א׳

 ובספר הישר סי׳ רפ״ג ועוד) דאין סחיטת

 ליבון בשאר משקים. ולכאו׳ צ״ת דהא

 דעת ר״ת (שם) דלית איסורא בכיבוס דרך

 לכלוך, וצ״ע. ואולם עדיין י״ל דר״ת אמר

 דברו דוקא בשרייה, שאינה כיבוס ממש

 אלא מ״צרכי הכיבוס״ כמש״כ הרמב״ם,

 אך לא בסוחט שהוא הוא הכיבוס. אולם

 לסברתנו הנ״ל דבדרך לכלוך אי״ז כלל

 צורת כיבוס לא יהיה הבדל בסברה.

 ואכן ראיתי בס׳ מאור השבת בשם רבנו

 הגרשז״א זצ״ל דשרי לילך עם גרבים

 רטובות ולא חיישינן לסחיטה, כיון דהוי

 דרך לכלוך. ואמנם לפימשנ״ת אולי י״ל

 דהפרמ״ג איירי בלכלוך ברור כצואה,

 ובזה גם בשאר משקין חשוב לדרך כיבוס,

 כיון דסו״ס מנקה הלכלוך ממנו ובלכלוך

 שכזה א״צ בצורת כיבוס אלא בתוצאת

 הכבוס, וכנ״ל].

 ג. עור קשה

 רש״י בשבת קמב, ב כתב גבי כיבוס עור

 וז״ל: נותן עליה מים עד שתכלה, ומיהו

 כיבוס ממש לא, והואיל וסתם כרים

 וכסתות רכים נינהו שייך למימר בהו

 כיבוס בעורות רכין, ומיהו שרייתן לא

 זהו כיבוסן וכן מפורש בזבחים בפרק דם

 חטאת, עכ״ל.

 ובזבחים שם צ״ד אמר רבא בס״ד שישנו

 הבדל בין עורות רכין לעורות קשין,

 שבקשין נחלקו ר״מ וחכמים אי שייך ביה

 כיבוס, ודחי דאא״ל דהפסוק אזיל דוקא

 ברכין, וע״כ נקיט דכיבוס בעור הוא

 דוקא ע״י כיסכוס אך לא בשריית מים,

 ובמסקנת הגמ׳ דרש רבא דמנעל שרי

 לכבסו, והקשה עליו ר״פ דהא רב שרי



 קכט שמואל הימן כ״ה ויאמר

 רק לשרותו ולא לכבסו, וע״כ חזר בו רב

 ונקיט דמנעל שרי לשרותו אך לא לכבסו

 [לכסכסו].

 והנה מהא דרבא לא חילק דרב איירי

 ברכין ואילו הוא מיירי בקשין, חידש

 השאילתות (שאילתא פ״ח) דרבא ס״ל

 דהלכה כר״מ דלית חילוקא בין קשין

 לרכין, ויש שפירשו דרבא ס״ל דבשבת

 לית חילוקא בין קשין ורכין ובכל גווני

 אסור לכבס עור. ואני עני רציתי לומר

 דרבא סבר דסתם מנעל רך הוא וע״כ סבר

 דרב איירי בסתם מנעל וע״כ אכן ס״ל

 דבקשין שרי, אך שניהם דיברו בסתם

 מנעל וא״כ בזה הי' צריך לחזור בו ולומר

 דברכין אסור. ואולם הראוני דברי רש״י

 ביבמות ק״א ע״א ד״ה חליצה דנקיט

 דסתם סנדל קשה הוא. ואכן בריטב״א

 (בהוצאת מוסד ה' קוק) בריש אלו קשרים

 נקיט דסתם מנעל רך וסתם סנדל קשה,

 וא״כ אפ״ל לכאו' כדברינו. אולם קשה

 לומר דרבא ס״ל, קודם שר' פפא דחה

 אותו, דבעור רך אין כל כיבוס, כיון דרבא

 עצמו מוכיח מקרא דצרעת דאיכא כיבוס

 בעור רך, וא״כ מאי ס״ד דיליה עצמו.

 וא״כ איכא קושיה אלימתא. דבשלמא

 להנ״ל, להשאילתות והפי' הנ״ל דרבא

 לא יכול היה לפרש דבריו בקשה, א״ש.

 אך מדברי רש״י דידן (בדף קמ״ב ב')

 משמע דדוקא ברכין אסור אך בקשה שרי.

 א״כ רבא היה יכול לפרש ד' עצמו דוקא

 בקשה ולכן שרי ואילו רב איירי רק ברך

 ולכן אסור, וצ״ע.



 קלב

 הימן כ״ו

 גדר מלאכת מעמר

ת עג, ב. אמר רבא האי מאן דכניף ב  א] ש

 מלחא ממלחתא חייב משום מעמר, אביי

 אמר אין עימור אלא בגידולי קרקע. ויש

 לדקדק בזה כמה דקדוקים ושאלות,

 וכדלקמן:

 צ״ע דהכא נקיט רבא לכאו׳ דאיכא

 עימור גם בלא גדולי קרקע, ואילו רבא

 עצמו ס״ל לקמן ע״ה א׳ דרבנן ס״ל

 דאיכא דישה דוקא בגדולי קרקע. ומ״ש

 עימור מדישה לענין זה. ואכן מצינו

 בראשונים כמה גרסאות בזה, דיש שגרסו

 בסוגיין רבה ולא רבא, עי׳ גרסת הרמב״ם

 והרא״ש. ונפ״מ בין הגרסאות גם לענין

 אי קי״ל כרבא גבי אביי דהלכה כאביי רק

 ביע״ל קג״ם, ואילו גרסינן רבה אזי הלכה

 כאביי דבתראי הוא, עי׳ בר״מ ומ״מ

 ובר״ח ובעוד דוכתין. וצ״ע.

 עוד יש לדקדק בביאור מחלוקת אביי

 ורבא דאמאי נחלקו דוקא גבי מעמר בדין

 גדולי קרקע ולא בשאר מלאכות דסידורא

 דפת. ועי׳ מנ״ח מלאכת קוצר דס״ל

 דבדעת הר״מ דמתחייב גם בלא גדולי

 קרקע, וחזי׳ שישנם אפשרויות ודעות

 שגם במלאכות סידורא דפת א״צ גדולי

 קרקע דוקא, וא״כ יש לדקדק אמאי דוקא

 הכא במעמר נחלקו בדין גדולי קרקע,

 וצ״ע.

 עוד יש לדקדק אמאי דוקא הביא רבא

 דוגמה דכינוס מלחא ממילחתא.

 ב] ונראה ובהקדם דברי התוס׳ רי״ד,

 שכתב בסוגיין וז״ל: והמעמר. פירוש

 המקבץ השבלים מאחורי הקוצר ועושה

 אותן עומר, ושיעור המעמר הוא כגרוגרת

 דומיא דקצר וטחן, שכל מלאכת האוכלין

 כגרוגרת, ואי קשיא אם כן נתפזרו לו

 פירות בחצרו או בשדה וליקטן יתחייב

 משום מעמר. תשובה: אין מעמר אלא

 בשעת תלישתו מן הקרקע שזה הוא

 תחילת ליקוטו, אבל פירות שנלקטו כבר

 ועכשיו נתפזרו אין זה מעמר, עכ״ל.

 ונקדים בזה עוד ד׳ הרמ״ך המובא

 בכס״מ שבת פ״ח ה״ו וז״ל: המקבץ

 דבילה וכו׳, כ׳ הרמ״ך דוקא שקבצם

 ממקום שנפלו שם מן האילן, אבל אם

 קבצם בבית לא, כדאמרינן במסכת יו״ט

 (ביצה יג, ב) דמעמיד ערימה לא הוי גמר

 מלאכה, עכ״ל.

 הרי לנו יסוד חדש בגדר מלאכת מעמר,

 דמעמר היינו גמר מלאכת הקצירה,

 ופירושו דהגם שנקצרה התבואה לגמרי,

 מ״מ כל עוד לא נעשתה מלאכת המעמר,



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 חסר טובא בקצירה וכמי שלא נקצרה

 דמי, דהא לא הגיעה לאיסוף הראוי לה.

 ונמצא דמלאכת מעמר כוללת את פעולת

 האיסוף, אך בעי' שהאיסוף יהיה לאחר

 הקצירה ובכדי להשלים הקצירה שהיתה

 עד עתה.

 והנה יש לבאר דשאני מלאכת מעמר

 משאר מלאכות. דשאר מלאכות הגיעו

 לתכלית פעולתם בעצם עשיית מלאכתם,

 וכגון דבקוצר חזי' דקצר ועשאו ממחובר

 לתלוש, ובמלאכת זורע זרע זרע להצמיח

 וכו'. והיינו דע״י פעולת מלאכתם נוצר

 דבר-מה, כל מלאכה במלאכתה. אך

 במעמר לכאו' לא נשתנה מאומה ע״י

 אסיפתו, וממילא צ״ע במה חייבה תורה

 על מעמר.

 וע״כ מחויבים אנו לבאר משנ״ת בס״ד

 דחסרון בעימור הוא חסרון בקצירה וכל

 עוד שלא עימר תבואתו ל״ח שקצירתו

 הגיעה אל תכליתה. ולהכי שפיר דינא

 דגדו״ק דקוצר ה״ה בגדו״ק דמעמר.

 ונראה דגם רבא ס״ל דבעי' במעמר גדולי

 קרקע, וכשיטתו לקמן ע״ה א' דאין

 דישה אלא בגדו״ק וה״ה בשאר מלאכות

 דסידורא דפת. אמנם סבר רבא דכיון

 דבמאן דכניף מילחא ממלחתא מקיים

 באסיפתו את תכלית מלאכת מעמר, כיון

 שלפני אסיפתו נחשב המלח כאינו קצור,

 שהרי ל״ש ביה קצירה, וכעת כשצברו בא

 אל תכליתו, להכי ס״ל דחייב משום מעמר.

 והגם דאי״ז גדו״ק, הרי נתבאר בס״ד

 דהאי דינא דגדו״ק במלאכה זו עניינה

 להשלים מלאכת הקצירה, וכיון דבפעולת

 כניפת מלח הוי כמשלים קצירתו, להכי

 לא איכפ״ל דאי״ז גדולי קרקע בפועל.

 אמנם אביי ס״ל דהגם דכניפת מלח דמיא

 למעמר, מ״מ איסוף המלח נעשה בלא

 קצירה כלל, דעד עתה לא נחשב כלל

 למלח, כי היה מעורב במשרפות המים,

 והשתא הכא, ע״י האיסוף, נעשה למלח

 הראוי. וא״כ ס״ל לאביי דאע״פ שתכלית

 המעמר נעשה במלח, מ״מ לא נאסף אחר

 קצירה, וע״כ אי״ז מעמר. דמעמר עניינו

 השלמת הקצירה ע״י איסוף, ולא איסוף

 גרידא בלא קצירה.

 וא״ת דמאי איכפ״ל האם איסוף זה

 נעשה להשלמת הקצירה או כאיסוף

 שהגיע לתכליתו בלא קצירה. י״ל דאה״נ,

 וכשנאסף בלא קצירה והגיע אל תכליתו,

 יתחייב משום קוצר וכדו', אך לא משום

 מעמר. דמעמר עניינו השלמת וגמר

 מלאכת קוצר, דכן הוא עניינו. ואכן

 שמחתי עד מאד לראות דברי מהר״ח

 ויטל בשער המצוות דנקיט דהכונף

 מילחא חייב משום קוצר. וכבר תמהו

 עליו, עי' פתח הדביר ובשביתת השבת

 ריש מלאכת מעמר מה שפילפלו בזה.

 ולדברינו דברי מוהרח״ו מחוורים שפיר.

 דיתכן דלכו״ע, גם לאביי, יתחייב במלח

 משום קוצר, ומפני דאספו והגיע אל

 תכלית קצירתו. ואי״ז שייך לדין גדו״ק

 דמעמר, דלהנתבאר עניינו אחר הוא.

 [וכנראה ס״ל למוהרח״ו דבקוצר בדוקא

 א״צ גדו״ק, וכמש״כ המנ״ח בדעת הר״מ,

 ואכמ״ל].



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 ויסוד זה, שחלק ממלאכות שבת הם

 המשך למלאכה הקודמת, מצינו בדברי

 הראשונים בסוגיה דדש (שבת עג, ב)

 שאין דישה אלא בתלוש ולא מן המחובר.

 והנה צ״ע, דמאי איכפ״ל דמחובר הוא,

 הא סו״ס בפעולתו עושה פעולת דישה

 ואמאי בעינן שיקצרנו קודם, אלא

 כמשנ״ת, ודו״ק.

 בדעת האו״ז ומהר״ח א״ז

 ג] ובריש דברינו הבאנו ד׳ התורי״ד

 דנקיט דלית מעמר אחר מעמר, וביארנו

 דמעמר היינו סיום מלאכת הקצירה, ולכן

 ל״ש לעמר שוב אחר שכבר נסתיימה

 הקצירה בהעימור הראשון. ואמנם מצינו

 דברים אחרים בזה בשו״ת מהר״ח אור

 זרוע בסי׳ רי״ד, שהסכים לדעת אביו האור

 זרוע דאם נתפזרו לאדם ביצים המותרים

 בטלטול אסור לקבצם יחד. והרי לנו

 שס״ל דגם כשנתפזרו הביצים שברשותו

 וביתו, אחר שכבר אספם ממקום גידולו,

 מתחייב במעמר.

 וא״כ חזי׳ דרוח אחרת היתה עם מהר״ח

 אור זרוע ואביו האור זרוע ז״ל. דהם לא

 ס״ל דמעמר הוא סיום מלאכת הקצירה

 אלא דעניינו המשך סידורא דפת, היינו

 שהעימור הוא שלב נוסף בדרך לעשיית

 הפת, ואינו קשור לסיום הקצירה. וע״כ

 ס״ל דהגם דעשו עימור חדש חשוב

 מעמר, כיון דהעימור בתרא סייע להעתיד

 ע״י עימור זה.

 והנה מהר״ח אור זרוע נקיט בסו״ד דבר

 נוסף, וז״ל: ושמא מה שמגבב מן החצר

 אין זה עמור, אלא כעין עמור שבולים

 שמקבצם כדי שיהיו יחד ולקושרם יחד

 או שישכנו יחד שלא יפזרם הרוח וגם

 שלא ידרסו ברגלי אדם ובהמה כשהם

 מפוזרים ובקל נאבדים בכמה ענינים

 כשהם מפוזרין כל שיבולת בפני עצמן.

 אבל קסמין שבחצר שאינו מקבצם אלא

 כדי להדליקם לאלתר, אינו מקבצם אלא

 שטורח לו להדליק כל קיסם או לזרוק כל

 קיסם לבדו למדורה ולא בשביל תיקון

 הקסמין ושמירתן מקבצם, אין זה מעמר,

 עכ״ל.

 ולפי משנ״ת בס״ד יבואר דמהר״ח א״ז

 לשיטתו, דהוא ז״ל ס״ל דכל ענין מעמר

 הוא פעולת המשך דסידורא דפת ולא

 השלמת הקצירה, וע״כ א״נ דהוי השלמת

 הקצירה אזי מאי איכפ״ל לשם מה

 השלים קצירתו, האם להדליקם לאלתר

 או לשמרן ולייבשן וכדו׳, דהא סו״ס

 איסוף התבואה סיים את מלאכת הקצירה.

 אך מהר״ח א״ז דלא ס״ל הכי וסבר דבעי׳

 לעמר לצורך מטרת ההמשך, סבר לדינא

 דדוקא כשנצרך להעימור לצורך ממשי

 חשוב מעמר, ונמצא דב׳ דיני מהר״ח א״ז

 לשיטתם הם.



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 בדעת הרמב״ם

 ד] והרמב״ם (שבת ח, ה) כתב: המעמר

 אוכלין אם לאכילה שיעורו כגרוגרת ואם

 עמר לבהמה שיעורו כמלוא פני גדי ואם

 להסקה שיעורו כדי לבשל ביצה וכו'.

 ובה״ו כתב: המקבץ דבילה ועשה ממנה

 עגול או שנקב תאנים והכניס החבל בהן

 עד שנתקבצו גוף אחד, הרי זה תולדת

 מעמר וחייב וכן כל כיוצא בזה, עכ״ל.

 ויל״ע טובא אמאי המקבץ דבילה הוי

 תולדה דמעמר, והא לכאו' הוא כהמעמר

 אוכלין דכ' הר״מ שהוא אב דמעמר,

 וצ״ע. ועיין ברמב״ם פכ״א הי״א שכתב

 וז״ל: המדבק פירות עד שיעשה גוף

 אחד חייב משום מעמר, עכ״ל. ושם לא

 נקט דהוא תולדה. ואולם לכאו' הסברה

 נוטה דהמדבק פירות עד שעשאן לגוף

 אחד יהיה האב דמעמר, כיון דע״י איסופו

 נעשה גוף אחד, ויותר צ״ע.

 עוד קשה דאם גדר מלאכת מעמר הוא

 דמתקנו לגוף אחד, אמאי לא יתחייב

 משום בונה, דבונה עניינו קיבוץ חלקים

 לגוף אחד כנודע. וא״כ אמאי נקיט

 הר״מ דחייב משום מעמר. וכבר הקשה

 כן המג״א בסי' ש״מ. ועל קושיה זו י״ל

 דשאני מעמר דהגם דמקבצו לגוף אחד

 אכתי הוא קיבוץ בין ב' חלקים, ואילו

 בונה גדרו קיבוץ לדבר וגוף אחד ממש.

 וכבר מטין כן בי מדרשא, ועי' קהילות

 יעקב בזה.

ו י״ל דגדר אב דמלאכת מעמר נ  ולדברי

 הוא שאוספו כדי להשלים הקצירה, וזהו

 דוקא כשאיסופו נועד להשלמת הקצירה,

 אך כשהקצירה הושלמה כדבעי והשתא

 כוונתו לדבר אחר, לצורך הפיכת התאנים

 לעיגול דבילה וגוף אחד, בזה הוי רק

 תולדה דמעמר. ויש להוסיף בזה ד'

 הרמ״ך דכתב ע״ד הר״מ דדברי הרמ״ך

 אמורים דוקא כשקבצם ממקום שנפלו

 שם מן האילן, אבל אם קבצם בבית לא

 יתחייב. ולדברינו יוסבר שפיר, דכשנלקט

 כבר ממקום גידולו ונסתיימה קצירתו אזי

 אין כאן מעמר, דמעמר עניינו השלמת

 הקצירה, וכשאוספו לגוף אחד במקום

 אחר כוונתו להעתיד, ואיסוף דאינו על

 עבר הקצירה כי אם על עתיד התאנים,

 אי״ז איסוף דאב דמעמר אלא רק תולדה.

 ומשו״ה אב דמעמר אין הגדרתו קבוץ

 החלקים לגוף אחד גרידא (כמלאכת

 בונה), אלא איסוף החלקים לקיבוץ אחד

 בכדי לסיים מלאכת הקצירה. ולהכי

 הוא שאני ממלאכת בונה. (וא״ת דא״כ

 יתחייב תרתי, י״ל בזה התי' הנ״ל דסו״ס

 גם לבונה לא דמי בצורת חיבור חלקיו.

 אך כעת ביררנו הבדל נוסף בין ב' אבות

 המלאכות, וכנ״ל).

 (שיעור שנמסר בכולל ע״י ידי״נ הרה״ג

 ר׳ אברהם משה פכטר שליט״א, כסלו

 התשס״ז).



 קלו

 הימן כ״ז

 שימוש בטיטולי ״פרימיום״ בשבת

 לאחרונה החלו לשווק טיטולים

 לתינוקות מסוג ״פרימיום״, המסומן בפס

 הצמדה עם ציורים, אותיות ומספרים.

 הוברר שפתיחת הסגר (הסקוץ׳) גורמת

 למחיקת הציורים, האותיות והמספרים

 שע״ג הטיטול והתעורר דיון האם מותר

 לפותחו בשבת.

ם שאין עליהם ויכוח ודיון י נ  א] הנתו

 הם שהמדובר במוחק שלא על מנת

 לכתוב, שנפסק בהלכה שכה״ג אינו חייב

 מהתורה. וכן שמדובר ב״דבר שאינו

 מתכוין״, שפטורים על עשייתה מהתורה

 ואסורים מדרבנן כדעת ר״ש, במקום

 פסיק רישיה. והמציאות האם מחיקת

 הציורים דנן היא פסיק רישיה צריכה

 בירור. יש אומרים בכה ויש אומרים בכה.

 וא״נ דאכן הוי פס״ר מבחינה מציאותית,

 נבוא לדון בזה:

 ב] המוחק דבר שלא על מנת לכתוב
 במקומו, הוא רק איסור דרבנן, כמש״כ

 השו״ע והמשנ״ב סי׳ ש״מ ס״ג. ולפי״ז

 בנדונינו, שגם אם מוחק בוודאות, לא

 מוחק זאת כדי לכתוב במקום הטיטול,

 האיסור הוא מדרבנן בלבד, ובזה יש

 לדון האם יש להתיר משום ״תרי דרבנן״.

 [ואגב, יעויין במ״ב ושעה״צ שט״ז סקי״ב

 שמותר לסגור תיבה שיש בה זבובים

 במקום דהוי פס״ר דלא ניח״ל ואיכא

 תרי דרבנן, דאפשר לצודו בחד שחיה

 וגם הוא דבר שאין במינו ניצוד. ואולם

 גבי גרירת ספסל העושה חריץ באדמה,

 נקיט השעה״צ דאיכא תרי דרבנן שנחשב

 לחופר כלאחר יד ומקלקל הוא, והשעה״צ

 כותב מפורש דהוא תרי דרבנן ולקולא,

 ומ״מ מיקל בזה רק במקום מרוצף בכל

 העיר. ואמנם י״ל דשאני בתיבת זבובים

 שמדאורייתא ל״ח כלל כצד, וכה״ג שרי

 טפי מגרירה, דשאני תרי דרבנן באיכות

 המלאכה לבין תרי דרבנן הנוהגים

 במלאכה גמורה].

 הרמ״א (שם) כתב שאסור לשבור בשבת

 עוגה שכתובים בה אותיות, למרות שאינו

 מתכוין אלא רק לאכילה, משום איסור

 מוחק, כי ברור הוא ופס״ר שהאותיות

 ימחקו. ולמרות שאינו מתכוין לכתוב

 בעוגה במקום המחיקה, מ״מ איסורו

 מדרבנן. וכ׳ ע״כ הדגול מרבבה שיש

 להקל בדבר. לא מיבעיא לדעת התרומה״ד

 שפס״ר מותר באיסור דרבנן, אלא אפילו

 לדעת המג״א שאוסר במקום פס״ר, הרי

 היכא שאינו מתכוין ומקלקל ועושה

 כלאחר יד, לכו״ע שרי. ומחיקת אותיות

 בעוגה ע״י שבירתה נחשב ל״כלאחר יד״,



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 כיון שאין דרך מחיקה בכך, וכ״ש אם

 שובר בפיו דרך אכילתו, עכ״ד. והמשנ״ב

 כתב שהדגמ״ר מתיר בזאת ויש להקל

 ולסמוך על דבריו כשאינו שובר בידו

 את האותיות אלא רק בפיו. (ועי' חזו״א

 שם שכתב שההיתר בזה הוא משום ״תרי

 דרבנן״ לדעת המשנ״ב, ואולם לדעתו

 היתר ״תרי דרבנן״ אינו מוכרע, ועי'

 לקמן).

 והנה לדעת הדגמ״ר פשוט דגם בנדו״ד

 נחשבת הורדת הסקוץ' לדבר שאינו

 מתכוין ומקלקל וכלאחר יד, כיון שאין

 זה דרך מחיקה. ורק להמשנ״ב, שהסכים

 עם ד' הדגמ״ר רק לענין שבירה בפיו,

 אף שלכאו' גם שבירת עוגה ביד אי״ז

 דרך מחיקה, יש קצת לדון האם פתיחת

 סקוץ' נחשבת לדרך מחיקה, (אף שהדעת

 נוטה דגם להמשנ״ב ייחשב זה כלאחר יד,

 וצ״ע).

 וכן מצינו ד' המשנ״ב בסי' שי״ד ס״א גבי

 שליפת סכין מהקיר בשבת שעי״כ נוצרת

 גומה, שכ' שהכרעת הפוסקים דשרי, כיון

 דהוי דבר שאין מתכוין ומלאכה שא״צ

 לגופה ומקלקל וכלאחר יד, עי״ש. ואמנם

 ידועה דעת החזו״א שלא מצינו בחז״ל

 את ההיתר של ״תרי דרבנן״ ולדבריו אין

 מקום להיתר זה, ודלא כהכרעת הפוסקים

 והמשנ״ב.

 ג] ויש לדון בדבר משום דהוי מתקן

 ע״מ לתקן במקום אחר והיינו שמתקן

 את התינוק ע״י שמוריד לו את הטיטול

 הרטוב. והנה בהאי הלכתא דמתקן ע״מ

 לתקן במקום אחר מצינו דברי הפרי חדש

 (יו״ד סי' קי״ח) שכתב דהפותח אגרת

 חייב חטאת לכו״ע דקריעת הנייר הוי

 מתקן ע״מ לתקן וכ״כ ספר הזכרונות,

 ובביאה״ל סי' ש״מ ד״ה הנייר הביא לד'

 החכם צבי (סי' ל״ט) דפליג ע״ז והתיר

 ע״י עכו״ם לפתוח האגרת, ולא ביאר

 טעמו. וכ' הביאה״ל דנראה דס״ל דהוי

 מלאכה שא״צ לגופה, דהא אין מתקן

 בגוף הנייר מידי, ולפי״ז להר״מ דס״ל

 כר״י דמשאצל״ג חייב עליה, א״כ אסור

 מהתורה ואסור גם ע״י נכרי. והביא לד'

 הנשמת אדם (כלל כ״ט) שכתב דלכו״ע

 פטור בכה״ג, מפני דלהנייר הוא מקלקל

 גמור והתיקון הוא מצד אחר. וכ' הביאה״ל

 דבאמת לא ברירא סברתו וסברת החכם

 צבי בזה, דידוע דעיקר תיקון אגרת שעומד

 לקרותו ותיקונו הוא שיוכל לקראנו, וא״כ

 כשקורעו כדי לקרותו הוי מלאכה הצריכה

 לגופה. ואמנם היכא דהאגרת סגורה בתוך

 מעטפה, בודאי דהקורע המעטפה הוא

 בכלל מקלקל ופטור אפי' לר״י ושרי ע״י

 עכו״ם במקום צורך, דהוא שבות דשבות.

 אולם לדעת רש״י דהיכא שהוא סותר ע״מ

 לבנות שלא במקומו דהוא מקלקל במקום

 זה ומתקן במקום אחר, דחייב לר' יהודה,

 א״כ כה״ג הוי מלאכה דאורייתא, דהוא

 בכלל קורע ע״מ לתקן ואפי' ע״י נכרי יש

 להיזהר, עכתו״ד ועיש״ע.

 ונראה דהנה יש לחקור בכוונת הסוברים

 דס״ל דמקלקל ע״מ לתקן במק״א הוי

 תיקון, האם פי' דקילקול המביא ע״י

 קילקולו לתיקון חשוב תיקון, א״ד דתיקון



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 הבא רק מכח קילקול, אף שהקילקול אינו

 קשור להתיקון, חשוב לתיקון. והנפ״מ

 בין ב׳ הצדדים ה״ה נדו״ד. דא״נ כצד א׳

 דדוקא כשהתיקון בא ע״י הקילקול גופא

 חשוב לתיקון, א״כ בכה״ג לא ייחשב

 לתיקון, כיון שהקלקול שבמחיקת ציורי

 הטיטול אינו קשור כלל לתיקון התינוק,

 שהרי לא מחיקת הציורים גורמת לפתיחת

 הטיטול, אלא פתיחת הסקוץ׳, וממילא

 כה״ג יהיה שרי לכו״ע. ואולם א״נ כצד

 ב׳, דאם א״א לתקן בלא שייעשה הקלקול

 חשוב כתיקון, א״כ ייאסר, כיון דסו״ס

 השתא הכא א״א לתקן את התינוק אלא

 ע״י מחיקת הציורים. ותפוס לשון ראשון,

 ויהיה שרי.

 וחכ״א הארני דמקצת ראיה איכא למש״כ

 דדוקא קלקול שמחמתו בא התיקון נחשב

 לתיקון, מדברי הדגול מרבבה גופא

 דכ׳ דהחותך אותיות שע״ג העוגה כדי

 לאוכלה חשוב מקלקל. ואמנם הרי חותך

 האותיות לצורך האכילה, ואמאי לא נימא

 דמקלקל האותיות לצורך אכילת העוגה.

 אלא כמשנ״ת דאע״פ דסוכ״ס הוצרך

 לחתוך האותיות כדי לאכול העוגה, מ״מ

 חתיכת העוגה היא זאת שקידמה תיקונו

 ולא חתיכת האותיות, וכטיטול שהפרדת

 הסקוץ׳ הביאה לתיקון התינוק ולא

 מחיקת הציורים שעליו.

 ואכן בשו״ת אור לציון (ח״א סי׳ כ״ה)

 הביא לד׳ הדגמ״ר דהוי מקלקל כיון דהוי

 מוחק שלא ע״מ לכתוב וכ׳ דאינו נראה,

 כיון דכל מקלקל לשם תיקון אפילו שלא

 ע״מ לכתוב אסור, ותלה זאת בפלוגתת

 רש״י ותוס׳ בשבת ק״ו ע״א אי חייבים

 במקלקל באופן שהתיקון נעשה בדבר אחר

 או דחייב רק באופן שנתקן גוף המלאכה

 עצמה, עי״ש. ולפימשנ״ת זה אינו, דשאני

 התם בסוגיה דשבת ק״ו דהקלקול גופא

 דחובל וצריך לכלבו ומבעיר וצריך

 לאפרו, דהקילקול עצמו עושה התיקון

 במק״א, אך בנדון הגדמ״ר ובנדו״ד לא

 הקלקול גורם להתיקון במק״א, אלא רק

 א״א לתקן לולי שגם יקלקל, וכה״ג ל״ח

 לתיקון לכו״ע.

 ד] ועי׳ בס׳ אורחות שבת שמותר ללכת

 בנעל שע״ג הסוליות חקוקים ציורים או

 אותיות, אף שבהליכתו מוטבעים הציורים

 באדמה, כיון דהוי פס״ר דלא ניח״ל בתרי

 דרבנן. וכן כ׳ שאם לא מחק את האותיות

 שע״ג הסיגריה קודם יו״ט, נחשב לעוגה

 עם אותיות וכהיתר הדגמ״ר דהוא פס״ר

 דלא ניח״ל במקלקל וכלאח״י.

 ואם המציאות היא שהציורים דוהים ע״י

 פתיחת הסקוץ׳, יש לדון בהאי דינא דדיו

 ע״ג דיו, ואכמ״ל.



 קלט

 הימן כ״ח

 איהורי שבת לצורך משכורת

תי שיש שדנו בא׳ המחלל שבת  ראי

 בכדי להשתכר לפרנסתו ומטרתו היא

 הרווח הכספי שיבוא לו ע״י עשיית

 מלאכות שבת, דהוי בגדר מלאכה שאינה

 צריכה לגופה, ועפ״ז רצו להקל בשימוש

 בחשמל שאינו כשר בשב״ק ח״ו. ומפני

 חיבת הנושא יש לדון בו ולסתור דבריהם,

 וכדלהלן:

 א] כתבו התוס' בשבת (עב, ב ד״ה

 הניחא) וז״ל: ״דהא אם חלל שבת

 מאהבה ומיראה נמי חייב״. וכ' הפנ״י

 וז״ל: ״וכתב מהר״ם ז״ל בחידושיו דהאי

 מיראה היינו מיראת יסורים. דאי מיראת

 מיתה הא קי״ל דבשבת יעבור ואל יהרג

 דכתיב וחי בהם וכו'״, ע״ש באריכות.

 ולענ״ד הך מילתא דפשיטא להן דמיראת

 ייסורין בשבת חייב צריך לי עיון כיון

 דלשיטת רש״י ותוספות וסייעתם דקי״ל

 בכולה שבת כר״ש אפילו לענין מלאכה

 שאינה צריכה לגופה דפטור. א״כ נראה

 דהאי מיראת ייסורין נמי מלאכה שאינה

 צריכה לגופה היא, שהרי ברצונו לא היה

 בא לו ולא אשכחן נמי דכוותיה במלאכת

 המשכן וכמ״ש התוספות בפרק המצניע

 דף צ״ד ע״א״, עכ״ל הפנ״י.

 ב] והמהרש״א (בב״ב קיט, א. והו״ד

 בהמשך ד' הפנ״י שם) כתב גבי צלפחד

 וז״ל: ״ויש שאלו בזה בת״י האיך חטא

 באיסור שבת כדי לידע באיזה מיתה דנין

 המחלל שבת. וי״ל כיון שלא היה צריך

 למלאכה זו אלא לידע באיזו מיתה וכו',

 ה״ל מלאכה שאינה צריכה לגופה כמו

 חופר גומא וא״צ אלא לעפרה שהוא פטור

 לר״ש. ומיהו הא ודאי דהיה חייב מיתה

 בדיני אדם, שלא ידעו העדים שהתרו בו

 שהוא עשה על דעת זו ואינן אלא דברים

 שבלב ודנין היו אותו למיתה ע״פ העדות.

 וכן י״ל לפי המדרש שכ' התוס' לקמן

 דצלפחד הינו מקושש והיה בתחילת מ'

 שנה ולשם שמים נתכוין שהיו אומרים

 דכיון שנגזר עליהם שלא ליכנס לארץ

 ממעשה המרגלים, שוב אין חייבים

 במצוות, עמד וחילל שבת כדי שייהרג

 ויראו אחרים, עכ״ל, דה״ל נמי מלאכה

 שא״צ לגופא״, עכ״ל.

 ג] והראש יוסף (לבעל הפרמ״ג) כ'

 ע״ד הפנ״י והמהרש״א הנ״ל דלפי״ז מי

 שאונסין אותו לעבור על מצות ה', או

 לעבור על מלאכת שבת או לאכול מאכל

 איסור נבלה וכדו', איזה יבחר ויעבור,

 אי שבת או נבלה בלאו, אזי יראה דיבחר

 לחלל שבת שהרי באונס הוא ומלאכה

 שא״צ לגופה הוי פטור אבל אסור כר'



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 שמעון ורק דרבנן. משא״כ אוכל נבלה

 דמ״מ נהנה ועובר עבירה ד״ת.

 ד] ובשו״ת חוות יאיר (סי׳ קפ״ג) כ׳

 שבאופן ששר העיר הטיל על ישראל

 לבנות את חומת העיר גם בשבתות דהוי

 מלאכה שא״צ לגופה. והו״ד בקובץ על

 הרמב״ם (שבת ז, ז), עי״ש.

 ה] ואכן יסוד מחודש זה כבר חקוק

 בחותמו של המהרי״ק (בשורש קלז).

 דהנה ביבמות (קכא, ב) איתא: ההוא

 עובד כוכבים דהוה קאמר ליה לישראל

 קטול אספסתא ושדי לחיואי בשבתא ולא

 קטילנא לך כדקטילנא לפלוני בר ישראל

 דאמרי ליה בשיל לי קדירה בשבת ולא

 בשיל לי וקטילתיה וכו׳. וכ׳ המהרי״ק

 לדון אמאי נקטיה הש״ס דהנכרי אמר לו

 דוקא לקטול אספסתא, עי״ש. וכ׳ בתוכ״ד

 כך: ״ואם באנו ליישב הקושיה, ודאי שיש

 ליישב דרבותא אשמעינן למינקט איסור

 שבת וכן למינקט כה״ג דשקול אספסתא

 וכו׳, דאע״ג דהוי מלאכה שאינה צריכה

 לגופה וליכא איסורא כי אם מדרבנן, אפי׳

 הכי יהרג״ וכו׳. ובהמשך דבריו כתב:

 ״בעובדא דיבמות דא״ל גוי לישראל וכו׳

 ואי לא קטילנא לך כדקטילנא לבר ישראל

 דא״ל בשיל ליה קדירה וכו׳ איסור דרבנן

 הוא דהוה כיון שהישראל לא היה צריך

 לאותו בישול כי אם להנצל ממיתה, הוה

 ליה מלאכה שאינה צריכה לגופה, מידי

 דהוה (שבת קכא, ב) אהורג את המזיקים

 כדי שלא ימיתוהו דהויא מלאכה שאינה

 צריכה לגופה ופטור ומותר לר״ש דקי״ל

 כוותיה לדברי ר׳ יצחק״, עכ״ל.

 ו] ולפי״ז ישנם מרבני זמנינו שרצו

 לטעון דה״ה בהמחלל שבת שלא לצורך

 המלאכה אלא בכדי להשתכר לפרנסתו

 ומטרתו היא הרווח הכספי שיבוא לו

 ע״י עשיית המלאכה, דהוי בגדר מלאכה

 שא״צ לגופה. ולכן רצו לטעון שיש להקל

 בשימוש בחשמל שמתוקן ומתוחזק ע״י

 יהודים עובדי חברת החשמל בשב״ק,

 כיון שהחשמלאים אינם חפצים בעצם

 תיקון המלאכה אלא במשכורת שיקבלו

 בגין התיקון שביצעו וע״כ הוי מלאשצ״ג.

 ונראה דהס מלומר כן, וכדלקמן:

ת דבר דברי המהרש״א אינם י ש א  ז] ר

 קשורים לנדו״ד. דהנה כל תכלית חילול

 השבת דהמקושש נועדה להוכיח קבל עם

 ועולם שמענישים את מחלל השבת ולצורך

 זה ביכולתו היה לבחור כ״א ממלאכות

 השבת כדי לממש את רצונו, וגם בתוך

 המלאכה שעשה היה יכול לבחור לעצמו

 מגוון רחב של חפצים שיכול להוציאם,

 ונמצא שבאופן שבחר במלאכה שעשה

 באופן מיקרי בלבד, הוי מלאכה שא״צ

 לגופה. אך המשתכר לפרנסתו ע״י חילול

 שבת התכוון למלאכה מסוימת דייקא ולא

 דמי כלל.

 [ואגב העיר״ה דבסוגיה דמקושש אמרי׳

 בשבת צ״ו ב׳ כך: אמר רב יהודה אמר

 שמואל מקושש מעביר ד׳ אמות ברה״ר

 הוה, במתניתא תנא תולש הוה, רב אחא

 בר יעקב אמר מעמר הוה, למאי נפקא

 מיניה לכדרב וכו׳ אבות מלאכות ארבעים
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 חסר אחת וכו' אימא אינו חייב על אחת

 מהם, ר' יהודה פשיטא ליה דהמעביר

 חייב ומתני' פשיטא ליה דתולש חייב ור'

 אחא בר יעקב פשיטא ליה דתולש חייב,

 עכ״ד הש״ס. ולכאו' צ״ת דמאי הקשו

 בש״ס דמאי נפ״מ, והלא מצינו מקומות

 רבים לאין ספור בש״ס עניני אגדה

 שכאלה, אשר באו לברר בהם כיצד נעשו

 ואיך התרחשו הענינים בתנ״ך וא״כ אמאי

 דוקא בנדו״ד הקשו מאי נפ״מ, וצ״ע.

 ואולם אם כד' המהרש״א דמקושש

 עצמו לא התכוין להמלאכה שעשה,

 א״ש טובא. דבכל מקומות בש״ס שרצו

 לברר המקרים וטעמיהם היה זה כאשר

 עושה המעשה עצמו התכוין גם התכוין

 למעשהו וע״כ בירר הש״ס טעמו ודעתו

 ועשייתו. אך המקושש שרצה אך ורק

 לחלל שבת ולו עצמו לא היה איכפת

 כיצד ובאיזה מלאכה יחלל שבת, א״כ

 הקשו דמאי נפ״מ. דאם העושה עצמו לא

 נחית למעשהו ובחרו בדרך אקראי, אנן

 ודאי דא״צ לברר מקחו, וא״ש].

 ח] והנה בגדר מלאכה שא״צ לגופה

 דפטור עליה לר״ש, נחלקו רש״י ותוס'

 במסכתין. דרש״י (שבת לא, ב) כתב: ״דחס

 על הפתילה נמי אינה צריכה המלאכה

 לגופה, דמלאכה היינו כיבוי וכיבוי עצמו

 אינו צריך לו, דאם לא הובערה מעולם

 הוה ניחא ליה אם מתחלה הובהבה הואיל

 וחס עליה״, עכ״ל. ובמתני' (צג, ב) איתא

 דלר״ש המוציא את המת במיטה פטור,

 ופרש״י: ״דכל מלאכה שא״צ לגופה אלא

 לסלקה מעליו הוי מלאכה שא״צ לגופה,

 דברצונו לא באה לו ולא היה צריך לה,

 הלכך לאו מלאכת מחשבת היא לר'

 שמעון״, עכ״ל. והתוס' (צד, א) הקשה

 ע״ז כך: ״קשה מסותר על מנת לבנות כמו

 בתחלה וקורע בחמתו למירמי אימתא

 אאנשי דביתיה, דהתם צריך למלאכה

 ורוצה הוא שיהא בעולם ואין לומר דלא

 ניחא ליה שיצטרך למירמי אימתא, א״כ

 מפיס מורסא לעשות לה פה יהא פטור,

 דברצונו שלא היה מורסא מעולם, וכן

 קורע יריעה שנפל בה דרנא על מנת לתפור

 דברצונו לא היה נופל בה, וכן תופר בגד

 קרוע ברצונו שלא היה קרוע״. וע״כ פי'

 התוס' גדר אחר בזה והוא ״דכשעושה

 מלאכה ואין צריך לאותו צורך כעין

 שהיו צריכים לה במשכן אלא לענין

 אחר, כי הצורך שהיתה מלאכה נעשית

 בשבילו במשכן הוא גוף איסור המלאכה

 ושורשו״, עכ״ל. והביאור הנודע בד'

 רש״י הוא לכאו' דמלאכה המתחייבת

 היינו מלאכה שנועדה לקדם את הדבר

 בצורה חיובית ואילו מלאכה שאצל״ג

 היא שמעשהו נעשה בצורת העדר ואי-

 קידום, וכהמוציא את המת, דתועלתו היא

 ההעדר שבמציאות המת. ויש שביארו

 בי מדרשא בדעת רש״י דבכל מלאכה

 איכא ב' ענינים. א) צורך המלאכה ב)

 רצון המלאכה. והיינו דהרצון להמלאכה

 מחשיבו למלאכה הצריכה לגופה, ואמנם

 כשצריך את המלאכה אך אינו רוצה בה,

 הוי מלשאצ״ג. ודוגמה לדבר דהבונה

 והאופה רוצה במלאכתו והוי מלאכה
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 הצריכה לגופה. אולם מוציא מת, אין רצונו

 במת, אלא צריך הוא להוציאו. וכן חופר

 גומא וצריך לעפרה, אינו רוצה את הגומא,

 ומ״מ נחשב שצריך אותה כיון שעל ידה

 מתהווה עפרו ונחשב לכמי שצריך את

 הבור. ואמנם כשנפל דרנא בבגדו והבגד

 נפגם כעת, רוצה הוא את תיקונו, דכיון

 שהמצב הקיים זקוק לטיפולו ולמלאכתו,

 ממילא רוצה הוא בעצם המלאכה ושפיר

 הוי מלאכה הצריכה לגופה.

 ולזה נכרי האונס את הישראל לעשות

 מלאכה דכ׳ המהרי״ק דהוי מלאשצ״ג,

 פירוש הדבר דאע״פ שבמצבו הנוכחי

 ״צריך״ הוא לעשות את המלאכה, אך

 סו״ס אינו ״רוצה״ הוא בה, כיון שהיה

 מעדיף שלא ייאנסוהו ולא יצטרך

 לעשותה, וע״כ הוי מלאכה שא״צ לגופה.

 אמנם עובד בשבת למשכורתו רוצה הוא

 עד מאד שתהיה לו עבודה בשבת כדי

 שיוכל להתפרנס על ידה ואדרבה, רוצה

 הוא שיהיו קילקולים בקוי החשמל כדי

 שיוכל לתקנם ושפיר חשוב ״רצונו״

 בהמלאכה.

 ט] והנה דעת התוס׳ דכשעושה מלאכה

 וא״צ לאותו צורך הוי משאצל״ג

 ועי׳ בתוס׳ שם ע״ב דכ׳ דהגוזז שער

 וציפורניים וא״צ להשתמש בהם הוי

 משאצל״ג, וצ״ע דא״כ כשעושה מלאכה

 שהוא אינו צריך לה וצריך רק למשכורתו,

 דתיחשב כמשאצל״ג.

 ואמנם ודאי דאינו, דהגה בעצמך שהרי

 גם את מלאכת המשכן גופא לא רצו ישראל

 אלא בכדי לקיים רצון ה׳, וכן הוא כמעט

 בכל מלאכה ומלאכה הנעשית בעולם

 נעשית היא לצורך רצון צדדי, כמו למצוא

 חן בעיני אלוקים ואדם, לתועלת ממון,

 כבוד או הנאות. רק מאחר והשתא רוצה

 הוא בגוף המלאכה עצמה חשיב מלאכה

 הצריכה לגופה, ולא איכפ״ל שירוויח

 ממנה תועלתיות צדדיות. ועובד בחברת

 החשמל חפץ הוא בתיקון חוטי האלקטרי

 בעצמם ורוצה שהם הם עצמם יתוקנו

 ואינו דומה לקוצץ ציפורניים ושערות

 שזורקם ואינו חפץ בהם ובתיקונם.

 והגדר בזה הוא דהנה אין פעולת תיקון

 החשמל יוצרת ממון ומשכורת, אלא

 דאם עושה המלאכה כהוגן משלמים לו

 עליה. וממילא הוא עושה ורוצה כעת

 את המלאכה עצמה וזה שפיר הוי דומיא

 דמשכן. אך מלשאצ״ג היא דוקא בעשיה

 שעל ידה נעשתה כעת מלאכה שלא

 עושאה לשם תכליתה, והיינו דבעצם

 עשייתו נעשתה המלאכה שאינו חפץ בה

 אלא בדרכים צדדיים, כמו החופר גומא

 שא״צ להגומא אלא לעפרה, וממילא

 דוקא זה לא הוי דומיא דמשכן.

 י] ושוב מצאתי ד׳ שו״ת בית יצחק

 (ח״א סי׳ ל״ח) שהביא לד׳ המהרי״ק וכ׳

 ע״ז כך: ״ולכאורה קשה אמאי לא יוכל

 לשחוט ולבשל לצורך אביו, הרי הוא

 מבשל לצורך אביו מיראת העברה שלא

 לעבור בעשה הוי ג״כ משאצל״ג ואין

 כאן רק איסור וכו׳. אך אמנם צ״ל בישוב

 הדבר דבשלמא אם עשה הדבר מיראת
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 עונש המיתה הוי משאצ״ל דברצונו לא

 היה בא, אבל אם עושה לצורך מצוה

 ויהיה לו שכר משום המצוה, הו״ל צריכה

 לגופה כמש״כ התוס' בשבת ק״ו. ואפילו

 לדעת בעל המאור דמצוה לא מיחשיב

 ליה צריכה לגופה בשבת ק״ו, היינו היכא

 דהמלאכה בעצמותה אין כאן צריכה

 לגופה כגון בחבורה, ורק שעושה מצוה,

 המצוה לא מיחשיב לה צריכה לגופה. אבל

 בבישול המלאכה בעצמותה יש צורך ורק

 דהוא לא צריך לזה וכשצריך למצוה הוי

 צריכה לגופה, ואינו דומה ליראת מיתה

 שכתב המהרי״ק״, עכ״ל ועיש״ע.

 יא] ובשו״ת שואל ומשיב (מהדו״ק

 ח״ב סי' ס״ב) הביא ג״כ לד' המהרי״ק

 ופליג עליו בעוז וכ': ״אך לפע״ד

 נראה דהנה משאצל״ג הוא דוקא במה

 שעושה המלאכה ואינו מתכוין לעשות

 זו המלאכה לתכליתה כמו חופר גומא

 וא״צ אלא לעפרה. ולפי״ז זה שייך היכא

 שרוצה עכ״פ עפרה, אבל כאן הוא א״צ

 כלל לשום דבר, רק שזה אמר לו שיקטול.

 וא״כ אנו דנים על גוף המלאכה שכפי מה

 שכופהו לעשות הוא צריך לגוף המלאכה

 וא״כ שוב הוה מלאכה הצריכה לגופה

 שהוא צריך לתלוש ולתת לחיותא או

 לנהרא ועכ״פ צריך לתולשו״, עכ״ל.

 והיינו דס״ל להשו״מ דהמלאכה נקראת

 ע״ש מזמינה ולא ע״ש הפועל שעושאה

 בפועל. ועי' שבת ק״ג א' דהמזרד זרדים

 בקרקע חברו כדי להנות מהזרדים דאינו

 חייב על יפוי הקרקע כיון שהקרקע אינה

 שלו ואין לו ענין ביפוייה, ודנו בי מדרשא

 הדין בגוונא דבעל הקרקע הזמינו לזרד

 זרדים לצורך יפוי קרקעו והפועל נהנה

 מלקיחת הזרדים האם נימא דכיון שזורד

 לצורך בעל הקרקע וע״פ הזמנתו חשוב

 מלאכה הצריכה לגופה כיון שמצרפים

 לרצונו את רצון מזמין הפעולה, ולד'

 השו״מ נראה דאכן כן הוא והוי מלאכה

 הצריכה לגופה. וא״כ ה״ה בעובד חברת

 החשמל שאע״פ שמגיע לתקן את קוי

 החשמל כדי להרויח את לחמו, מ״מ

 מצרפים לזה כוונת מזמינו והוי מלאכה

 הצריכה לגופה.

 וידידי הרה״ג רש״א מילגרום שיחי'

 הוסיף בזה דהנה בזכר יצחק (סי' ה') כ'

 שגדול המל את הגדול והנימול מתכוין

 שיקצצו את בהרתו, דמכיון והמוהל הוא

 שליח הנימול והנימול מכוין לקציצת

 הבהרת, אזי חייב הנימול על מעשה

 המוהל, כיון דלולי כוונת המשלח אין

 איסור למוהל והוי שליח לדבר עבירה במי

 שאינו בר חיובא, עי״ש. ולפי״ז י״ל דא״נ

 שהעושה מלאכה בשבת למשכורתו פטור

 מפני דהוי מלשאצ״ג, נמצא דהמשלחו

 לעבוד בשבת הוא זה שיעבור באיסור

 שבת כיון שהשליח אינו בר חיובא וכה״ג

 יש שליח לדבר עבירה.

 יב] עוד כ' השו״מ שם וז״ל: ״ומ״ש

 המהרי״ק לדמות להורג את המזיקין

 בשבת דמקרי מלאכה שא״צ לגופה.

 הנה כבר ביארו התוספות בשבת דף

 צ״ד דא״צ להמזיקים ובמשכן היה צריך
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 לעורות אלים הנשחטים. ולפי״ז גם כאן

 כל שזהו כופהו לתלוש האספסתא ולשדי

 לנהרא שוב הוה מלאכה הצריכה לגופה.

 ובשלמא לשיטת רש״י דמלאכה שא״צ

 לגופה מיקרי מה דברצונו לא היה בא

 אליו ולא צריך לה, רק שעושה כדי לסלק

 הנזק כמו צד נחש שלא ישכנו. א״כ גם

 כאן ברצונו לא רצה להמלאכה כלל ואינו

 עושה רק לסלק הנזק שלא יהרגנו. אבל

 להתוס׳ אפשר דזה מיקרי צריך לגופה״,

 עכ״ל.

 ובהמשך כתב לחדש דבנדון המהרי״ק

 גם אליבא דר׳ יהודה פטור, ותו״ד הם

 דטעמא דר״ש דבגדר מלאכת מחשבת

 שאסרה תורה נאמר דחייבים רק כשעושה

 מלאכה ברצון, אך כשצריך לדבר אחד

 והמלאכה נעשית מאליה, וכחופר גומא

 וצריך לעפרה, זה לא נחשב לעושה ברצון

 ונחשב כאנוס ואונס רחמנא פטריה. וגם

 אליבא דתוס׳ י״ל דכיון דאינו משתמש

 לאותו צורך שהיה במשכן והמלאכה באה

 מאליה, פטור. ואמנם ר׳ יהודה סבר דכל

 שרצונו ע״מ לעשות גומא, נחשב הוא

 למסבב האונס על מעשהו וכה״ג ל״ח

 כאונס. ונמצא דבמקום שהוא לא רצה

 להמלאכה כלל אלא העכו״ם אנסו לכך

 וחשיב כמי שלא רצה לסבב את האונס

 כלל, אזי פטור אף לר״י, עכתו״ד השו״מ

 ז״ל.

 ואמנם אם כנים אנחנו במש״כ לעיל

 בגדר מלשאצ״ג דבמקום ד״צריך״ את

 המלאכה אך אינו ״רוצה״ בה, וזהו לדעת

 ר״ש. אך ר״י סבר דגם צורך המלאכה

 חשוב לצריכה לגופה, א״כ גם כשאנסוהו

 עכו״ם ואינו ״רוצה״ את המלאכה, מ״מ

 השתא הכא ״צריך״ הוא לה ויתחייב,

 וכדעת המהרי״ק דרק לר״ש מיפטר

 עליה.

 יג] והנה הערוה״ש (או״ח רמב, לב-לד)

 כתב דברים נפלאים בגדר משאצל״ג וז״ל

 בקוצר אמרים: ״ויש בזה שאלה גדולה

 דאיך אפשר להתחייב לר״ש על פסיק

 רישא, הא כיון שאינו מכוין לה פשיטא

 שא״צ לתכליתה וא״כ הוי עכ״פ מלאכה

 שאצל״ג וכו׳ וכו׳, והנה מצאנו שבנו של

 הרמב״ם נשאל בזה והשיב בשם הרמב״ם

 בלשון זה: ״ההפרש בין מלאכה שאצל״ג

 ובין פסיק רישא, דגבי פסיק רישא אינו

 מכוין למלאכה כל עיקר, אלא שהוא

 מעשה בהכרח, כגון שסגר פתח ביתו

 והיה שם צבי שהוא לא כיון לשמירת

 הצבי אלא שהמלאכה נעשית בהכרח.

 אבל מלאכה שאצל״ג הוא מתכוין לגוף

 המלאכה אלא שאינו מתכוין לתכליתה״.

 ונתקשו בכוונתו גדולי עולם ולא ראיתי

 בזה דברים המתיישבים על הלב. -

 ולענ״ד נראה דהענין כן הוא, ולדוגמה

 בענין מצוות יש פוסקים שצריכים כוונה

 ויש פוסקים דאף כשאינו מתכוין יצא

 דהוי כמתכוין, ומ״מ אם מתכוין שלא

 לצאת הכל מודים שאינו יוצא. וכן הוא

 במלאכות שבת דודאי בעינן כשעושה

 המלאכה האסורה יכוין לה ואין הכוונה

 מעכב וכו׳, דכשעושה דרך המלאכה מה

 מועיל העדר כוונתו והרי בהכרח כוונתו
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 נעשית, וזהו ענין הפסיק רישא. אבל אם

 באמת מכוין להמלאכה אלא שעושה

 אותה בשביל תכלית אחר הוי כמו במצוה

 כשנתכוין שלא לצאת, וה״נ לא שייך לומר

 דהוי כמתכוין דודאי הוא מתכוין. אבל

 מתכוין לתכלית אחר ולא לגוף האיסור של

 המלאכה ולכן בצידת צבי שאינו מתכוין

 לכלום, וכן ראש עוף לצחיקת הקטן אינו

 מתכוין לכלום, משא״כ החופר גומא וא״צ

 אלא לעפרה דוודאי מכוין להחפירה אלא

 לצורך תכלית אחר והיינו לתכלית העפר,

 אבל בצידת צבי אינו מכוין לצידה כלל

 וכן בראש עוף לצחיקת קטן אינו מכוין

 להריגה כלל וגרע טפי, שהרי בע״כ

 נעשית המלאכה והוי כמכוין״, עכתו״ד

 הערוה״ש.

 ולזה י״ל דהעושה מלאכה בשבת לצורך

 משכורתו ל״ח כמכוין כוונה הפכית ויש

 לכאו' להגדירו כמתכוין לב' כוונות,

 לצורך תיקון המלאכה ולצורך הממון

 שזכה על ידה, וממילא הוי מלאכה

 הצריכה לגופה.

 יד] שוב הראני ידידי הר״ש דויטש שיחי'

 ד' שו״ת בית יצחק או״ח סי' ל״ד אות

 ד' דנקיט בפירוש דהעושה מלאכה כדי

 ליטול שכר הוי מלאכה הצריכה לגופה,

 יעוי״ש דבריו המתוקים.



 קמו

 הימן כ״ט

 הרהורי דברים בדיני הוצאות שבת ויו״ט

 הוצאות מופרזות לכבוד שבת

 א] ביצה טז,א. כל מזונותיו של אדם
 קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנה

 וכו', חוץ מהוצאות שבת ויו״ט והוצאות

 בניו לת״ת, שאם פיחת פוחתין לו ואם

 מוסיף מוסיפין לו. ועוד אמרו שם לעיל

 ט״ו ב': אמר הקב״ה לישראל בני לוו

 עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני

 פורע, ויעויין טושו״ע ומשנ״ב סי' רמ״ב

 בפרטי הדינים בזה.

 ובגדר ההוצאות להכבוד הראוי לשבת

 כתבתי בס״ד בכמה דוכתין שמסתמא

 צריך אדם להוציא ממון עבור סעודת שבת

 בה מתכבד הוא וחש בטוב לפי מעמדו,

 וכגון שאם יגיעו אליו אורחים יחוש בנוח

 שכיבדם כראוי במאכלים ומשקאות אלו,

 שהם לפי מידתו ורמת מחייתו. והיינו

 שהעשיר צריך להוציא הוצאות לפי

 עושרו, כיון שלפי עושרו לא יחוש בנוח

 אם יאכיל את אורחיו ברמתו של האדם

 הממוצע, ואילו האדם הממוצע צריך

 להוציא כאדם ממוצע ולא פחות, מפני

 שלא רמת מחייתו זהו כבודו, ולא פחות

 מכך. וכן כהנה כ״א לפי משכורתו ורמת

 חייו. וכן שמעתי שרבנו מרן הגראמ״מ

 שך זי״ע הורה לאברכים לקנות לכבוד

 שבת מעט יותר מרגילותם, אך לא להפריז

 ברכישה בלי חשבון. וכן שמעתי כו״כ

 פעמים ממו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א

 שצריך לכבד את השבת כ״א לפי מידתו

 ורמתו, אך לא יותר מכך, וכן פורסם

 במאספי חידו״ת בשם הגרח״פ שיינברג

 שליט״א, וכ״נ בחוט שני (שבת פ״א).

 ואולם תהיתי על הראשונות ואיני

 מבין אמאי דלא נימא שאם אדם מכבד

 את השבת בהון תועפות אע״פ שאינו

 לפי רמת מחייתו, לא יחזיר לו הקב״ה

 הוצאותיו, כשעושה כן לכבוד שב״ק

 ומאמין הוא שהקב״ה יפרע הוצאותיו.

 וכ״מ קצת מדברי השיטמ״ק בסוגיה

 בביצה שם, שכתב: ״אלא שאם הוסיף,

 כלומר שמוציא עליהם הרבה, הקב״ה

 מוסיף לו על אותו ריוח הקצוב תוספת

 מרובה״.

 והנה בשיטמ״ק שם כתב: ״וכתב

 הריטב״א ז״ל דלאו דוקא הוצאת שבתות

 וימים טובים, דהוא הדין לכל הוצאה של

 מצוה, אלא נקט הני דרגילי ושכיחי״.

 (ומהפוסקים לכאו' ל״מ כן, ועי' ב״י
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 שהביא בשם המכילתא דה״ה שהקב״ה

 מחזיר הוצאות סעודת ר״ח, ועי׳ הגהות

 מהר״ב רנשבורג בביצה שם. ולהריטב״א

 פשיטא הוא, דהא הקב״ה מחזיר הוצאות

 כל המצוות כולן וסעודת ר״ח בכלל.

 ואולם י״ל דרבותא אשמעינן דסעודת

 ר״ח הוי הוצאות מצוה).

 והנה בב״ק ט׳ ב׳ אמר רבי זירא בהידור

 מצוה עד שליש במצוה וכו׳ במערבא

 אמרי משמיה דרבי זירא עד שליש משלו

 מכאן ואילך משל הקב״ה, ופרש״י: דהיינו

 אותו שליש שיוסיף בהידור מצוה משלו

 הוא שאינו נפרע לו בחייו, כדאמרינן היום

 לעשותם ולא היום ליטול שכרם. מכאן

 ואילך, מה שיוסיף בהידור יותר עד שליש

 יפרע לו הקב״ה בחייו, עכ״ל. ובתוס׳

 כתבו: משל הקב״ה, אוכל פירות בעוה״ז

 והקרן קיימת לו בעוה״ב, עכ״ל. והנה אין

 סברה שאדם יכול להוציא הוצאות רבות

 לקניית אתרוג מהודר באלף זוז והקב״ה

 ישיב לו ממונו, אך שהקב״ה לא ישיב את

 הוצאות השבת המרובות שהוציא אדם

 פשוט לכבוד שבת מלכתא, ולכאו׳ עצם

 ד׳ הש״ס מוכיחים כדברינו.

 ואולם עצם ד׳ הש״ס והראשונים הנ״ל

 מוכיחים דלא כהריטב״א ז״ל. דא״נ

 דהקב״ה משיב את כל הוצאות האדם

 שהוציא לצרכי כל מצוה שהיא, א״כ

 אמאי הקב״ה משיב את הוצאותיו רק

 משליש ואילך ולא מהשליש הראשון,

 וצ״ע. ואמנם הר״ח (וכן הוא בשיטמ״ק

 בשם הראב״ד) פי׳ וז״ל: ״מכאן ואילך

 משל הקב״ה, שאם בא להדר המצוה

 ביתר משליש דמיה אינו חייב כל זה

 שיגיעו שחייו קודמין להידור מצוה. אבל

 אם זימן לו הקב״ה ממון שלא מגיעו

 ובקש להדר המצוה ביותר משליש,

 הרשות בידו״, עכ״ל. ואפשר דכן ס״ל

 להריטב״א. וכמו״כ אפשר דיש לחלק בין

 הוצאות מצוה להוצאות הידור מצוה.

 ואמנם האמת דלק״מ, דהכא לא מיירי

 בתשלום ההוצאות, וע״ז שפיר י״ל

 כהריטב״א דהקב״ה משיב לו כל הוצאותיו

 גם על השליש הראשון. והכא איירי גבי

 שכרו דלעילא כשכר מצוה, וכמש״כ

 התוס׳ דאוכל פירות בעוה״ז והקרן קיימת

 לו בעוה״ב, ואין עניינו החזרת כספו, אלא

 שכר המצוה. וממילא לק״מ ע״ד הריטב״א

 וגם ליכא ראיה לנדו״ד. ואולם בשיטמ״ק

 כ׳ בשם הרשב״א וז״ל: ״כלומר עד שליש

 נותן ומוציא בעוה״ז משלו ונוטל שכרו

 לעוה״ב דשכר מצות בהאי עלמא ליכא,

 אבל מכאן ואילך אינו מוציא משלו

 אלא משל הקב״ה שהוא יזמין לו ריוח

 בעוה״ז״, עכ״ל. ומשמע דהקב״ה משיב

 לו הוצאותיו (וכ״מ מלשונות הראשונים

 בביצה שם, דקראו בשם ״החזרת ריוח״

 את החזר הוצאותיו, ול״מ דאיירי בשכר

 מצוה בהאי עלמא).

 והר״ן בסוכה (טז,א מדפי הרי״ף)

 כתב בפירוש וז״ל: ״מכאן ואילך משל

 הקב״ה, כלומר לוו עלי ואני פורע״. וכן

 בתורת חיים (ב״ק ט,ב) כתב: ״עד שליש

 משלו, שכל מזונותיו של אדם קצובין לו
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 מר״ה, כדאמר במסכת ביצה ופירש שם

 רש״י ז״ל כל מה שעתיד להשתכר בשנה

 קצוב לו כך וכך ישתכר בשנה זו, ויש לו

 ליזהר מלעשות יציאה מרובה שלא יוסיפו

 לו על מה שפסקו. ולכן קאמר עד שליש

 משלו דמה שמוסיף עד שליש מקצבתו

 הוא מוסיף שבכלל קצבתו הוא ואין

 מוסיפין לו בשביל זה, אבל מה שמוסיף

 על שליש אינו בכלל הקצבה אלא משל

 הקב״ה הוא ואם מוסיף מוסיפין לו״,

 עכ״ל. וא״כ הני רבבתא כתבו בפירוש

 ד״שליש משל הקב״ה״ הוא כתשלום

 הוצאות שבת ויו״ט, וא״כ חזרו וניעורו

 דברינו הראשונים בס״ד.

 וחשבתי להביא בס״ד ראיה נחמדה

 להוכיח כדברי פוסקי זמנינו, שאין לו

 לאדם להוציא יותר מכפי מידתו לכבוד

 שבת ויו״ט דהנה בחולין פ״ג א' אמרי'

 במתני' דבארבעה פרקים בשנה המוכר

 בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי

 לשחוט בתה מכרתי לשחוט וכו' וכדברי ר'

 יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל.

 וכתבו התוס' בשבת מ״ז א' ובחגיגה כ״ה

 א' דאנשי גליל עשירים היו וראיה מהא

 דמצינו דהיו מרבים בסעודות בערב יוכ״פ

 ומשמע דהיו עשירים. ולכאו' צ״ת דמאי

 ראיה דעשירים היו, הא אפשר והיו עניים

 ורק מרוב רצונם להגדיל יותר מרגילותם

 ולכבד ולענג את ערב יוה״כ דיו״ט הוא

 ויום כפרה וסליחה, הגדילו לכבד את

 היום בסעודה רבתא, וכמו שכ' התוס'

 בחולין שם בההוא חייט שקנה דג לכבוד

 ערב יו״כ בי״ב דינרי זהב, וכן הוא בב״ר

 (פרשה יא, ד). אלא חזינן דאין לו לאדם

 להוציא יותר מכפי מידת כבודו לכבוד

 שבת ויו״ט, דיותר מכבודו ל״ח לכבוד

 הנצרך, וממילא אם חזינן דעשו סעודות

 גדולות בערב יו״כ מוכח מיניה דאכן היו

 עשירים. (ומצינו בפוסקים דהחזר הוצאות

 יו״ט נאמר גם על ערב יו״כ).

 ויש להקשות דא״נ דכו״ע נהגו בבשר

 בכל יו״ט, א״כ חזינן דזהו הכבוד הרגיל

 לכבד היו״ט בבשר, וא״כ קשה אמאי

 כו״ע שלא בגליל לא כיבדו היו״ט דערב

 יו״כ בבשר. ובשלמא לדעת הר״מ פ״ו

 דיו״ט דגם בזה״ז איכא שמחה ביו״ט

 בבשר (ועי' ב״י סי' תקכ״ט), א״ש. דבכל

 יו״ט אית ביה מצות שמחה, ואף בראש

 השנה יש מהפוסקים דס״ל דיש בו חיוב

 שמחה, אך בעיו״כ דלית ביה חיוב שמחה

 א״צ לבשר. אך מה נענה לשאר הפוסקים

 דס״ל דבזה״ז ליכא חיוב לאכול בשר

 ביו״ט, וצ״ע.

 וי״ל דהנה התוס' בחולין שם כ' דגם

 המהדרים בסעודות בעיו״כ נהגו רק בבשר

 עוף ודגים, אע״פ שבשאר יו״ט נהגו

 בבשר בהמה. ולכאו' זהו מפני דעיו״כ

 סו״ס ל״ח כיו״ט גמור לענין כבוד ועונג,

 אע״פ שהקב״ה מחזיר הוצאות סעודת

 עיו״כ (עי' בזה בס' מנורת המאור).

 וממילא אין מקום לשאלתנו, דאה״נ

 דבשאר יו״ט נהגו בבשר דזהו כבודו, אך

 בעיו״כ דסברו דאינו כשאר יו״ט לענין

 כבוד ועונג, לא נהגו בבשר בהמה או

 בבשר עוף ודגים, והמעיין יבחר.
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 והנה הגם שכל פוסקי זמנינו כתבו שעל

 האדם להוציא הוצאות לכבוד שבת לפי

 ממונו ולא להפריז בזה, נלענ״ד דהכוונה

 שאין חיוב להוציא יתר על פרנסתו

 וממונו. אך י״ל שכשאדם הוציא הוצאות

 רבות לכבוד השבת, ישיב לו הקב״ה

 הוצאותיו. דהא סו״ס הוציא הוצאות

 לכבוד שבת ומדוע שנאמר שלא יחזירו

 לו מהשמים הוצאותיו. ואמנם המשנ״ב

 כ׳: ״וכל מקום ומקום לפי מנהגו יענגוהו

 במאכלים ומשקים החשובים להם לפי

 עונג״, ומשמע דבעינן לכבד רק לפי

 המקום והניהוג המתאים ולא יותר מזה.

 ושמעתי מתלמידי הגר״ש אוירבך

 שליט״א שמורה לתלמידיו שאם צריכים

 לנוח, יסעו בשבתות למקומות מנוחה

 ומלון, שהרי בשבת מחזירים הוצאות

 שבת. וראה במכתב הערתו של רבנו

 הגר״ח קניבסקי שליט״א המודפס בראש

 ספרנו.

 כוונה לשם מצות כבוד ועונג שבת

 ב] כתב הבית הלוי (פרשת תרומה ד״ה

 ובזה): באכילה של שבת גם אם האדם

 מכוין בו לתענוג, ג״כ למצוה יחשב,

 דבשבת כתיב ״וקראת לשבת עונג״,

 דמצוה להתענג בשבת, וא״כ כוונתו הוא

 למצוה. משא״כ ביו״ט לא כתיב בו בשום

 מקום עונג וכתוב בו רק כבוד ושמחה,

 ומשו״ה אם מכוין לתענוג, הא אין כוונתו

 למצוה. וע״כ צריך להיזהר באכילה לכוין

 בו לשם מצוה שמתענג בו בשביל כבוד

 יו״ט, עכ״ל. והיינו דלדבריו ז״ל עצם רצון

 האדם לענג את עצמו וגופו, זה גופא רצון

 ה׳, שרצה שנתענג בשבת. וממילא הקונה

 מוצרי מזון ועונג לשבת ישיב לו הקב״ה

 הוצאותיו גם כשלא יכוין בזה לשם מצות

 כבוד שבת אלא לשם עינוג גופו.

 ואמנם בספרי מוסר וחסידות רבים כתבו

 שצריך לכוין לשם מצוה, לכבד ולהתענג

 בשביל רצון הקב״ה ולא להנאת מעיו. וכן

 שמעתי ממו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א

 שצריך לכוין בזה לשם מצוה. ויל״ע בדין

 המכוון למצות עונג שבת בצירוף כוונה

 להנאת מעיו שלא לש״ש.

 והנה בשו״ע (או״ח לח,ח) נפסק: כותבי

 תפילין ומזוזות הם ותגריהם ותגרי

 תגריהם וכל העוסקים במלאכת שמים

 פטורים מהנחת תפילין כל היום זולת

 בשעת ק״ש ותפלה. וכ׳ המשנ״ב בשם

 המג״א: ״ותגריהם. אף שמרויחין מזה.

 ודוקא אם עיקר כוונתם כדי להמציאן

 למכור למי שצריך להם, אבל אם עיקר

 כוונתם רק להשתכר, לא מיקרי עוסק

 במצוה״. והביאה״ל (ד״ה הם) כתב

 להקשות מב״מ פ״ב ע״ב, דנחלקו תנאי
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 בדין המלוה לחבירו ונתן לו משכון

 להשתמש בו ולפחות מדמי ההלואה כפי

 השימוש במשכון. דר״ע סבר שאע״פ

 שהמלוה הלוה לצורך המשכון, מ״מ

 נחשב שקיים מצות הלואה ופטור מליתן

 צדקה לעני המתדפק על פתחו בשעת

 ההלואה, דעוסק במצוה פטור מהמצוה.

 ור״א סבר דלאו למצוה קעביד דלהנאתו

 מתכוין. ועי' ברש״י שם (ד״ה במלוה)

 צריך וכו', אפ״ה איכא מצוה, עכ״ל. הרי

 דס״ל לר״ע, דהלכה כמותו, דאפילו היכא

 שהוא מכוין להנאתו ג״כ מיקרי עוסק

 במצוה ופטור מלמיתב ריפתא לעניא

 דעי״ז הוי ש״ש. וכ' לתרץ דאולי כוונת

 הש״ס במ״ש דמר סבר מצוה קעביד

 שהלוהו היינו שסתמא מכוין בזה לקיים

 מצות בוראו ומכוין להנאתו ג״כ, ור״א

 סבר דלהנאתו לבד מכוין, עיש״ע.

 ולענ״ד יש לחלק, דבמצות הלואה,

 שעיקרה קבלת המקבל ולא נתינת הנותן

 [וכפי שהארכתי בזה במק״א, דכן הוא

 בכל מצוות שבין אדם לחברו], אזי

 כשהלווה קיבל ההלואה, קיים המלוה

 מצוה דהלווה נהנה מכספו, אף דהמלוה

 לא התכוון לשם מצוה, וע״כ סבר ר״ע

 דאף שהתכוין להנאתו נחשב שפיר

 מקיים מצוה. ואמנם בשעה שהתגרים

 מוכרים התפילין, א״צ לכוין לשם מצוה

 כיון דבשעת המכירה דומים הם למצות

 הלוואה, באשר הקונה קיבל מהם התפילין

 והמוכר גורם לו מצוה עי״ז. אך התגרים

 הרי פטורים מתפילין בכל יום עבודתם

 והתעסקותם בעניני המכירה, הגם שאינם

 מוכרים כעת, ובשעות אלו שאינם מוכרים

 אלא רק מתעסקים למכור, אזי בשעות

 אלו עליהם לכוין לש״ש ומצוה, ואל״ה

 ל״ח לעסוק במצוה הפטור מן המצוה,

 וממילא ל״ק ע״ד המג״א מהא דהלוואה.

 (וכן יש לחלק בין תגרים, שכל מצוותם

 היא מצוה בין אדם למקום לבין הלואה

 שהיא מצוה ב״א לחבירו, וממילא כנ״ל).

 ושוב נראה דאפשר להעמיס כעין דברינו

 בהמשך דברי הביאה״ל, עי״ש.

 ונשוב לראשונה לד' הביאה״ל, דכ' דאם

 כיוון למצוה ולהנאה שווה בשווה, נחשב

 לעוסק במצוה וכעין פסקו של הא״ר

 (תקפט,ח) דהתוקע בשופר כדי להתלמד

 וכדי לצאת י״ח המצוה, יצא י״ח. ואמנם

 להמג״א בעינן לכוין בעיקר לשם מצוה

 וכוונה שווה בשווה ל״ח. ואפשר דה״ה

 בנדו״ד גבי כוונה למצות כבוד ועונג

 שבת.

 מאור לשבת קודש

בלתי בס״ד מכתב תשובות  ג] וכשקי

 בעניני הוצאות שבת ויו״ט ממו״ר רבנו

 הגר״ח קניבסקי שליט״א, הוסיף רבנו

 שליט״א עוד דברים בענין מאור לשב״ק,
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 והנני להעתיקם בזאת: ״אותן העוסקין

 לסדר גנרטור לשבת, שלא יצטרכו

 להשתמש במה שמחללין בו שבת, בודאי

 הוא בכלל הוצאות שבת ויו״ט והקב״ה

 יחזיר להם״. וכן הוא בס׳ חוט שני להגר״נ

 קרליץ שליט״א. ולפני עידן ועדנים חששו

 כאן בעירנו יצ״ו מדבר סכנה, והתייעצתי

 עם רבנו הגר״ח שליט״א, שהמליץ

 להתחזק בסידור גנרטורים לכבוד שב״ק,

 והמליץ ע״ז ד׳ הש״ס בשבת (קיט,א)

 ״מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא״.

 הוצאות עבור בגדים וכדו׳

 ד] בשש״כ (פמ״ב ציון נט) כ׳ דיל״ע

 מהו הגדר של הוצאות שבת, האם הוא

 רק במאכל ובמשתה או גם במלבושים,

 מפות שולחן וכדו׳. וציין לשו״ת רבבות

 אפרים ח״א קפ״א. ומו״ר הגר״ח קניבסקי

 שליט״א כ׳ לי בזה שכל צורך שבת ויו״ט

 בכלל.

 הוצאה שתישאר גם לימות החול

 ה] יל״ע כשיודע שאם יקנה אוכל לשבת,

 ישאר חלק ממנו לימות החול, וכגון הקונה

 קופסת שימורים וכדו׳, שבשבת יאכלו רק

 מחציתה, ומו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א

 כ׳ לי בזה: אם אי אפשר לו לקנות פחות,

 מסתבר שגם זה בכלל.

 הוצאות חוה״מ לגדולים וקטנים

 ו] כתב הטור (או״ח תי״ט): ״ואיתא נמי

 בפסיקתא (דר״כ פסקא כח) כל מזונותיו

 של אדם קצובים לו מראש השנה ועד

 ראש השנה חוץ ממה שמוציא בשבתות

 וימים טובים וראשי חדשים וחולו של

 מועד ומה שהתינוקות מוליכין לבית רבן,

 אם מוסיף מוסיפין לו ואם פיחת פוחתין

 לו״ ובשם קדוש האריז״ל מובא שמן

 השמים מכפילין את הוצאות חוה״מ.

 והנה בחוה״מ אין אנו מחויבים בכבוד

 ועונג אלא רק בשמחה, וכמש״כ הפוסקים

 באו״ח סי׳ תקכ״ט, עי׳ משנ״ב שם סקט״ו

 בשם הב״ח. ובכלל השמחה כ׳ שם השו״ע

 דקונה תכשיטים לנשים וקליות ואגוזים
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 לקטנים ואוכל ושותה ושמח. והנה

 ע״ז כ' הטור בשם הפסיקתא שהקב״ה

 ישיב ההוצאות. ולפי״ז אין לכאו' סיבה

 שהקב״ה לא ישיב לנו כל הוצאות

 השמחה הנכללות בקליות ואגוזים, והם

 כל הנסיעות והמשחקים עם הילדים

 הרכים, שהם הם הקליות והאגוזים של

 זמנינו אנו. ולכאו' ה״ה להוצאות חגיגות

 ״זכר לשמחת בית השואבה״ הנערכים

 בבתי הכנסיות ע״י תזמורת.

 והנה בש״ס בביצה שם איתא דהקב״ה

 פורע בתנאי ד״והאמינו בי״, וכבר

 האריכו הס' דהחזר ההוצאות הוא דוקא

 להמאמין בהקב״ה ושם בטחונו בו (ועי'

 בזה בס' חוט שני להגרנ״ק, סי' רמ״ב).

 ובזה יש עימדי מקום לספק נחמד,

 מיהו האיש שצריך לשים בה' בטחונו

 בכדי שישיבו כספו, האם הם הגבאים

 והעסקנים המארגנים את החגיגה מכספי

 הציבור, או שמא ציבור המתפללים, או

 רובם, והאם כשהעירייה מארגנת אירועי

 שמחה מכספי הציבור, נחשב לזה לכספי

 הציבור וה״והאמינו בי״ נאמר על הציבור

 או שמא על פרנסי העיר. ונדברתי בדבר

 עם מו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א וגם

 הוא היה חוכך בזה מהכא להתם, וצ״ע

 לעת הפנאי.



 קנג

 הימן ל'

 חלל שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה?

 יהודי נאסר במחנה עבודה רוסי ונגזר

 עליו לעבוד במחנה, בכל ימות השבוע

 וכולל שבתות ואם ישתמט מעבודה

 בשבת, יהרגוהו. באחת מהשבתות,

 לאחר שסיים את עבודתו, ראה רכב

 שניתן לברוח עימו והסתפק האם מותר

 לו לברוח כעת עם הרכב מהמחנה ולחלל

 שבת בבריחתו, כאשר ע״י חילול שבת

 זה יימנע ממלאכה בעשרות השבתות

 הבאות, בהם ייאלץ לעבוד אם יישאר

 במחנה. מה דינו?

 א] תשובה: בשבת (קנא, ב) נאמר:

 ״רשב״ג אומר תינוק בן יומו חי מחללין

 עליו את השבת, אמרה תורה חלל עליו

 שבת אחד, כדי שישמור שבתות הרבה״.

 וכן הוא ביומא (פה, ב). ובגמ׳ שם אמרו

 שפיקו״נ דוחה כל התורה מדכתיב ״וחי

 בהם״, ודרשו: ולא שימות בהם. ויש

 לעיין האם דין ״חלל שבת אחת״ עניינו

 טעם בסיבה שמותר לחלל שבת לצורך

 חיי אדם, והוא לתא ד״וחי בהם״, אך הוא

 רק דין בהלכות פקוח נפש. או שנאמר

 שהוא גדר של ״עת לעשות לה׳ הפרו

 תורתך״, שמאחר שאנו רוצים שהאדם

 יקיים שבתות הרבה, לכן נתיר לו לחלל

 לצורך כך שבת אחת. ואז ממילא נפשוט

 שגם במקרה שיחלל שבת, בלי בעיה של

 פקוח נפשו, כדי לשמור עי״כ שבתות

 הרבה, יהיה מותר הדבר. והנה מפשטות

 דברי הפוסקים אנו רואים כהצד הראשון,

 שכל ההיתר של ״חלל שבת אחת״ הוא

 רק במצב של פקוח נפש, אך נראה לסלסל

 ולפלפל בדבר טובא, וכדלקמן.

 ב] הביאור הלכה (שכ״ט ד״ה אלא) כתב,

 בהלכות פקוח נפש דוחה שבת, שהכלל

 של ״חלל שבת אחת כדי שישמור שבתות

 הרבה״ אינו הכלל הקובע בהלכות פקוח

 נפש, אלא הקובע הוא הכלל של ״וחי

 בהם ולא שימות בהם״. הביה״ל מוכיח

 את דבריו מהדין שמותר לחלל שבת עבור

 גוסס, שבודאי ימות עוד שעה קלה ולא

 ישמור את השבתות הבאות, וכן מהדין

 שמחללין שבת עבור תינוק, שמתגורר

 בעיר שרובה גוים ולא יודעים האם הוא

 גוי או יהודי. שלמרות שההלכה קובעת

 שהוא גוי, מ״מ מדין פקו״נ לא הולכין

 אחר הרוב, לדעת שמואל, ומחללין עליו

 שבת. תינוק זה בודאי לא ישמור שבת,

 אך מ״מ מחללין עליו את השבת מדין

 ״וחי בהם״.

י הביה״ל אנו למדים שהכלל  מדבר

 הקובע בפיקו״נ הוא ״וחי בהם״ ולא

 ״חלל שבת אחת״. אמנם דבריו אמורים



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 באופנים שה״חלל שבת אחת״ היה גורם

 שלא יחללו שבת, כמו במקרים שהזכרנו,

 בהם החולה לא ישמור שבתות הרבה.

 וע״ז נאמר שצריכים להציל את חייו

 מדין ״וחי בהם״. אך לכאו' עדיין אין לנו

 הכרעה מהו הדין במקרה הפוך, שאין

 ״וחי בהם״ (באשר לא מדובר בפקוח

 נפש) ויש את הכלל של ״חלל עליו שבת

 אחת״, במקרה שאם יחלל כעת שבת,

 יוכל לשמור בעתיד הרבה שבתות.

 ג] ובזכות הרבים מצאתי מציאה כשרה,

 דברי הרמב״ם (ממרים ב, ד) שכתב שיש

 כח לבי״ד לבטל מצות עשה או ל״ת לפי

 שעה, ״כדי להחזיר רבים לדת או להציל

 רבים מישראל מלהכשל בדברים אחרים,

 לפי מה שהשעה צריכה״, וסיים: ״כשם

 שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי

 שיחיה כולו, כך בי״ד מורין בזמן מן

 הזמנים לעבור על מקצת מצוות לפי שעה

 כדי שיתקיימו כולן, כדרך שאמרו חכמים

 הראשונים ״חלל עליו שבת אחת כדי

 שישמור שבתות הרבה״, עכ״ל הרמב״ם.

 הרי לנו שהרמב״ם הגדיר, לפחות לענין

 בית דין, את הדין של ״חלל שבת אחת כדי

 שישמור שבתות הרבה״. שכשם שמותר

 משום כלל זה להציל נפש מישראל, כך

 מותר ע״י כלל זה לעבור עבירות, כדי

 להציל את קיום התורה. (ובספר המפתח

 שם נכתב בשם ספר גזע ישי כך: מוכח

 שסברה זו לא נאמרה רק בפקו״נ, אלא

 גם בהצלה מעבירה, ע״כ. ואין ספר זה

 תח״י).

 ואכן בשו״ת גינת ורדים (חאו״ח כלל

 ב' סימן כ״ו) נקיט שכלל זה הוא כדין

 ״עת לעשות לה' ״, וכצד השני שהזכרנו,

 עי״ש.

 ד] ובפתחי תשובה (יו״ד קנ״ז סק״ד)

 כתב בשם ספר חומת ירושלים שאם אדם

 יבזבז כל ממונו על מצות עשה, יימנע

 ממנו לקיים אח״כ מצוות אחרות מחמת

 עניותו, ולכן התירו שלא לבזבז את כל

 כספו על מצוה אחת. וסיים: ״והוא על

 דרך שאמרו רז״ל חלל שבת אחת כדי

 שתשמור שבתות הרבה״, עכ״ל. וחזינן

 דסבר ש״חלל שבת אחת״ הוא כעין ״עת

 לעשות לה' ״ ולא רק לגבי פקו״נ, אלא גם

 גבי מצוות. אמנם בהמשך כתב בפירוש

 שכל זה הוא דוקא במצות עשה, אך לא

 בלא תעשה, וצ״ע גדרו.

ת (סט, ב) איתא שההולך במדבר ב ש  ה] ב

 ושכח מתי הוא יום השבת, שמונה ז' ימים

 ושובת. ומ״מ מותר לילך גם ביום זה

 שמקדש בו, ופירש הרמב״ן: ״דאם ישאר

 במדבר לעולם יחלל שבת וימות בארץ

 גזרה״. וכ״פ המשנ״ב (שד״מ סק״ח).

 ולשון הרמב״ן והפוסקים מורכבים משתי

 סברות. א) שאם לא יחלל כעת שבת,

 ייאלץ לחלל אח״כ שבתות הרבה. ב)

 שאם לא יחלל כעת שבת, ימות בארץ

 גזירה. וא״נ שכל טעם נכון הוא בפני

 עצמו, אזי פשטנו בשופי את ספקנו. שהרי

 קי״ל שמותר לצאת מחוץ לתחום בשבת

 כדי שעי״כ ישמור בהמשך הרבה שבתות.

 אמנם יש לדחות דשאני הכא שתחומין



 ויאמר סימן ל״ב שמואל קסג

 דאורייתא רק לדעת ר״ע, וגם א״נ כן הוא

 רק איסור לאו. וע״ז י״ל דשפיר נדחה

 איסור תחומין לצורך איסורי סקילה

 החמורים של שבתות הרבה.

 ו] והנה קי״ל שם בשו״ע שמותר לעשות

 מלאכה (אפילו באותו יום ששובת

 בו), כדי פרנסתו מצומצמת. אך אסור

 לעשות בשום יום יותר מכדי פרנסתו

 כדי שישתכר בזה למחר, שמא היום הוא

 שבת. והקשה הביאה״ל (ד״ה מצומצמת)

 אמאי לא הרשוהו להרויח ביום אחד

 הרבה יותר מכדי פרנסתו, כדי שיוכל עי״ז

 לשבות אח״כ מספר ימים, ובזה מסתבר

 יותר שישמור שבת כהלכה. ומשא״כ

 עתה, שאם עובד בכל יום, בודאי יחלל

 שבת מדאורייתא. ותירץ דעתה שהוא

 עושה כדי פרנסתו אי״ז מקרי חילול

 שבת, דנוגע לו בכל יום לפיקו״נ, עכ״ל.

 אמנם מזה א״א להוכיח לספק דילן, כיון

 שגם אם נתיר לו לחלל ספק שבת אחת,

 עדיין יהיה זה עבור שבת אחרת. ומאי

 אולמיה חילול שבת אחד על פני חילול

 שבת שני, וכל ספקנו הוא דוקא בחילול

 שבת אחת אל מול שבתות הרבה ולא רק

 שבת אחת. והרב אליהו איצקוביץ׳ הוסיף

 דאף א״נ שיכול לחלל יום אחד ולעבוד

 הרבה בשביל שבתות הרבה, עדיין יהיה

 אסור. כיון שאפשר והיום בו עובד הוא

 יום השבת, ונמצא מחלל בו טובא גם

 להרבה מימות החול, וכה״ג ודאי דלא

 יותר לצורך שמירת שבתות הרבה.

ן דברי הביה״ל (וגם מש״כ שם י  ועדי

 בהמשך דברו לענין איש הצבא, עי״ש),

 הורונו לידע שבשעה שיחלל שבת בשעת

 פקו״נ, אזי לא נחשב זה לחילול שבת

 כלל. וא״כ האיש שבמחנה העבודה

 הרוסי הרי מחלל שבת משום פקו״נ, וזה

 לא נחשב לו לעבירה כלל. וכעת, שמחלל

 שבת בלא פקו״נ אזי מי יימר לן דשרי.

 אולם עדיין יש להסתפק כספקנו, דהא

 הביאה״ל דן רק באופן הנ״ל, שיחלל

 שבת גם לצורך ימות החול. וכן המקרה

 של איש הצבא, שמחלל תחילת שבת

 בשביל להנצל מחילול המשך השבת.

 אך אולי במקום חילול של שבתות הרבה

 יהיה שרי, וצ״ע.

 ז] ובשו״ע (שו, יד) נפסק שמותר להציל

 בת יהודית שנפלה לשמד, ואפילו ע״י

 חילול שבת. וכ׳ הפוסקים דה״ה דמותר

 לעבור בעבורה על ל״ט מלאכות. וכתב

 המשנ״ב וז״ל: דכאשר תמיר הדת לגמרי,

 תחלל שבת ותעבוד ע״ז כל ימיה, ואם הוא

 יחלל שבת פעם אחת נקרא איסורא זוטא

 נגד זה, עכ״ל, ומקורו מהב״י והמג״א

 והנו״כ. וחזינן שמותר לחלל שבת אחת

 כדי שהבת לא תחלל שבתות הרבה כל

 ימיה. וגם אין בזה משום ״אין אומרים

 חטא כדי שיזכה חברך״.

ם עדיין י״ל דהתם שאני שגם  אמנ

 תעבוד ע״ז, שהוא איסור חמור טפי.

 אולם מפשטות הפוסקים נראה דלא שנא,

 וקיצרתי.

 ח] ועם חתימת הספר אמרתי אשוב

 ואשנה פרק זה, וראיתי בספר הנלבב



 הימן ל' שמואל ויאמר קנו

 משנת פקוח נפש שהביא לד' המג״א

 הלזה (בסי' ש״ו ס״ק כ״ט) דמספק״ל

 בבת ישראל קטנה שנתפסה לשמד האם

 שרי לחלל שבת ולהצילה וכשם דמחללין

 שבת בפקו״נ דקטן ואמרינן ״חלל

 שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה״

 כשיגדיל, ה״ה בבת ישראל זו. והביא

 דבשו״ת חתם סופר (או״ח סי' פ״ג)

 השיג ע״ד המג״א דהא דמחללין שבת

 בפקו״נ אין הטעם בכדי שישמור שבתות

 הרבה, אלא כדי לקיים נפש מישראל, וגם

 באופן דודאי לא ישמור שבת, וכדמוכח

 מהא דמצא תינוק מושלך במקום שהרוב

 עכו״ם דמחללין עליו שבת דלא אזלי'

 בפקו״נ אחר הרוב, הגם דלענין איסורא

 אזלינן בתר רובא ודינו כנכרי ואסור לו

 לשמור שבת. וכ' דבשיטת המג״א י״ל

 דקי״ל לדינא גם כטעמא ד״חלל שבת

 אחת כדי שישמור שבתות הרבה״ ושייכא

 מהאי טעמא להציל בת ישראל משמד.

 וציין ג״כ לד' הנצי״ב ז״ל בס' עמק שאלה

 (שאילתא קס״ז סקי״ז) דקי״ל להלכה הן

 למילף ד״וחי בהם״ לענין פיקוח נפש והן

 למילף ד״חלל שבת אחת״ לענין דבעי'

 להצילו מחילול שבתות הרבה ע״י חילול

 שבת א', וכמשנ״ת בס״ד.



 קנז

 סימן ל״א

 הנאה מתמונה שצולמה בשבת

 צלם עיתון שאינו שומר תומ״צ צילם

 בשבת תמונה בלעדית של פיגוע חבלני

 והתצלום הבלעדי הופץ למערכות כל

 העיתונים במוצ״ש. ויש לידע אי שרי

 לפרסם או להסתכל בתמונה זו.

 א] ״בכדי שיעשו״ בחילוני: נפסק בשו״ע

 (שי״ח א׳) שהעושה מלאכה בשבת במזיד,

 אסור לו אישית להשתמש בה לעולם, אך

 לאחרים מותרת מיד במוצאי שבת. וזהו

 דוקא כשיהודי חילל שבת. אך כשגוי

 עשה עבורו את המלאכה, גזרו שעליו

 להמתין שיעור זמן של ״בכדי שיעשו״,

 היינו זמן שהיה ביכולתו לבצע במוצ״ש

 את המלאכה. ויש לדון האם חילוני דינו

 בנידון זה כישראל או כנכרי.

 המג״א כתב שהטעם שבנכרי אמרינן

 ״בכדי שיעשו״ הוא משום חשש שמא

 יאמר לו הישראל לעשות בשבת, אך

 אין חשש שמא יהודי יאמר ליהודי אחר

 לעבור על איסור שבת, מפני שחברו לא

 ישמע לו. והוסיף המג״א שגם לדעת

 רש״י שהטעם שצריך ״בכדי שיעשו״

 הוא כדי שלא יהנה ממלאכת שבת, מ״מ

 בישראל, שלא שכיח שיחלל שבת, לא

 גזרו. והמשנ״ב הביא סברה נוספת בדבר,

 משום שהיהודי עצמו לא יעיז לבקש

 מיהודי אחר לחלל שבת. אבל ישנו חשש

 שיהודי יאמר לנכרי לחלל שבת, מפני

 שהדבר אסור רק מדרבנן, מדין ״אמירה

 לנכרי״.

 ולפי״ז יש לדון בחילוני המחלל שבת

 בפרהסיא ואינו חש לדבר ה׳ ר״ל. דא״נ

 כהטעם שבישראל אין ״בכדי שיעשו״

 משום שלא ישמע לו, א״כ חילוני דומה

 לנכרי, באשר ישמע לו לחלל שבת. וגם

 מש״כ המג״א שלא שכיח שישראל יעבור

 בשאט נפש על איסורי שבת לא שייך היום

 בעוה״ר. (ומ״מ אפשר דלא פלוג). אך

 להטעם שבישראל אין חשש שאנו נאמר

 לישראל אחר לעבור איסור מהתורה, א״כ

 דין חילוני כדין ישראל, שהרי פשוט שלא

 נאמר לו לחלל שבת. ובפרמ״ג (סי׳ רע״ו)

 כתב שאם המומר הדליק נר בעצמו,

 אסור ליהודי להשתמש בו שמא יאמר לו

 להדליק, וכתב: ״אבל בכדי שיעשו צ״ע

 אי שייך במומר״. ובסי׳ שכ״א כ׳ הפרמ״ג

 דאפשר ולהטעם שאסור ב״כדי שיעשו״

 שמא יאמר לו, גזרו כן רק בנכרי אך לא

 בישראל מומר, כיון שאנשים חוששים

 יותר מאיסור ״לפני עור״ מאשר מאיסור

 ״אמירה לנכרי״. אמנם א״נ כד׳ שאסור

 כדי שלא להנות ממעשה שבת, ודוקא

 בישראל לא חשו משום דלא שכיח, נראה



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 שבמומר אסור, משום ששכיח הוא, עכ״ד

 הפרמ״ג. וכן נקטו חלק מפוסקי זמנינו,

 שדין חילוני כדין נכרי בזה, והוא עפ״ד

 הפרמ״ג.

 ב] ״בכדי שיעשו״ בדבר שאינו יכול

 להיעשות במוצ״ש: רש״י (חולין ט״ו,

 ביצה כ״ד, ועוד) כתב שצריך ״בכדי

 שיעשו״ כדי שלא יהנה מאיסור שבת.

 והתוספות כתבו שהאיסור כדי שלא ילך

 ויאמר לנכרי לחלל עבורו שבת, ולכן

 קנסוהו שלא יהנה ממנה במשך הזמן

 שהיה עליו לעשותו במוצ״ש. ולפי״ז

 נראה שבנידון שלפנינו אין מושג של

 ״בכדי שיעשו״, שהרי אי אפשר לצלם

 בשום אופן במוצ״ש אירוע שהתרחש

 בשבת, שהרי האירוע חלף ועבר לו.

 וגם אי אפשר להשיגו בסוכנויות צילום

 נוכריות, שהרי הם לא נכחו באירוע. ואם

 כן ייאסר להשתמש ולהסתכל בתמונה זו

 לעולם.

 אלא אם נאמר שמכיון והארוע אכן

 התרחש, לכן יוכל המצלם לשמור את

 התמונה המקורית באמתחתו ולפרסם

 תמונת פוטו-מונטאז' דומה להפליא,

 באופן שאכן האפשרויות הטכניות

 והפירסומיות מאפשרות זאת, וממילא

 ניתן לפרסם גם את התמונה המקורית

 שצולמה בשבת.

 ג] ויש לדון ולהתיר גם מצד שהסתכלות

 בתמונה אינה נחשבת להנאה, דיש דרצו

 לדמותו להא דקי״ל בכריתות ו' דקול

 מראה וריח אין בהם מעילה ודנו האם

 נחשב דבר שאין בו ממש לענין ״מעשה״

 שבת. וכבר דנו בזה טובא בס' פוסקי זמנינו

 האם איסור הנאה ממעשה שבת כולל

 איסורי שמיעת מוזיקה ורדיו הדולקים

 בשבת, עי' פרמ״ג משבצ״ז סי' רנ״ב

 סק״ז שכ' לענין שעון המשמיע קול וז״ל:

 ״ואם תיקן עכו״ם אותו בשבת בשביל

 ישראל אפשר דאסור להנות ולשמוע

 ולידע השעה, כמו נר שהודלק בשביל

 ישראל אע״ג דלית ביה ממש בשמיעת

 קול״, עכ״ל. ועי' בשו״ת הר צבי או״ח סי'

 קפ״ג ובשו״ת מנחת יצחק ח״א סי' ק״ז

 ובס' אז נדברו ח״ו סי' י״ח. ובס' מאור

 השבת סי' י״ח, נ״ב דן האם אסור להנות

 מראיית ציור יפה שצויר בשב״ק והביא

 דעת הגרי״י פישר זצ״ל שאסור באופן

 שמטרת המלאכה נועדה להנות מיופיה,

 והביא שמו״ר הגר״ח קניבסקי צידד לומר

 דאין איסור הנאה מראיה ממעשה שבת,

 גם אם הוא עשוי ליופי כגון שצייר ציור

 יפה ונהנה מראייתו, כי לא מצאנו איסור

 הנאה ע״י ראיה. ומע״ז דאסור להסתכל

 בנויה אין ראיה מפני דע״ז חמיר טפי.

 והגר״ח שליט״א ציין לד' החזו״א יו״ד

 סי' ר״ח ססק״ז לענין להתלמד ממת

 לצרכי רפואה אי מיקרי הנאה, דאפשר

 דכיון דאין כאן אלא רק ראיה בעלמא

 ואין ראיה זו נמכרת בשכר, לא מיקרי

 הנאה. ויל״ע לפי״ז בנדו״ד דמשלמים על

 ראיית התמונה, אשר אינה כציור שיש לו

 ערך אומנותי מצד עצמו ושווה ממון גם

 לאלו שאינם מבינים באומנות (ובד״כ עזם

 הצייר הוא זה שמעלה את ערך התמונה).



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 ומשא״כ תצלום בעיתון שכל הממון שבו

 אינו משום הערך האומנותי שלו כי אם

 רק מפני שמסתכלים בו ונהנים מראייתו

 בתור ה״חדשות״ שבו, ויום לאחר מכן

 נשלח הוא לסל האשפה. ועי׳ פרי חדש

 או״ח תס״ז האוסר להנות אחר הפסח

 מראיית חיטה אחת של חמץ שסופר אמן

 א׳ כתב עליה י״ד תיבות.

ן רק שיש לדון במספר נידונים י  נצי

 להתירא, והוא שהתמונה המקורית הרי

 לא תפורסם, אלא צילומים ממנה. או

 דנאמר דסו״ס גם בהשתמשות בתמונת

 השיכפול נהנה ממלאכת שבת. אפשרות

 נוספת עלתה להתיר והיא מש״כ

 הפוסקים שהנאת דמים מותרת במלאכת

 שבת. וא״כ היה מותר למערכת העיתון

 לפרסם את התמונה, שהרי הם לא

 נהנים מהצילום אלא ממכירת העיתונים

 שבעקבות פירסום התצלום. אך אפשר

 דזה אינו, כיון שפרסום התצלום היא היא

 הנאת התצלום וכה״ג נחשב לנהנה מגוף

 המעשה. ועיין כעי״ז בשו״ת מהרש״ג

 ח״ב סי׳ ר״י. אפשרות נוספת נדחתה

 והיא שסוכנות הצילום החילונית שלחה

 את התמונה גם לנכרים. וד״ז פשוט מד׳

 הפוסקים דאסור.



 קה

 *^w מועדים
 הימן ל״ב

 א. כבוד ועונג בחוה״מ
 ב. בגדי יו״ט בחוה״מ

 א. כבוד ועונג בחוה״מ

 א] כתב הרמב״ם (יו״ט ו,טז): כשם

 שמצוה לכבד שבת ולענגה, כך כל ימים

 טובים, שנאמר ״לקדוש ה' מכובד״ וכל

 ימים טובים נאמר בהן ״מקרא קדש״.

 ובהלכה י״ז כ' הרמב״ם: ז' ימי הפסח

 וח' ימי החג עם שאר ימים טובים, כולם

 אסורים בהספד ותענית וחייב אדם להיות

 בהן שמח וטוב לב, הוא ובניו ואשתו ובני

 ביתו וכל הנלוים עליו וכו'. וכ' הגרעק״א

 (שו״ת, בהשמטות לסי' א') וז״ל: ״הכיבוד

 והעונג עם שמחה תרי מילי נינהו, עי'

 ברמב״ם פ״ו הט״ז מהלכות יו״ט שכ'

 כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה, כך כל

 ימים טובים, שנאמר ״לקדוש ה' מכובד״,

 וכל יו״ט נאמר בהם ״מקרא קודש״,

 ואח״כ בהלכה י״ז, שבעת ימי הפסח

 וכו' (וכנ״ל), משמע דהם תרי מילי, חיוב

 כיבוד ועונג וחיוב שמחה. ומה״ט בהלכה

 ו' נקיט ימים טובים, דמשמע ביו״ט ולא

 בחוה״מ, ובהלכה ז' בחיוב שמחה נקט

 ז' ימי פסח וח' ימי החג, דגם חוה״מ

 בכללם״, עכ״ל.

 והמשנ״ב (ר״ס תק״ל, ועי' בדבריו

 בסו״ס תקכ״ט) פסק: ״דגם חייב לכבד

 חוה״מ במאכל ובמשתה ובכסות נקיה,

 שלא ינהג בהם מנהג חול״, ופי' בשעה״צ

 דהביא כן מהמג״א בשם התניא רבתי.

 וכ' השעה״צ: ״אלא דמה שכתב התניא

 ״כשאר יו״ט״ השמטתי, דלענ״ד אין

 להחמיר כ״כ בזה, דהרמב״ם בפ״ז

 מהלכות יו״ט הביא ג״כ דחוה״מ נקרא

 ״מקרא קדש״ ואעפ״כ בפ״ו מהלכות

 יו״ט, שהעתיק שם בדין ט״ז חיוב כבוד

 ועונג מטעם ״מקרא קדש״, לא העתיקו

 רק לענין יו״ט ולא לענין חוה״מ, דשם

 לא העתיק רק מצוה דשמחה, ש״מ דס״ל

 דלענין חוה״מ אין להחמיר בזה, ועכצ״ל

 דאף חוה״מ נקרא ג״כ ״מקרא קדש״, מ״מ

 כיון דלענין מלאכה מה״ת מותר בחוה״מ,

 ועכ״פ בדבר האבד מותר לכו״ע, הרי דאין

 קדושתו חמור כמו יו״ט, ולכן גם לענין

 כבוד אין לדמותו ליו״ט, וזהו נראה דעת

 הרמב״ם. ומה דמשמע מהמכילתא דצריך

 לכבדו באכילה ושתיה וכסות נקיה, י״ל



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 דהיינו לכבדו יותר מימות החול בכל

 זה, אבל אינו מחויב לדמותו לגמרי בזה

 ליו״ט וכו׳״, עי״ש עוד.

 והגר״ז ז״ל כתב דלענין כבוד ועונג אין

 חייב בחוה״מ, דלא נאמר בהן ״מקרא

 קדש״. והקשה השעה״צ דדברי הגר״ז

 צ״ע, דהרי הר״מ עצמו סובר בפ״ז מיו״ט

 ד״מקרא קדש״ קאי גם על חוה״מ, וכן הוא

 ג״כ מנהגנו לומר בתפילת מוסף בחוה״מ

 ״מקרא קדש זכר ליציאת מצרים״, וצ״ע.

 ומצוה ליישב דעת הגר״ז בזה, שלכאו׳

 אשתמוטי מיניה פסוק מפורש בתורה

 ודברי הרמב״ם ונוסחת התפילה.

 ולענ״ד נראה בזה בס״ד ביאור נפלא

 ומתוק מדבש, דהנה הר״מ כ׳ בפ״ו: ״וכל

 ימים טובים נאמר בהם מקרא קדש״,

 ואילו בפ״ז כתב: ״חולו של מועד אעפ״י

 שלא נאמר בו שבתון, הואיל ונקרא

 מקרא קדש״, ויש לדקדק טובא אמאי

 שינה לשונו, דגבי יו״ט כתב ד״נאמר״ בו

 מקרא קדש ואילו גבי חוה״מ כ׳ ד״נקרא״

 מקרא קדש.

 ואכן המעיין בפסוקי פרשת המועדים

 (ויקרא כ״ג) יראה דהר״מ נקיט כן

 בדווקא, דאילו גבי יו״ט כתיב ״ביום

 הראשון מקרא קדש יהיה לכם״, ״ביום

 השביעי מקרא קדש״, ״שבתון זכרון

 תרועה מקרא קדש״, ״יום הכיפורים

 הוא מקרא קדש״, ״ביום הראשון מקרא

 קדש״, ״ביום השמיני מקרא קדש״. ואילו

 גבי חוה״מ (ויקרא כג,לז) כתיב: ״אלה

 מועדי ה׳ אשר תקראו אותם מקראי

 קדש״ (והפסוקים בריש הפרק אזלי׳ גבי

 עיבור השנה וקידוש החודש, כדכ׳ שם

 רש״י בשם חז״ל). הרי שהתורה עצמה

 הגדירה שיו״ט הוא ״מקרא קדש״ מצד

 עצם יומו ועצמותו, ואילו בחוה״מ נאמר

 ״אשר תקראו אותם מקראי קדש״, היינו

 שאנו אמורים לקרותם ולהתייחס אליהם

 כמקראי קדש, אך אינם ״מקרא קדש״

 בעצמותם ככל יו״ט. וזהו מה שהדגיש

 הרמב״ם, דגבי יו״ט כ׳ ד״נאמר״ ביה

 מקראי קדש, ואילו גבי חוה״מ כ׳

 ד״נקרא״ מקרא קדש.

 וממילא ד׳ הר״מ הפלא ופלא. דיו״ט

 דהם מקראי קדש בעצמותם, ע״כ

 מחייבים הם הנהגת כבוד ועונג, אך

 חוה״מ, דאינם מקראי קדש בעצמותם

 אלא רק ״נקראים״ כן, שאנו רק מתייחסים

 אליהם כקדושים, בזה נתייחס אליהם כך

 רק לענינים שכתבו חז״ל, כאיסור מלאכה

 ושמחה ויתר דיניהם. ולפי״ז לק״מ ע״ד

 הגר״ז ז״ל, דודאי דלא אשתמטיה מיניה

 דנאמר ״מקרא קדש״ גם על חוה״מ, אך

 כפימשנ״ת גדר מקרא קדש אחר הוא,

 דאינו מקרא קדש בהחפצא אלא רק נקרא

 מקראי קדש, היינו דנוהגים בו מנהגי

 קודש ורוממות, וממילא רק ביו״ט שהיום

 עצמו קדוש, צריך לכבדו ולענגו. אך

 בחוה״מ רק נוהגים בו ניהוגי הקדושה

 המבוארים בחז״ל ותו לא מידי.

ם התניא רבתי (וכן בשבלי הלקט סי׳  אמנ

 ר״כ) שכ׳ דחוה״מ דמיא ליו״ט לענין כבוד

 ועונג, נקט בפירוש ד״כשם שציוה הקב״ה



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 לקדש ראשון ושביעי, כך צוה לקדש חולו

 של מועד, דכתיב ״אלה מועדי ה' אשר

 תקראו אותם מקראי קודש״. דהתניא

 וסיעתו לא ס״ל לחלק בין ה״מקראי

 קודש״ וכנ״ל וממילא כ' ד״לפיכך חייב

 אדם לכבדן במאכל ובמשתה ובכסות

 נקיה כשאר ימים טובים״.

 ב. בגדי יו״ט בחוה״מ

ו לברר האם צריך ללבוש בימי חול  באנ

 המועד בגדי יו״ט, וכפי שנוהגים רבים

 מבני התורה ללבוש את בגד היו״ט גם

 בחוה״מ,וכדלהלן:

 א] כ׳ השו״ע (או״ח תקכט,א): ובגדי יום

 טוב יהיו יותר טובים משל שבת, ומקורו

 טהור מדברי ההג״מ בפ״ו דיו״ט שכ'

 כן עפ״ד הירושלמי קידושין (פ״א ה״ה)

 האחין שחלקו חולקין מה שעליהם וכו'

 בראויים להשתמש בחול אבל בראויים

 להשתמש ברגל מביאין לאמצע וחולקין,

 רב מנא אמר כלי רגל חולקין כלי שבת

 צריכא. וכן ציין הגר״א ז״ל בביאורו.

 והמג״א (תקל,א) הביא בשם התניא

 (הנ״ל) דחייב לכבד את חוה״מ כבשאר

 יו״ט וכ' שהמהרי״ל היה לובש הקט״א

 והמטרו״ן (=המעיל והכובע=) של שבת,

 והפרמ״ג כ' דצ״ל דלבש בגדי יו״ט ולא

 בגדי שבת. ואמנם המשנ״ב (וכנ״ל) כ'

 דא״צ לדמותו ליו״ט לגמרי אלא יכבדו

 בכסות נקיה ולא ינהג בהם מנהג חול.

ו צ״ע דהא בשו״ע תקכ״ט א' כ'  ודברי

 דבעינן ללבוש בגדי יו״ט, והמשנ״ב עצמו

 כתב שם דהוא משום דחייב בשמחה

 וזהו ג״כ בכלל שמחה, ומקורו מהמג״א

 (סק״ד). א״כ צ״ע דמאחר שהמשנ״ב כ'

 דגם חוה״מ חייב בשמחה, א״כ אע״ג

 דלא בעינן ללבוש בחוה״מ בגדי יו״ט

 משום כבוד ועונג, מ״מ עדיין נתחייב

 ללובשן כדין שמחה, וכמש״כ המשנ״ב

 גופיה דלבישת בגדי יו״ט הוא משום

 שמחה, וצ״ע.

 וידי״נ הרה״ג ר' יהושע בחר שיחי'

 תי' דמדין שמחה נאמר דבעי' להוסיף

 על המאכלים והמלבושים הנהוגים, דזה

 מוסיף בהשמחה. וא״כ בשבת ויו״ט

 דבעי' ללבוש בגדים חשובים משום כבוד

 ועונג, אזי נצטווינו להוסיף על בגדים אלו

 בתוספת יקר וחשיבות מדין שמחה, ולהכי

 כ' המג״א (בסי' תקכ״ט) על דין השו״ע

 שכ' דבגדי יו״ט צריכים להיות יותר

 טובים משל שבת, דה״ה דבעינן להוסיף

 מגדנות ביו״ט יותר מבכל שבת, דזהו

 השמחה להוסיף על המקובל בשבויו״ט

 טפי. אך בחוה״מ דא״צ ללבוש בו בגדי

 כבוד כשבויו״ט, מכיון דלית ביה דין

 כבוד ועונג, ע״כ היינו צריכים להתלבש



 ויאמר סימן ל״ב שמואל קסג

 בחוה״מ בבגדי חול. וע״ז הוסיפו לן

 דבעי׳ ללבוש בחוה״מ בגדים יותר נאים

 מימות החול מדין שמחה, וע״כ נקיט

 המשנ״ב דצריך לכבדו בכסות נקיה, ולא

 ינהג בו מנהג חול, ושפת״י.

 ויש להוסיף ע״ז ממש״כ הירושלמי

 (עי׳ פאה פ״ח ה״ז) א״ר יוחנן אוי לנו

 על עטיפה בשבת כעטיפת החול, וכ׳

 ע״ז ההגהות מימוניות (שבת ל,ב) בשם

 המהר״ם דלכך נהגו ללבוש שרגני״ט

 ביו״ט מטעם שגם ביו״ט צריך להחליף.

 הרי לנו שכל עיקר ענין חילוף הבגדים

 הוא להבדיל יקרת הבגד מבגדי חול לבגדי

 שבת ויו״ט, וממילא כשמוסיף בחוה״מ

 על מלבושי החול שפיר דמי. [ויש קצת

 להעיר דהנה ההג״מ בפ״ו מיו״ט כ׳

 דבגדי יו״ט צריכים להיות נכבדים יותר

 מבגדי שבת, וה״ה מקור ד׳ השו״ע בזה,

 וכדכ׳ הבה״ג. וההג״מ ציין להלכות שבת

 פ״ל ה״ב, ואילו שם כתב דמפני שבגדי

 שבת צריכים להיות נכבדים יותר מבגדי

 החול, ע״כ נהגו ללבוש בשבת שרגני״ט

 כדי לכסות בגדי החול למי שאין לו מה

 להחליף, וכ׳ דלכך נהגו ללבוש שרגני״ט

 ביו״ט מטעם שגם ביו״ט צריך להחליף.

 ומשמע מיניה דל״ש יו״ט משבת כה״ג

 ובשניהם מועיל ללבוש בגד השרגני״ט

 וא״צ להוסיף ביו״ט טפי. וכנראה י״ל

 דאיירי באותם שאין להם, וכמש״כ בריש

 דבריו דאיירי במי שאין לו להחליף].

 ב] וגבי בגדי הושענא רבה מצינו דכ׳

 המג״א (תרסד,ג) כך: ״מהרי״ל לבש

 הקיט״ל, אבל שאר בגדי חוה״מ לא היה

 משנה. ובמדינתנו נהגו ללבוש בגדי שבת

 ולא הקיט״ל, ערס״י תק״ל. והפרמ״ג (שם)

 כתב: ״ובמדינתנו הש״ץ לובש הקיט״ל

 ולא שאר העם ולובשים בגדי שבת״. ועי׳

 א״ר ומשנ״ב שם דכ״כ. והנה השעה״צ

 (ר״ס תק״ל) כתב: ״וכן בסי׳ תרס״ד סק״ג

 במג״א משמע לכאו׳ דבחוה״מ, לבד

 הושענא רבא, אין המנהג ללבוש בגדי

 שבת, ומהרי״ל דעבד לנפשיה עבד״.

 ולענ״ד אפשר דהביאור בזה אחר הוא,

 והוא דס״ל להמג״א והפרמ״ג דבהושענא

 רבא לובשים רק בגדי שבת מפני יום הדין

 שבו, דלהכי לובשים בו בגד הקיט״ל,

 והיו מקומות שאמרו בהוש״ר סליחות

 (עי׳ מעלות הסולם שבמעש״ר השלם

 שכן נהגו בוילנא), והוי כמש״כ המשנ״ב

 בעצמו בהלכות ראש השנה (תקפא, כה)

 ש״מכל מקום לא ילבש בראש השנה

 בגדי רקמה ומשי כבשאר יום טוב, דיהא

 מורא הדין עליו, אלא ילבש בגדים לבנים

 נאים״. אך בשאר ימי חוה״מ ס״ל להמג״א

 שלובשים בהם בגדי יו״ט, וכמש״כ בשם

 התניא, וצ״ע.



 קהד

 הימן ל״ג

 שמחת חג

 א] כתב הרמב״ם (יו״ט ו, יז): שבעת

 ימי הפסח וכו' חייב אדם להיות בהן

 שמח וטוב לב, הוא ובניו ואשתו ובני

 ביתו וכל הנלוים עליו, שנאמר ״ושמחת

 בחגיך״ וגו'. כיצד? הקטנים נותן להם

 קליות ואגוזים ומגדנות והנשים קונה

 להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו,

 והאנשים אוכלין בשר ושותים יין, שאין

 שמחה אלא ביין.

 ב] ויש לדקדק כמה דקדוקים בדבריו: א)

 פתח הר״מ בחיוב שמחת האדם בעצמו,

 וכשפירט את סוגי השמחה פנה לשמחת

 הקטנים והנשים, ורק לאחר מכן פנה

 לשמחת האיש עצמו, שמחת בשר ויין.

 ב) אמאי בכל המצוות אין הבעל והאב

 צריך לדאוג למצוות בני משפחתו ואילו

 בשמחת החג מוטל על הבעל והאב

 לשמחם. וכי הבעל חייב במצות חינוך

 אשתו? ג) באיזה מצוה מצינו שחייבים

 לדאוג לכל הנלווים אליו. ד) משמעות

 ד' הרמב״ם היא שהשמחה בבגדי האשה

 היא דוקא בקניית הבעל ולא בעצם זה

 שיש להם בגדים ותכשיטין, וצ״ע אמאי.

ן לד, ב אמר אביי שאשה  ג] בקידושי

 בעלה משמחה בחג, ופירש רש״י: אין

 חובת השמחה תלויה בה אלא על בעלה

 שישמחנה. ולכאו' הדבר צ״ת, כיצד

 יתכן שאשה אינה חייבת בשמחה מצד

 מצוותיה שלה, אך בעלה אמור לשמחה,

 וצ״ע אמאי צריך לשמח אשה, שאינה

 חייבת מצד עצמה לשמוח?!

 ד] מוכרח לכאו' מכל זה שחיוב שמחת כל

 אלו שהרמב״ם הזכירם הם חלק משמחת

 האדם עצמו, שע״י שמפזר ממונו עבור

 בגדי אשתו, קונה קליות ואגוזים לילדיו

 וחוגג יחד עם כל בניו, בני בניו והנלווים

 עמו, אזי זוהי שמחתו שלו עצמו, ונמצא

 שכל שמחת האחרים הם כ״הכשר מצוה״

 לשמחת האדם עצמו וכ״הכשר שמחה״.

 ולהכי הרמב״ם יכול היה לפרט בהלכות

 שמחת עצמו את סוגי שמחת בניו ואשתו,

 אשר הם חלק משמחתו שלו עצמו.

 ונמצא שהדאגה לשמח האחרים עניינו

 שעי״כ הוא עצמו שמח ולכן מחויב בזה.

 ולכן מכיון שאין שמחת אדם שלמה עד

 שגם נכדיו והנלווים עמו שמחים, מחויב

 הוא גם לשמחם וממילא ישמח בעצמו.

 ולהכי אין השמחה שלמה בזה שאשתו

 תלבש בגדי שיראין, אלא ששמחת האדם

 מושלמת בזה שקנה לה הבגדים בעצמו.

 ובזה נבין גם את דברי אביי, שאע״פ

 שהאשה עצמה אינה מחויבת בשמחה,

 מ״מ בעלה צריך לשמחה. דהוא כדי



 ויאמר סימן ל״ב שמואל קסג

 שע״י שישמחנה ותשמח, ממילא גם

 שמחתו שלו תהיה שלמה. ומסיבה זו ג״כ

 כ׳ הר״מ שצריך האדם להוציא הוצאות

 לזה ״כפי ממונו״, וחזי׳ דא״צ להוציא

 ממון הרבה ע״ז ככל מ״ע, והוא מפני דאף

 אם מצד צרכי שמחת אשתו ובניו בעינן

 לשלם ממון הרבה, מ״מ הוצאות רבות

 יפגעו בשלוות נפשו ובשמחתו וע״כ הוי

 חסרון בשמחה דיליה ולכן א״צ להוציא

 יותר מכפי כוחו.

נלענ״ד דאדם צריך לשמח את אשתו  ו] ו

 בכך שתלך ביו״ט ובחוה״מ בבגדים

 ותכשיטים נאים כלבבה ושכל בגדיה

 ישמחוה ולא יגרמו לה אי נחת וצער.

 ולא מהני לזה מה שיקנה לה בגד אחד

 שישמחה ואילו שאר בגדיה שתלך עימם

 לא יהיו לטעמה, שהרי בכה״ג לא תשמח,

 והכל לפי האשה והענין.

 והנה כ׳ מהר״ש (הלכות ומנהגי מהר״ש

 קב, ג): ״ומצוה לשמוח ברגל אנשים ביין

 ונשים בבגדים כל אחד לפי השגתו, ואם

 אין לו יקנה לה לכה״פ זוג של מנעלים״.

 והמהרי״ל (הלכות יו״ט ט״ו) כתב: ״ואם

 אין יד האדם משגת לשמוח בבגדים כ״כ,

 יקנה לפחות זוג מנעלים חדשים לכבוד

 הרגל״. וקצ״ת דוכי מנעלים מצרך זול

 הוא יותר מבגד? ובפשטות אה״נ דכן

 היה בזמנם. ואולם אולי י״ל דאם נפרש

 כנ״ל שמצות השמחה היא שהאשה

 תשמח בכל בגדיה שתלך עימהם ביו״ט,

 אזי מובן שאם אין ידו משגת יקנה לפחות

 רק מנעלים, שהם חלק נפרד ממלבושי

 האדם, והיינו שלפחות שחלק זה יושלם

 היטב.

 ז] וידידי הרה״ג ר׳ יהושע גוטליב הערני

 לד׳ הרמב״ם בהלכות דעות (ה, י) שכתב

 שאדם יקנה לעצמו בגדים כפי הראוי לו

 וילביש את אשתו ובניו יותר מהראוי לו.

 וא״כ הכיצד כ׳ גבי שמחת יו״ט שיקנה

 לאשתו בגדים כפי ממונו ומשמע רק לפי

 הראוי לו.

ם הביאור הפשוט בזה הוא שבהלכות  אמנ

 דעות מיירי באדם שיש לו ממון אך

 מעמדו הכלכלי מחייבו להוציא רק סכום

 מסוים על בגדיו, וע״ז כ׳ הר״מ שלאשתו

 ובניו צריך להוציא יותר מהסכום הראוי

 למעמדו. אולם בהלכות יו״ט מיירי שמצד

 מעמדו ורצון עזרתו צריך להוציא מעות

 יותר מאשר יש לו, וע״ז פסק הר״מ דא״צ

 להוציא יותר מכפי ממונו, וז״ב.



 קסו

 סימן ל״ד

 גדרי דין הקבלת פני רבו ברגל

 באנו לבית הספק בכמה וכמה נידונים

 בגדרי מצות הקבלת פני רבו ברגל, ומהם

 האם יכול הרב למחול על הקבלת פניו

 ברגל, והאם אשה בכלל דין הקבלת פני

 הרב, והאם דין זה נוהג גם בזה״ז, ובאיזה

 אופן צריך לקבל פני הרב והאם מחובת

 המצוה לשמוע ממנו ד״ת בזמן הקבלת

 פניו, והאם החיוב הוא להקביל דוקא פני

 רבו מובהק, והאם אפשר לקיים מצוה

 זו בזמן ״תוספת יום טוב״ בשעה שהרב

 עדיין לא קיבל יו״ט, והמסתעף, ובזה

 החילותי בס״ד:

 מהות דין הקבלת פני רבו ברגל

 תשובה: א] בר״ה (טז, ב) אמר ר׳ יצחק

 חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שנאמר

 ״מדוע וכו׳ לא חדש ולא שבת״ וגו׳,

 מכלל דבחדש ושבת איבעי ליה למיזל,

 עכ״ל. ובנוב״י (תניינא או״ח צ״ד) דן

 בעיקר חיוב זה בזה״ז וכתב בתוך דבריו

 בזה״ל: ״דודאי מהאי קרא ילפי׳ דבשבת

 וחדש שיש בו תוספת קדושה, שהרי יש

 בו קרבן מוסף, יש מצוה לקבל פני רבו,

 שגם על הרב ניתווסף אז שפע להשפיע

 על תלמידו והה״ד ברגלים״, עכ״ל. הרי

 למדנו מדבריו ז״ל שהקבלת פני הרב

 ברגל עניינו קבלת שפע מהרב. והנה אף

 דהנוב״י כ׳ בהמשך תשובתו כי בזמן הזה,

 שאין ביהמ״ק קיים, אין חיוב להקביל

 פני רבו ברגל כדי שלא יהיה כבוד רבו

 גדול מכבוד השכינה, אשר אנו לא באים

 לבקר בהיכלה בזמן הרגל. ולכאו׳ מוכח

 דס״ל שחיוב הקבלת פני הרב הוא מדין

 כבודו של הרב. י״ל דלא כן הוא, ואכן

 חיוב הקבלת פני הרב הוא כדי לספוג

 שפע ממנו. אך מכיון והרב מתכבד בכך,

 יש בדבר גם משום כבוד הרב. ובזה אנו

 מראים שכבוד הרב והשפעותיו עדיפות

 לנו על כבוד השכינה וההשפעות שאנו

 יכולים לספוג מעליה אל מקום הכותל

 המערבי, שהשכינה לא זזה משם לעולם,

 וכמש״כ הנוב״י בהמשך דבריו.

 ב] אולם מדברי הרמב״ם (ת״ת ה, ז)

 נראה בפירוש שסבר שחיוב זה הוא מדיני

 כבוד רבו. שהרמב״ם הביא לחיוב זה

 של הקבלת פני הרב ברגל בלול בינות



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 לכל הלכות פ״ה מת״ת, העוסקות כולם

 בהלכות כבוד רבו.

 ג] ומדברי הפנ״י מתברר לן גדר חדש

 בדין זה. שהקשה (בר״ה שם) מדוע היה

 על השונמית לראות פני אלישע בחדש

 ושבת, והרי נשים פטורות ממ״ע שהזמ״ג.

 וכ' לתרץ שצ״ל שמצוה זו היא תמידית

 ומצד הסברה היה על התלמיד להקביל

 פני רבו בכל שעה, אלא אי אפשר משום

 ביטול מלאכה, כדילפינן מ״אפס לא יהיה

 בך אביון״, ורק בזמן שהעם בטל ממלאכה

 צריך לילך אל הרב, עי״ש. וכתב בסוה״ד

 וז״ל: ״ונהי דמעיקר הדין אף בנשים

 לא שייך כלל דין זה, דכיון דנשים אינם

 חייבים בת״ת. מיהו כיון דקרא בשונמית

 כתיב, שהלכה לגבי אלישע שהיה נביא

 והיתה תדיר אצלו והכירה במעשיו שהיה

 איש קדוש, מש״ה הצריכה לילך להקביל

 פניו״, עכ״ל.

 הרי שהפנ״י נקיט שיסוד חיוב הקבלת

 פני רבו ברגל הוא משום תלמוד תורה,

 שאדם המצוי אצל רבו יחכים מתורתו

 ומהנהגות גדולה שימושה יותר מלימודה

 שלו.ועיין לקמן.

 וכן חזינן מדברי הפרמ״ג (א״א סי' תקנד

 סקי״ב) שכתב שמצוה להקביל פני רבו

 ״שמא ישמע ממנו איזה דבר תורה״. וכן

 המשנ״ב (תקנד ס״ק כג) העתיק דבריו

 וכתב: ״דאף בחול ישנה מצוה להקביל

 פני רבו, דאף דחיובא ליכא להקביל פניו

 בחול, מ״מ מצוה איכא, שמא ישמע ממנו

 איזה דבר תורה״, עכ״ל.

ם חלוקים ד' הפנ״י מדברי הפרמ״ג  אמנ

 והמשנ״ב, (וכ״נ לסלסל בדברי המג״א

 בסי' ש״א סק״ז ובסי' תקנ״ד סקי״ב, ועי'

 מחצה״ש שם סי' ש״א). שבעוד שהפנ״י

 נקט שכל חיוב הקבלת פני הרב הוא משום

 ת״ת, הרי שהפרמ״ג וסיעתו נקטו כן דוקא

 במצות הקבלת פה״ר בימות החול. שע״ז

 אמרי' דמצוה הוא, שמא ישמע ממנו

 דבר תורה. אך בזמן הרגל, שישנו חיוב

 גמור להקביל פה״ר, אפשר שהוא מענין

 אחר, ומדין כבוד רבו כד' הרמב״ם, או

 לקבל השפעות טובות כד' הנוב״י (שכתב

 שחיוב זה הוא רק בזמן הרגל ולא בשבת

 ור״ח, אף שגם בהם ישנם השפעות, וכפי

 שנביא לקמן).

 אך יתכן שלהפרמ״ג גם חיוב קבלת פ״ר

 ברגל הוא משום ת״ת. דהנה יש לדקדק

 במש״כ הפרמ״ג (וכן המשנ״ב) שאיכא

 מצוה לילך לרבו ״שמא ישמע ממנו דבר

 תורה״. דמהיכ״ת לן שישנה מצוה ללכת

 על הספק שמא ואולי ישמע ד״ת. וע״ז

 יש להשיב דאה״נ ומכיון ולא ברירא לן

 שישמע בודאי דברי תורה מרבו, ע״כ אין

 בכך חיוב גמור ללכת אליו, ורק מצוה

 איכא. אך בימות הרגל, אשר אמרו חז״ל

 שלא נבראו ימים טובים לישראל אלא

 כדי שיעסקו בהם בתורה, והחכמים דרשו

 בהם דרשות הרגל (ועי' סוכה כו, א ברד״ה

 שלוחי, ״דבאנו לשמוע הדרשה ולהקביל

 פני ריש גלותא״ ועי' שו״ע סי' תקכ״ט).

 א״כ בימים אלו ודאי שישמע התלמיד

 דברי תורה מרבו ולכן כשברירא לן בזה

 איכא חיובא להגיע לרבו ולא רק מצוה



 סימן ל״ד שמואל קסח ויאמר

 בעלמא. [ולפי״ז ייצא לן חידוש גדול

 לדינא, שכאשר יודע בוודאות שישמע

 ד״ת מרבו גם בימות החול, יתחייב לשחר

 פניו, וזה לא שמענו].

קר דברי הפנ״י שלאמיתם של  ד] ובעי

 דברים היה על התלמיד לשחר פני רבו

 בכל עת, נראה להוכיח כן מדברי הריטב״א

 בסוכה (כז, א) שכתב: ״ואמר ר׳ יצחק

 מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל,

 פירוש בדליתיה במתא, דאי בדאיתיה

 במתא, כל יום ויום הוא חייב, שנאמר

 ״מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא

 שבת״, מכלל דבחדש ושבת איבעי ליה

 למיזל, פי׳ שהוא בתוך התחום, ומינה

 לראותו ברגל כשהוא מחוץ לתחום, ור׳

 יצחק נקט מאי דשכיח ביה פשיעותא טפי

 וכו׳״, עכ״ל. הרי שסבר הריטב״א שחיוב

 זה הוא חיוב תמידי.

 ונראה דהגם שהפנ״י תלה יסוד קבלת

 פה״ר ברגל משום ת״ת, מ״מ ישנו בדבריו

 ז״ל גם שילוב מדברי הנוב״י. שהרי הפנ״י

 נקיט דהאשה השונמית הוצרכה לקבל

 פני אלישע, למרות שלא לימדה תורה,

 אלא רק מפני קדושתו ונביאותו. ולכאו׳

 הוא כד׳ הנוב״י דבאדם גדול איכא שפע

 והשפעה. והנוב״י תלה השפעה זו דוקא

 ברב ותלמיד, אך הפנ״י הרחיב היריעה

 וכתב שיש לקבל פני אדם קדוש, הגם

 שהשונמית לא היתה תלמידתו.

ו למדים שישנם ג׳ גדרים  ה] ונמצאנ

 וטעמים בחיוב קבלת פה״ר. א) משום

 כבוד הרב. ב) מדין מצות ת״ת. ג) כדי

 לקבל השפעות מרוממות הרב. ולכאו׳

 איכא בשינוי טעמיהם נפ״מ לדינא,

 וכדלקמן.

ו את דברינו בשאלת המחילה  ו] פתחנ

 או אי הרצון לקבל פני תלמידיו. והנה

 לטעם הרמב״ם שהקבלת פני הרב הוא

 משום כבוד הרב, א״כ קי״ל שרב שמחל

 על כבודו כבודו מחול, ושפיר מהניא

 מחילתו. אך לטעמים האחרים דת״ת

 והשפעת הרב, מי יימר לן ששרי לן

 להרב שלא ללמד את הרוצים לקבל ממנו

 חכמה והשפעות טובות. דבפשטות חיוב

 ״ושננתם״ איכא עלה.

 עוד נפ״מ ישנה לכאו׳ והוא הענין הנ״ל,

 שאם עניין הקבלת פה״ר הוא לקבל

 השפעות. אזי גם אשה שאינה מחויבת

 בת״ת היא בכלל זה.

 עוד י״ל, דהנה הנוב״י נקיט דבזה״ז ליכא

 לחיוב זה, משום דאי״ז נכון שיהיה כבוד

 הרב שבאים לקבל פניו, גדול מכבוד

 השכינה, שלא באים לקבל פניה במקום

 המקדש. והנה זה לכאו׳ שייך דוקא אם

 מטרת ההקבלה היא לכבד או לקבל

 השפעות, שבזה הוא שייך גם במקום

 המקדש. אך אם עניינו משום ת״ת, פשיטא

 שעל התלמיד לילך להשתלם בתורה, דבר

 שאינו שייך במקום המקדש.

 עוד נפ״מ איכא ביה לכאורה, והוא בצורת

 הקבלת פני הרב. דאם עניינה משום ת״ת,

 א״כ עליו לשים אזניו כאפרכסת ולשמוע

 ד״ת. אך אם תועלתו לכבד הרב או לקבל
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 השפעתו, יתכן ומהני בביקור חטוף

 ובאמירת ״חג שמח״ גרידא.

 עוד נפ״מ ישנה בנדו״ד, שאם עניינו

 משום כבוד רבו, א״כ צריך להקביל רק

 פני רבו מובהק שלמד רוב חכמתו הימנו,

 וכמש״כ הרמב״ם (ת״ת ה, ח) שכל דיני

 הכיבוד נאמרו רק ברב מובהק. ואכן,

 דודי ידידי הגרא״ש שליט״א הקשה

 בספרו עבודת משא אמאי הוצרכה

 השונמית להקביל פני אלישע שלא היה

 רבה המובהק. ותירץ עפ״ד תוס' בברכות

 (לא, ב) ועפה״מ בתרומה״ד (סי' קלח)

 שגדול הדור נחשב לרבו מובהק אף שלא

 למד ממנו דבר.

ו יש להצטרך לתירוצו רק נ  ולדברי

 לשיטת הרמב״ם. אך א״נ שטעם דין זה

 הוא משום השפעת שפע או ת״ת, א״כ

 נתחייב להקביל פני אלו שיכולים להשפיע

 עלינו בתורה ובהשפעות, הגם שאינו רבו

 מובהק. [ובזה יתחייבו חסידי אדמו״ר

 לילך להקביל פניו, אף באופן שלא

 נחשבים לתלמידיו שקיבלו רוב תורתם

 ממנו. ואמנם באדמו״ר י״ל דמכיון וכתב

 הש״ך שרבו מובהק היינו אחד שלימדו

 מקצוע אחד בתורה, א״כ י״ל שאדמו״ר

 נחשב לרבו מובהק משום זה שלימדו

 דרך בעבודת ה' ויראת שמו, וצ״ע].

 שוב שמחתי לראות דברי הגרי״ש

 אלישיב בספר ״הערות למסכת סוכה״

 שכתב (סוכה כז, ב) כך: ונראה דגדר

 הקבלת פני רבו הוה בראיה בעלמא, וא״צ

 יותר מזה. וכ' בת' מהרי״ל דיסקין קו״א

 סי' ה' אות נ״ד דיסוד החיוב להקביל פני

 רבו ברגל הוה מכבוד הרב, וא״כ אם מחל

 לו רבו, ע״ז מהני מחילתו, דהרב שמחל

 על כבודו כבודו מחול, ע״כ המובא בשם

 הגריש״א.ובספר ״ועלהו לא יבול״ הביא

 שהגרשז״א נ״ע אמר דהקבלת פ״ר מדין

 ת״ת קאתי עלה, ואמנם הביא שם בשם

 הגר״ש אוירבך שראה בעיניו כיצד הגר״ל

 חסמן המשגיח דחברון הגיע להקביל פני

 הגרא״ז מלצר נ״ע. ישב מספר רגעים,

 אמר ״גוט מועד״ והלך לדרכו.

תי בשו״ת בצל החכמה (ח״א סי'  וראי

 סג) שהביא לדברי הספר חסידים (סי'

 שיג) שכתב: ״חייב אדם ללמוד לבנותיו

 המצות וכו' כדי לעשות ולהיזהר במצות

 וכו', והשונמית הולכת ושומעת הדרשה

 מפי אלישע, שהרי אמר מדוע את הולכת

 אליו היום, לא שבת מכלל דבחדש ושבת

 הולכת״, עכ״ל. וכ' הגר״ב שטרן נ״ע

 דמדברי הספר חסידים חזי' שחיוב זה

 הוא משום לימוד ההלכות הוא. והסמיך

 ע״ז דברי חז״ל בשלהי מגילה שמשה

 תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין

 בענינו של יום, הלכות פסח בפסח עצרת

 בעצרת וכו'. והיינו להודיע חוקים ותורות.

 וציין להעמק שאלה (שאילתא קסא, א)

 וכדבריו אלו כתב בשו״ת דברי יציב (חלק

 א' סימן רכח). ומנגד ציין לדברי רש״י

 (חגיגה ג, א ד״ה להקביל) שכתב: ״יום

 טוב היה וחייב אדם לכבד רבו בהקבלת

 פניו״, עכ״ל. הרי שסבר רש״י שחיוב זה

 הינו מדין כבוד רבו, וכמש״כ לעיל בדעת

 הר״מ. ועי״ש עוד בארוכה נפלאה. וע״ע



 קעד ויאמר סימן ל״ד שמואל

 בהאי עניינא בשו״ת היכל יצחק (או״ח סי׳

 נז) ושו״ת דברי יציב (או״ח סי׳ רכח).

 ז] ומידי דאתינן עלה נתבוננתי בדברי

 הש״ס (סוכה כו, א) הולכי דרכים ביום

 ובלילה פטורים מן הסוכה וכו׳. הולכין

 לדבר מצוה פטורים בין ביום ובין בלילה.

 כי הא דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי

 הוו עיילי בשבתא דרגלא לבי ריש גלותא

 הוו גנו ארקתא דסורא, אמרי: אנן שלוחי

 מצוה אנן ופטורין. ופירש רש״י: ״שבאנו

 לשמוע הדרשה ולהקביל פני ריש גלותא״,

 עכ״ל. ולעיל דף י׳ ע״ב (ד״ה שלוחי מצוה)

 כתב: ״להקביל פני רבו ראש גולה, דחייב

 אדם להקביל פני רבו ברגל, ופטרינן

 כדלקמן שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה״,

 עכ״ל. ולכאו׳ צ״ע אמאי הוצרכה הגמרא

 לפטור שלוחי מצוה משום סיבה מיוחדת

 ולא מפני שהם כהולכי דרכים. דלכאו׳

 מאי איכפ״ל האם הולכים בדרכם לצרכי

 מצוה או לצורך חול. ואמנם ממשמעות

 הש״ס נראה דאה״נ, והוזכר דין שלוחי

 מצוה לומר שמאחר והולכים לשליחות

 מצוה פטורין גם ביום וגם בלילה, ולא

 רק בעת הליכתם ביום. וכמש״כ רש״י:

 ״אע״פ שאין הולכין אלא היום, ומשום

 דטרודים ודואגים במחשבת המצוה

 ובתיקוניה, פטורין מן המצוה״, עכ״ל. אך

 הולכי דרכים פטורים רק בזמן הליכתם

 שביום ולא בלילה. וכן בתוס׳ ד״ה שלוחי

 (שם כה, א).

 והיה נראה להוסיף בזה דאפשר ושאני

 פטור זה של שלוחי מצוה להקביל פני

 רבו ברגל מפטור דהולכי דרכים. שהנה

 יש לשאול שמאחר וקי״ל שהעוסק במצוה

 פטור מן המצוה, וכבסוכה שם. א״כ מדוע

 על היושב בסוכה לצאת ממנה להתפלל

 בציבור, וכדומה לענין שאר מצוות. והלא

 העוסק במצוה פטור מן המצוה והוא

 עסוק כרגע במצות ישיבה בסוכה (וביחוד

 לד׳ הריטב״א בסוגיין שאסור לו להעוסק

 במצוה להתעסק במצוה אחרת).

 וע״ז יש להשיב דשאני מצות סוכה

 שגדרה הוא ״תשבו כעין תדורו״, וכמו

 שפירש רש״י שם (כו, א ד״ה כעין תדורו)

 ״כדרך שהוא דר כל השנה בביתו״.

 ובבית יושב אדם זמן מסוים, ויוצא ממנו

 מידי פעם בפעם, לתפילה במנין ולבית

 המדרש, לקניות ולמסחר. ולהכי אין

 פטור של העוסק במצוה פטור מן המצוה

 שייך ביה. משום דאדרבה, גדר המצוה

 להתנהג בסוכתו כבביתו. ושפיר יכול

 לצאת מסוכתו לתפילה ולשאר צרכים,

 ובמק״א הארכתי בזה בס״ד.

ם נראה, אולי בדרך החידוד, דכל  אמנ

 זה שייך דוקא במצוות הבאות גם לולי

 הרגל. אך מצוה זו של הקבלת פ״ר ברגל

 באה אך ורק מחמת החג. וא״כ מי יימר

 לן שנכלל בהליכתם לצורך מצוה זו ג״כ

 פטור של הולכי דרכים. וזה מפני שכל

 פטור זה עניינו שבסוכה יש להתנהג

 כדרכו בכל השנה. אך הליכה לצורך

 הקבלת רבו ברגל, אינה הליכה רגילה

 אצלו, וחיובה באה רק משום חג הסוכות.

 וע״ז אמרו בגמ׳ שגם בהליכת מצוה זו
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 נפטר מן הסוכה. ולפי״ז יש להעיר מעט

 ע״ד פוסקי זמנינו שדנו האם מותר ללכת

 לטיולים בימי חוה״מ סוכות ולהיפטר

 עי״כ מהסוכה. עי' אגרות משה (או״ח

 ח״ג סי' צ״ג), בס' הערות למסכת סוכה

 בסוגיין, בספר עמק ברכה (סוכה אות

 כ') ובספרי הקט שלהי דקייטא (סי' כ״ב

 וסי' צ״א). ושם אמרו חלק מן הפוסקים

 שפטור הולכי דרכים נאמר גם על היוצאים

 לטיולים וכדו'. אולם לדברינו נראה

 שבכלל זה של ״הולכי דרכים״ נכללת

 הליכה שגרתית הנעשית בכל השנה, אך

 לא נסיעה הנעשית רק מפני שחג הסוכות

 הוא היום. וא״כ טיולים הנעשים רק מפני

 ״שמחת המועד״ לא יפטרו מן הסוכה. אך

 פשוט דכ״ז הוא לפטפוטי דאורייתא טבין

 ולא לענין הלכה.

 עוד יש להאיר בסוגית הש״ס של הקבלת

 פני רבו ברגל, דהנה יש להקשות טובא

 האיך נאמר שהעוסקים במצות הקבלת

 פני הרב ברגל פטורים ממצות סוכה, והרי

 א״נ דמצוה זו היא משום לתא דת״ת,

 הלא פטור של עוסק במצוה פטור מן

 המצוה לא נאמר על ת״ת, כנודע. [ובספר

 משמרת חיים הקשה כן הגרח״פ שיינברג

 שליט״א ותירץ תירוץ מתוק ע״ז, עי״ש].

 אולם א״נ שגדר מצוה זו אינה משום

 ת״ת אלא משום כבוד רבו או כדי לקבל

 שפע השפעות, א״כ אין מקום לשאלה זו

 כלל.

ל כתבתי דא״נ שהקבלת פ״ר הוא  ח] לעי

 משום כבוד רבו אזי יכול למחול הרב על

 קבלת פניו. ואכתי יל״ע בזה, דמי יימר

 שמחילת הרב תועיל לפטור את התלמיד

 מחיוב זה. דהנה יש לחקור האם בדין

 קבלת פני רבו ברגל [אשר חיובו מדרבנן,

 עי' שד״ח מערכת ח' כלל ק'] נאמרה

 תקנה להקביל פני הרב ורק טעמא דתקנה

 זו היא משום כבוד הרב. ונמצא שאם

 הרב נועל דלתו תוחסר המצוה לתלמידיו.

 והיינו שאחר שכך נקבעה התקנה לא

 איכפ״ל שורש תקנתה, ואין הרב בעלים

 למחול או לא לרצות את קיומה. ותלמידי

 רב זה שלא יוכלו להכנס אליו יהיו בגדר

 אנוסים שלא יכלו לקיים מצוה זו. [ואינו

 ענין לגדר מחילה, האם עניינה ויתור

 או הפקעת הכבוד וכו', וכנודע מדברי

 הגרי״ז בריש ספרו וברכ״ש יבמות סי'

 ג, ואכמ״ל]. או שנאמר שקבלת פני הרב

 ברגל הוא מחיובי כבוד הרב, ודמיא

 לכבוד שבעמידה בפני הרב וכל מיני

 הכיבוד שנמנו בש״ס ובפוסקים. וממילא

 כשרב זה קובע שאצלו אי״ז כבוד כלל,

 א״כ תלמידיו של רב זה לא נתחייבו כלל

 בכיבוד זה, וצ״ע. ואולי באופן שהרב

 רוצה בביקורי תלמידיו ורק מוחל על

 כך מפני שלא רוצה להטריחם, שבזה

 יתחייבו להטריח עצמם ולבוא אצלו אף

 שמוחל ע״ז. ומהני שלא הפקיע מושג

 הכיבוד בבואם אצלו, אלא רק מחל ע״ז,

 והדרא תקנתא קמייתא שצריכים להקביל

 פניו ברגל.

 עוד נסתפקתי, באופן שהתלמיד קיבל

 ע״ע תוספת יו״ט והרב עדיין לא, האם

 יכול לקיים בעת כזאת מצות הקבלת פניו.

 שלכאו' לטעם הנוב״י ליתא, שהרב עדיין

 אינו בר השפעה, שהרי לא קיבל עדיין

 יום טוב.



 סימן ל״ד שמואל קסח ויאמר

 החיוב בזמן הזה

 ט] הנובי״ת (או״ח צ״ד) הביא שאלת

 הג״ר יהושע ברלין זצ״ל שהקשה אמאי

 הטוהשו״ע השמיטו את החיוב להקביל

 פני רבו ברגל. וכתב הנוב״י דהנה יש

 להקשות טובא כיצד הוכיח ר׳ יצחק

 מהפסוק של ״לא חדש ולא שבת היום״,

 שצריך להקביל פני רבו ברגל, והלא לא

 הוזכר בפסוק כלל הליכה ברגל. וכתב

 ע״ז כך: ״והנלע״ד בזה הוא זה, דודאי

 מהא קרא ילפינן דבשבת וחדש יש בו

 תוספת קדושה, שהרי יש בו קרבן מוסף

 ויש מקום לקבל פני רבו שגם על הרב

 ניתווסף אז שפע להשפיע על תלמידו,

 והוא הדין ברגלים. ואמנם להטיל חוב אי

 אפשר, מטעם שאמרו בקידושין דף ל״ג

 אמר אייבו אמר ר׳ ינאי אין תלמיד רשאי

 לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית,

 שלא יהא כבודו מרובה מכבוד שמים,

 ואף שהטור ביו״ד סי׳ רמ״ב מביא דעת

 החולקים, היינו משום דזה לא מקרי

 כבודו גדול מכבוד שמים במה שעומד

 לפניו בכל עת שרואהו, דאטו אם היה

 רואה פני השכינה בכל רגע, מי לא היה

 קם, יעויין שם ברא״ש ובטור. והרי אינו

 רשאי היינו אינו חייב כמש״כ התוס׳ שם,

 וכן הוא בהגהת רמ״א שם בשו״ע סעיף

 ט״ז בסופו. ומעתה גם לקבל פני רבו

 א״א לחייב בכל שבת ור״ח, דא״כ יהיה

 כבוד רבו גדול מכבוד השכינה, שאינו

 הולך לירושלים רק שלש פעמים וגו׳ בחג

 המצות וגו׳. ובהא אף החולקים בעמידה

 מודים דכאן שפיר הוה כבוד רבו גדול

 מכבוד שמים, שלכבוד השכינה אינו

 הולך רק בג׳ רגלים ולקבל פני רבו הולך

 כמה זימני בשתא. וא״כ לפי זה בזמן הזה

 שבעוונותינו הרבים נתקיים ״והשימותי

 את מקדשיכם״, שאפילו בשעת שממה

 קדושתה עליה, והשכינה לא זזה מכותל

 מערבי, ואין אנחנו הולכים לקבל פני

 השכינה שמה כלל, כי לא חייבה אותנו

 התורה כי אם בקרבן חגיגה ועולות ראיה,

 אין מקום להטיל חיוב לקבל פני רבו כלל

 כשאינו הולך בלאו הכי ללמוד ממנו אלא

 שילך רק לקבל פניו, דא״כ כבודו גדול

 מכבוד שמים, ור׳ יצחק על זמן המקדש

 אמר שחייב לקבל פני רבו. והא דהקשה

 מימרא דר׳ יצחק על ר״א בסוכה דף כ״ז

 שאמר לר׳ אילעי ״אינך משובתי הרגל״,

 היינו משום דגם ר״א בזמן הבית היה,

 ועוד דהרי ר״א קרא דריש וכו׳״, עכ״ל.

 וכתב בסוף דבריו שדוקא הרמב״ם מביא

 להלכה זו, משום שדרכו להביא גם

 הלכות הנהוגות בזמן ביהמ״ק ולא בזמן

 הזה. אך הטור והשו״ע השמיטו הלכה

 זו, כפי דרכם להביא רק הלכות הנהוגות

 בגלות המר הזה. והביאו דבריו רבים מן

 הפוסקים, וביניהם השערי תשובה (או״ח

 סי׳ תקכט ס״ק ד).

 ורבים הרבו להקשות ע״ד הנוב״י,

 וביניהם הקשה החלקת יואב ז״ל בספרו

 קבא דקשייתא מדברי הגמ׳ בסוכה דף



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 י' שרב חסדא ורבה בר רב הונא איקלעו

 לבי ריש גלותא ואמרי אנן שלוחי מצוה

 ופטורים מן הסוכה, ופרש״י: ״שלוחי

 מצוה להקביל פני רבן ברגל״, והרי הך

 עובדא דריש גלותא היה לאחר החורבן,

 ואפ״ה פטורים הם מן הסוכה מטעם

 דעוסקין במצות הקבלת פני רבו ברגל.

 וכתבו הפוסקים לתרץ שהנוב״י אמר

 רק שאין חיוב להקביל פני רבו ברגל,

 אך מצוה ודאי דאיכא. והאריכו הרבה

 בדברי הנודע ביהודה זי״ע, עי' שו״ת

 היכל יצחק ושו״ת בצל החכמה שם (ושם

 הביא לדברי היערות דבש ח״א דרשה יב,

 שחזינן מדבריו דלא כהנוב״י), ספר לקט

 הקמח (סי' נה), ס' משמרת אלעזר (בחלק

 תשועה מישראל), שבט סופר (או״ח סי'

 יז), שו״ת מנחת יצחק (ח״ט סי' יב),

 שו״ת ציץ אליעזר (חלק יז סי' מא), שו״ת

 דברי יציב שם, שו״ת עטרת פז (ח״א כרך

 ג חו״מ סי' טו) ובעוד סופרים וספרים

 רבים לאין שיעור.

 ויש להוסיף בזה דהנה אף שאין חובה

 לילך לכותל המערבי בימי חג ומועד,

 מ״מ מצוה איכא, ופוק חזי מאי עמא דבר

 שהולכים בימות החג לקבל פני שכינה

 הקדושה בכותל המערבי. וכן נהגו גדולי

 ישראל אשר בארץ ישראל תו״ב. וראיתי

 הלום להאדמו״ר מגור שליט״א (בדברותיו

 על חג הסוכות תשנ״ז) שהסמיך לזה דברי

 מדרש שיר השירים (פרשה א) שישראל

 משולים ליונה, מה יונה זו אע״פ שאתה

 נוטל גוזליה מתחתיה אין מנחת שובכה

 לעולם, כך ישראל אע״פ שחרב ביהמ״ק

 לא בטלו שלש רגלים בשנה. והיינו

 שלמרות ששובך בית מקדשנו נחרב, מ״מ

 ישראל שבים למקום המקדש ג' פעמים

 בשנה. ושו״ר מש״כ בזה בארוכה בספר

 מנוחת אמת להגר״מ גרוס, עי״ש. וא״כ

 כשם שמקיימים אנו מצוה זו בעלותינו

 לכותל המערבי, כך נקיים מצות (ולא

 חיוב) הקבלת פני רבו ברגל.

 ולולי דמסתפינא הייתי אומר שהשתא

 הכא אין צריך להקביל פני רבו ברגל,

 חוץ מגדול הדור ונשיאו. והיינו משום

 דאם משום כבוד רבו קאתינן עלה, הוא

 דוקא ברבו מובהק, וכמש״כ לעיל (וכך

 האריך בענין זה הגאון מקלוזינבורג זצ״ל

 בשו״ת דברי יציב הנ״ל), והלום כמעט

 ואין בנמצא רב מובהק שרוב תורתו

 הימנו, כנודע. ואם נאמר שטעמא דמצוה

 הוא משום מצות ת״ת, שהרב יוסיף לו

 בתורה. נראה דזה היה דוקא בזמן חז״ל,

 בהם הרב היה מוסר התורה והיה אפשר

 לשמוע משמועותיו דברי הלכה חדשים

 וחשובים, שלא נדפסו עד כה, באשר

 היה אסור להדפיס ולכתוב התושבע״פ,

 עד שבא רבי והתיר זאת. וחלק ממסירת

 התורה נעוצה היתה בהסתופפות בהיכלי

 הרבנים ובשמיעת האוזן לדבריהם. אך

 היום שהתורה ניתנה להיכתב וכל דבר,

 הקטן והגדול, כבר נפסק והובא בספרים,

 ורק צריך לבוא לחפשם ולעיין בהם. ע״כ

 א״צ להקביל פני הרב ברגל. וגם לענין

 קבלת השפעה מהרב בזמן המועד אולי

 י״ל שכיום, בעוה״ר, מי יאמר מקבל

 השפעות אני ומי יאמר אמסור השפעותי



 קעד ויאמר סימן ל״ד שמואל

 לתלמידי. ואולי משו״ה השמיטו הטור

 והשו״ע מצוה זו.

ם הקבלת פני גדול הדור שאני.  אמנ

 דלהקביל פניו אינו ענין לרב מובהק, אלא

 מדין כבוד גדול הדור ההוא, וכמש״כ

 לעיל. ואפשר דאף מדין שררה צריך

 לכבדו, ואכמ״ל.

 ולפי״ז מתורץ מה שהקשו ע״ד הנוב״י

 שהרי הך עובדא דריש גלותא היה לאחר

 החורבן וא״כ אמאי קיימו מצות להקביל

 פני רבו ברגל. דלדברינו א״ש, דשאני

 ריש גלותא שגדול הדור ונשיאו היה (עי׳

 ברכות מב,א. מו, ב. נ,א. שבת קטו,ב

 וקיט,א ובעוד דוכתין הרבה שלא היה

 גדול הדור בתורה ובני דורו חלקו עליו.

 ומ״מ גדול הדור בשררה ודאי היה, עי׳

 שבת נד,ב ונח,ב ועוד בהרבה מקומות).

 ועפ״ז א״ש הערת השדי חמד (מערכת הח׳

 כלל ק׳) שמצינו משפחות שהיו שואלים

 בשלום הנשיא בכל יום ויום, כבירושלמי

 שבת (פי״ב ה״ג) ושלהי הוריות. ולדברינו

 מחוור שפיר, שדוקא פני ריש גלותא

 ונשיא יש להקביל ברגל, וכדמצינו דיני

 כבוד נשיא ככבוד רב מובהק, כבהוריות

 (יג,ב) וכברמב״ם (ת״ת ו, ו) ושו״ע (רמד,

 טו).

 י] ועל קושית הנוב״י כיצד הוכיח ר׳

 יצחק מהפסוק של ״לא חדש ולא שבת״

 שצריך להקביל פני הרב ברגל, עי׳

 בפנ״י הנ״ל ובמהרש״א. ובטורי אבן

 שם האריך ש״חודש״ היינו ראש השנה

 ו״שבת״ הכוונה לשלש רגלים, וא״ש.

 ובפי׳ מהרי״ץ חיות כתב בזה פירוש נאה

 עפ״ד רש״י (ר״ה לג, א) שאסור לנשים

 לקיים מצוה שמן הדין פטורים הם ממנה

 ועוברין הן על בל תוסיף, והקבלת פנים

 ברגל אם הוא מצוה, אזי נשים פטורות,

 דמ״ע שהזמן גרמן היא. ושפיר אמר

 אלישע לאשה השונמית ״לא חדש ולא

 שבת״, דבחדש ושבת רשאית למיזל,

 כיון דליכא מצוה באנשים. משא״כ ברגל

 דאיכא מצוה באנשים, אסורה לילך אצלו

 דעוברת בבל תוסיף, עכ״ל.

ת אוסיף בזה דברי הש״ס ר פ ר פ ל  יא] ו

 בסוכה (לא, א), ההיא סבתא דאתאי

 לקמיה דרב נחמן, אמרה ליה ריש גלותא

 וכולהו רבנן דבי ריש גלותא בסוכה

 גזולה הוו יתבא, (ופירש רש״י שעבדי

 ריש גלותא גזלו את עציה וסיככו בהן את

 סוכת הריש גלותא). צווחה ולא אשגח

 בה, וכו׳, אמר להו ר׳ נחמן פעייתא היא

 דא. ואפשר שר׳ נחמן לא השגיח בדבריה

 ואמר שפעיתא (צעקנית) היא, גם מפני

 שלא היה לה להתמרמר על מצוות הסוכה

 של רבנן דבי ריש גלותא. שהרי הבאים

 לריש גלותא בלאו הכי פטורים מן הסוכה,

 מדין שלוחי מצוה. וא״כ מה איכפת להם

 שסוכה גזולה היא, דבלאו הכי פטורים

 הם מסוכה.

 יב] עוד יש להוסיף מה שראיתי הלום

 מביאים בשם ספר עיון יעקב על העין

 יעקב. שכתב שטעם מצות הקבלת פני הרב

 ברגל הוא מדין דקבלת פני רבו כקבלת

 פני השכינה. ובספר שפתי חכמים כתב
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 שהוא משום שמחת יום טוב. שהרב שמח

 לראות פני תלמידו והתלמיד שמח לראות

 פני הרב, וכאשר שניהם משוחחים בדברי

 תורה ואין שמחה כהתרת הספיקות, הרי

 אין שמחת יו״ט גדולה מזו.

 יב] ובחוה״מ סוכות תשס״ה זכיתי לקבל

 פני מורי ורבי הגר״ח קניבסקי שליט״א

 בסוכתו ושאלתיו האם יוצאים ידי חובת

 מצוה זו בברכת ״חג שמח״ וכדו' וללא

 שמיעת דברי תורה, ואמרתי דלכאו' תלוי

 הדבר בטעמי מצוה זו, (וכמשנ״ת לעיל).

 הגיב מרן שליט״א ואמר: ״וכי האשה

 השונמית דיברה בלימוד עם אלישע?...

 הלא בודאי שבאה רק לומר ״א גוט יום-

 טוב״ ותו לא״. שאלתי האם רב יכול

 למחול שלא יקבילו פניו (וכנ״ל) והשיב

 הגר״ח: ״מסתבר שאי אפשר להכריחו

 לקבל אנשים. וכי הרב חייב לקבל את

 כל המגיעים אליו?״. הוספתי לשאול

 שא״נ כהפרמ״ג שמדין ת״ת הוא א״כ

 מחויב כל אדם ללמד אחרים תורה. ואמר

 הגר״ח: ״שילכו לרבנים אחרים״. שטחתי

 דברי הנ״ל שאפשר וישנה מצוה מיוחדת

 בהקבלת פני גדול שבשררה, כריש גלותא

 וכנשיא. ואמר הגר״ח: ״זה לא נכון. הריש

 גלותא היה בתקופתם גם תלמיד חכם

 גדול״. אחר שגמרתי דברי הנ״ל אמר לי

 מרן שליט״א ששמע בשם החת״ס לתרץ

 על הקושיה הנודעת מדוע אמר בעלה

 של השונמית ״לא חדש ולא שבת״ ולא

 אמר ״לא רגל״. וכן כיצד הוכיחו מזה על

 הרגל ולא על שבת וחודש (וכנ״ל). ואמר

 הגר״ח שאומרים שהחת״ס השיב ע״ז

 שמאחר שאשה לא יכולה להגיע אל הרב

 יחד עם האנשים, משום חשש עירבוביה,

 לכן היתה מגיעה אליו רק בחדש ושבת,

 שאז האנשים אינם נמצאים, שהרי באים

 רק ברגל. ועניתי ואמרתי ששמעתי תירוץ

 זה בשם הרבי ר' העשל ז״ל. ואכן נתקיימו

 בי דברי השפ״ח הנ״ל שהמקביל פני רבו

 ברגל אית ביה משום שמחת יו״ט.



 קעו

 סימן ל״ה

 יסודות מצות חינוך בקטנים פחות מגיל חינוך

 שאלה: האם ישנו ענין ללמד ילדים

 קטנים לתקוע בשופר?

 תשובה: א] נאמר במשנה (ר״ה ל״ב

 ב׳): ״אין מעכבין את התינוקות מלתקוע

 ומתעסקין עמהם עד שילמדו״. והעיר

 בס׳ משנת יעקב (הלכות שופר ב׳ ז׳)מדוע

 ישנו ענין ללמדם לתקוע והלא גם רוב

 האנשים המבוגרים אינם יודעים לתקוע

 בשופר.

 עוד יש קצת להעיר שהרי מצות שופר

 הינה בשמיעה ולא בתקיעה, ואנו מצאנו

 לכאורה מצות חינוך רק בפרטי המצוות

 והדינים והתקיעה עצמה אינה המצוה (אם

 כי ודאי אינה רק בגדר ״הכשר מצוה״),

 וקצ״ע.

 ב] ובגמרא (שם) אמרו שמתעסקים

 עם הילדים בלימוד תקיעת שופר אפילו

 בשבת וכ״ש ביו״ט של ר״ה. והקשו

 בגמ׳: ״הא גופא קשיא, אמרת מתעסקין

 בהן עד שילמדו ואפילו בשבת, אלמא

 לכתחילה אמרינן תקעו. והדר תנא אין

 מעכבין, עיכובא הוא דלא מעכבין, הא

 לכתחילה לא אמרינן תקעו״. ומתרצת

 הגמרא: ״לא קשיא, כאן בקטן שהגיע

 לחינוך, כאן בקטן שלא הגיע לחינוך״.

 והראשונים ז״ל פירשו מספר פירושים

 בהבנת הדברים: 1) לרש״י- מתעסקים

 ומלמדים כיצד לתקוע בשופר את

 הקטנים שכבר הגיעו לגיל חינוך. אך את

 הקטנים שלא הגיעו עדיין לגיל חינוך לא

 מלמדים, אך לא מעכבים אותם מלתקוע

 בעצמם. 2) לתוספות- לא מחנכים בשבת

 קטן שהגיע לחינוך כיצד לתקוע בשופר,

 כיון שישנו איסור דרבנן לתקוע בשבת.

 אך לא מעכבים אותם מלתקוע, אם תקעו

 מרצונם שלהם. וקטנים שלא הגיעו לגיל

 חינוך, מותר להתעסק איתם וללמדם

 לתקוע בשופר, אך אין חובה ללמדם

 לתקוע. 3) לתוספות בערכין (ג׳, א׳)

 מתעסקים עם קטן שהגיע לחינוך, אך לא

 מעכבים מלתקוע לקטן שהגיע לחינוך

 שמירת שבת אך לא הגיע לגיל חינוך

 תקיעת שופר. 4) להרמב״ם (שופר ב׳,

 ז׳) אין מעכבין תינוקות מלתקוע ומותר

 לגדול ללמדם לתקוע, בין אם הגיעו

 לחינוך ובין אם לא. (והרמב״ם סתר דברי

 עצמו בפירוש המשניות בר״ה שם. ועיין

 עוד בכל זה במפרשי הרמב״ם)

 ג] ודברי הרמב״ם תמוהים לכאורה.

 דמהו הענין לחנך וללמד ילדים שלא

 הגיעו לגיל חינוך כיצד לתקוע בשופר.

 הלא כלל לא הגיעו לגיל חינוך, וצ״ע.



 שמואל קעז הימן ל״ה ויאמר

 ד] והנראה בזה שישנם ב' דינים בדין

 חינוך: א-) חינוך פרטי הדינים והמצוות,

 וחיוב חינוך לזה הוא מגיל חינוך. ב-)

 חינוך ילדים בדרך התורה. והיינו שצריך

 לחנכם במסלול יהודי-שורשי, כזה

 שיגרום להם להתעלות בגדלותם בדרך

 התורה והמצוות. וחינוך זה נוהג מיום

 שאפשר להרגילם בכך, (וכמו שאנו

 מחנכים זאטוטים לנשק ספר קודש שנפל,

 ומלבישים אותם כיפה וכדו', למרות שלא

 הגיעו כלל לדעת ולהבנת הלכות כבוד

 ספרים וכו').

 ועפ״ז מחוור מה שאמרו בנזיר (כ״ט

 א') דאשה פטורה מחינוך ומ״מ אמרו

 ביבמות (ע״א א' וברש״י שם) שאביו

 ואמו הנמצאים בבית הסוהר צריכים למול

 את בנם. והקשו המפרשים דהלא אם

 אינה מחויבת בחינוך בנה, ועי' מהרש״א

 שם. ועפ״ד י״ל שאף שאם אינה חייבת

 בחינוך פרטי הדינים, מ״מ עליה לדאוג

 שבנה יעלה על מסלול יהודי ומשו״כ

 עליה לדאוג למולו. ועיין בספר מנחת

 אשר וירא סי' כ״א ובמאמר דודי אהובי

 הגרא״ש מאיר, ״מוריה״ שבט תשס״ד,

 שפירשו כעין זה לענין ד' הגמ' בנזיר

 וענין דברי הש״ס בקידושין (ל' א') גבי

 ״חנוך לנער״.

 ה] ועפ״ז הכל א״ש. דאכן אין בפרטי

 דיני שופר ללמד לידע לתקוע בשופר.

 וכפי שרבים מהמבוגרים אינם יודעים

 בעצמם לתקוע בשופר. אך ישנו ענין

 חינוך נוסף, והוא להעלות את הקטן על

 מסלול התורה, וא״כ אם אפשר ללמדו

 כיצד לתקוע בשופר, ודאי שדבר הגון הוא

 ומוסיף בעלייתו על מסלול קיום התורה.

 ובזה מובנים דברי הרמב״ם, שלמרות

 שמדובר בקטן שלא הגיע לחינוך, מ״מ יש

 ענין ללמדו לתקוע בשופר, כדי להעלותו

 על מסלול התורה ולדאוג שיקיים מצוות

 בעתיד, ודו״ק בכל זה.



 קעח

 הימן ל״ו

 תוהפת יוהכ״פ בקטן ובחולה

 קי״ל (ביומא עח, ב) שאין מצות חינוך

 הצום נוהגת בקטנים פחות מגיל תשע,

 מכיון שהצום מזיק לגופם ומסכן את

 בריאותם. ויש לחקור האם קטנים שכאלה

 כלל אינם בכלל תורת צום יוהכ״פ או שהם

 בכלל הצום והחינוך ע״ז, רק מחמת שאנו

 חייבים בשמירת גופם וגם צריכים לחנכם

 במצות פיקוח נפשם, לכן אינם צמים.

 והנה נאמר בעירובין (ל, ב) שמערבין

 לגדול ביום כיפור הואיל וראוי לקטן

 (ופירש רש״י: לקטן שאינו בר עונשין).

 והתוספות (שם פב, א ד״ה קטן) הקשה

 איך יוצאים והלא אין מערבין אלא לדבר

 מצוה וקטן לאו בני מצוה. ותירצו שמשום

 חינוכו שרי. והקשה הגר״ב רבינוביץ זי״ע

 אב״ד ראגלי דהא זמן קניית עירוב הוא

 בבין השמשות, דסוף היום קונה עירוב,

 והרי זמן זה הוא זמן תוספת יוהכ״פ

 מדאורייתא, ובודאי שקטן מחוייב

 להתחנך בעינוי בתוספת יוהכ״פ, דלא

 שייך בזה סכנה כשלא נאכילו בשעה קלה

 זו, דהא נוכל להאכילו מקודם ואחר כך.

ם בנו הגאון האדר״ת זי״ע (בספר  אמנ

 חשבונות של מצוה עמוד תט״ו) חולק

 על אביו וסובר שלא שייך תוספת יוהכ״פ

 אלא רק במי שמוזהר על צום יוהכ״פ,

 ולא בקטן המוזהר רק לשעות.

 ונראה לתלות מחלוקת הגאון האדר״ת

 ואביו, בעל ״משנת בנימין״, בחקירתנו

 הנ״ל. שאם קטנים מופקעים לחלוטין

 ממצות הצום, אזי לא שייך לחנכם

 לתוספת הצום. אך אם הם בתורת הצום

 ורק פטורים ממנו מכיון שהדבר קשה

 עליהם, אזי ודאי שתוספת שייכת בהם

 וגם כל השעות שבכוחם לסבול הצום.

 (ואכן מוכיחים מהירושלמי יומא פ״ו

 ה״ב ומד' רבנו מנוח פ״ב ה״א שיש ענין

 לחנך קטנים ביותר לצום בלילה, כאשר

 סה״כ נקדים את ארוחתם ללפני התענית,

 וכ״כ פוסקי זמנינו). וכן יש לדון ולפשוט

 כעי״ז גבי חולה שא״צ אומד.



 קעט

 סימן ל״ז

 תוספת יום טוב״ בשבועות

 א] בשו״ת משאת בנימין (חידושי דינים

 שבהשמטות בסה״ס אות ד׳) כתב וז״ל:

 מצאתי כתוב בשם מהר״ש השני, בליל

 ראשון של חג השבועות ממתינין עם

 הקידוש עד הלילה ממש, שאם יקדש

 קודם הלילה יחסר מעט מיום מ״ט

 לספירה, וכתיב ״שבע שבתות תמימות

 תהיינה״, עכ״ל. וכ״כ בס׳ עמק הברכה

 לאבי השל״ה וכ״כ השל״ה, וכך העתיקו

 המג״א והט״ז, הפרמ״ג והמשנ״ב ושאר

 אחרונים (בסי׳ תצ״ד). וסברת הדבר

 צ״ת, דהלא הספירה כבר נסתיימה וכו׳,

 וכבר נודע מה שביארו בדבר דחזינן

 מהכא שמלבד שצריך לספור את מנין

 הספירה, צריך גם שיהיו ״ימים ספורים״,

 ושה״שבע שבתות״ יהיו תמימות מבלי

 לגרוע אותם בכניסת חג השבועות ביום

 המ״ט, ואכמ״ל. אולם יש כאן מלבד הנ״ל

 מספר נושאי דיון יסודיים, וכדלקמן:

 ב] הנה בפשטות אין מתפללים מעריב

 ומקדשים בחג השבועות קודם הלילה

 בכדי שלא נקדים את כניסת החג כל עוד

 יום המ״ט לספירה לא הושלם. ולפי״ז

 יקשה טובא מדוע דין זה נאמר רק לגבי

 תפילת ערבית וקידוש ולא לגבי דין תוספת

 יו״ט, אשר כל בית ישראל מקבל תוספת

 יו״ט בחג השבועות, כפי שמקבלים בכל

 ער״ש ועריו״ט.

 וביותר יש להקשות ע״ד הט״ז עצמו,

 שבר״ס תצ״ד פסק שמאחרים תפילת

 ערבית בשבועות ולקמן (בסי׳ תרס״ח

 סק״א) חלק על המהרש״ל שכתב שאין

 לאכול בסוכה בליל שמיני עצרת אם

 הוא עדיין יום, כיון שמעיקר הדין צריך

 לברך ״לישב בסוכה״, אך מכיון וקיבל

 עליו קדושת שמיני אין יכול לברך, ולכן

 לא יישב אז בסוכה. וכתב ע״ז הט״ז

 וז״ל: ״ודאי המוסיף מחול על הקודש

 הוא עשה ע״פ ציוווי תורתינו וכבר הלך

 וחלף ממנו חובת היום מה שהיה עליו

 קודם זה, והוה כמו לילה ממש״. ובסוף

 דבריו כתב: ״הפה הקדוש יתעלה ב״ה

 שצוה עליו מצות סוכה ביום ההוא, הוא

 הפה הקדוש שהתיר לו אחר שקיבל

 עליו שמיני עצרת״, עכ״ל. ולפי״ז ביותר

 יקשה, דכיון דמשמע מיניה שהיו״ט הגיע

 ובא החל מקבלת התוספת יו״ט, ע״כ חסר

 ב״תמימות״ ומדוע מקבלים תוספת יו״ט

 בחג השבועות, ומאי שנא תוספת יו״ט

 מתפילת מעריב, וצ״ע.

 ואכן בשו״ת התעוררות תשובה (ח״ב

 רצ״ו) התעורר בזה וכתב דאדרבה, להט״ז

 י״ל דכיון דתוספת יו״ט דאורייתא, א״כ



 הימן ל״ז שמואל ויאמר קפ

 נימא ג״כ דהפה הקדוש שאמר ״תמימות

 תהיינה״, הוא עצמו ציוה להוסיף מחול

 על הקודש וא״כ קיים מצות ״תמימות״ עד

 קבלת היו״ט, כי אותו היום האחרון איננו

 כמו שאר ימי הספירה, אלא יומו מגיע

 עם קבלת היו״ט. ויש להעיר שבדבריו רק

 הואלנו להבין את אפשרות קבלת תוספת

 היו״ט מדאורייתא, אך זה ברור שגם

 לא מצאנו שאסור להקדים תוספת יו״ט

 בשבועות לפני הזמן הנקוב להתוספת,

 והרי אפשר גם לקבל שבועות כבר מפלג

 המנחה. וע״ז אי אפ״ל שאותה תורה

 שציוותה על ״תמימות״, היא ציוותה על

 תוספת יו״ט. מפני שהתורה לא חייבה

 לקבל תוספת משעה כה מוקדמת, וצ״ע.

 ועוד קשה לפרש כן באשר הוא נגד דברי

 הט״ז בסי' תצ״ד כמובן, וצ״ע.

 ג] ועוד התקשתי קושיה אלימתא, דהנה

 הש״ך ביו״ד ר״ס קצ״ו הביא דברי האגור

 (סי' אלף שע״ז) שכתב להוכיח שתוספת

 שבת אינה מחשיבה את התוספת ללילה

 לכל דבר. וראייתו מדברי התוספות

 הנודעים בכתובות (מ״ז א') גבי שמחה

 ומאכילת מצה ופסח וסוכה, וכתב וז״ל:

 ״וכן יש ראייה מספירת העומר דלא

 חשבינן ללילה אפילו בערב שבת דתוספת

 שבת דאורייתא״. והנה א״נ שהפוסקים

 שבסי' תצ״ד מסכימים עם דברי האגור,

 אשר נקט כן בפשטות ומשמע דכן הוא

 הדין לכו״ע, ע״כ צע״ג שמחד אנו אומרים

 שלא להקדים מעריב וקידוש בשבועות,

 ומשמע שהוא חסרון ב״תמימות״ מצד

 התוספות יו״ט. ומנגד נאמר גבי ספירת

 העומר גופא, שלמרות שקיבל שבת יכול

 עדיין לספור את ספירת היום הקודם,

 וא״כ חזינן לכאורה שהתוספת אינה

 גורמת לבוא היום הבא, וצ״ע.

 ד] על שאלתנו הראשונה, בדברי הט״ז

 בסי' תרס״ח, נראה דאין ההבנה בט״ז

 שתוספת שבת ויו״ט פועלת שמגיע ובא

 לו היום הבא בשעת התוספת אלא שהיום

 נשאר יום שישי או ערב יו״ט ורק ע״י

 התוספת חלים בו דיני השבת. או באופן

 דומה, שבנוסף לחלות דיני השבת גם חלה

 קדושת השבת, אך עדיין ערב שבת הוא

 שהתווסף בו קדושת ודיני השבת. ובזה

 פליגי המהרש״ל והט״ז, שהמהרש״ל

 סבר שתוספת שבת ויו״ט עניינה רק

 להוסיף קדושה ודיני השבת, אך לא לגרע

 ולבטל את דיני ער״ש. אך הט״ז סבר

 שע״י תוספת השבת ויו״ט מתבטלים

 דיני הערב שבת ויו״ט ובאים דיני השבת

 ויו״ט. ולפי״ז א״ש, דאה״נ וקבלת תוספת

 יו״ט דשבועות מחילה בזמן התוספת את

 דיני החג, אך התאריך נשאר כשהיה, יום

 המ״ט, מפני שהתוספת לא משנה את היום

 והתאריך וממילא לא חסר ב״תמימות״

 (וצריך להאריך בדבר בדיני תפילת מנחה

 דער״ש אחר זמן תוספת שבת, ובדברי

 התוס' ריש ערבי פסחים לענין מצה בזמן

 התוספת וכו', ואכמ״ל).

 ה] אולם מחמת שאלתנו השניה, מספירת

 העומר אחר זמן תוספת שבת והסתירה

 מזה לחידוש הפוסקים דשבועות, נראה

 לחדש חידוש חדש והוא שאכן דלא



 קפא סימן ל״ז שמואל ויאמר

 כנ״ל, אלא שע״י תוספת השבת ויו״ט

 משתנה לו התאריך וזמן התוספת נחשב

 ליום הבא. וממילא כשמקבל תוספת

 יו״ט ייחשב זמן זה ליום הנ׳, וממילא

 ייחסר ביום המ״ט, וייחסר ב״תמימות״.

 אולם שאני ספירת העומר שהתאריך

 שבו משתנה בשעת לילה, וכדברי הש״ס

 בפ״ו דמנחות. וע״כ גם אם ״התאריך״

 שאחר קבלת התוספת הוא יום החמישים,

 מ״מ גבי ספירת העומר משתנה הספירה

 בזמן והספירה שהוא בלילה. וע״כ אף

 שהיום השתנה מבחינת התאריך, עדיין

 זמן הספירה לא השתנה ושפיר אפשר

 לספור גם לאחר שהיום כבר נחשב

 לשבת. ודמיא למש״כ הט״ז בסי׳ תרס״ח

 שם גבי ק״ש, שא״א לקרות ק״ש לאחר

 זמן התוספת שבת, דמ״מ השמש זורחת

 ואינו לילה וק״ש קוראים רק בלילה. וכן

 הוא בספירת העומר, שלמרות שהתאריך

 שונה ע״י התוספת. אך הספירה משתנה

 רק בזמן הספירה, והוא בלילה, וא״ש.

ם לפי ביאור זה ייקשה דאם תוספת  אמנ

 היו״ט משנה את התאריך ממ״ט לנ׳ והוא

 חסרון ב״תמימות״. א״כ מדוע להפוסקים

 רק מקדימין מעריב וקידוש ולא מבטלים

 את קבלת תוספת היו״ט, וכקושייתנו

 הראשונה. ולקמן יתבאר בס״ד.

 ו] והנה המעיין בדברי הפוסקים יראה

 מחלוקת גדולה האם צריך לאחר את

 התפילה (כמש״כ הט״ז והמשנ״ב וסיעתו)

 או את הקידוש (כמש״כ המשאת בנימין

 וסיעתו), וסיבת פלוגתן צ״ת. וידידי

 הרה״ג ר׳ יהושע בחר שיחי׳ רצה לומר

 דמשגרא דלישניה דהפוסקים משמע

 שבד״כ קיבלו ״תוספת שבת״ במעריב

 ו״שבת״ בקידוש, למרות שאפשר לקבל

 גם ״שבת״ בתפילה וגם ״תוספת שבת״

 בקידוש. ודבריו יתבארו עפ״ד הדגול

 מרבבה (בסי׳ רס״א) שחילק בין ״קבלת

 תוספת שבת״ ל״קבלת שבת״. אולם

 במשנ״ב לא הזכיר חילוק זה (הגם

 שעסק בנידון הדגמ״ר בסתירת השו״ע

 מסי׳ רס״א לסי׳ רצ״ג), ואכמ״ל מקוצר

 היריעה.

 ז] ונראה שאור חדש האיר לנו הפרמ״ג

 בהאי עניינא, שכתב שאף שבמשאת

 בנימין כתב שרק מאחרים הקידוש,

 ״מ״מ יראה דגם ממתינים בערבית, דהא

 באבילות ונדה י״א שאם התפללו הקהל

 ערבית שכבר עשאו לילה וכו׳, א״כ הא

 בעי׳ תמימות מ״ט יום וכשמתפלל ערבית

 ומזכיר בתפילה יום השבועות מבעו״י,

 הרי חסר ממ״ט יום״ , עכ״ל. והנה בנדה

 ואבלות אין הנדון קשור לדיני תוספת

 שבת ויו״ט, דמיירי שם בימות החול. וכן

 ממש״כ דהחסרון משום שמזכיר בתפילה

 את חג השבועות חזינן דאין החסרון משום

 תוספת שבת ויו״ט, אלא דעצם תפילת

 המעריב גורמת להכניס את היום הבא,

 וכן איזכור חג השבועות גורם שייחשב

 ליום השבועות וממילא חסר ב״תמימות״.

 (ועיין ג״כ שעה״צ תרס״ח י״ב גבי תרתי

 דסתרי). אולם החולקים סברו שתפילת

 המעריב ואיזכור חג השבועות בתפילה

 אינו מחשיבו ליום הבא, וכמש״כ העמק



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 ברכה בעצמו, שהרי מצינו בברכות (כ״ז

 ב') דרב התפלל של שבת בער״ש, והיינו

 דהתפילה אינה משנה את היום.

ם בשו״ע הגר״ז כתב שמהטעם  אמנ

 שמאחרין להתפלל ערבית, ג״כ אין לקדש

 מבעוד יום אף קודם תפילת ערבית, וציין

 לעיין בסי' רס״א, שעוסק בדיני תוספת

 שבת ויו״ט, ומשמע מיניה דמדין תוספת

 יו״ט קאתי עלה, וצ״ע.



 קפג

 סימן ל״ח

 הרהורים בחובת ישיבה בסוכה

 א] סוכה כח, ב ת״ר כל שבעת הימים

 אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי,

 כיצד, היו לו כלים נאים מעלן לסוכה,

 מצעות נאות מעלן לסוכה, אוכל ושותה

 ומטייל בסוכה, מה״מ דת״ר ״תשבו כעין

 תדורו״. וכ״פ בטושו״ע או״ח סי׳ תרל״ט.

 ובמשנ״ב כ׳ בשם הפוסקים כך: וכן אם

 ירצה לספר עם חבירו, יספר בסוכה,

 דסוכתו צריך להיות כביתו בכל השנה,

 עכ״ל. ויש לידע מהו הגדר בזה. וידוע

 שביסוד ושורש העבודה הפליג טובא

 בדבר בחסידותו הגדולה, וכבר הבאתי

 בס׳ שלהי דקייטא (במכתבים בסוה״ס)

 דברי הגריי״ק זצ״ל שאמר ש״סוכה אינה

 כבית האסורים״ וממילא אפשר לצאת

 ולבוא אליה כדרך הרגילות, ואולם עדיין

 עלינו לידע עד כמה צריך להיות בסוכה

 כאשר נמצא בביתו ועושה התשמישים

 הרגילים.

 ב] וגבי אכילת עראי מצינו שא״צ לישב

 בסוכה, כיון שאי״ז חשוב דרך דיורין,

 דאדם אוכל אכילת עראי גם חוץ לביתו

 וממילא אין חייב לאכול בסוכה אכילה

 זו, והיינו דניהוגין שאינם נהוגים דוקא

 בבית אינם מחויבים בסוכה. ולפי״ז כשכ׳

 המשנ״ב (וכן הוא בדרכי משה) שאדם

 צריך לספר עם חבירו בסוכה, הכוונה

 סיפור דברים שאדם עושה בביתו דוקא,

 אך אין הכוונה על פיטפוטי דברים בעלמא

 שאדם מפטפט בדרך הליכתו וכדו׳, דזה

 ל״ח לשימוש ביתי, ולזה הארני ידי״נ

 הרב יהושע בחר שליט״א.

 ג] ובסוכה שם אמרו: ומשנן בסוכה,

 איני והאמר רבא מקרא ומתנא ותנוי בר

 ממטללתא, ל״ק הא במגרס הא בעיוני,

 ופרש״י: ״בר ממטללתא, אם ירצה

 דמצטער הוא ומצטער פטור מן הסוכה

 והאויר יפה לו להרחיב דעתו״. והיינו

 דלרש״י ושאר ראשונים הפטור ללמוד

 בעיון הוא משום מצטער. ובראשונים

 נחלקו האם מצטערים על לימוד עיוני

 או להיפך, דוקא בלימוד בקיאותי, עי׳

 בר״ן ובריטב״א ובעוד ראשונים. ואולם

 המאירי נקיט וז״ל: ״וי״מ שמקרא ומשנה

 ותלמוד בעיוני בסברא הוא צריך קבע,

 ודוקא בסוכה. אבל קריאה גסה בלשון

 הגמרא, הואיל ואין בקריאה הבנה כ״כ,

 אינה אלא עראי ומותר אף בחוץ לסוכה״,

 עכ״ל. והנה בראשונים שהביאו מחלוקת

 זו האם צריך סוכה ללימוד עיון או למיגרס,

 נקטו דהאי פטורא משום מצטער. אך מד׳

 המאירי נראה דטעמא אחרינא איכא ביה,

 והוא דלימוד בקיאותי למיגרס ל״ח לקבע

 וממילא פטור מלישב בו בסוכה. ונמצא



 קיא ויאמר הימן כ״ב שמואל

 שאף שאדם לומד בביתו לימוד למיגרס,

 מ״מ פטור מסוכה, כיון שאי״ז ״תשמיש

 של קבע״ ובסוכה מחויבים לבצע רק

 את תשמישי הקבע הנעשים בבית ולא

 תשמישי עראי הנעשים בו. וממילא יש

 בזה קולא גדולה לכאו', דלא את כל

 תשמישי הבית צריכים לעשות בסוכה,

 אלא רק את ״תשמישי הקבע״.

 ואמנם הראוני דדברי המאירי כתובים

 המה גם בד' הר״ן (יג,א מדפי הרי״ף ד״ה

 גמ' ה״מ) וז״ל: בגמ' הכי איתא לא קשיא

 הא במגרס הא בעיוני ופרש״י ז״ל כדברי

 הריא״ף ז״ל דעיוני דאית ביה טירחא בר

 ממטללתא דמשום דמצטער הוא ומצטער

 פטור מן הסוכה והאויר יפה לו להרחיב

 דעתו, ואית דאמרי איפכא דעיוני היינו

 קבע ובעי סוכה ולחומרא עביד כתרוויהו

 כל היכא דלא מטריד, אבל אי מטריד

 הוה ליה מצטער ופטור מן הסוכה, עכ״ל.

 והב״י בסי' תרל״ט הביא ד' הר״ן וכ'

 דלחומרא עביד כתרוויהו. ולכאו' חזינן

 דהב״י פסק דלא כדעה זו.

 ואולם יש לפרש את ״ולחומרא עביד

 כתרוויהו״ בב' אנפי, או דלחומרא

 לא נחתינן להאי סברא ד״תשמיש

 קבע״ ו״תשמיש עראי״, ואדם חייב

 לעשות בסוכתו גם תשמישי עראי, א״ד

 דהראשונים שפירשו ד' הש״ס דמצטער

 בלימוד העיוני הסכימו לסברת החילוק

 בין עשיית תשמיש קבע ותשמיש עראי,

 אך סברו שאין הבדל ״קבע״ ו״עראי״ בין

 לימוד העיון ללימוד בקיאותי, ולכן פי'

 הגמ' באופן אחר, וע״ז כ' הב״י דלחומרא

 לא מחלקים בצורות הלימוד ואומרים

 שלימוד א' נחשב לקבע ולימוד ב' ללימוד

 עראי, וממילא ליכא לדינא ראיה להפריך

 את עצם יסוד דברי המחלקים בין תשמיש

 קבע לתשמיש עראי.



 קפה

 הימן ל״ט

 לולב הפקר

ת תמרים (סוכה לא, ב ד״ה כתבו)  בכפו

 כתב דמשמע בהדיא מתוך ד' התוס' דלולב

 של הפקר ומציאה, אם הגביהו ע״מ שלא

 לזכות בו, אינו יוצא ביו״ט ראשון, דלא

 חשיב ״לכם״. וכ' להקשות מנ״ל דין זה,

 אימא ד״לכם״ דקרא היינו למעוטי גזול

 ושאול דיש לו בעלים. אבל לולב הפקר

 ומציאה אחר יאוש דאין לו בעלים, אפי'

 נטלו ע״מ שלא לזכות בו יצא וכו', עיי״ש

 ובס' מקראי קודש סוכות ח״ב סי' כ״ח.

 ואולי יש ליישב דאה״נ וגם התוס'

 ס״ל דהגדרת ״לכם״ היינו דבר שיש לו

 בעלים וס״ל כהקצוה״ח והנתיבהמ״ש

 שהחפץ שבמציאה אחר יאוש שייך שפיר

 לבעליו שאיבדוהו, עד אשר יזכה בהם

 המוצא. והכא כיון שלא זכה בו, שוב חסר

 ב״לכם״, כיון ששייך לבעליו שאיבדוהו.

 וכן י״ל דסברו התוס' כדעת ר' יוסי

 בנדרים מ״ג א' דהפקר כמתנה והוא

 ברשות הנותן עד שיזכה בו הזוכה. ועי'

 קצוה״ח סי' רע״ג ס״ק א'. וכמו״כ יש

 לבאר דעתם ע״פ המבואר בקצוה״ח שם

 סקי״א דביאר בדעת הרבה מן הראשונים

 שכתבו שאע״פ שהפקר אינו נדר, מ״מ

 א״א לחזור בו. וביאר הקצוה״ח דהני

 ראשונים סברו דהדבר המופקר מצוי

 עדיין ברשות מפקירו עד שיזכה בו אחר,

 ומ״מ איכא איסורא לחזור בו מדין ״בל

 יחל״. ונקיט דאפשר דאם הפקיר ומת

 ולא זכה בו אחר בינתים, דיכולים יורשיו

 לחזור בהם, מפני שאינם חייבים לקיים

 נדר אביהם.

 ולפי״ז י״ל דהתוס' סבר כן ולהכי ביאוש

 ובהפקר אכתי לא יצא מרשות בעליו וחסר

 טובא ב״לכם״.



 קפו

 סימן מ׳

 ערבה פחות משוה פרוטה

 סוכה כ״ז ב׳: וחכ״א אבל יוצא ידי

 חובתו בסוכתו של חבירו, דכתיב ״כל

 האזרח בישראל ישבו בסוכות״, מלמד

 שכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת,

 ופרש״י: דמשמע סוכה אחת לכל ישראל

 שישבו בה זה אחר זה, וא״א שיהא לכולן,

 דלא מטי שוה פרוטה לכל חד, עכ״ל.

 וכ׳ המנ״ח (מצוה שכ״ה) שנראה דרש״י

 סבר דהיכא דבענין ״לכם״, כל שאינו שוה

 פרוטה לא הוי ״לכם״, והקשה טובא שהרי

 הערבה במדינתנו עולה פחות משו״פ, וכן

 כזית מצה שוה פחות מפרוטה, וא״כ כיצד

 יוצאים בזה י״ח והאיך חשוב ״לכם״?,

 וצע״ג, וכ׳ דלא מצא הערה נכבדה זו

 בספרי הראשונים והאחרונים.

 ולענ״ד דאה״נ ואכן בפמשו״פ איכא

 חסרון ד״לכם״, דל״ח לממון גמור. ולכן

 כשלכולם יחדיו יש חלק בסוכה כללית

 זו פחות משו״פ, לא יוצאים י״ח. וזאת

 משום שלכל יחיד יש חלק בסוכה פחות

 משו״פ. ואמנם כשרכשנו ערבה, הגם

 שנקנתה בפמשו״פ, כעת יש בידנו את כל

 הערבה, והיינו שבאופן שיש ברשותנו

 את כל הסוכה השייכת לנו, אך שוה היא

 פמש״פ, גם לרש״י יצא בה י״ח, כיון שכל

 הסוכה שייכת לו והתורה אמרה שנשב

 בסוכה ושפיר ישב בסוכה. אך כשלא כל

 הסוכה שייכת ליחיד, אלא רק פמש״פ,

 חסר ב״לכם״. ובערבה, כיון שכל כולה

 שייכת לו, למרות שקנאה בפמשו״פ או

 שקיבלה בחינם וכו׳, לא איכפ״ל מהו

 שוויה, וא״ש.

 ונמצא שישנם ב׳ אפשרויות לקיים את

 ה״לכם״: א) כשכל חפץ המצוה שייך

 לאדם. ב) כשיש לו בו שותפות של

 פרוטה לפחות. ולפי״ז נמצא שישנו מצב

 שכשכל החפץ שייך לאדם ושוה הוא

 פמשו״פ, נחשב הוא לבעליו, אך אם היה

 לו בו רק חלק של פמשו״פ לא ייחשב

 לבעליו. ודבר זה אפשר לבאר עפ״ד רש״י

 עצמו בסנהדרין נ״ז א׳ דפמשו״פ הוי

 ממון, ומ״מ מוחלים על גזילתו. ולזה י״ל

 דכשכל החפץ שלו הוא, חשיב לבעליו,

 אף דפמשו״פ, דסו״ס פמשו״פ ממון הוא

 ומ״מ בדין שותפות נאמר שכששותף הוא

 בחלק מזערי כזה, אשר מוחלים עליו

 לאחרים, ל״ח לבעלים. (ויש לבאר זה

 ע״פ המפורסם בישיבות דבעלות עניינו

 שליטה, ונמצא שכשולט על כל החפץ

 מבלי שאחרים שולטים עימו, לא איכפ״ל

 דכל החפץ פמשו״פ. אך כששולט בחלק

 פמשו״פ יחד עם אחרים, לא נחשבת

 שליטה מזערית זו לשליטת בעלות. ואמנם



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 יש לדון בזה, דהא גם לכ״א מהאחרים יש

 חלק פמשו״פ). ועי' ב״מ כ״ו ב' שא״צ

 להשיב אבידת השותפין כשלכאו״א מהם

 ישנו פמשו״פ וביחד שו״פ.

 ועם חתימת הספר זכיתי לראות דברי

 התוס' רי״ד בסופ״ג דסוכה (מא, ב) ע״ד

 הש״ס שם גבי מתנה ע״מ להחזיר דהחזירו

 יצא ואם לאו לא יצא, והקשה דאם חייב

 להחזירו א״כ אינו יכול להקדישו וא״כ

 היכי הוי מתנה והא תניא בנדרים דכל

 מתנה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה

 מתנה. ותי' דהתם המתנה עצמה לא ניתנה

 בלב שלם גם לזמן ואילו במתנת אתרוג

 ע״מ להחזיר אזי בודאי אילו היה שוה

 פרוטה למשך הזמן דהוא אצלו, היה יכול

 להקדישו לגמרי וההקדש היה משתכר

 באותה פרוטה, ולהכי הוי מתנה וקרינן

 ביה שפיר ״לכם״. וכ' וז״ל: ״תדע דהא

 הדס וערבה אין בהם שוה פרוטה אותו

 הבד של הדס או של ערבה ואם הקדישו

 בעליו אינו מוקדש, שאין הקדש חל עליו,

 ייקרא ״לכם״, וה״נ מתנת האתרוג ע״מ

 להחזיר אע״ג דלא חייל הקדש עלויה

 קרינן ביה ״לכם״״.

ך התורי״ד וכותב: ״ואי קשיא  וממשי

 כיון דכל מידי דאינו שוה פרוטה לא חשיב

 ממון למיחל הקדש עלויה, אי הכי גם גזל

 נמי לא יקרא ואמאי תנן הדס הגזול פסול

 וערבה גזולה פסולה, והרי אם תובעו

 בדין אין בית דין נזקקין לפחות משוה

 פרוטה ואין יכול הנגזל להוציאו בדיינים

 והוי כדידיה וקרינא ביה שלכם, כדאמרן

 לעיל בריש פרקין וליקניה בשינוי מעשה

 כי היכי דהתם אינו יכול להוציאו בדיינין

 מפני ששינהו ואין לו עליו אלא דמים,

 הה״נ הכא כיון שאין בו שוה פרוטה אינו

 יכול להוציאו בדיינים ואמאי לא יצא בו.

 תשובה - כשגזל דבר שאין בו שוה פרוטה

 אע״פ שאינו יכול להוציאו בדיינים ולאו

 בר השבה הוא, מ״מ הגוזל במאי קנאו.

 ואע״פ שאינה חשובה גזילה אצל הנגזל

 רחמנא קפיד עלה כיון דלא הויא דידיה

 ופסלה משום גזילה. וזה דומה למאי

 דאמרינן בן נח נהרג על פחות משוה

 פרוטה ולא ניתן להשבון, אלמא אע״ג

 דלגבי ישראל הנגזל לא חשיבא גזילה,

 לגבי בן נח חשובה גזילה כיון שלא קנאה

 בכלום ולא קרינא ביה ״לכם״ ואינו יכול

 לקיים בה המצוה. אבל אם עשה בה

 שינוי מעשה, אע״פ שאינו חייב ליתן

 לנגזל כלום שהרי אין בו שוה פרוטה,

 כשר. דכיון דאי הוה ביה שוה פרוטה הוי

 קני ליה, השתא נמי קני ליה. אבל אם לא

 שינהו כיון דאילו הוה ביה שוה פרוטה

 לא הוה קני ליה ולא קרינא ביה ״לכם״,

 השתא נמי לא קרינא ביה ״לכם״, עכ״ל

 התורי״ד.

 נמצא בראשית דבר שהערת המנ״ח גבי

 ערבה פחות משו״פ, אשר כתב שלא מצא

 זכר לזה בספרי רבותנו, הנה הערה זו קצת

 נגע בה רבנו ר״י מטראני ז״ל בתורי״ד.

 ואמנם להתורי״ד הוקשה חסרון פמשו״פ

 רק מצד ההקדש והגזילה דאמאי ליכא

 חסרון בזה שא״א להקדישו וכן האיך

 אפשר לגוזלה והא א״א להוציאה



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 בדיינים. וע״ז תי׳ דהצורך להקדיש אינו

 סיבה אלא סימן לבעלות גמורה וגמירות

 דעת הנותנה וכה״ג דליכא ביה חסרון,

 קרינן ביה ״לכם״. וכמו״כ איכא חסרון

 ד״לכם״ אע״ג דא״א להוציאה בדיינים,

 כיון דסו״ס לא קנאו הגזלן. ואמנם משמע

 מיניה דלא היה איכפ״ל דהערבה גופא

 האיך קנאה בעליה, והיינו דס״ל דשפיר

 שייך קנין גם בפמשו״פ ודלא כרש״י,

 א״ד דמיירי שקנה ג׳ ערבות יחדיו וביחד

 שווים פרוטה וכדו׳, וא״כ עדיין לא

 ארווחנא בזה לקושית המנ״ח.



 קפט

 סימן מ״א

 סוכה בבית המקדש

 הגמרא בסוכה (נ״ג א׳) מביאה

 שרבבות היהודים שהשתתפו ב״שמחת

 בית השואבה״ במקדש, לא נתנו שינה

 לעיניהם בכל ימות החג, משום שכל הזמן

 השתתפו בשמחה ובתפילות, בהקרבת

 הקרבנות ובלימוד תורה. ואמרו בגמ׳

 שכל אחד מהם התנמנם במקדש זה על

 כתף חבירו. ויש להקשות שהרי נפסק

 שאסור לישון גם שנת עראי מחוץ לסוכה

 וא״כ איך התנמנמו במקדש? (והר״ש

 מילגרום והר״י גוטליב השיבוני פשוט

 שהיו פטורים ממצות סוכה כדין עוסקים

 במצוה והולכי דרכים), וצ״ע.

 והגרמ״ד סולוביצ׳יק שליט״א ציטט

 את דברי הש״ס בערכין (ג׳, ב׳) שכהנים

 חייבים בסוכה שלא בשעת עבודה, והקשה

 האיך הכהנים היו אוכלים שיירי מנחות,

 אשר מיקום אכילתם בעזרה, דהא בעזרה

 אסור לבנות אף בנין של עץ, כברמב״ם

 (בית הבחירה א׳, ט׳), וצ״ע.

 ונראה בזה דהנה ידועה הסברה דבגדר

 סוכה נאמר דבענין שתשמש כבית גמור

 לז׳ ימים, וצריך שיוקבע למקום מגורים,

 וכבסוכה (ז׳ ע״ב) דלכו״ע סוכה דירת

 קבע בעינן, ופרש״י: ״דראויה להשתמש

 קבוע ונראית כבית״, עכ״ל. וכן בדף כ״ח

 ע״ב דכל ז׳ הימים עושה אדם סוכתו

 קבע ודירתו עראי מה״מ דנאמר תשבו

 כעין תדורו. והאחרונים דייקו מהרמב״ם

 פ״ו דסוכה דהא דצריך אדם לעשות את

 ביתו עראי וסוכתו קבע הוא מעצם חפצא

 דסוכה.

 ולפי״ז יש לומר בפשיטות, שלהאמור

 סוכה עניינה כבית דירה ועליו לעשות בה

 את תשמישי ביתו הרגילים. אך אכילת

 שיירי מנחות שאינה שייכת כלל לבית

 דירה, דנאכלים דוקא במקדש, א״כ א״צ

 לאוכלו בסוכה, משום שבסוכות מעתיק

 את הרגלי ביתו לסוכה, ובשר שבכל

 השנה אסור לאוכלו בבית כלל א״צ

 לאוכלו בסוכה.

 ולפי״ז כלל אין חיוב לישון בעזרת

 ישראל בסוכה, שהרי קי״ל דאין ישיבה

 בעזרה אלא למלכי בית דוד (סוטה מ׳ א׳)

 וגם שהייה בה אסורה סתם כך. ובמקום

 שאסור להתנהג בו כבית, לא שייך לעשות

 בו סוכה, שסוכה כבית היא ולא יותר.



 קצ

 הימן מ״ב

 בדין הדלקה בשמן זית בחנוכה

ת כ״ג א': אמר ריב״ל כל השמנים ב  א] ש

 כולן יפין לנר ושמן זית מן המובחר. אמר

 אביי מריש הוה מהדר אמשחא דשומשמי

 אמר האי צליל נהוריה טפי, כיון דשמע

 לה להא דריב״ל מהדר אמשחא דזיתא,

 אמר האי צליל נהורא טפי, עכ״ד הגמ'.

 הרי לנו שראוי להדליק בשמן זית מפני

 ששמן זה ניחון בתכונות אור וצלילות

 יתר, ואכן חזינן שאביי העיד שבתחילה

 סבר רבה ששמן שומשמין טוב וצלול

 יותר ולכן הדליק בו, ורק לאחר שריב״ל

 העיד ששמן זית נחשב לשמן צלול יותר,

 עבר להדליק בשמן זית.

 והב״י (תרעג, א) כתב שקי״ל שאפשר

 להדליק בכל הפתילות והשמנים, וכתב

 וז״ל: והרוקח כתב דשמן זית מצוה מן

 המובחר, וגם המרדכי כתב שמהר״ם היה

 רגיל להדליק בשמן זית. וכתב בדרכי

 משה: וכן נהג מהרי״ל. והמנהג הפשוט

 להדליק בשעוה, וכן כתב במנהגים

 דשעוה מצוה מן המובחר כמו בשמן זית.

 וכתב מהר״א מפראג וטעמא כי בודאי

 צליל נהוריה טפי מכל השמנים, ובכל בו

 כתב דיש מדליקין בנרות של שעוה ור״ף

 היה מצריך נרות ארוכות, אמנם מצוה מן

 המובחר בשמן זית, שבו היה הנס, עכ״ל.

 והשו״ע כ' דכל השמנים והפתילות

 כשרים לנר חנוכה, למרות שהשמנים אינם

 נמשכים אחר הפתילה והאור אינו יפה, וכ'

 הרמ״א דמ״מ מצוה מהמובחר להדליק

 בשמן זית (מרדכי וכל בו ומהרי״ל).

 ואם אין שמן זית מצוי, מצוה בשמנים

 שאורן זך ונקי, ונוהגין במדינות אלו

 להדליק בנר של שעוה כי אורן צלול כמו

 שמן, עכ״ל. והמשנ״ב הביא בשם מהר״י

 ברונא (סי' ל״ט) דמ״מ מצוה בשל שמן

 טפי מנרות של שעוה, דע״י השמן נעשה

 הנס. ובשעה״צ (ס״ק ד') כתב: ״והנה

 דעת מהר״ל מפראג בספרו נר מצוה שלא

 להדליק כלל בנר שעוה וחלב, אלא דוקא

 בשמן, מפני שהנס נעשה בשמן, אבל אין

 נוהגין כוותיה, מחצה״ש״, עכ״ל.

 ב] וז״ל המהר״ל מפראג (נר מצוה,

 עמוד כ״ד בדפוסים הישנים, ד״ה אמר

 יהודה): ״מה שרוב העולם נוהגין לעשות

 נר של שעוה להדליק בו, חוץ מן אותם

 המדקדקים להדליק בשמן זית, מפני

 שהוא זכר לנס שנעשה בבית המקדש. כי

 לפי הנראה שהוא פסול לנר חנוכה לגמרי,

 דלא נקרא נר כלל, רק זה נקרא נר שנותנין

 השמן בכלי ומניחים שם הפתילה, שזה

 נקרא נר, לא כאשר כורכין השעוה על

 הפתילה, וכן חלב שכורכין על הפתילה

 לאו נר הוא רק אבוקה, ואבוקה נראה



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 דפסול לנר חנוכה, מדאמר שם (שבת

 כג,ב) אמר רבא מילא קערה שמן והקיפה

 פתילות, כפה עליה כלי עשאה כמין

 מדורה ואפי׳ לאחד נמי אינו עולה. ועל

 כרחך היינו טעמא מפני שהנס נעשה בנר

 וזה לאו נר הוא, רק מדורה, כיון שהקיפוה

 פתילות הרבה אין זה נר כלל. וכן דבר זה

 כאשר כורך שעוה על הפתילה, לאו נר

 הוא, רק אבוקה הוא ואין אבוקה הוא נר,

 כדאמרי׳ במדרש (ילקו״ש ח״ב תקס״ג)

 ״אמר רבא למה הצדיקים דומים לפני

 השכינה כנר בפני האבוקה״ וכו׳. ובהמשך

 ביאר ההבדל בין נר לאבוקה, ״שהנר אינו

 שולט בכולו, שהרי הכלי עצמו נקרא ג״כ

 נר בכל מקום ובו אינו שולט האור הדולק,

 רק שולט בשמן ומושך השמן אליו וכו׳,

 אבל אבוקה א״צ לזה, רק מיד הוא שולט

 בכל השמן וכו׳״, עי״ש.

 והנה היעב״ץ ז״ל הקשה במור וקציעה

 וז״ל: ״ויש פוסלים נר שעוה לנר חנוכה

 מטעמא דבעינן דומיא דמעשה שהיה

 בשמן דמנורה, דהשמן היה בשמן זית. אך

 לפי״ז היה ראוי לפסול כל השמנים חוץ

 משמן זית שבו היה הנס, דהא כל שאר

 השמנים שמנו חכמים נמי פסלו למנורה

 וחכמים הכשירום לנר חנוכה. ומיהו

 עכ״פ נראה שצריך השעוה להיות מהותך

 כשמדליקין בו, דאם כורכו סביב הפתילה

 אין שם שמן עליו כלל וכו׳, דבודאי כל

 מה דאפשר למיעבד דוגמת הנס עבדינן,

 עכ״ל. ומצוה ליישב ד׳ המהר״ל ז״ל.

 ואשר צ״ל בזה דהן אמנם דהנס היה

 בשמן זית זך, מ״מ הנס לא היה אלא במה

 שכמות המספקת באופן טבעי ליום א׳

 נעשה בו נס ודלק ח׳ ימים, ותו לא מידי,

 וע״כ לזה עבדינן זכר להדלקתנו האידנא.

 ואין בהנס שום שייכות להיותו עשוי

 מזית והיותו זך, דפרטים אלו כלל לא

 נגעו בגופיה דנס. ואמנם לפי״ז גם הצורך

 להדליק בשמן ולא בכל חומר בעירה אחר

 אין בו תוספת עשיית זכר לנס, דהא אף

 מה שהתנוסס הנס בשמן דוקא, אי״ז אלא

 פרט בקיום הנס ואינו שייך לגופיה דנס.

 ומ״מ ס״ל למהר״ל ז״ל דמכיון וחלוק

 שמן משעוה בעצם מהותו ואופני דליקתו,

 ע״כ בעי׳ שידליק דוקא בשמן, דבשעוה

 ואבוקה אינם דוגמת הנס כלל וא״כ לא

 עבדינן בזה זכר לנס.

 ג] ואם כנים דברינו אזי הני ראשונים הנ״ל

 דס״ל דבעי׳ להדליק בשמן זית דוקא, כיון

 שבו נעשה הנס, כוונתם היא דבזמנם היו

 ב׳ סוגי הבערה צלולים ויפים, שמן זית

 ונר שעוה, (וכדמשמעות לשונם), ואיכא

 העדפה להדלקת השמן מבין שניהם, כיון

 דב״שמן״ נעשה הנס, אך אין כוונתם לזה

 ש״שמן זית״ הוא, דלפימשנ״ת היותו

 עשוי מזית הוא פרט שאינו מגופיה דהנס.

 ומה שנקטו ״שמן זית״ דוקא, היינו מפני

 שאורו של שמן הזית צלול ודולק יפה

 טפי משאר השמנים, ואכן כשיימצא שמן

 שאורו צלול ויפה כשמן זית, אזי אין שום

 מניעה להעדיף את שמן הזית על פניו,

 וכדמשמעות הש״ס דשמן זית עדיף כיון

 דצליל נהורא טפי.



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 ד] ונמצא מכל זה דהענין להדליק

 בדבר שהיה בו הנס, הוא דוקא בהחלק

 שבו נעשה גוף הנס ולא בפרטיו, שאינם

 קשורים לעצם הנס. ומשו״ה צריך להדליק

 בשמן, ולאו דוקא בשמן זית. והא דמצינו

 דאיכא ענין להדליק בשמן זית דוקא,

 הוא מטעמא אחרינא, דצליל נהורא

 טפי. ובאופן שכל סוג שמן שהוא ידמה

 בצלילותו לשמן זית, אין לשמן הזית שום

 עדיפות הלכתית על פניו. ומד' המהר״ל

 למדנו ששעווה וכיוצ״ב דומה לאבוקה,

 ונפסלה כיון שאינה דומה לנר, והנס

 נעשה בנר דוקא. ואמנם מסקנת הפוסקים

 דלא כהמהר״ל, וכמש״כ השעה״צ.

 ה] והנה כ' הראשונים ז״ל דראוי

 שפרסום הנס יהיה דומיא דנס המנורה,

 וכמש״כ רש״י (שבת כב,ב ד״ה אי) ד״אי

 המצוה של חנוכה תלויה בהדלקתה,

 מדליקין, כדאשכחן במנורה״. והר״ן

 (הו״ד בב״י שם) כ': ״אסור להשתמש

 לאורה, פי' כל תשמישין, ואפי' תשמיש

 מצוה, דכיון דע״י נס שנעשה במנורה

 תיקנוה, עשאוה כמנורה שאין משתמשין

 בה כלל״. והרשב״א (שבת כא,ב) כ' ע״ד

 הש״ס דאסור להשתמש לאורה ד״טעמא

 דמילתא משום דע״י נס שנעשה במנורה

 תקנו, והלכך עשאוה כמנורה שאסור

 להשתמש לאורה״, וחזי' דס״ל דמדמינן

 הדלקת נ״ח להדלקת המנורה.

 וצ״ע אמאי מדמינן זל״ז דוקא בהאי דינא

 דאסור להשתמש לאורה, והלא מצינו כו״כ

 הלכתא גבירתא בדיני הדלקת המנורה,

 שכל השמנים והפתילות הפסולים לשבת

 פסולים במקדש ודבעי' חצי לוג שמן

 ועוד כהנה, כמובא ברמב״ם פ״ג מתמידין

 ומוספין. וא״כ אמאי מדמינן ב' ההדלקות

 דוקא לענין השתמשות לאורה.

 ושוב שמחתי באומרים לי שבהגהות

 על חדושי הר״ן (להר״י סקלאר, מוסד

 ה' קוק) הביא שהקשה כן מהרי״ץ חיות,

 והרב המגיה שם פי' עפ״ד בשבת כ״ב ב'

 דכל תכלית המנורה אינה לאורה, אלא

 דהיא עדות לבאי עולם שהשכינה שורה

 בישראל, וע״כ תיקנו שגם הדלקת נ״ח

 תהיה באופן שלא יוצרכו לאורה ולא

 ישתמשו בה כשאר ההדלקות. [וידידי

 הרה״ג רש״א מילגרום שיחי' הוסיף

 דהנה הראשונים בשבת שם הביאו ג'

 טעמים לדין שאין להשתמש בנר חנוכה.

 שלא יהיה ביזוי מצוה, שיהיה לצרכה,

 ודומיא דמנורה. ופי' דבזה מבואר לישנא

 ד״הנרות הללו״, ד״הנרות הללו קדש

 הם״, זהו מטעמא דלא יהיה ביה ביזוי

 מצוה, ״ואין לנו רשות להשתמש בהם״ -

 כדי שיהיה מיוחד לצרכה, ״אלא לראותם

 בלבד״, לראותם ולא שנראה על ידם,

 וכבמנורה, ודפח״ח].

 ו] ואם כנים דברינו אזי פשוט שלא

 מצינו צורך להידמות לשמן המקדש

 לענין שיהיה השמן זך וראוי למאכל, וגם

 הא דבעי' שמן זית נתבאר בס״ד דמדין

 צלילות שמן הזית הוא, והדימוי להנס

 יתקיים בהדלקה בשמן ותו לא.

 ואמנם מצאנו בכת״י רבי יצחק סגי



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 נהור בן הראב״ד ז״ל, שהעידו מעתיקיו

 נ״ע שהדברים נמסרו לו מאליהו הנביא

 זכור לטוב (והודפס בס׳ הזכרון להגר״י

 הוטנר, מהדורת מכון ירושלים), שכתב:

 ״דע כי אעפ״י שאמרו רז״ל כל השמנים

 והפתילות כשרים לנר חנוכה. עכ״ז רצוי

 לחזר אחר שמן זית זך, שבשמן זית נעשה

 הנס, והיותר זך הרי״ז משובח. והשמן זית

 אעפ״י שלא יהיה זך כ״כ טוב יותר משאר

 שמנים״, עכ״ל. הרי לנו שלדבריו ז״ל

 ראוי להדר ולהדליק בשמן זית זך ביותר.

 ואמנם בסידור האריז״ל (בסדר כוונת

 חנוכה) נראה שהביא לדברים אלו ובכ״ז

 נטה מהם, דכתב: ״כתבו המקובלים

 דמצוה מהמובחר להדר דוקא אחר שמן

 זית להדליק ולא בנר שעוה ולא בשאר

 שמנים, כי הנס היה בשמן״. הרי שנקיט

 דבעי׳ ״שמן זית״ ולא הקפיד להוסיף

 דבעי׳ שיהיה זך ושאי זכיכותו עדיף על

 שאר השמנים. ועדיין יש לדחוק כן גם

 בד׳ הר״י בן הראב״ד דחשיבות שמן הזית

 היא מצד דצליל נהורא טפי, דבזה דמיא

 להנס, והמעיין יבחר.



 קצד

 הימן מ״ג

 קדימות בהדלקת ב׳ חנוכיות

 נהגו מעט מיראי ה׳ להדליק נרות חנוכה

 בב׳ מקומות משום ספק במקום הראוי

 להדלקה. ויש להסתפק בהמדליק במקום

 א׳ הכשר בדיעבד להדלקה לכו״ע ואילו

 המקום השני בו מדליק, כשר לדעה אחת

 לכתחלה ולשאר הדעות אינו כשר כלל

 להדלקה, באיזה מב׳ המקומות ידליק

 ראשון סמוך לברכה.

 א] תשובה: מטין בשם הגר״ח זצ״ל

 מבריסק באחד שבאו לפני שני אתרוגים,

 אחד בלתי מורכב ואינו מהודר והשני

 בחשש מורכב אך מהודר, שיטול קודם

 את המהודר לפני הכשר, מפני שאם

 יקדים את הכשר לפני המהודר, שוב לא

 יקיים מצות הידור, לאחר שכבר יצא י״ח

 באתרוג הכשר בודאי. אך אם יקדים את

 המהודר, הרי אם אינו מורכב מקיים בו

 גם מצות הידור, וא״ת שמורכב הוא,

 אזי מקיים את מצוותו בלקיחת האתרוג

 השני והכשר. ולכאורה הוא הדין בשאלה

 שלפנינו, שעליו להדליק קודם את הנר

 הכשר והמהודר רק לדעה אחת ואז ממילא

 שוב צריך להדליק גם את הנר השני, הכשר

 בדיעבד לדעת כל הדעות. אך אם ידליק

 קודם את הנר שמיקומו כשר לכו״ע, שוב

 לא יוכל להדליק רק נר להידור, מפני

 שהידור שייך רק במעשה המצוה ולא

 בהדלקה בפני עצמה, וכמש״כ הבית הלוי

 והגרי״ז בגדר הידור מצוה. אולם נראה

 לפלפל ואולי גם לפקפק בזה.

ת יש לעורר שלכאורה ישנו י ש א  ב] ר

 הבדל משמעותי בין המקיים את המצוה

 ורק חסר בהידור, לבין המקיים את

 המצוה רק בדיעבד. שהמושג ״לכתחילה״

 ו״בדיעבד״ אינו רק חסרון בהידור, אלא

 חסרון בעצם המצוה. ויתכן שבמקרים

 מסוימים, שניתן לשוב ולעשות את המצוה

 לכתחילה, צריך לעשותה שוב. ואם כנים

 דברינו אזי מן הראוי שידליק קודם את הנר

 שמיקומו כשר לכו״ע בדיעבד ואז שפיר

 ישנו מקום לשוב ולקיים המצוה שנית

 לכתחילה ולהדליק במקום בו יוצא לדעה

 אחת לכתחילה. ומשא״כ בדין שחידש

 הגרח״ס, ששם מעשה המצוה הושלם

 לכתחילה, ורק חסר בהידור-מצוה, שבזה

 נכוחים הדברים שא״א לעשות הידור

 לאחר שהושלם מעשה המצוה, ודו״ק.

 ג] עוד יש להעיר, דהנה הגר״א סילבר

 זצ״ל (בהגהות לשו״ת נפש חיה או״ח

 סי' א') הקשה ע״ד הגר״ח מדברי רש״י

 בעירובין (דף נ') שאם אמר בבת אחת

 על שתי בהמות ״עשירי״, שמספק צריך

 לעשות סמיכה ותנופה על שניהם, אך



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 אין לברך עליהן. ופשטות הביאור הוא

 משום דאם הראשון אינו קדוש א״כ יהיה

 הפסק בין הברכה והסמיכה והתנופה,

 וא״כ קשה שעל הצד שהמהודר פסול

 אזי תהיה נטילתו הפסק בין הברכה

 לנטילת האתרוג השני והכשר. והגרי״ד

 סולוביצ׳יק זצ״ל (כמובא בספר סוכת

 דוד עמוד ר״ח) תירץ דהתם ישנו הפסק

 בין הברכה לתחילת המצוה, אך כאן הרי

 הברכה חלה על הלולב ג״כ, אלא דיוצאים

 י״ח בברכה זו על שאר ג׳ המינים ויוצא

 בברכה זו משום בזה אחר זה וא״כ אין

 הפסק, כיון שהברכה חלה על יתר המינים

 מיד עם ברכתו, וממילא כבר הברכה אינה

 לבטלה, עכתו״ד. נמצא שהגרי״ד זצ״ל

 סייג את דברי סביו הגדול למקרה בו

 שאר המינים כשרים המה, ולפי״ז במקרה

 דנן אינו כן, שהרי לשאר הדעות הדלקה

 זו לא נחשבת להדלקה כלל, והוי שפיר

 כהא דרש״י בעירובין, וא״כ עליו להסמיך

 את הברכה להדלקה, שבה יוצא בדיעבד

 לכו״ע.

ת דברי רש״י מוכיחים שכשם  ד] פשטו

 שישנו הפסק בדיבור, כך הפסק במעשה

 אחר חשוב הפסק. וכ״כ בהר צבי (כמובא

 בהערות בש״ס לובלין עמ״ס עירובין

 שם). והביא להקשות מזה עמש״כ

 במשפטי צדק (סי׳ צ״ד) שבהיו לפניו יין

 טבל ודאי ויין ספק טבל ובירך ״להפריש

 תרומה״ והפריש קודם הספק, שאי״ז

 הפסק ואין צריך לשוב ולברך. והוכיח

 ההר צבי מדברי רש״י דלא כהמשפטי

 צדק. ומאחר שאין ספר הר צבי תחת ידי

 לא עיינתי בדבריו. אך אם הצגתם נכוחה

 כמובא בהערות הנ״ל, אזי י״ל בפשיטות

 שיש לחלק בין לברך לכתחילה באופן

 שיודע שיפסיק במעשה אחר הברכה, לבין

 אחד שכבר הפסיק במעשה, שהגם שהוא

 הפסק שאינו ראוי, מ״מ אינו צריך לשוב

 לברך. והוי כהא דקי״ל בהלכות תפילין

 (משנ״ב סי׳ כ״ז) דהגם שאסור להפסיק

 בשהיה מרובה בין הנחת תש״י לתש״ר,

 מ״מ אם שהה כן, לא יברך שוב.

 ה] אולם המהרש״ם רוח אחרת היתה

 עימו בהבנת ד׳ רש״י. דהשו״ע (או״ח

 תקכ״ז, כ״ב) כתב שאם נזכר ביו״ט של

 גלויות שלא עירב, יכול לערב בתנאי

 שאם היום קודש א״צ לערב ואם היום

 חול בערוב זה יהא שרא לן לאפויי

 ולבשולי וכו׳ ולמחר א״צ לומר כלום. וכ׳

 המג״א שמברך על עירוב זה. ובהגהות

 אשל אברהם הביא מתשובות ר״ש גאון

 שלא מברך וכ״כ רע״א בהגהותיו בשם

 גדול א׳. והמהרש״ם בדע״ת שם הביא

 בזה את דברי רש״י דידן ופירש כוונתו

 שמאחר ואינו יודע איזה משתי הבהמות

 מעשר, ע״כ אינו יכול לברך, וכתב דכ״ש

 שבתנאי גמור אינו מברך. ומ״מ סיים

 דדברי רש״י צ״ע, דכיון דאחד מהם מעשר

 ודאי אמאי לא מברך. וחזינן מדבריו

 שהבין בדברי רש״י שאין מושג לברך

 ממה נפשך, והברכה צריכה לחול על דבר

 אחד בוודאות. וע״ע שו״ת מהרש״ם (ח״ג

 רצ״ו).

 ונפ״מ לכאורה בין ב׳ הפירושים בד׳



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 רש״י באופן שסומך על ב' הבהמות בבת

 אחת. שאם החסרון הוא מחמת הפסק

 במעשה, הכא לא הפסיק. ואכן בס' מגדים

 חדשים נקיט שלרש״י אם עושה שניהם

 בב״א צריך לברך. אך למהרש״ם גם

 כשסומך בבת אחת לא יברך, שהרי א״א

 לברך בממ״נ. ולמהרש״ם אין כל חסרון

 של הפסק, והכא גם אין חסרון של ברכה

 ממ״נ, שהרי כאן הברכה חלה בודאות על

 הנר שכשר לכו״ע בדיעבד.

 ו] ואחר כל דברינו נראה להציע פתרון

 פשוט, והוא שבעל הבית יברך לפני

 שלוחו והוא ידליק במקום שיוצאים בו

 לכתחילה לדעה אחת. ואילו שליחו ישמע

 לברכותיו וידליק מיד עבורו במקום השני,

 הכשר בדיעבד לכו״ע. ואז ממ״נ, אם

 כהגרח״ס במעשה האתרוג, א״כ שפיר

 הדליק הוא במקום הראוי. ואם לא ראוי

 לנהוג כהגרח״ס בכה״ג משום הפסק,

 וכמשנ״ת, אין כאן חסרון של הפסק,

 משום שמיד לאחר הברכה הדליק שלוחו

 את הנר במקום השני. (ומ״מ עליהם

 להיזהר להדליק את נר הבעה״ב רגע

 כמימרא לפני שמדליק השליח, ופשוט).



 קצז

 סימן מ״ד

 בחיוב מחצית השקל והמסתעף

קתא דר״כ ובילקוט שמעוני  א) בפסי

 ובחינוך ובתוי״ט כתבו דמצות מחצית

 השקל מוטלת על בני עשרים ומעלה.

 אמנם דעת הרמב״ם והרמב״ן (שמות ל׳

 י״ב) ורע״ב (פ״א משקלים מ״ג) דמחה״ש

 מוטל על בני י״ג ומעלה כשהביאו ב׳

 שערות.

 ובביאור פלוגתתם נראה דהנה מצות

 מחצה״ש הכתובה בתורה נאמרה גבי

 מניית ופקידת בנ״י. ולפי״ז הפסיקתא

 וסיעתם סברו דהא בהא תליא, וגדר חיוב

 מחה״ש היינו כגדרי חיוב פקידה ומנייה

 ולהכי נותנים מחה״ש מגיל כ׳, דלפני כן

 לא נמנו ונפקדו וע״כ מופקעים ממצוה זו

 (ועיין רע״ב שם). אמנם הרמב״ם וסיעתו

 סברי דהם ב׳ מצוות נפרדות, רק באותו

 הזמן רצה קוב״ה למנותם ולהכי מנאום

 ע״י השקלים, ומשו״ה נתנו במדבר

 מחה״ש מבן כ׳ ומעלה בלבד, אך לאחר

 מכן היא ככל מצוות התורה שחייבים בה

 מבן י״ג ומעלה.

 ובמנ״ח כ׳ דמצות מחה״ש שייכת ג״כ

 בחצי עבד וחצי בן חורין משום חצי

 ב״ח שבו. ולכאו׳ לפי״ד יש לפקפק בזה,

 דסו״ס אפשר דמחמת חצי עבדותו אינו

 ישראלי ולפי״ז אינו בר פקידה ומנייה,

 ועיין לקמן.

ם לא משמע כדברינו מדברי רע״ב  אמנ

 (שם) דכ׳ דלא ממשכנין למחה״ש

 דעבדים ״דאין עבדים חייבים אלא

 במצות שנשים חייבות״. ולפי״ד א״צ

 לזה, דתיפו״ל דאינו כישראל גמור מטעם

 שאינו בר פקידה ומנייה. ואפשר דאכן הם

 הם דברי רע״ב, דעבד אינו כישראל גמור

 כלפי פקידה ומנייה משום שחייב מצוות

 כאשה. [אולם הערני הרב אמוץ ויסמן

 דלפי״ד חרש שפטור מהמצוות לא יימנה

 במנין בנ״י וזה לא שמענו].

 ולפי״ז אפ״ל כדברי המנ״ח דחצי ב״ח

 חייב במחה״ש. דא״נ דעבד אינו כישראל

 גמור משום שחייב במצוות כאשה ותו

 לא. אזי חצי ב״ח מיקרי ישראל גמור

 שהרי חייב במצוות ככל ישראל מחמת

 חצי חירותו כדאיתא במנ״ח שם, וא״ש.

 ב) בשו״ת רע״א (קמא ט׳) כתב לדון

 לפי הא דקי״ל דנשים פטורות ממחה״ש

 ממילא יהיו פטורות מתפילת מוסף, שהרי

 השקלים ניתנו לצורך קרבנות ציבור,

 ומכיון שנשים פטורות ממחה״ש בהכרח

 אין להן חלק ונחלה בקרב״צ, ומשו״ה

 יהיו פטורות ג״כ מתפילות מוספין

 שנתקנו כנגד קרבנות. והתקשתי טובא



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 בזה, [והגרב״ש דויטש שליט״א הראני

 שבמקראי קודש עמד בזה, עי״ש] דהרי

 לדעת הפסיקתא וסיעתו מצות מחה״ש

 מוטלת רק לבני כ' ומעלה. ולפי״ד

 הגרעק״א נמצא דעד גיל כ' יהיו פטורים

 מתפילות מוספין, ואף לא יהיו בתורת

 קרבנות ציבור, וצ״ע. [וכעין זה הקשו

 בשו״ת עמודי אור (סימן ז') ובשו״ת

 באר יצחק (או״ח סימן כ') דלפי״ד רע״א

 לכהנים ולוים שאינם חייבים במחה״ש

 (לחד מד״א בערכין ד') לית חלק בקרב״צ

 ובתפילות מוספין, ועיין בספר ברכת כהן

 שהביא דבשו״ת גינת ורדים כ' דאין ה״נ

 ואכן כהנים ולווים פטורים מקרב״צ,

 וכ״ד מהר״ם חביב ז״ל].

 ועצם דברי רע״א צ״ת, דלפי״ד אלו שלא

 נתנו מחה״ש אינם בקרבנות ציבור, ולפי״ז

 להכהנים שלא נתנו מחה״ש משום שלא

 ממשכנין אותם כדאיתא בשקלים (פ״א

 מ״ג), לא יקריבו קרבנות ציבור. אמנם

 עיין מנ״ח שכ' דאף שלא ממשכנין אותם

 על השקלים, מ״מ כופין אותם.

 ולולי דמיסתפינא היה נראה לומר בזה

 דהגדרת קרבנות ציבור אין פי' שיהיו

 מחלק כאו״א מהציבור, אלא דהוא חיוב

 המוטל על הציבור לדאוג לממון להקרבת

 קרבנות אלו. שהרי גם באופן שלכאו״א

 יהיה חלק בכל קרב״צ, יהיה חלקו קטן

 ופחות משו״פ. ולפי״ז בני כ' שאינם

 נותנים מחה״ש, סו״ס אינם מופקעים

 מתורת קרב״צ. אמנם נשים שלעולם לא

 יתחייבו לדאוג לממון קרב״צ, שהרי לא

 חייבים מחה״ש לעולם, מוכח שאינם

 בתורת קרב״צ, ויש לפלפל בזה. שו״ר

 שכ״כ מו״ר בספר ברכת כהן דנראה

 דרק גבי קרבן תודה בעינן שכל הציבור

 ישתתף בו ממש וכ״נ ממנחות ס״ה

 ומכתבי הגרי״ז מנחות נ״ב, עיש״ע.

 והנה בס' שער המלך הקשה לדעת הר״מ

 דחיוב מחה״ש מוטל מגיל י״ג, דמבואר

 בשקלים (פ״א מ״ה) דנשים וקטנים אם

 נתנו מקבלים מהם. והרע״ב כתב דודאי

 דמיירי באופן שמסרום הקטנים להציבור,

 דאי לאו הכי קרב״צ קרב משל יחיד, והאיך

 מהני הקנאת קטן. ובאחרונים (קצוה״ח

 רל״ה ד' ובאבני מילואים כ״ח סקל״ג

 ובמנ״ח מצוה ק״ה) האריכו למעניתם

 בזה. ולפי מש״כ הדברים מחוורים, דא״נ

 דקרב״צ ענינם קרבנות שהציבור דואג

 לממון הקרבתם, למעט קרבן תודה, ואחד

 יכול להקדיש לטובת הציבור כולו. אזי

 אפ״ל דנטלו הממון מהקטנים והשתמשו

 בהם לשאר הקרבנות למעט קרבן תודה,

 מבלי צורך למוסרם לציבור.

 ואמנם נראה דהמעיין בסוגיה דחטאת

 שמתה בעליה בהוריות ו' א' משמע לכאו'

 שחטאת זו מובאת ע״י הציבור כולו,

 דאמרינן בגמ' דאמר רחמנא דשעיר ראש

 חודש יבוא מתרומת הלשכה והא מייתי

 להו מישראל והנך דפיישי היכי מתו.

 ומוכח לכאו' דאילולי האי דינא דאין לדין

 חטאת שמתה בעליה בציבור, אזי כשמת

 אחד מהציבור לא יוקרב שעיר ר״ח כשם

 שאם מת היחיד לא מקריבין קרבנו. וא״נ



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 דאי״ז כי אם חובת הציבור פשוט שאין

 לדין זה, וצ״ע. ואמנם אכתי יש לבאר

 דאה״נ והציבור אינם מתחלקים בממון

 הקרבן, וכנ״ל, ורק זה שהציבור חייב

 לדאוג להקרבתו ממילא חובת הציבור

 עושאתם לבעלי הקרבן בפועל.

 ואגב העיר״ה בהאי עניינא, דהתוס׳

 הרא״ש בהוריות שם ד״ה מי דמי כ׳

 וז״ל: ״ואע״ג דידעינן דודאי מתו קצת

 מישראל, מ״מ אלו מעות שעלו מהקופה

 דלמא מאותן מעות הן שנתנו אותם שהם

 עדיין חיים, כדתנן בפ״ג דגיטין השולח

 חטאתו מקריבין אותו בחזקת שהוא קיים,

 אלמא מספק תולין ומקריבין״, עכ״ל.

 וחזינן מדבריו דס״ל דאע״פ שכל ישראל

 נתנו שקליהן, אין זה נהיה השתא לסכום

 אחד השייך לציבור כולו וממנו מחלקים,

 כביכול, את כל הקרבנות למען הכלל.

 אלא שכאשר משלמים למשל ק׳ שקלים

 לקרבנות ציבור, הרי ממון זה ישתייך לכל

 אותם מאתיים האנשים שנתנו סכום זה

 בנתינת מחצית השקל שלהם (וכן הבין בס׳

 קהילות יעקב הוריות סי׳ ו׳, עי״ש דהקשה

 דאיזו עדיפותא איכא לנותן השקל הלזה

 יותר מלכל שאר ישראל, והרי מסר את כל

 זכותו לגבוה והגבוה מביא קרבן חטאת

 לכפרת כל ישראל, עי״ש). ולפי״ז כאשר

 ממונו של אדם נשאר בקופת התרומה,

 נמצא שלא התכפר בחטאת זו, וזה צ״ע

 למאד.



 ר

 הימן מ״ה

 כוונה במצוות מתנות לאביונים ומשלוח מנות

 מגילה ז' ב'. רבי יהודה נשיאה שדר

 ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא

 וגרבא דחמרא, שלח ליה קיימת בנו

 רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות

 לאביונים. ובשו״ת כתב סופר (או״ח

 קמ״א) פי' דברי הגמ' דר״י נשיאה שלח

 ע״מ לקיים מצות משלוח מנות ובזה יצא

 ר״י נשיאה י״ח משלוח מנות, כיון ששלח

 לו דרך חיבה וריעות, אך ר' אושעיא

 רצה לזכות בזה מדין מתנות לאביונים

 ולהכי קיים שניהם. ובמקראי קודש הביא

 להקשות מהגר״ע סופר אב״ד פרשבורג

 דהרי ר״י נשיאה לא נתכוין לשם מצות

 מתנות לאביונים, רק למצות משלוח

 מנות, ומבואר בפרמ״ג (סי' ס' א״א סק״ג)

 דדברי קבלה לכו״ע צריכים כוונה, וא״כ

 היאך יצא י״ח מתנות לאביונים. עוד

 הקשו בזה דאף א״נ דמתנות לאביונים הוי

 כמצוה מדרבנן וא״צ כוונה, מ״מ בנידו״ד

 כיון שכבר כיוון לקיים במשלוח זה מצוה

 אחרת, אותה כוונה מעכבת מצוה אחרת

 לחול (דהוי ככוונה הופכית) וכמש״כ

 בפעולת שכיר על המעשה רב סי' רמ״ט,

 וצ״ע.

 והנה מצות מתנות לאביונים עיקרה

 משום מצות צדקה [ויעויין בשיטמ״ק

 ב״מ ע״ח שכ' בשם הירושלמי דאין זה

 משום צדקה בלבד, אלא גם מדין שמחה]

 ולפי״ז א״ש, דבקובץ מאמרים להגרא״ו

 הסתפק האם צריכים כוונה במצות צדקה,

 שאין עניינה נתינת הנותן אלא קבלת

 המקבל, ולא איכפ״ל באם כיוון הנותן

 או לא, דסו״ס נתקיימה המצוה בשלמות

 ע״י קבלת העני. ומטין משמיה דמרן

 הגרש״ז אוירבך זצ״ל דה״ה בכל מצוות

 שבין אדם לחבירו דא״צ לכוין לשם

 מצוה, וכנ״ל. וא״כ ה״ה הכא, דאף אם

 לא התכוון למצות מתנות לאביונים, מ״מ

 קיבל העני הצדקה ושמח בה. שוב הראוני

 מה שכ' בפמ״ג תרצ״ה א' עיי״ש ואפש״ל

 כדברינו.

 ובטעם מצות משלוח מנות נחלקו

 רבותינו, בתרוה״ד כ' דהוא בכדי שיהיה

 הרווחה לבעלי שמחות דאולי לא תספיק

 סעודתו וחבירו מסייעו. ול״המנות הלוי״

 (אסתר ט' י״ט) הוא כדי להרבות שלום

 וריעות, היפך ממה שאמר הצר, ״מפוזר

 ומפורד״ וכו'. ולטעם התרוה״ד נראה

 פשוט דיוצא אף אם לא כיוון למצוה,

 שעניינה להרבות סעודתו והוי כמצות

 צדקה שא״צ לכוונה. אולם לטעם ר״ש

 אלקבץ ז״ל במנות הלוי יש להסתפק

 האם בעינן שתגבר האחוה והריעות בין

 שניהם, א״ד שמהני בזה שהמקבל הגביר

 אהבתו להנותן, וא״נ כצד א' אזי בלא

 כוונה למשלוח מנות לא תוגבר האחוה,

 ויש להאריך בזה.



 רא

 סימן מ״ו

 משלוח מנות בדבר איסור

 המהרש״ק (חכמת שלמה, עשו״ע

 או״ח תרצ״ה על סעיף ד) כתב לדון בב׳

 חולים והותר להם לאכול דברים אסורים,

 ויש ביד המשלח מנה אחת היתר ומנה

 אחת איסור, ולחבירו אין לו שום דבר,

 ואם ישלח לחבירו ההיתר יצטרך הוא

 לאכול האיסור, בזה מה יעשה. הנה

 בעלמא בודאי אמרי׳ (ב״מ סב, א) חייך

 קודמין, ויאכל הוא ההיתר ולחבירו יתן

 האיסור. כי קא מיבעיא לי במשלוח מנות

 בפורים, כיון דהעליתי דהמשלח מנות

 צריך לשלוח הראוי לו, א״נ דאם יאכל

 הוא ההיתר א״כ הוי האיסור אין ראוי לו,

 כיון דלו יש היתר, א״כ לא יצא בזה ידי

 משלוח מנות, וכיון דסו״ס יהיה האיסור

 נאכל, מוטב שיאכל הוא האיסור ולחבירו

 ישלח ההיתר, ויקיים משלוח מנות. א״נ

 דע״כ חייך קודמין, ויאכל הוא ההיתר אף

 שלא יקיים משלוח מנות, כגון דא צריכא

 רבא וצ״ע, עכ״ל הגאון הנפלא ר׳ שלמה

 קלוגר נ״ע.

 ונראה דנחלקו בזה הראשונים,

 במחלוקתם הנודעה בהבא למול בשב״ק

 ואשתפוך חמימי, האם שרי למולו ועי״כ

 יצטרכו לחלל לו שבת ולחמם מים משום

 פיקו״נ שדוחה כה״ת א״ד דלא ימולו ולא

 יצטרך לחלל שבת, (ועי׳ חכמת שלמה

 סי׳ של״א בזה, שביאר דנחלקו הראשונים

 בגדר פיקו״נ, אי הותרה או דחויה). ולכאו׳

 ה״ה כאן. דע״י שיתן לחבירו דבר ההיתר

 יקיים מצוה דמשלוח מנות, אך עי״כ

 ייאלץ לאכול דבר איסור משום פיקו״נ.

 ואם לא יתן לו דבר הכשר, לא יקיים

 מצות משלוח מנות (משום שלא יוכל

 ליתן לו דבר איסור אשר הוא עצמו אסור

 באכילתו, מחמת שיש לו דבר היתר) אך

 לא ייאלץ להכנס למצב דפיקו״נ ולאכול

 דבר האיסור. נמצא ששאלת המהרש״ק

 תלויה בפלוגתת בעה״מ ורמב״ן ורשב״א

 בשבת קלד, ב.

ם עדיין יש לסלסל קצת בזה,  אמנ

 דהנה נודע הדיון בגדר ״ונטמאתם בם״

 דמאכלות אסורות, האם טומאת מאכ״ס

 נובעת מחמת איסור האכילה שבהם, א״ד

 דאף שמותר לו לאדם לאכול מאכ״ס

 (מחמת פיקו״נ) עדיין יטוטמם ליבו

 ונפשו, דסו״ס התגעל במאכ״ס. ועי׳ בזה

 בש״ך יו״ד סי׳ פ״א ס״ק כ״ה ובט״ז שם

 סקי״ב ובפרמ״ג במשבצ״ז שם סקי״ב

 ובערוה״ש שם ובדרכ״ת שם ס״ק צ״א.

 ומדברי הש״ך שם נראה דה״ה באכילת

 איסור דרבנן [ואחר פרסום הדברים הראני

 הרה״ג ר׳ אברהם גרסיה שליט״א לד׳

 דרשות הר״ן דרוש י״א ד״ה ואני דפשיטא



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 ליה דאם הכריעו הסנהדרין להתיר לו

 דבר איסור, דלא יוליד זה רע כלל, ולד'

 המהר״ל בתפא״י פ״ח דבשנות הכיבוש

 שהותרו קדלי דחזירי באכילה, לא היה

 באכילתם טמטום הלב, וציין לד' שו״ת

 חת״ס או״ח ח״א סוס״י פ״ג ולד' הנצי״ב

 ז״ל בהעמק דבר דברים ו, י ובהרחב דבר

 שם, דחולה עדיף שיחלל שבת בכדי

 לאכול מזון כשר מאשר שיאכל מאכלות

 אסורות שבהם יטומטם לבו, ולד' המשך

 חכמה דברים ו, יא ולד' הגרח״ס והגריז״ס

 שבס' תורת חיים (בריסק) פרשת שמיני,

 ואכמ״ל]. והנה א״נ כצד ב' א״כ יתכן

 וכאן לא יתחייב ליתן לחבירו דבר ההיתר

 ועי״כ ייאלץ להגעל בעצמו במאכ״ס

 ולהיטמטם. דמי יימר לן דבשביל קיום

 מצוה דרבנן חייב אדם להכניס עצמו

 למצב שיטומטם ליבו?! ודוקא האיסורים

 הותרו, אך אם לא ירצה להיטמטם, יוכל.

 וצ״ע בזה.



 רג

 סימן מ״ז

 מתנות לאביונים״ בהידור

 א. מתנות לאביונים ולא לעניים.

 ב. מתנות לאביונים ברכישת ביגוד

 וכיסוי חובות.

 ג. מתנות לאביונים קודם פורים.

 ד. סדר חלוקת כספי התרומות.

 ה. חלוקת כספי התרומות שנתרמו

 בכרטיס אשראי.

 ו. נתינת המעות בבוקר יום הפורים.

 ז. תשובות מרן הגר״ח קניבסקי

 שליט״א בעניני צדקה ומתנות

 לאביונים.

 אביא בזאת מה שכתבתי בס״ד בעלון

 הצדקה של קופת הצדקה פה ק״ק אלעד

 יצ״ו ״קופת העיר מתן בסתר אלעד״,

 בערב פורים התשס״ו, וכדלהלן:

 א) בקופת העיר אלעד מעניקים

 עדיפות עליונה לנתינת מעות ה״מתנות

 לאביונים״ לאביונים ממש, המופלגים

 בעניותם הרבה ואין להם אפשרות לכלכל

 את בני משפחתם. דהנה ההלכה הפסוקה

 היא שאפשר ליתן ״מתנות לאביונים״

 לכל אדם שהוא בגדר עני, הצריך ממון

 לפרנסתו, כמובא בתשובות הרשב״א (סי׳

 תתע״ב), והיינו שאין מסודר בפרנסתו

 כדי מחייתו לו ולביתו, עי׳ בשו״ע יו״ד

 רנ״ג ב׳ ובביאור הגר״א שם, ובקונטרס

 תרו״מ כ׳ לשון זו בשם מרן החזו״א.

 והערוה״ש כ׳ שאע״פ שנאמר במגילה

 ״מתנות לאביונים״ ומשמע שהמצוה

 היא רק בנתינת צדקה לאביונים. מ״מ

 דעת המקור חיים (סו״ס תרצ״ד) כ׳

 שישנו הידור לתת מתנות לעניים מרודים

 ומופלגים בעניותם, וכ״כ עוד מהפוסקים.

 וע״ע הליכות שלמה (ח״ב מועדים פי״ט),

 במועדים וזמנים (ח״ו סי׳ ק״ו) ובשלמי

 תודה (פורים עמוד רס״ד).

 ב) כ׳ הפוסקים (פרמ״ג ומשנ״ב סי׳

 תרצ״ד סק״ב) שלכתחילה צריך ליתן

 מתנות מאכל או כסף, כדי שהעני יוכל

 להנות מהם ביום הפורים, ומ״מ כתבו

 דבדיעבד אפשר ליתן להם בגדים ומוצרים

 שונים. ולענין מחיקת חובות העניים יעויין

 בס׳ אור שמח (מגילה פ״ב הט״ז) ובס׳

 שלמי תודה (שם עמוד רנ״ו). ובקופת

 הצדקה בעירנו יצ״ו ישבו רבני הקופה

 בענין מספר מקרי מצוקה, בהם ישנו

 חשש שהנתמכים ישתמשו בכסף המזומן

 שיקבלו ללא תבונה יתירה, או שהכסף

 ילקח מיידית לנושים ובעלי חובות, וע״כ

 הוחלט שבמקרים נדירים אלו יתנו להאי



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 עניים מוצרי ביגוד, מוצרים ביתיים וכדו',

 או שימחקו את חובותיהם בחנויות מזון,

 שעי״ז יוכלו לקבל מזון בחנויות אלו,

 ובכל מקרה יש לדון לגופו ע״פ הלכה.

ת הלבושי שרד שרי ליתן ע ד  ג) ל

 ״מתנות לאביונים״ גם קודם יום הפורים,

 אך ישנו חשש שהעניים ישתמשו בכסף

 קודם יום הפורים והמצוה לא תקויים,

 ולדעת הגר״א ז״ל וסיעתו אין ליתן

 מצד הדין ״מתנות לאביונים״ קודם יום

 הפורים, מפני שעיקר הנתינה היא ביום

 הפורים עצמו, ועי' ביאה״ל(תרצ״ד ד״ה

 שני עניים). וישנם קופות צדקה נודעות

 שמוסרים את הכסף לעניים עוד טרם

 הפורים ומודיעים להם שהממון אך ורק

 מופקד בידם עד יום הפורים. אמנם בשם

 הגר״נ קרליץ הובא דנסתפק האם מהני

 לשלוח ע״י פקדון קודם הפורים. ובאמת

 מצאנו שהדבר מפורש בברכ״י דבעי'

 נתינה ביום הפורים עצמו, וכ״כ בערוה״ש.

 ובשו״ת אז נדברו חידש בזה דכיון דעיקר

 המצוה היא להרבות שמחה, אזי חסר

 בהשמחה כשהממון מופקד אצלם עוד

 קודם הפורים. והגרש״ז גרוסמן שליט״א

 מנהיג בעירנו דאין לסמוך ע״ז כיון

 שקשה לסמוך על עניים, הזקוקים נואשות

 לכסף, שישמרוהו עד יום הפורים. ע״כ,

 כדי לצאת ידי כל הדעות, הוחלט ע״י

 בד״צ אלעד שגבאי הקופה הינם שלוחי

 התורמים לחלק את כספם ביום הפורים

 עצמו, מבלי שאיש זוכה בכסף קודם לכן,

 והכסף נשאר בבעלות התורמים עד לרגע

 שהעניים מקבלים את הכסף ביום הפורים

 ע״י שלוחי התורמים, ה״ה גבאי הקופה.

 ועי' ערוה״ש (תרצ״ה ס״ב) שכתב:

 ״ויכול להעמיד שליח קודם פורים, שיתן

 בשבילו בפורים מתנות לאביונים״.

 ד) ישנם דעות רבות בהלכה בשיעור

 ה״מתנות לאביונים״. יש הסוברים

 שאפשר לתרום סכום פעוט של ב' פרוטות,

 וכ״נ מד' הראשונים. ישנם הסוברים

 שצריך לתרום ממון כשיעור סעודה של

 ג' ביצים או כגרוגרת, ופוסקים אחרים

 מצריכים לתרום סכום שניתן לקנות או

 ארוחה פשוטה, כלחמניה ובקבוק משקה

 קטן וכדו'. יש מפוסקי דורנו הסוברים

 שתרומת 10 ש״ח מספיקה וידועה דעת

 מרן הגריש״א, שצריך לתרום תרומה

 המשמחת את העני, והיא תרומה של 50

 ש״ח לפחות. והנה הר״מ בפיהמ״ש ריש

 פאה כ' שמן הראוי לחלק מעות צדקה

 לכמה שיותר עניים, ולפי״ז מחד אולי

 עדיף לתרום סכום של כ-50 ש״ח לכל

 עני ועני, כדי שיזכה למתנה חשובה. אך

 מאידך יתכן וישנם שירצו לחלק את הסכום

 לכמה שיותר עניים אשר יקבלו כ״א סכום

 קטן יותר, כדי להרנין את ליבם של כמה

 שיותר עניים. ע״כ הטוב ביותר הוא שכל

 אחד ואחד יקבע בדעתו כיצד רוצה הוא

 לחלק את תרומתו, וגבאי הקופה יאמרו

 שהם מחלקים את הכסף לפי רצון התורם.

 ואמנם באופן שהתורם לא גילה דעתו -

 נוהגים בקופת עירנו שתרומה עד סכום

 של 50 ש״ח יחולק הכסף לב' אביונים,

 אך כשיתרום יותר כסף, יקבל כל עני 50

 ש״ח מתרומתו, כדי לצאת גם י״ח הדעה



 רה פימן מ״ז שמואל ויאמר

 המחמירה ביותר, וכנ״ל.

 ה) התורם ע״י שמחייב את כרטיס

 האשראי שלו בסכום הצדקה, והסכום

 אינו מגיע קודם פורים ליד קופת הצדקה

 (באשר הסכום מגיע לקופה רק בעיתים

 וזמנים מסוימים, ע״פ ההסכמים בין

 הקופה וחב׳ האשראי), א״כ כספו לא הגיע

 בפורים ליד הקופה וליד העניים. וכן הוא

 בש׳יק דחוי. וע״כ נוהגים בקופה בעירנו

 ללוות קודם פורים סכומי כסף גדולים,

 הגבוהים מתחזית המגבית, כדי שכסף זה

 יחולק בפועל לאביוני העיר תמורת הכסף

 שיגיע מהתורמים. גבאי הצדקה מזכים

 בקנין גמור את כספי ההלואה שנטלו,

 עבור כל תורמי הקופה, כשלכל אחד

 זוכים בסכום כסף המקביל לסכום הכסף

 שתרם. גבאי הצדקה אומרים בפה מלא

 כי הם שלוחי כל התורמים לחלק בעבורם

 את מעותיהם לעניים, לפי רצונו הפרטי

 של כל תורם ותורם. הגבאים מוסיפים

 שכאשר רצון התורמים לא הוברר, או

 כשרצונם אינו יכול להתבצע מבחינה

 הלכתית [כגון באופן שרצון התורמים

 הוא שכספם יחולק רק לעניים מסוימים,

 שכבר קיבלו סכומי כסף גבוהים. או

 כשרצון התורמים יגרום לחלוקת ״מתנות

 לאביונים״ פחות משיעור הנתינה הרצוי,

 כגון שעני מסוים יקבל 100 ש״ח מ-200

 תורמים, ונמצא שכ״א תרם בעבורו רק

 1/2 ש״ח, שהוא פחות משיעור הנתינה

 הדרושה לרוב הדעות], יתחלק הכסף לפי

 החלטת גבאי הקופה ורבניה. ואמנם יש

 להוסיף בזה דהטוב ביותר יהיה שהגבאים

 יודיעו שסכומי התורמים הנתרמים על

 דעת התורמים, יחולקו לפי סדר ורשימה

 מוקדמת. והיינו שכספי התורמים

 הראשונים ייתרמו לעניים הראשונים

 ברשימה, ע״פ החלוקה שרוצים התורמים,

 וכשמכסת העניים הראשונים שברשימה

 תתמלא, יילך הכסף הנתרם לעניים הבאים

 ברשימה ועי״ז הדברים מבוררים טפי

 וברורים וא״צ להגיע בזה לדין ברירה.

 ו) כדי לאפשר לעניים לרכוש בכסף

 שקיבלו את צרכי סעודת הפורים [וגם

 כדי לאפשר לתורמים לקיים את המצוה

 בשעות הבוקר, כדי שיוכלו לאכול

 ולשתות לאחר קיום המצוה, עי׳ מועדים

 וזמנים ח״ב קפ״ו, שו״ת אז נדברו ח״ו

 ס״ה, שו״ת שרגא המאיר ח״ג קי״ג.

 ויל״ע האם כשמסר ליד שליחו יכול

 לאכול, אף שהשליח עדיין לא קיים

 את המצוה], מחולקים הכספים בשעות

 הבוקר. ובהמשך היום, סמוך לשקיעה״ח,

 מתקיימת חלוקת כספים נוספת, בה

 מחולקים הכספים שנאספו במשך היום,

 וגם בכדי לאפשר לנדיבי העם מחו״ל

 להשתתף ביום הפורים במצות היום

 (כאשר בארצות אחרות יום הפורים נכנס

 בשעות מאוחרות יותר מבארצנו הק׳),

 וכאשר המשפחה הנצרכת אינה מצויה

 בביתה, מתקשרים אליהם גבאי הצדקה

 ומודיעים להם שזיכו בעבורם כסף לצרכי

 הסעודה ושביכולתם לבוא ולקחתו, או

 ללוות כסף על סמך הכסף שינתן להם

 כשיגיעו. ולוואי ונזכה שלא יהיו עוד

 עניים בעירנו יצ״ו ובכל מקומות ישראל.



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

ל התשס״ד נכנסתי אל רבנו  ז] באלו

 הגר״ח קניבסקי שליט״א, יחד עם ראשי

 ״קופת מתן בסתר אלעד״ ושטחתי לפניו

 שאלות בעניני צדקה, ואביא בס״ד

 חלק מתשובותיו של הגר״ח שליט״א,

 וכדלהלן: א) עניי העיר קודמים לעניי עיר

 אחרת, שנאמר ״לאחיך לענייך ולאביונך

 בארצך״ וכמש״כ הרמב״ם. ובכלל ״עניי

 העיר״ ו״בני העיר״ נכללים כל אלו ששהו

 בעיר במשך שנה, או שקנו בעיר דירה או

 שבדעתם להשתקע שם, וכמש״כ באהבת

 חסד פ״ו עפ״ד השו״ע יו״ד רנ״ו ה'. וגם

 אנשים השוהים בכל שעות היום בעיר

 אחרת, לצרכי לימוד תורה, עבודה וכדו',

 נכללים בגדר ״בני העיר״ בהם דירת

 מגוריהם ומקום שינתם, ועליהם להעדיף

 את עניי עיר זו על פני כל עניי עיר אחרת.

 ב) שאלתי מי נכללים בגדר ״עניי העיר״

 ומהו המושג ״עיר״ לענין זה, והצביע

 הגר״ח על ד' הביאה״ל או״ח סי' תס״ח

 ד״ה וחומרי, הדן לענין דין ״חומרי מקום

 הלך לשם״ וכותב שהגדרת קהילה היא

 שיש לה מנין קבוע, בתי כנסיות, מורה

 צדק ומקוה טהרה. הגר״ח שליט״א דימה

 את ב' הענינים ואמר שבגדר ״בני העיר״

 לענין ״עניי עירך״ נכללים כל הזקוקים

 לצרכי הקהילה הנ״ל. ג) אדם שהתגורר

 בעיר אחת וחתם ״הוראת קבע״ בנקאית

 לקופת הצדקה של אותה העיר, וכעת עבר

 לעיר אחרת, יעביר את ״הוראת הקבע״

 לעיר מגוריו הנוכחית, וכמש״כ המשנ״ב

 סי' תס״ח סקי״ט שאם בדעת האדם

 להשתקע בעירו החדשה, שוב א״צ לנהוג

 את חומרי המקום שבה ממנו. וחזי' דאינו

 קשור כלל ועיקר למקום מגוריו הקודם,

 על כל השלכותיו ההלכתיות הקשורות

 בכך. ד) כתב הרמב״ם בפיהמ״ש אבות

 פ״ג משנה ט״ו שעדיף לתרום הצדקה

 בפעמים רבות ולא להעניק את מלוא

 סכום הצדקה בבת אחת, מפני שע״י רוב

 המעשים מפעיל האדם בנפשו את מידת

 הנדיבות. ואמר הגר״ח שליט״א שפשוט

 שגם חתימה על ״הוראת קבע״ המורה

 לבנק לתרום סכום חודשי לצדקה, נחשב

 גם ל״פועל נפשו במידת הנדיבות״, אף

 שהחתימה וההוראה לבנק נעשית בפעם

 אחת, דמ״מ עצם ההוראה להוציא ממון

 לצדקה בפעמים רבות, נחשבת לריבוי

 מעשי צדקה.

ת התשס״ג שאלתי (במכתב) נ ש  ח] ב

 להגר״ח קניבסקי שליט״א כך: בספר דרך

 אמונה פ״י ממתנות עניים מבואר בשם

 הגאון החיד״א בברכ״י שאף שעבירה

 מכבה מצוה, מ״מ אין עבירה מכבה

 צדקה. ובמאסף שהוציאה ״קופת העיר

 ב״ב״ נכתב שמרן שליט״א נשאל לטעם

 הדבר והשיב כי מבואר בחז״ל ששקולה

 צדקה כנגד כל המצוות. ולא הבנתי,

 דסו״ס האי כללא דעבירה מכבה מצוה

 לכאו' שייכת גם במצוות חשובות. ולענ״ד

 הטעם בזה אחר הוא, והוא דשאני צדקה

 מכל המצוות שעניינם עשיית המצוה

 עצמה, ומשא״כ צדקה עיקרה קבלת

 העני, שיהיה לו כדי מחייתו. וכל המושג

 ד״עבירה מכבה מצוה״ פי' שאדם שעשה

 מצוה לרצון הית״ש תיקן חלק בנפשו,



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 אך כשלאחר מכן עבר עבירה פגם הוא

 בנפשו. אך כשמעשה המצוה אינו קשור

 כ״כ למעשה האדם כי אם לקבלת המקבל,

 לכאו׳ אין ״עבירה מכבה צדקה״. [ולעצם

 החילוק שבין צדקה לשאר מצוות מצינו

 ד׳ המהרי״ט שכ׳ דבצדקה א״צ לכוין

 לשם מצוה הגם דמצוות צריכות כוונה,

 ועי׳ קובץ מאמרים להגרא״ו שדן האם

 אפיקורס שנתן צדקה קיים המצוה כיון

 דעיקרו קבלת העני, ומ״מ מסקנתו שלא

 יצא ידי המצוה דסו״ס אפיקורס הוא.

 וראה במש״כ בזה בספרנו זה בענין כוונה

 במצות משלוח מנות ומתנות לאביונים,

 ואכמ״ל].

 והשיב הגר״ח שליט״א במכתב, וז״ל:

 איני זוכר שעניתי כך, אבל נכון מש״כ

 מע״כ שבקבלת המקבל אפי׳ הנותן לא

 כיון למצוה יש לו שכר, כמש״כ מי שאבד

 מטבע ומצאו עני יש לו שכר.

 ט] ועם חתימת הספר, באד״ב התשס״ח,

 נכנסתי אל הגר״ח שליט״א ושטחתי

 לפניו ז׳ שאלות בעניני מתנות לאביונים,

 וכדלהלן: א) שאלה: האם בעל ואשה

 נחשבים לב׳ אביונים או לאביון א׳ לענין

 מתנות לאביונים. והאם אב ובנו הסמוך

 על שולחנו חשיבו לב׳ אביונים או לאביון

 א׳. תשובה: נחשבים לאביון אחד. [א״ה:

 עי׳ בשו״ת בנין עולם או״ח סי׳ ל״ו

 דחשיבו לב׳ אביונים, והו״ד בכה״ח סי׳

 תרצ״ד סק״י. ואולם הערוה״ש שם ס״ב

 ובשו״ת התעוררות תשובה ח״ג סי׳ מ״ז

 כ׳ דחשיבו לאביון א׳]. ב) שאלה: האם

 איכא חסרון ליתן לאביון מעות לאחר

 הצהרים, אחר זמן סעודת פורים, כיון

 דמסתמא כבר לא יוכל לרכוש בשעה זו

 צרכי הסעודה. תשובה: אין בעיה בזה.

 ג) שאלה: האם יש להקפיד ליתן מתנות

 לאביונים קודם אכילת קבע. תשובה:

 אכן, יש שהקפידו ע״ז. [א״ה: עי׳ מועדים

 וזמנים בכמה דוכתין בזה ובשו״ת משנה

 הלכות ח״ז סי׳ צ״ב]. ד) האם נכונה

 השמועה בשם מרן החזו״א זללה״ה דסגי

 ב״עני״ וא״צ ליתן דוקא ל״אביון״, וכמה

 צריך בקופתנו להקפיד ע״ז. תשובה: לא

 שמעתי שמועה בזה בשם החזו״א [א״ה:

 עי׳ במש״כ לעיל אות א׳. ועיין קובץ תל

 תלפיות קובץ נ״ח עמוד כ״א דכ׳ הגרמ״ג

 שאמרו בשם החזו״א דסגי בעני]. אך

 נוהגים לתת גם לעני. והרי כתוב בירושלמי

 ש״כל הפותח יד נותנים לו״ בפורים, אם

 כן ודאי שיוצאים בנתינה לעני. והוסיף

 רבנו שליט״א: תדע לך ש״כל הפותח

 יד נותנים לו״ הוא קולא ולא חומרא,

 שאין הכוונה שכל מי שפותח יד צריך

 לתת לו, אלא שיוצאים ידי חובת מתנות

 לאביונים גם במי שפותח יד, אע״פ שאינו

 עני. [א״ה: ואלו ד׳ הריטב״א במגילה ז׳

 א׳: פירשו בירושלמי (מגילה פ״א ה״ד)

 שכל הפושט ידו ליטול יתנו לו, לומר

 שנותנין לכל אדם, ואין מדקדקין אם הוא

 עני וראוי ליתן לו, שאין נתינה זו מדין

 צדקה גרידתא, אלא מדין שמחה. שהרי

 אף לעניים יש לשלוח מנות, עכ״ל. וכן

 הוא ברמב״ן ובשיטמ״ק בב״מ ע״ח ב׳].

 ה) שאלה: האם מקיימים מתנות לאביונים



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 כשהעני החזיר הצדקה לנותן. תשובה:

 צריך לחלק בין המקרים, שאם העני קיבל

 כבר את המעות מידו וזכה בהם, אזי אם

 החזיר לו יצא י״ח. אך אם מסרב הוא

 לקחת, לא יצא. ו) שאלה: הפרמ״ג בא״א

 תרצ״ה סקי״ד כ' דצריך לחנך הקטנים

 למצות מתנות לאביונים, ויל״ע האם

 בעינן להקנות להם ממון שיתן בעצמו

 לאביונים, א״ד דמועיל זה שיהיה שלוחו

 של אביו לתת את מעות מתנות לאביונים

 שלו. תשובה: לא נהוג לחנך קטנים

 לזה. ז) שאלה: האם יוצאים י״ח בנתינה

 להכנסת כלה ענייה, באופן שתרכוש

 בכסף בגדים ושאר עניניה. תשובה:

 יוצאים י״ח, ובתנאי שיתנו לה כסף ולא

 בגדים או שאר דברים. [א״ה: עי' משנ״ב

 סי' תרצ״ד סק״ב, ובפרמ״ג נקיט דיוצא

 י״ח בבגדים בדיעבד ועי' טו״א מגילה ז'

 ב' בקו״א].



 רט

 הימן מ״ח

 א. המבייש בשעת שכרות.

 ב. שיכרות בכל ימי השנה.

 נבוא לברר בס״ד דינא דאדם שהונה את

 חברו בדברים בעת שכרותו, האם מחויב

 לרצותו ולפייסו כמשפט כל אדם שבייש

 את חברו בדברים.

 תשובה: בעירובין ס״ה א' נאמר: שיכור

 מקחו מקח וממכרו ממכר. עבר עבירה

 שיש בה מיתה, ממיתין אותו, מלקות

- מלקין אותו. כללו של דבר, הרי הוא

 כפיקח לכל דבריו, אלא שפטור מן

 התפילה. אמר ר' חנינא: לא שנא אלא

 שלא הגיע לשכרותו של לוט, אבל הגיע

 לשכרותו של לוט פטור מכולם. וכן נפסק

 בהלכה, יעוין רמב״ם אישות פ״ד, מכירה

 פ״ט, טושו״ע אבהע״ז מ״ד וחו״מ רל״ה

 ועוד.

 ובמשנה בנזיר י״א א' נאמר: מעשה

 באשה אחת שהיתה שיכורה ומזגו לה

 את הכוס ואמרה הריני נזירה ממנו, אמרו

 חכמים, לא נתכוונה אלא לומר הרי הוא

 עלי קרבן. וכתב הרמב״ם בפיהמ״ש שכל

 זה אמור דוקא כשלא הגיעה לשכרותו של

 לוט, דמשהגיע לשיכרותו של לוט, הרי

 כל מעשיו ודבריו בטלים ואין דין עליו

 ולא דבר שיחייב אותו בשום מעשה מן

 המעשים. ועי' רש״ש שם.

 וגבי תשלום נזיקין כתב הרמב״ם (חובל

 ומזיק א, י״א) שאדם מועד לעולם, בין

 ער ישן ובין שיכור. וכתב היש״ש (ב״ק

 פ״ג ג') שפשוט שגם שיכור כלוט חייב

 על נזקי חבירו, ועליו לקבל דינו על

 שהשתכר והשתגע דאל״כ אזי לא שבקת

 חיים לכל בריה, כאשר כל שונא ישתכר

 ויזיק בשכרותו לחברו. וכתב: ״ואפילו

 בפורים דמחויב להשתכר, מ״מ אין כוונת

 רבותינו כדי שישתגע, רק כמו שכתב

 הרמב״ם ״צריך להשתכר להיות נרדם

 בשכרותו״, ואם אדם חירף את חבירו

 בעת שכרותו והוציא עליו שם רע, ולמחר

 אמר איני יודע, צריך לקבולי עליה ברבים

 שלא ידע מזה הלשון שאמר בעת שכרותו,

 ויאמר ברבים: ״אף שקבלתי עלי שאיני

 יודע מאומה, מ״מ אני מבקש מחילה״,

 ואין להוסיף עליו. ואם מורגל בכך, צריך

 להחמיר עליו כמו על שאר אדם״, עכ״ל

 היש״ש.

 ובשו״ת הב״ח (סי' ס״ב) כתב ששיכור

 שהזיק, הגם שהוא שיכור כלוט, מתחייב

 בד' דברים, כיון שהיה עליו לחדול

 מלשתות ואיהו דגרמיה אנפשיה, ומ״מ

 פטור מתשלום בושת, כיון דאין בושת



 סימן נ״ג שמואל רכו ויאמר

 אלא במתכוין, עי״ש.

 והנה במש״כ היש״ש שגם שיכור כלוט

 צריך לבקש מחילה כשחירף את חבירו,

 יש לדון האם כוונתו מדינא או כתקנה

 לבל ישתכרו האנשים ויחרפו אחרים

 כביכול ללא כוונה ובאמת כוונתם רעה

 היא וכדו׳. דהנה נתבאר לנו עד כה

 ששיכור כלוט פטור מכל חיובי התורה,

 לבד מחיובי נזיקין. וא״כ יש לדון טובא

 דמהיכ״ת שאונאת דברים ובזיון השני

 נחשב כנזיקין לענין חיוב, ומדוע שלא

 נפטרנו - אף מבקשת המחילה - כיון

 שהיה אנוס בשעה שחירף, כפי שפטור

 מכל חיובי תורה דאנוס רחמנא פטריה.

 ואולי התחדש לנו כאן חידוש שזה

 שאמרו בב״ק צ״ב א׳ שהחובל בחבירו

 אין נמחל לו עד שירצה את חבירו ויבקש

 סליחתו, ומה שאמרו שאין יוה״כ מכפר

 על עוונות שבין אדם לחבירו עד שחבירו

 ימחל לו, שהוא כעין תשלום על הצער.

 שכמו שהחובל בחבירו או הזיק ממונו,

 חייב לשלם לו חסרונו בממון, כך המעליב

 את חבירו ומביישו בדברים (באופן שאינו

 מחויב בתשלום ממון), חייב לשלם לו

 בבקשת מחילה, כיון שצער הלב נחשב

 לחסרון, לפחות כחסרון ממון או נזק

 גופני וכדמצינו בב״מ נ״ח ב׳ דגדול

 אונאת דברים מאונאת ממון, והתשלום

 בזה הוא ע״י דברי פיוס ומחילה, ולכן

 סבר היש״ש שצריך לבקש מחילה.

 ואמנם מדברי היש״ש משמע שכוונתו

 שע״י מחילה זו מיפטר מתשלום דמי

 הבושת. וא״נ כן אכתי יקשה על מש״כ

 היש״ש ד״אם מורגל בכך, צריך להחמיר

 עליו ככל אדם״. דלכאו׳ אם כוונתו לענין

 תשלומי הבושת, אמאי צריך להחמיר

 עליו ככל אדם שהתכוין לבייש, והרי

 לא התכוין לבייש ובבושת בעינן כוונה,

 וכדברי הש״ס בב״ק וכדברי הב״ח. אלא

 דצ״ל דהיש״ש גדר מילתא, כדי שלא

 ירבו בשיכרות מדומה ובהעלבה אמיתית,

 וממילא לאו מדינא קאמר, וצ״ע.

 וא״נ ששיכור כלוט שהעליב לחבירו

 אינו צריך לבקש את מחילתו, יל״ע באחד

 שתיכנן מראש, בעודו שפוי ובלתי שתוי,

 להעליב את חבירו לכשישתכר, ואכן

 השתכר והעליבו בשיכרותו, האם חייב

 במחילתו. שמצד אחד י״ל שפטור, כיון

 שתכנון ומחשבה אינו מעשה איסור,

 ואילו מעשה ההעלבה נעשה כשלא

 היה שפוי. ומצד שני יתכן ועצם התכנון

 להעליב ושינון מוחו לכך, מחשיבו

 כמזיד, הגם שההעלבה בפועל התרחשה

 בהיותו שיכור, ותחילתו בפשיעה שכזאת

 מחשיבתו גם כל סופו בפשיעה, וצ״ע.

 והנה אין מקום לדון האם מוחלים בפורים

 ע״ז מדין שמחת פורים דהא כבר האריכו

 האחרונים שבהיזק כזה לא מוחלים, כיון

 שהוא היזק גדול.

 שאלה: האם ישנה מניעה הלכתית

 להשתכר בכל ימות השנה?

 תשובה: יעויין בביה״ל בסי׳ תרצ״ה

 שמצינו בכמה מקומות בתורה ובנביאים

 ששיכרות הוא עוון גדול, עי״ש. והגר״ל



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 מינצברג בספר תורתי בקרבם (ח״א עמוד

 רמ״ב) נקט בפשיטות שלכו״ע אסור להגיע

 לידי שכרות לוט בכל ימות השנה ולהיהפך

 עי״כ לשוטה, מכיון שעי״כ מפקיע עצמו

 מכל מצוות ה'. ויעויין רמב״ם מלכים פ״ג

 ה״ה ובס' אבן האזל שם גבי שכרות במלך.

 ומו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א ציין לי בהאי

 עניינא לברכות כ״ט ב', שם נאמר ״לא תרוי

 ולא תחטי״ (היינו להשתכר), ולכן ברמב״ם

 (דעות ה' ג') גינה את השיכרות, יעוי״ש.

ם שאלתי למרן הגר״ח שליט״א דהנה  אמנ

 בברכות מ״ד ע״א איתא שהאמוראים

 אכלו פירות גינוסר רבים כיד המלך

 ורשב״ל אכיל עד דמריד, ופרש״י שדעתו

 נטרפה עליו. וא״כ חזינן שהאמוראים

 אכלו פירות ששיכרו את דעתם עד

 שנטרפה, הרי שמותר להכניס עצמו

 למצב של טירוף הדעת. והשיבני הגר״ח

 שליט״א שודאי שאין זה ראוי להשתכר

 סתם כך בימות החול, ואמנם דברי הגמ'

 בברכות גבי פירות גינוסר אינה כפשוטה.

 ואדרבה, שאסביר לו מהו הפירוש בזה

 שנאמר שם שרבי יוחנן אכל אלף פירות

 גינוסר. אלא שמסבירים בזה שבאכילה זו

 היו הרבה סודות התורה, ולפי״ז לא קשה

 קושייתי.



 ריב

 סימן מ״ט

 מחיית עמלק בזמן הזה

 בהגה״מ (פ״ה ממלכים) מביא דעת

 סה״ת והסמ״ג דמצות מחית עמלק אינה

 נוהגת עד ימות המשיח לאחר כיבוש

 הארץ שנאמר והיה בהניח ה׳ אלוקיך לך

 מכל אויביך מסביב בארץ אשר ה׳ אלוקיך

 נותן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר

 עמלק, עכ״ל. והרדב״ז כ׳ דפרשת שמואל

 ושאול הויא תיובתיה. ונראה כשיטתם

 ולא מטעמיהם.

 דהנה יש לדקדק דהר״מ (פ״ה ה״ב

 ממלכים) כ׳ וז״ל: מ״ע להחרים ז׳ עממין

 וכו׳ וכל שבא לידו ולא הרגו עובר בל״ת.

 ובהמשך דבריו גבי עמלק (שם ה״ה) לא

 נקט דכל שבא לידו ולא הרגו עובר בל״ת,

 ומשמע שבעמלק לא עובר בהל״ת. וכבר

 עמד בזה מרן הגרי״ז זצ״ל, וצ״ת.

 עוד יש להקשות דביומא כ״ב אמר רבי

 מני בשעה שאמר לו הקב״ה לשאול לך

 והכית את עמלק אמר וכו׳ ואם אדם חטא

 בהמה מה חטאה ואם גדולים חטאו קטנים

 מה חטאו, יצאה בת קול ואמרה לו אל

 תהי צדיק הרבה. ורבים תמהו מאי ס״ד

 דשאול, והרי נביא ה׳ מצוה עליו להשמיד

 את עמלק ומחויב לשמוע בקולו, וצ״ע.

 ודעת היראים דהציווי למחיית עמלק נאמר

 במלך ישראל דווקא. והקשה הגרמ״ד

 הלוי סולוביצ׳יק שליט״א דלפי״ז אמאי

 לא הרגו משה ויהושע בעמלק בעצמם

 מחמת חיוב מחיית עמלק, דבזבחים ק״ב

 מבואר שלמשה ויהושע היה דין מלך,

 וצ״ע.

 ואשר נראה בזה דהנה כתיב במדרש

 הגדול: ״תמחה את זכר עמלק שלא ישאר

 לו לא זרע ולא שם, כענין שנאמר (איוב

 י״ח) זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על

 פני חוץ״. וחזינן מהכא דבמחיית עמלק

 איכא ב׳ דינים, א) מחיית זרעם וזכרם. ב)

 מחיית שמם להכחיד אומת עמלק.

 ונראה לחדש דאף דאיכא חיוב מחיית

 כל חד וחד מעמלק מחמת ״זרע עמלק״,

 מ״מ לא נצרכים לזה ולא מקיימים מצוה

 זו אלא א״כ בהריגה זו נגיע לתכלית

 מחייתם, שהוא מחיית ״אומת עמלק״,

 (ומ״מ ההורג עמלק לא שפך דם נקיים,

 דסו״ס ״זרע עמלק״ אית ביה, אך החיוב

 דהמחייה ל״נ בכה״ג שלא נגיע להכחדת

 אומת עמלק בכללות, ודו״ק). ולפי״ז

 מדוקדקים מאד דברי הרמב״ם, דדוקא

 כשלא הורג אחד מז׳ עממין עובר בלאו,

 דענין הריגתם הוא להשמיד זרעם (בכדי

 שלא יסירו לבבות בנ״י מהתורה, כדאיתא)

 ומשא״כ בעמלק דחיוב הריגתם שייך



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 דווקא במחיית אומתם, וא״כ כשלא הורג

 כל עמלקי בפנ״ע באופן שלא תושמד

 האומה, אינו עובר בלאו.

״ת המוקשה לעיל א״ש,  ולפמשנ

 דשאול סבר דחיובו במחיית עמלק הינה

 מדין מחיית ״אומת עמלק״, דהקב״ה

 אמר שבהשמדת עם עמלק מיקרי שביטל

 אומתם. וע״כ סבר שאין להרוג הקטנים,

 שאינם בגדר ״אומה״ ונכללים רק בשם

 זרע עמלק ולהכי לא הרגם. אך לאמיתם

 של דברים חפץ ה' היה ששאול יהרגם

 בהוראת שעה מדין זרע עמלק, ולהכי לא

 איכפ״ל דאינם נקראים ״אומה״. ועפ״ז

 א״ש מה שאמר שמואל לאגג דהורגו

 משום ששיכלה נשים חרבך וכו'. וצ״ע

 אמאי לא הרגו משום חובת מחיית עמלק

 דידיה והוצרך לזה שהיה רוצח. ולמשנ״ת

 אזי בחובת מחיית עמלק משום זרע עמלק

 הצטווה שאול גרידא, ולשמואל לא ניתנה

 הוראה שכזו, וממילא כיון דלא נצטווה

 להורגו משום ״עמלק״ שבו, הרגו משום

 שהיה רוצח ושיכל נשים בחרבו. ויתכן

 לומר להיפך. שבאותה שעה היה בכוחו

 של שאול להכחיד את כל אומת עמלק.

 ושאול סבר שהציווי הוא להכחיד שם

 האומה, וקטנים לאו בר אומה הם. ומאחר

 שלא חטאו לא רצה להרגם. אך שמואל

 הוסיף שצו הקב״ה היה שכאשר מכחידים

 את האומה, צריכים להרוג אף את ״זרע

 עמלק״, וע״כ צריך להרוג את הקטנים

 ג״כ. (והיו צריכים להרוג את הבהמות

 כדברי רש״י בפרשת תצא, דשם עמלק

 אית בהם. ורש״י במק״א כתב דהצטוו

 להרוג בהמות משום חשש שהעמלקים

 יכשפו עצמם לבהמות).

 ועפ״ז נראה דהכחדת אומת עמלק שייכת

 אך ורק בימות המשיח, בעת שישפוט

 ה' הר עשו ויאבד כל זרע עמלק בכל

 מקומות מושבותיו לבלתי השאר מהם

 שריד ופליט, ורק בכה״ג מיקרי דמחו

 אומת עמלק, וכדברי סה״ת והסמ״ג.

 דאם ייהרגו עמלקים בכל זמן, מ״מ יהיו

 עמלקים נוספים בעולם ולא תתבטל

 אומתם, וע״כ צווה שאול להרגם מדין

 זרע עמלק, דמחיית עמלק ל״ש הכא.

 ומשו״ה לא יצאו משה ויהושע להלחם

 בעמלק בלא ציווי הקב״ה. דעיקר צו

 התורה להורגם היינו באופן שנכחיד

 אומתם, ולא זרעם גרידא. ולהרוג זרעם

 גרידא הוצרכו לציווי מפורש, ומחוור.

 והנה כ' הר״מ (פ״ו ממלכים) דעמלק

 שקיבלו עליהם ז' מצות בני נח אינם

 נהרגים. ולדברינו ביאור דבריו הם דמאחר

 וקבלו עליהם ז' מצוות יצאו מגדר ״אומת

 עמלק״ הכופרת בזדון במצוות ה', ולהכי

 אין להורגם. אמנם נראה דמדין ״זרע

 עמלק״ אפשר להורגם, אך אינו חיוב,

 וכמשנ״ת.

 ונראה להוכיח כן מדאיתא בשמואל ב'

 פ״א: ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה

 אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי, ויאמר

 אליו דוד איך לא יראת לשלוח ידך לשחת

 את משיח ה' וכו' ויכהו וימות. ובמכילתא

 (הובא בעמק ברכה בשם הילקוט) כתיב:



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 נזכר דוד באותה שעה מה שנאמר למשה

 רבינו אם יבוא אחד מכל אומות העולם

 להתגייר שיקבלו אותו ומזרעו של

 עמלק אל יקבלו אותו וכו׳. ובפשטות

 חזי׳ מדברי המכילתא שדוד הרגו משום

 עמלקיותו, וכ״כ בעמק ברכה. וצ״ע היאך

 הרגו והא כ׳ הרמב״ם דכשקיבל עליו

 עמלק ז׳ מצוות ב״נ אינו נהרג. וחזינן

 כמשנ״ת דקבלת עול ז׳ מצוות ב״נ מסירה

 מהעמלקי את השתייכותו לאומת עמלק

 ומשו״ה אין צריך להורגו. אך מ״מ מכלל

 זרע עמלק לא יצא, וההורגו לא עשה

 שלא כהוגן. ומ״מ לית ענין להרוג עמלקי

 שיצא מאומת עמלק, וכנ״ל. ולהכי הוצרך

 דוד ג״כ לסיבת הריגתו את שאול בכדי

 להורגו. ובזה מתורצת קושית הרלב״ג

 (שמואל שם) אמאי ציווה דוד לשפוך דם

 נקיים ולהורגו, והרי הרג את שאול ע״פ

 מצוותו. ולפי״ד חיי גר זה הותרו להריגה

 משום שהיה מזרע עמלק (אף דלית ענין

 בהריגתו, אך ג״כ לית עוון ברציחתו).

 ויש להוסיף בזה לפרפרת דהנה בביאור

 הגר״א (אסתר ט, כח) כ׳ עה״פ ״וימי

 הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים

 וזכרם לא יסוף מזרעם״ דימי הפורים

 שהם משתה ושמחה, לא יעברו מתוך

 ה״יהודים״ שהם הגדולים, ״וזכרם לא

 יסוף מזרעם״ היינו קריאת המגילה דלא

 יסוף אפילו מ״זרעם״, שהם הקטנים,

 שאפילו הקטנים חייבים בקריאת המגילה,

 עכ״ד. ובשו״ת תשובות והנהגות (ח״ג)

 כתב דחייבים משום שהיו באותו הנס,

 עי״ש. ולכאו׳ צ״ת אמאי לא מחויבים

 במצוות משלוח מנות ומתנות לאביונים.

 ונראה בדרך אפשר, ואולי לחידודא,

 לפימש״כ הר״ש אלקבץ בס׳ מנות הלוי

 דמצוות אלו הינם משום אהבה ואחוה,

 נגד מה שאמר הצר הצורר ״עם מפורז

 ומפורד״. והנה לפימשנ״ת דקטנים אינם

 בגדר ״אומה ועם״, ע״כ פטורים ממצוות

 אלו דנתקנו כנגד ״עם מפורז ומפורד״

 והם אינם בגדר ״עם״.



 רטו

 הימן נ׳

 א. מזיק בהפק-פורים.
 ב. בן הפרזים המזיק בפורים דמוקפין.

 יש להסתפק בא׳ בן עיר הפרזים שנוהג

 דיני הפורים גם בפורים דמוקפין

 משום הספק (וכפי שישנם הנוהגים כן

 בב״ב כהוראת רבנו החזו״א ז״ל וכן

 יש הנוהגים כן באלעד), והזיק מחמת

 רוב שמחת הפורים. ואולם הניזק אינו

 נוהג ביום זה פורים. האם עליו לשלם

 נזקו כהיזק בכל ימות השנה, א״ד דכיון

 המזיק נוהג ביום זה פורים מספק ייפטר

 כדין המזיק בשמחת פורים. - עוד יש

 להסתפק בבן הפרזים שהתארח בסעודת

 פורים דמוקפין אצל בני המוקפין והזיק.

 האם אזלי׳ בתר המזיק או בתר הניזק.

 תשובה: א] כתב הרמ״א (תרצ״ה, ב')

 בשם תרומת הדשן (סי' ק״י) שיש אומרים

 שאם הזיק אחד את חבירו מכח שמחת

 פורים, פטור מלשלם. הפוסקים הדגישו

 שהינם פטורים דוקא שהזיקו בלא כוונה

 ומשום שמחת הפורים. אך אם התכוונו

 להזיק, חייבים. (עי' מג״א וט״ז, הגהות

 רע״א, באה״ט ושו״ת מהר״י מינץ ס״ס

 ט״ו, ורמ״א ס״ס תרצ״ו).

 ויש לחקור האם פטור זה הוא מדין

 המזיק, שבפורים אנו פוטרים את המזיקים

 משמחת הפורים מפני שעושים ברשות

 (וכעין הרץ בער״ש בין-השמשות), וא״כ

 לדידו גם יום זה הוא פורים, א״כ ייפטר

 בטענת ״קים לי שהיום פורים״. או שנאמר

 שפטור זה הוא משום הניזק, שאינו תובע

 על הזקי שמחת הפורים, ואם אצלו יום

 ט״ו אינו נחשב לפורים הוא תובע גם

 תובע את נזקי ממונו.

 ספק זה נפשט מדברי הפרמ״ג (א״א

 סק״ז), שכתב: ״ושלא בכוונה בעלמא

 חייב ובפורים מסתמא מוחלין״. וכן

 כתב ש״בפורים הוה כאנוס קצת״. הרי

 לנו שאין הפטור משום המזיק, הגם

 שהוא אנוס, (שהרי אדם חייב גם על נזק

 שעשה באונס, ורק באונס גמור מיפטר

 לדעת התוס' ריש המניח, ולהרמב״ן

 חייב גם בכה״ג. וכאן כתב שהוא רק

 ״אונס קצת״), אלא מפני שהניזק מסתמא

 מוחל על הזקי יום הפורים. א״כ כאשר

 הניזק אינו מחשיב את יום ט״ו ליום

 שיש בו שמחה יתירה כביום י״ד (ואף

 אם מחמירים לקרוא בו מגילה ולקיים

 מצוות היום, מ״מ לא מצינו שהחמירו

 להשתכר ולשמוח בו כביום י״ד. שהרי גם

 על חיוב השכרות ביום י״ד מצינו רבים

 שהמעיטו בעניינו,( עי' במאירי מגילה



 סימן נ״ג שמואל רכו ויאמר

 (ז׳, ב׳) וברמ״א (תרצ״ה, ב׳) בשם הב״י

 בשם הראשונים, וביד אפרים כתב שהגם

 שמצוה להשתכר, אין להרבות בזה באופן

 שלא יידע מימינו לשמאלו), אזי שפיר

 יכול לתובעו על היזק יום ט״ו. אמנם

 יתכן שאם הניזק בעצמו רקד ושמח עימם

 שמחה יתירה וחפץ בשמחה זו, יש להקל

 גם ביום זה. א״ד דכה״ג לא מוחלים,

 כיון דסו״ס יום ספק הוא ול״ח כפורים

 בבירור וע״כ בכה״ג לא מוחלים על הנזק.

 והדברים צריכים שאלת חכם.

 ב] ומנגד נראה שכאשר הרוקדים רקדו

 בעיר מוקפת חומה והם תושבי עיר

 הפרזים, יהיו פטורים מלשלם, למרות

 שהם עצמם אינם חייבים בשמחת פורים.

 ומפני שבעל הבית השמח ביום זה ע״פ

 דין, מחשיב גם אורחיו לברי שמחת

 הפורים ומסתמא מוחל על היזקו. אמנם

 הערני הרב יהושע גוטליב שיחי׳ שאפ״ל

 שכשהמזיק המחויב בשמחת הפורים,

 מזיק מתוך חיוב שמחתו, אזי מוחל הוא

 לו, אך בנידו״ד יתכן שאינו מוחל לו, כיון

 שהמזיק עצמו אינו חייב בשמחת פורים

 וא״כ הגם כשרוקד ושמח עם חוגגי

 הפורים, היה עליו לרסן את עצמו, וצ״ע.

 ג] הגה״ה: בספר משפטי התורה (ח״א

 סי׳ י׳) רצה לתלות את מחלוקת הפוסקים

 האם פטורים בפורים על נזקי גוף כנזקי

 ממון, בטעמא דפטור זה. שהפוטרים

 נזקי גוף סוברים שהוא מצד הפקר בי״ד

 וממילא הפקירו גם את נזקי גופו. אך

 הסוברים שהמזיק בשמחת פורים נפטר

 רק בנזקי ממון ולא בנזקי גוף, סוברים

 שהפטור משום מחילה, ובנזקי הגוף

 אנשים בד״כ אינם מוחלים.

ת אין שום הכרח שאכן זוהי ו ט ש פ  ב

 מחלוקתם. שהרי אפ״ל שנחלקו על מה

 ובמה תיקנו שמוחלים. האם גם על נזקי

 גוף או רק על נזק״מ. [ואדרבא, מצינו

 לאבא חלקיה בש״ס תענית שהעדיף את

 נזקי גופו על נזקי ממונו. אם כי יש לחלק

 בין המקרים]. אמנם מצאתי שהרמ״א

 בדרכי משה (תרצ״ו, ה׳) כתב בשם

 מהר״י ברי״ן שפטור הזיק בשמחת פורים

 הוא מפני ״דממון ניתן למחילה דהפקר

 בית דין הפקר״. א״כ לכאורה מצינו

 שהמהר״י ברי״ן נחלק עם הפרמ״ג בגדר

 הפטור. שלמהר״י ברי״ן הוא מטעם הפקר

 בי״ד ולהפרמ״ג משום מחילה, וכדברי

 ס׳ משפטי התורה. אך בזה הארני הרב

 אליהו שפירא שיחי׳ נכונה שגם למהר״י

 ברי״ן הוא משום מחילה. ורק בכדי שלא

 יאמרו הניזוקים שאנו יוצאים מהכלל,

 ואינו מוחלים. לכן אמרו שתיקנו שמאחר

 ומסתמא מוחלים על נזקי השמחה, לכן

 תיקנו שהפקר בי״ד הפקר וא״א לתבוע

 ע״ז כלל.

 ד] נידון זה אפשר לדונו גם להיפך,

 כשהמזיק מחויב בשמחת הפורים (כשהינו

 בן ירושלים) והניזק (שאינו בן ירושלים)

 פטור. ישמע חכם ויוסף לקח.

 ה] ושאלתי במכתב שאלה את מו״ר

 הגר״ח קניבסקי שליט״א האם השמח

 והזיק ביום פורים דשושן בעיר המסופקת,



 הימן כ״ז שמואל קלח ו יאמר

 האם חייב לשלם. והשיב: ״מסתבר שכיון דהמזיק או דהניזק, וכנ״ל. והשבני:

 שחייב בשמחה בב' הימים ממילא פטור״. ״מסתבר דאזלינן בתר המזיק״.

 ושאלתי האם אזלינן בתר יום הפורים



 ריח

 סימן נ״א

 מכירת חמץ באמצע השבת

 ערב פסח חל השנה בשבת ואנו

 אוכלים חמץ בשבת עצמה, כדי לקיים

 מצות ״לחם משנה״. בשטרות ״מכירת

 חמץ״ רושמים שאנו מוכרים את החמץ

 שברשותינו לגוי לפני כניסת השבת, כך

 שהחמץ שיישאר ברשותנו בשבת אינו

 נמכר לגוי ולפעמים ישנו חשש שיתפזרו

 פירורים וכדו׳ ואנו לא נמצאם וגם לא

 נמכרם לגוי. לפיכך עלתה הצעה למכור

 את כל החמץ ברשותנו ביום שישי,

 כאשר המכירה תחול בסוף זמן אכילת

 חמץ, בשבת בבוקר. מכירה זו תמכור

 גם את החמץ שנמצא בבתינו גם בשבת

 עצמה. נשתדל ביריעה קצרה זו להביא

 מספר פרורים בסוגיה:

 א] נפסק בשו״ע (סי׳ רמ״ג, רמ״ד,

 רנ״ב) שאסור לעשות קנין בשבת. מקור

 הדין הוא בביצה (ל״ז א׳) שאסרו לקנות

 ולמכור בשבת משום מקח וממכר, ופירש

 רש״י: ״מקח וממכר אסור מן המקרא

 דכתיב ״ממצוא חפצך ודבר דבר״, אי

 נמי מקח וממכר אתי לידי כתיבת שטרי

 מכירה״, עכ״ל.

ת רעק״א (קמא סימן קמ״ט)  ובתשובו

 נשאל הגרעק״א ז״ל מאחיו הגאון רבי

 בונים איגר זצ״ל האם המוכר חפץ בע״ש

 במשיכה או בכסף ואמר תקנה לך למחר,

 דבשבת נגמר הקנין. וכן מכר לו בער״ש

 במעכשו בתנאי שיעשה כך וכך, אי שרי

 לקיים התנאי במעשה בשבת, שעי״ז

 נתקיים הקנין למפרע בער״ש, דאפשר

 ושרי, דבאופן שהחלות קנין חל בשבת

 הא אינו מעשה בשבת אלא דנגמר מאליו,

 וכן במקיים תנאו דעושה מעשה, מ״מ הוי

 רק קיום התנאי, אבל המכר נגמר בער״ש

 למפרע, א״ד דאסור משום גמר הקנין

 בשבת או משום דמעשה קיום התנאי

 גורם לגמור הקנין (ועי׳ בזה בחידושי

 ר״ב איגר יומא יג, א).

 והגרעק״א ז״ל כ׳ בתחילה דלענין קנין

 שיחול בשבת ליכא איסורא מהא דכ׳

 התרומת הדשן (סי׳ רסט) בהא דאין פודין

 פדה״ב בשבת ולא אמרינן דיתן המעות

 לכהן בער״ש, דא״כ האיך יעשה עם

 הברכות והסעודה. והו״ד המג״א (בסי׳

 של״ט סק״ח). וחזינן דלולי החסרון

 דהברכות והסעודה היה שרי לפדות ע״י

 נתינת מעות לכהן בער״ש כדי שיחול

 הפדיון בשבת, וא״כ ה״ה למו״מ דמהני

 שיקנה בער״ש מעכשו בכדי שיחול

 בשבת. וסיים: ״ואך מ״מ צריך ראיה

 גדולה לזה מהש״ס״.
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 ובשו״ת אגרות משה (או״ח ח״ג סי'

 מ״ד) האריך לדחות ראיה זו וכ' דלאמיתן

 של דברים פדיון הבן אינו שייך כלל

 לפדייה ולמו״מ, דהא פדה״ב אינו

 ככל שאר פדיות כגון קדשים ומע״ש

 שהקדושה חלה על הפדיון ולא לפדיון

 פטר חמור שהפדיון סילק ממנו חובת

 העריפה והאיסוה״נ, דבן הבכור אין בו

 שום קדושה ואיסור וגם על הסלעים לא

 חל שום קדושה ואיסור, ולשמא בעלמא

 קראו הכתוב בלשון פדיון. ומש״כ הש״ך

 (יו״ד סי' ש״ה סקי״ב) דאסור לפדות

 בשבת משום דהוא כמו״מ, צ״ל דהיינו

 מחמת דדמי למו״מ בשמא, דהרי נקרא

 פדיון. ואין לומר דכוונת הש״ך היא

 דהכהן קונה הפדיון (ועי' מג״א סי' ש״ו

 סקט״ו), דהא קי״ל כר' יוסי בביצה י״ב

 שמוליכין אף תרו״מ לכהן וללוי ביו״ט

 אף דהכהן והלוי צריכים לקנות התרו״מ,

 עיש״ע. והגר״א בביאורו באו״ח סי'

 של״ט והמג״א בסי' ש״ז סקט״ו כ' לאסור

 פדה״ב בשבת משום פרעון חוב, ומ״מ כ'

 האגר״מ דהכא אינו כשאר פרעון חוב

 דשייך ביה כתיבה ומחיקה, כיון שהאב

 אינו חייב לכהן מאומה והוא דבר שאין

 עליו תובעין. ומ״מ לא מחלקים בזה,

 והאריך בזה, עי״ש, וכתב בסו״ד דבפודה

 בע״ש שיחול הפדיון למחר בשבת שהוא

 יום הל״א (זמן החיוב) אזי אין לאסור אלא

 בשעת קריאת השם דפדיון שהיא שעת

 העשיה, דאז בע״ש נותן לכהן ולמחר

 בשבת דחל החלות ל״ד כלל למו״מ, דהא

 אי״ז חלות דמכירה אלא חלות דקיום

 מצוה, שאינו שייך לאיסור מו״מ שהוא

 מעשה הוצאה מרשות לרשות דל״ש הכי,

 כיון דלא נשתנה ונעשה בבן מאומה ע״י

 פדיונו, והא דנקרא בשם פדיון ליכא, כיון

 דלא מתעסק בשבת בשום דבר, וע״כ

 שרי. וממילא ליכא לאשווי דינא לשאר

 מו״מ וקנין בשבת. עכתו״ד.

 והנה במש״כ האגר״מ דקודם פדיון הבן

 לית בהבן שום קדושה או איסוה״נ, כן הוא

 פשטות ד' הש״ס בבכורות י״ב א' דבכור

 אדם מותר בהנאה קודם פדיונו. ואמנם

 הערוה״ש (יו״ד סי' ש״ה סקל״ז) כתב

 בזה דבר חידוש, שכ' שרבים התפלאו על

 נוסח פדה״ב דשואל מאי בעית טפי, את

 הבן או את כסף פדיונו, דוכי היכי מצינו

 שהברירה היא ביד האב ליתן לכהן את

 הבן, והא להדיא פסק הרמ״א דאם האב

 רוצה ליתן לכהן את הבן דלא יצא י״ח

 פדיה. ועוד הקשה דמ״ש ביה לשון פדיה,

 דהא כל הפדיונות כהקדש וכמע״ש ופטר

 חמור הפדיון הוא תמורת הדבר עצמו

 ואם לא פדאו נשאר כהקדש והמע״ש

 מוליך לירושלים והחמור מערפין, וכן

 באמה העבריה דכתיב ״והפדה״ הוי

 תמורת גופה שלא תשתעבד עוד. אך

 בבכור אדם מה שייך לשון פדיון. וע״כ

 נקיט דכיון דבמצרים נתקדשו הבכורים,

 ממילא הוי קדושים לדורות כבכור בהמה

 וע״כ צריכים פדיון. וכ' וז״ל: ״והאמת

 כן הוא שהם קדושים לד' ככל הקדשים

 שאסור להם לעשות דבר חולין ואכילתם

 וכל מעשיהם בקדושה, וזה דכתיב בסו״פ

 בא ״והעברת כל פטר רחם וכל פטר שגר
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 בהמה וגו׳״, דפשטא דקרא ד״והעברת״

 קאי אבכור אדם, וכו׳. וידוע דדבר זה

 א״א לעמוד בו, לזאת נתנה התורה תקנה

 בפדיון, דעל ידי זה יוצאים מקדושתם,

 וזהו מאמר הכהן במאי בעית טפי וכו׳,

 כאומר אם נשאל לכל אב במה חפצך

 שבנך יהיה קודש ולא יוכל לעשות שום

 דבר חול, או לפדותו בה׳ סלעים וכו׳,

 עכ״ל.

 ובנוסח ברכת ״אשר קדש״ המובא

 בתיקון הגאונים המובא בראשונים איתא

 דחותמים הברכה באמירת ״מקדש בכורי

 ישראל״, וכן הוא באבודרהם. ומשמע

 מזה דאיכא כעין קדושה בבכורי ישראל

 וכד׳ הערוה״ש, וראה ג״כ בהגהות יד

 שאול שיישב בשם המפרשים המנהג

 שכ׳ הרמ״א יו״ד סי׳ שע״ד סעיף י״ד

 דאין מתאבלין על בן ראשון או בכור

 שמת לאדם, דטעם הנוהגים כן הוא מפני

 דבכור קדוש כהקדש ואינו שייך לאביו

 וממילא ל״ש ביה אבילות, וכן הובא

 טעם זה באהבת יונתן (על תרגום יונתן,

 בראשית לח, ד) ובתורה תמימה (שם),

 ועי׳ ס׳ אוצר פדה״ב לרי״ד ויסברג ז״ל

 (מבוא פרק ז׳). וא״כ להני דעות שייכא

 קדושת בכור אדם קודם פדיונו והפדיון

 מפקיע קדושתו. אולם פשוט דאי״ז דעת

 רוב מנין ובנין הפוסקים, וכדמשמע מד׳

 הש״ס, וכדלעיל.

 ולכאורה לא ראה רבנו בעל האגר״מ

 זצ״ל דברי שו״ת מהר״י ברונא (סי׳

 קכ״א) שכתב וז״ל: ״ואם יום ל״א בשבת,

 י״א [וציינו שם דכ״כ מהרי״ן ז״ל] דאין

 לפדות בשבת בכור אדם, דאין פודין

 את הקדשים בשבת משום דדומה למקח

 ולממכר, ואפילו ליתן המעות לכהן ביום

 ל׳ בערב שבת כדי שיחול הפדיון בשבת

 אפילו הכי אסור, דומיא דמקח וממכר

 דאסור ליתן מעות מע״ש ע״מ שלא יחול

 המקח אלא בשבת. וצ״ע דשמא לא דמי

 למקח וממכר, שהרי אם פודה בתוך

 ל׳ ע״מ שיחול הפדיון לאחר ל׳ מועיל

 הפדיון, ובמקח אינו קנוי, אם אומר לו

 הילך המעות ולא יהיה קנוי עד לאחר ל׳

 ולא יתחיל הקניה עתה ונתעכלו המעות

 תוך ל׳ יום אינו קנוי, וצ״ע בפ׳ האשה

 שנפלו (כתובות פ״ב ב׳) ובפ׳ הכותב (שם

 פו, ב) גבי משוך פרה ולא תקני עד לאחר

 ל׳ יום״, עכ״ל. הרי דס״ל לי״א שהביא

 מהר״י ברונא ז״ל דטעמא דאין פודין

 פדה״ב בשבת הוא משום דדמיא למקח

 וממכר כשאר קדשים שאין פודין אותם

 בשבת. וכמו״כ כ׳ בפירוש, לענין ספיקו

 דהגרעק״א, דא״א לפדותו בע״ש כדי

 שיחול בשבת. ומהר״י ברונא דלא הסכים

 עמהם ס״ל דסו״ס ל״ד למקח וממכר מפני

 דקני אף באופן שהקנה קודם ל׳ יום ולא

 כמו במקח וממכר.

 ובאמת אשתמיטיה לכאורה מהאגר״מ

 דברי התרומה״ד עצמו בריש התשובה

 אשר ממנה הוכיח הגרעק״א את ראייתו.

 דהתרומה״ד (סי׳ רס״ט) ביאר אמאי אין

 פודין פדה״ב בשבת, וכ׳ וז״ל: ״ונראה

 הדברים דטפי איכא למיגזר בהכי ממאי

 דגזרו רבנן דאין מקדישין ואין מעריכין
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 ביו״ט ואצ״ל בשבת משום גזירה דמקח

 וממכר כדאיתא בהדיא פ' בתרא דביצה

 (לז, א), ולפי מה שכתבו הגאונים [עי'

 תשובה״ג שע״ת סי' מ״ז] סדר הפדיון

 דשואל הכהן מאי בעית טפי בנך בכורך

 או ה' סלעים, כל כה״ג דמיא טובא לקנין

 ומכירה״, עכ״ל. ונמצא דהתרומה״ד

 עצמו ביאר דכיון דהכהן אומר מאי בעית

 ודמיא ללשון מקח וממכר, להכי נאסר

 לעשותו בשבת, כיון דצורת הפדייה

 דמיא לכל מקח וממכר. וממילא שפיר כ'

 הגרעק״א לדמותו לשאר קנינים האסורים

 בשבת, (וכמו דאסור להפקיר בשבת

 דדמיא למו״מ, אע״ג דל״ש ביה כתיבה.

 והיינו משום דהפקר עניינו הוצאה מיד

 בעליו. וה״נ בנדו״ד דכיון דהכהן מציג

 את הפדייה כפדיית וחליפי הבן, אע״פ

 דא״א להמירו בהשארתו אצל הכהן,

 וכנ״ל, מ״מ דמיא למו״מ גמור), ודו״ק.

 ב] והגרעק״א הוכיח בארוכה מד' הש״ס

 ביומא י״ג ב' גבי נשי הכה״ג דמגרש להו

 לתרוויהו, לחדא אמר הרי את מגורשת

 אם לא תמות חברתך ולחדא אמר לה הרי

 את מגורשת ע״מ שאכנס לבית הכנסת,

 וקשה למ״ל כולי האי לקדש ולגרש ולא

 לקדש האחרת בתנאי דאם תמות חברתך

 ולאשתו יגרש בתנאי ע״מ שאכנס ואי

 מייתה עייל לבהכנ״ס ומשויא ליה גיטא

 למפרע והאחרת נתקדשה ואי לא מייתה

 לא עייל לבהכנ״ס ולא נתגרשה והאחרת

 לא נתקדשה. ועי״ש בארוכה רבתא דמהכי

 מוכח דבין בתנאי ובין באומר שיחול

 בשבת הוי שבות ואסור. והאחרונים

 האריכו למעניתם בנדו״ד וכ' דמוכח

 דשרי להפריש תרו״מ בע״ש בכדי שיחול

 בשבת, עי' עירובין ל״ו ע״א ברש״י ותוס'

 שם. ויש שדחו דשאני תרו״מ דמשום

 כבוד שבת התירו להפריש כך. ועי' בכל

 זה בשו״ת עמודי אש סי' ה' ובשו״ת

 שאילות שמואל סי' כ״ו ובלוית חן עה״ת

 פרשת יתרו ובשו״ת תורת חסד ח״א סי'

 יג ובשו״ת עמק יהושע סי' ט' ובשו״ת

 כתב סופר או״ח סי' מ״ו, וראה בהערות

 עורכי שו״ע הגרעק״א שבהוצאת מכון

 המאור בארוכה נפלאה. ועי' חזו״א דמאי

 סי' ט' אות י״ב שהוכיח מדברי הר״ש

 בדמאי פ״ד מ״ד דהעושה קנין בער״ש

 בכדי שיחול בשבת דל״ח לשבות. וכן כ'

 לדינא בעמק יהושע ותורת חסד שם.

 ובשו״ת הר צבי ח״א סי' קכ״ו כ'
 הגרצפ״פ זצ״ל שגם לרעק״א כל איסור

 השבות הוא דוקא שיחול הקנין בשבת

 מצד הקונה, אך המקנה בלא״ה לא עושה

 מאומה בשבת, אחר שגמר את חלקו

 בער״ש. ולפי״ז תי' קושיות האחרונים

 מדיני הקדש ותרו״מ, דכה״ג אין קונה

 וממילא שרי לקנות בער״ש כדי שיחול

 בשבת. וראה בס' שביתת השבת סוף

 מלאכת זורע שדן בכעי״ז בארוכה והביא

 מכתב הגרצ״פ פראנק זצ״ל בזה, וכ'

 שם דבלוח א״י הדפיס הרימ״ט בשם

 הגרי״ח זוננפלד זצ״ל לאסור מכירת

 חמץ שיעשה הקנין בער״ש כדי שיחול

 בשבת, וכ' לדחות ולהתיר מהאי טעמא

 גופיה, דבמכירת חמץ איירי בקונה נכרי

 דל״ש ביה איסור מו״מ בשבת, עי״ש.



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 ואמנם לא ראה לכאו׳ דברי הגרעק״א ז״ל

 עצמו שכ׳ בגליונותיו לשו״ע או״ח של״ט

 דאיסור קנין בשבת הוא על המקנה ולא

 על הקונה וא״כ פשוט דבמש״כ בנדו״ד

 ס״ל להגרעק״א דהמקנה עובר באיסור

 ולא הקונה.

תי מביאים בשם שו״ת מהרש״ג  ג] וראי

 (סי׳ קי״ז) שהוכיח להתיר הדבר

 מהמבואר בשו״ע (חו״מ מ״ג) ששטר

 מכר או הלואה שתאריך חתימתו הוא

 בשבת, כשר. מפני שאנו תולין שאחרו

 את התאריך והוא נכתב מבעוד יום. והנה

 מאחר שקי״ל שתוקף קנין והלואה חלים

 בשעת התאריך הכתוב בשטר. א״כ נמצא

 שהקנין חל בשבת ונימא דודאי לא עשו

 איסור. אלא מוכח דשפיר דמי ואינו אסור

 לעשות כן, עכ״ד.

 ויש להעיר בב׳ אנפי׳: א] מי יימר לן

 דנימא דלא עשו איסור. אפשר וטעו בדבר

 ואכן החלו הקנין בשבת. והרי לדעת הרבה

 פוסקים אין בכך כלל איסור ומדוע שלא

 נאמר שגם כותבי השטר חשבו כן. וגם א״נ

 שידעו שאסור לעשות קנין כה״ג בשבת,

 אכתי י״ל שכותב השטר טעה בתאריך

 היום ורשם את תאריך השבת, [וכפי

 שקורה לרבים מאיתנו בכתיבת תאריכי

 צ׳קים, שאנו רושמים תאריכים לטווח

 ארוך ולפעמים התאריך יוצא בשבת]. ב]

 שטר שרשום בו תאריך אבסורדי, כתאריך

 של שבת, אפשר להסבירו בשני אופנים.

 או שנכתב קודם לשבת או שנכתב אחר

 השבת. וכאשר חז״ל קבעו בבירור שאנו

 מתייחסים אליו שנכתב קודם השבת

 ויאחרוהו, א״כ כאילו נרשם בשטר ״יום

 שישי״ ולא ״שבת״, ונמצא שהקנין

 חל כבר מער״ש. והיינו שאם ההלכה

 מתייחסת שהקנין והכתיבה נעשו יום

 קודם, א״כ כאילו נרשם בשטר בפירוש

 יום קודם, וממילא גם הקנין חל לחלוטין

 בער״ש, ודלא כראיית המהרש״ג ז״ל,

 ודו״ק בזה. ולכאורה המבחן לדברינו

 הוא כשנודע שהקונה או המקנה מתו

 בתחילת השבת. דלדברינו חל הקנין כבר

 אך להבנת המהרש״ג בטל הקנין.



 רכג

 הימן נ״ב

 מצוות לאו להנות ניתנו במצה

י מדוע מברכים ברכת ״המוציא״ ת ש ק ת  ה

 על אכילת כזית ראשון של מצה, בה יוצא

 ידי חובת מצות עשה של אכילת מצה,

 והרי קי״ל שמצוות לאו ליהנות ניתנו.

 ובשלמא לדעת הר״ן בנדרים ט״ו ב' דאי

 מתהניא אפא בהדי דמקיים את המצוה,

 מקרי הנאה. אך לדעת הרשב״א והנמוקי

 יוסף שם, וכביאור האחרונים בדבריו,

 אזי גם כשנהנה גופו בקיום המצוה (כמו

 בטובל בימות החמה), נאמר דמצוות לאו

 להנות ניתנו. וא״כ קשה מדוע לא נאמר

 שמצוות לאו להנות ניתנו למרות שבגופו

 נהנה מהמצוה ולא נברך על אכילת

 המצה.

 והנה דעת הירושלמי פ״ו דנזיר ה״א

 שיוצאים ידי חובת מצה בשעה שנהנה

 גרונו, וכ״ד החת״ס. ולדעת הלבוש

 (או״ח סי' תע״ה) יוצא ידי חובת המצוה

 כשממלא את כרסו בה, ועיין אמרי בינה

 דיני פסח סי' כ״ג. ולפי״ז י״ל דהכא ל״ש

 מצוות לאו להנות ניתנו, כיון שזוהי גופא

 המצוה, שיהנה ממנה, ובכה״ג מברך

 שפיר.

 עוד י״ל בזה דהנה הר״ן הוכיח את דבריו

 דבמידי דאיכא גם הנאת הגוף לא אמרינן

 דמצוות לאו להינות ניתנו מהא דאיתא

 בר״ה (כ״ח א') דהנודר הנאה מן המעיין

 טובל בו בימות הגשמים, אך לא בימות

 החמה. והמאירי בר״ה שם תירץ בזה שאף

 אם הנאת הגוף היתה מצטרפת להנאת

 קיום המצוה בשעת עשיית המצוה, הואיל

 ואין הגוף נהנה לאחר עשיית המצוה,

 מותרת הנאה זו. ומשא״כ בטבילה

 במעין בימות החמה, שבזה הגוף נהנה

 גם לאחר הטבילה, ע״י שנתקרר גופו.

 ועיין בשער המלך פ״א משופר בהאי

 עניינא. ולדברי המאירי קושיה מעיקרא

 ליתא, כיון שפשוט שבאכילת מצה נהנה

 גוף האדם גם לאחר מעשה האכילה,

 בכך ששבע מאכילתו, וכה״ג לכו״ע לא

 אמרינן דמצוות לאו להנות ניתנו. ועם

 חתימת הספר מצאתי דברי המנ״ח מצוה

 ו' אות ז' דכתב דקי״ל דמצוות לאו להנות

 ניתנו,ויש מהראשונים סוברים דאפילו

 כי איכא הנאת הגוף עם המצוה ג״כ לאו

 להנות ניתנו,כר״נ נדרים ט״ו ב'.וקשה

 לפי״ז בנודר הנאה ממצה שכתב המג״א

 דאסור לאכול מצה,עי' סי' תפ״ה סק״ב,

 מ״ט יאסר הא מצות לאו להנות ניתנו.

 וי״ל על פי דברי השער המלך בהלכות

 לולב פ״ח ה״א דהיכא שההנאה נמשכת

 אחרי המצוה אסור.ומקורו מעירובין

 ל״א א' ע״ש.וא״כ י״ל ג״כ כאן דתיכף



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 כשבלע קיים המצוה והנאתו נמשכת כל

 זמן שהוא במעים, והמצוה אינו אלא

 רק בשעת הבליעה לבד והנאתו כל זמן

 שמונח בבני מעים והוי שפיר הנאה ולא

 שייך מצוות לל״נ, עכ״ד ועיין בס׳ כללי

 המצוות להגרצ״י רבינוביץ׳ תאומים

 אב״ד ראגאלי עמוד קכ״ד. ושמחתי

 מאד.

 והנה התוספות בקידושין ל״ח הקשו

 אמאי לא ידחה הל״ת דחדש מפני עשה

 דאכילת חמץ. וראיתי מקשים דאמאי

 הקשו התוס׳ מצד עשה דוחה ל״ת,

 תיפו״ל דיהיה שרי לאכול מצת חדש מפני

 דמצוות לאו להנות ניתנו. ויעויין בשו״ת

 שערי חיים לידידי הר״ח רוטר שהזכיר

 שאלה זו ודן בה בטוב טעם. ולדברינו

 יומתק שפיר דכה״ג ליתא להאי דינא

 דמצוות לאו להנות ניתנו, וכמשנ״ת.

 שוב שמחתי באומרים לי שבהגדה של

 פסח ״מנחת אשר״ (להגר״א וויס, עמוד

 שי״ח) הביא שאלתנו הראשונה בשם

 הגר״י הוטנר זצ״ל וכתב לתרץ ע״ז

 בזה״ל: דמ״מ יש באכילתו הנאה מוחשית

 במציאות וא״א להתעלם מהמציאות. וכל

 האוכל ונהנה חייב לברך על אכילת הגוף,

 אלא דלגבי איסורי הנאה אמרו דקיום

 מצוה לא חשוב הנאה, ואי״ז ענין כלל

 לברכות הנהנין, עכ״ד. ודודי הגרא״ש

 מאיר העיר ע״ז מדברי הקיצוש״ע שכתב

 שאין מברכים ״שהחיינו״ על הוצאת

 ספרים חדשים, כיון שמצוות לאו להנות

 ניתנו. וכן ראיתי בספר הליכות שלמה

 (ח״א אות ט״ו) שהגרש״ז אוירבך זצ״ל

 דן לגבי ברכת שהחיינו על רכישת תפילין

 ונקיט דאף דמצוות לאו להנות ניתנו,

 היינו דוקא בקונה במעותיו, אך לא

 במתנה וכו׳. וחזינן דס״ל דמלל״נ שייך

 גם במצות ודינים שאינם קשורים לאיסורי

 הנאה.

 ומו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א כתב לי

 על נידון שאלתנו כך: הנאת מצוה אין

 נקראת הנאת הגוף אלא הנאה המחייבת.

 אבל מ״מ הנאה היא ומברכין.



 רכה

 הימן נ״ג

 אכילת מצת מצוה בלא ברכה

 שאלה: אכל כזית מצה ובירך עליו

 ״על אכילת מצה״, אך לא בירך ברכת

 ״המוציא לחם מן הארץ״. האם יצא ידי

 מצות אכילת מצה?

 תשובה: א] הגאון רבי שלמה קלוגר ז״ל

 כתב בשו״ת האלף לך שלמה (או״ח סי'

 שכ״א) וז״ל: ״נלפענ״ד שאם אכל מצה

 בלי ברכת המוציא תחילה, דאינו יוצא

 בו. כיון דאסור לאכול בלי ברכה, ואמרו

 חז״ל כל הנהנה מהעוה״ז בלי ברכה

 כאילו גוזל את אביו וכו'. נמצא דהאכילה

 באיסור הוי מצוה הבאה בעבירה כמו

 במצה גזולה שאינו יוצא בה. ואף באיסור

 דרבנן אמרינן מצוה הבאה בעבירה,

 כמו שמשמע בכמה דוכתא וכו'״, עכ״ל

 הגרש״ק. ודבריו לכאורה תמוהים.

 ב] נודעים דברי התוספות בסוכה (ל,

 א ד״ה משום) דמצוה הבאה בעבירה

 הגדרתה היא שמחמת העבירה באה

 המצוה שיוצא בה. ואילולי העבירה לא

 היתה מתקיימת העבירה בידו. אך במקום

 שגם לולי העבירה היה יכול לקיים

 המצוה, לא נחשב למהב״ע. וכן בירושלמי

 שבת פי״ג ה״ג הקשה על הדין שהקורע

 בשבת יצא ידי קריעה דמאי שנא דין זה

 ממצוה גזולה שנאמר שלא יוצאים בה

 י״ח מצה. ותי' הירושלמי: ״אמר לון תמן

 גופה עבירה, ברם הכא הוא עבר עבירה.

 כך אני אומר (=היינו בלשון שאלה=)

 הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים

 אינו יוצא בה ידי חובתו בפסח״. והיינו

 שכשהמצוה באה מחמת העבירה, כגזל

 מצה, הוי מצהב״ע. אך כשהמצוה היתה

 נעשית גם ללא העבירה, וכגון שהיה

 אוכלנה מבלי לצאת מרה״י לרה״ר,

 אי״ז מצהב״ע. ורבים האריכו למעניתם

 בפירוש דברי התוס' והירושלמי, והאם

 דרכיהם שוות המה. ובתורת חסד או״ח

 סי' ל״א ובבנין ציון סי' מ״א פירשו

 דדעת הירושלמי היא דלא אמרינן מצוה

 הבאה בעבירה אלא רק כשגוף הדבר הוא

 בעבירה, וכגזל, שהחפץ עצמו נחשב

 לחפץ אסור. אך במקום שהעבירה אינה

 בגוף החפצא, אלא רק הפעולה אסורה,

 כמוציא מצה לרה״ר וכקורע בשבת, אזי

 לא אמרי' דמצהב״ע. ולפי״ז יש לידע

 ולדון האם דבר מאכל שלא בירכו עליו

 נחשב לחפץ אסור, או שאיסורו אינו

 קשור למאכל עצמו.

 דין זה עלינו לברר באם נדע אל נכון

 האם הא דאמרינן בברכות (לה, א) דכל

 הנהנה מן העוה״ז בלא ברכה מעל או

 גזל מהקב״ה, היינו דהברכה מתירה את



 סימן נ״ג שמואל רכו ויאמר

 האכילה ואילולי הברכה החפץ כהקדש

 וכממון שאינו שלו. א״ד דברכת הנהנין

 גדרה כברכת המצוות, שחובה לברך

 קודם האכילה, ורק אסרו לאכול בלא

 הברכה כדי לחזק חובת הברכה.

 ובדבר זה נחלקו רבותינו מצוקי ארץ.

 דעת המהרש״א בפסחים (קב, א) שבספק

 ברכות הנהנין צריך לברך כיון דאסור

 בלא ברכה וכאילו מעל, וע״כ בזה אא״ל

 דברכות אינן מעכבות. והיינו דס״ל דכל

 עוד שלא בירך נחשב המאכל לממון

 הקדש או כגוזל מהקב״ה. ובס׳ עבודת

 משא הביא דהמאירי והכלבו ועוד

 ראשונים נקטו לדינא כדברי המהרש״א.

 אמנם האבני נזר (או״ח סי׳ לו) ובס׳

 מנחת שלמה (ח״א סי׳ י״ח) הקשו ע״ד

 המהרש״א וע״כ פירשו שברכת הנהנין

 דומה לברכת המצוות אך המאכל אינו

 כשייך להקדש והברכה אינה מתירתו.

 ואגב אבוא העיר״ה דמרן הגרש״ז

 אוירבך זי״ע העיר במנחת שלמה שם דאם

 כד׳ המהרש״א אזי אונן שפטור מהמצוות

 ומחויב בדיני איסור יתחייב לברך ברכות

 הנהנין קודם שיאכל. דאל״כ אין לו מתיר

 לאכילתו, ובדיני איסור אף אונן חייב, וזה

 לא שמענו. והערני דודי הגרא״ש מאיר

 שליט״א דאכן אה״נ והכלבו בהלכות

 אבל (וכן האורחות חיים להרא״ש)

 נקטו כשיטתם דאונן צריך לברך על

 המזון, ומפני שאסור לאכול בלא ברכה.

 וממש סמוך ונראה להסתלקותו של רבנו

 הגרש״ז אוירבך זצ״ל, בהגיעו לישיבה״ק

 קול תורה לתפילת יוכ״ק בער״ח אדר

 התשנ״ד, שטחתי לפניו דברים אלו, ושמח

 מרן זצ״ל במאד בחדוותא דאורייתא.

 והוסיף מרן זי״ע במתיקותו הנודעת

 שבלאו הכי דברי המהרש״א קשים למאד,

 ושהאם אילם שאינו יכול לברך, אינו יכול

 לאכול?! - תנצב״ה.

 סוף דבר למדנו שהדבר שנוי במחלוקת.

 והנה אם נפרש דהגדר דמצהב״ע היינו

 שהחפץ עצמו חשוב כחפץ אסור, א״כ

 לדעת הכלבו והמהרש״א וסיעתם נחשבת

 מצה שאכלוה בלא ברכה למצה אסורה

 וצדקו דברי הגר״ש קלוגר זי״ע. אמנם

 לד׳ האבנ״ז וסיעתו אי״ז חפצא דאיסורא

 והאיסור שלא בירך הוא איסור צדדי, ובזה

 לא אמרינן מצהב״ע, ודלא כהגרש״ק.

ם כ״ז דוקא אם נגדיר מצהב״ע  אמנ

 כנ״ל. אך אם ההגדרה היא שהחפץ בא

 לידו ע״י העבירה, וכלולב הגזול, וכפי

 פשטות ד׳ התוס׳ ונו״כ. א״כ יש לדון האם

 להסוברים שהברכה מתירה את המאכל,

 נחשב המאכל מקודם כחפץ גזול שלולי

 הברכה לא אתי לידיה. א״ד דדוקא בגזל

 אמרינן מצהב״ע, משום שכלל לא היה

 באפשרות הגוזל לקבלו לולי הגזילה.

 ומשא״כ במצוה זו, ששפיר יכול היה

 לברך עליה ולקנות גם כלפי שמיא. וכן

 נראה פשוט, ותפוס לשון אחרון.

 והנה התוס׳ הקשו בסוף דבריהם, וז״ל:

 ״ומיהו תימה בפרק כל שעה דתניא אין

 יוצא ידי מצה בטבל ודריש לה מקרא,

 תיפוק ליה משום מצהב״ע, דקא אכיל



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 איסורא ונפיק ידי מצה״, עכ״ל. והרמב״ן

 בפסחים (לה, א) עמד ג״כ על שאלה זו

 וכתב: ״ויש לי לתרץ שאין בטבל דין

 מצהב״ע מפני שבידו לתקן, כדאמרי'

 במסכת ביצה טבל מוכן הוא אצל שבת,

 שאם עבר ותיקנו מתוקן״, עכ״ל. וההבנה

 בד' הרמב״ן היא לכאורה דדבר שאפשר

 לתקנו בקל והוא בידו, אזי אין הדבר

 נחשב לחפצא דאיסורא, והאיסור הוא

 סה״כ איסור צדדי. ולפי״ז פשוט דכן הוא

 בברכה על המצה, שמכיון ושפיר יכול

 לתקן המאכל בברכתו ל״ח מצהב״ע.

 אמנם התוס' דלא תירצו כהרמב״ן נראה

 דלא נחתו להאי סברה. וגם הרמב״ן עצמו

 נטה בסוף דבריו מפירוש זה וכתב לתרץ

 תירוץ אחר, עי״ש.

 ג] עוד י״ל דהכא נחשב למצהב״ע

 לפימש״כ המפרשים (חמדת שלמה או״ח

 ע״ג, שפת אמת סוכה ל, א, ועוד) בדעת

 התוס', שכשהעבירה נמשכת גם בשעת

 עשיית המצוה, נחשב המעשה למצוה

 הבאה בעבירה, הגם כשיכול היה לקיים

 המצוה מבלי לעשות עבירה, עכ״ד.

 ולפי״ז י״ל דמכיון והכא עובר עבירה

 בכל רגע שאוכל את הכזית מצה, נחשב

 כמצהב״ע.

 ואכתי אפשר לפלפל בזה, דהא לדברי

 הירושלמי פ״ו דנזיר (הלכה א') יוצאים

 י״ח מצה בהנאת גרונו, וכן דעת החת״ס

 בחידושיו על ס' ר״י מיגש לשבועות.

 ולדעת הלבוש (או״ח סי' תע״ה)

 כשממלא את כרסו אז יוצא י״ח מצה,

 ועיין באמרי בינה דיני פסח סי' כ״ג שדן

 בדברים. וא״כ י״ל דהא עבירת אי הברכה

 הינה בשעה שתחב את המאכל לפיו ולא

 לאחר מכן, כשהגיע לגרונו או לכרסו,

 שאז נחשב כאנוס, ולא מברכים כלל על

 מזון שבמעיו. ואילו מצות מצה מקיים רק

 בשעה שהמצה באה לגרונו או לכרסו.

 וכמובן שכל זה בגדר פיטפוטי דאורייתא

 טבין. שהרי הסברה ברורה היא שאף לד'

 המהרש״א אין מניעת הברכה עושאתו

 להמאכל לחפצא דאיסורא וגם העבירה

 אינה כחלק מהמצוה אלא כאיסור צדדי.

 כנלענ״ד, ולפיכך לא ירדתי לסוף עומק

 דעת הגר״ש קלוגר זצ״ל בענין זה, וצ״ע.



 רכח

 סימן נ״ד

 בענין משתכר באיסוה״נ דפסח והמסתעף
 ספירת מלאי חמץ בפסח ברשת-מזון

י ממנהל סניף צרכנית מזון פה ת ל א ש  נ

 בעירנו יצ״ו בדבר דרישת מנהלי רשת

 הצרכניות הדורשים מהם לערוך ספירת

 מלאי בכל חודש לועזי, ותאריך תחילת

 החודש הלועזי חל באחד מימי חוה״מ

 פסח והעובדות נדרשות לספור גם את

 מוצרי החמץ אשר נמכרו לנכרי בער״פ,

 והמציאות היא שהעובבדות שסופרות

 המלאי אינן עובדות בד״כ בימי חוה״מ,

 ואם יבואו בחוה״מ ע״מ לספור מוצרי

 הצרכניה יהיה זה רק לצורך ספירת מלאי

 זאת. והשאלה היא האם שרי לערוך

 ספירת מוצרים זו בחוהמ״פ ולכלול בה

 גם את מוצרי החמץ שנמכרו לנכרי.

 א) כתב המרדכי בפ״ב דפסחים רמז

 תקפ״ז וז״ל: מעשה בא לפני הר״ש

 משאנץ בישראל ונכרי שהיו שותפין

 בתנור ולישראל היו לו נכרי אחד שהיה

 גזבר שלו ואופה עבורו ובא האופה גזבר

 של ישראל והביא לישראל ב׳ ככרות

 במוצאי פסח, מה שהשביח לו תנור שלו

 כפי כל התנורים שבעיר ואסור לו לקבלם.

 ולא מיבעיא האי חמץ דאסור שזכה בו

 הישראל בשביל שכר תנורו שכן מנהגם

 וה״ל חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח,

 אלא אפי׳ מעות לקבל בשבילו אסור,

 דכיון דחמץ של ישראל בפסח אסור

 בהנאה, ה״ל משתכר באיסוה״נ, דאפי׳

 חמצו של נכרים בפסח אסור לישראל

 ליהנות ממנו, אע״ג דלענין בל יראה ובל

 ימצא אינו עובר עליו בשל אחרים, מ״מ

 בפסח אסור ליהנות, דלא יאכל כתיב,

 דמשמע אחד איסור אכילה ואחד איסור

 הנאה. ומיהו אם קיבל הישראל כבר

 המעות, מותר ליהנות מהן, כדתנן מכרן

 וקידש בדמיהן מקודשת.

 ודברי המרדכי הנ״ל נפסקו בטושו״ע

 ת״נ ד׳, עי״ש דפסק השו״ע שאסור

 להשתכר באיסורי הנאה בפסח.

 ובשו״ע לקמן סעיף ז׳ איתא: אסור

 להשכיר כלי לאינו יהודי בפסח, כדי

 שיבשל בו חמץ. אבל משכיר לו חמור

 להביא עליו חמץ. וכתב ע״ז המשנ״ב:

 והקשו האחרונים דליאסר בין בכלי בין

 בחמור משום משתכר מאיסורי הנאה

 שאסור לכתחלה, וכמ״ש בסעיפים

 הקודמים. ומסקי דדין זה הוא להאי שיטה

 דאין איסור להשתכר באיסורי הנאה רק

 בע״ז וכדו׳. אבל לפי מה דנקטינן להחמיר

 לאסור להשתכר לכתחלה בכל מקום, ה״ה

 דאסור גם לגבי חמור להביא עליו חמץ,



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 עכ״ל. ובהמשך כ' דאסור דוקא כשאמר לו

 בפירוש שמשכירו כדי להביא עליו חמץ.

 ולעיל (בסעיף ד') נקיט המ״ב בשעה״צ

 דכתב לאסור משום משתכר באיסוה״נ

 דוקא לשיטת המג״א והגר״א ועוד איזה

 אחרונים דמסקי לאיסור בזה לקמן בסעיף

 ז', וכדעת הרמ״א בהג״ה סעיף ו'. אבל

 באמת דעת המחבר בעצמו לקמן בסעיף

 ז' מוכח דס״ל כדעת הפוסקים שמקילים

 בזה. עכ״ד ועיש״ע.

 ולפי כל זה, דחזי' דאיכא דעות רבות

 דס״ל דאסור להשתכר באיסוה״נ דחמץ,

 יש לדון האם שייכא להכא. דהנה ככל

 שיהיו יותר מוצרים לספירת המלאי, כך

 יתווספו לה שעות עבודה. ונמצא שבחלק

 משעות עבודתה משתכרת ממש מספירת

 החמץ, ולכאו' הוי משתכר באיסוה״נ.

 ובשדי חמד (מערכת חמץ ומצה סי' א'

 אות כא) הביא בשם ס' פרי צדיק להגר״י

 בלאזער נ״ע שדן האם שרי לישראל

 להשכיר עצמו לנכרי לעשות מלאכה

 בחמצו של הנכרי. ודן בדבר מדין רוצה

 בקיומו, ולבסוף מסיק דאף א״נ דכה״ג לא

 הוי רוצה בקיומו, מ״מ הרי הוא משתכר

 באיסורי הנאה. וע״ע סידור פסח כהלכתו

 פ״י סק״ו אות א'. וכפי שציין לי בזה

 הגהמ״ח מרא דאתרא פק״ק שליט״א.

ם אכתי י״ל דשאני הכא דלא נשכרה  אמנ

 לצורך החמץ גרידא, אלא לצורך ספירת

 המלאי הכללית של הצרכניה, ומוצרי

 החמץ אינם אלא חלק (ואולי חלק מזערי)

 של החנות. ואפשר דכה״ג לא נחשב

 למשתכר מאיסוה״נ, כיון שהשכר הוא

 שכר כללי.

 והגר״ש קלוגר ז״ל בשו״ת האלף לך

 שלמה סי' רס״ג נשאל בדין השומר

 ומקבל שכר בשמירת התבואה, כאשר

 מעורב בה חמץ. והשיב וז״ל: נראה

 דמותר, כיון דהחמץ ניכר ואפשר להפריד

 האיסור מן ההיתר, א״כ לא נאסר ההיתר

 ע״י האיסור, והוא לחודיה קאי וההוא

 לחודיה קאי, וא״כ השכר שמקבל הוי

 עבור ההיתר. אבל בשביל שמירת האיסור

 לבד ודאי אסור לקבל שכר, עכ״ל. ואם

 כי לכאורה נפשטה שאלתנו מדברי

 הגרש״ק. אך עדיין אולי י״ל דשאני

 התם שסכום השמירה הוא כולל, אך

 כאן הלא המשכורת משולמת לפי שעות

 ספירת המלאי. ונמצא שחלק מהזמן יוחד

 לספירת מוצרי החמץ, וצ״ע.

 ואולי יש להתיר הדבר עפמש״כ בס'

 שערים המצוינים בהלכה על קיצוש״ע

 סי' קי״ז סקי״ג שהמקבל שכר חדשי מותר

 לו לקבל שכר עבור סידור החשבונות,

 כשחלק מהחשבונות הם חשבונות חמץ.

 ומפני ששכר סידור חשבונות החמץ ניתן

 לו בהבלעת שאר ימי החודש. וע״ע שע״ת

 ובשו״ת דובב מישרים ח״א סי' מ, ואינו

 תח״י כעת חיה.

 והנה בכל זה נדברנו בענין משתכר

 באיסוה״נ של העובדת האמונה על ספירת

 המלאי. ועתה יש גם לדון האם בעלי

 הצרכניה נחשב ג״כ להם שמשתכרים

 מאיסוה״נ. ודודי ידידי הגרא״ש מאיר



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 שליט״א רצה לומר שהם הלא אינם

 מרויחים ממש מספירת המלאי. אלא דע״י

 הספירה והסידור מתבררים להם ענינים

 במכירה, ויודעים לכלכל צרכיהם וכו׳,

 לידע כמה נמכר וכמה סחורה יש להזמין

 וכדו׳. וזה לא נחשב למשתכר מאיסוה״נ.

 וכן הדעת נוטה, וכך הסכים לזה מרא

 דאתרא הגרש״ז גרוסמן שליט״א, מח״ס

 סידור פסח הנזכר.

 ב) עוד נראה לדון בזה קצת מדין ״רוצה

 בקיומו״, ובזה החילותי בס״ד.

 בע״ז (לב, א) דנו לגבי חרס הדרייני מהו

 לסמוך בהן כרעי המיטה. רוצה בקיומו

 ע״י ד״א שרי או אסור וכו׳. ופרש״י: ע״י

 ד״א. ישראל רוצה בקיומו של יין נסך ולא

 בשבילו אלא בשביל החרס ולסמיכה,

 עכ״ל. ובהמשך הגמ׳ איכא מ״ד דרוצה

 בקיומו ע״י דבר אחר אסור. ובתוד״ה

 והא בסוה״ד כתב דפסקינן הלכתא

 כמאן דאסר. הלכך יש פוסקים דצריך

 ליזהר שלא לעשות שום תשמיש בכלים

 הבלועים חמץ בפסח משום דהוי רוצה

 בקיומו, עי״ש. והפוסקים הוכיחו מדברי

 התוס׳ דס״ל דהאי גזירת חז״ל דרוצה

 בקיומו נאמר גם גבי איסוה״נ דחמץ.

 וכ״פ הטושו״ע (או״ח תנ, ז) שאסור

 להשכיר כלים לגוי בפסח שיבשל בהם

 חמץ, מפני שרוצה בקיומו של איסור ע״י

 דבר אחר שלא יבקע הכלי. אמנם לדעת

 הפרי חדש (שם) והרדב״ז (ח״א סי׳ ר״מ)

 ליתא לדינא דרוצה בקיומו בחמץ בפסח,

 וכבר האריכו בדבר בדברי הפוסקים, עי׳

 נו״כ השו״ע ובשו״ת יהודה יעלה ח״א

 או״ח סי׳ צ״ט ובעוד דוכתין.

 ולפי״ז יש לדון שיהיה אסור לסופרי

 המלאי לעשות כן בפסח ולהשתכר מכך,

 משום שחפצים בשכר ספירת המלאי של

 החמץ ונמצא שרוצים בקיום החמץ.

 והנה דין רוצה בקיומו מצינו גבי ע״ז

 גם באיסוה״נ שכלל אינו שלו, וכבע״ז

 (סד, א). דאיתא שם: ישראל שהיה נושה

 בעכו״ם מנה ומכר עבודת כוכבים והביא

 לו, יין נסך והביא לו, אסור וכו׳ דהוה

 ליה כי רוצה בקיומו, עכ״ל הש״ס. וחזינן

 שאיסור רוצה בקיומו שייך גם בממון

 הנכרי, והעיקר הוא שהישראל לא ירצה

 שיהיה בעולם ע״ז. וכן מצינו בע״ז (סג,

 ב) מיבעיא להו שכרו לשבור ביין נסך

 מהו (ופרש״י: לשבר חבית ולשפוך את

 היין), מי אמרינן כיון דרוצה בקיומו

 אסור או דלמא כל למעוטי תיפלה שפיר

 דמי. ופרש״י: דמי אמרינן כיון דישראל

 זה רוצה בקיומן של חביות האלו שלא

 ישתברו עכשו מאליהם עד ששברם הוא

 ויטול שכרם אסור, עכ״ל. וחזינן לכאורה

 ששייך לאסור משום רוצה בקיומן הגם

 שלא מדובר כלל בממון איסוה״נ שלו אלא

 של הנכרי. ובכ״ז מכיון ורוצה שאיסוה״נ

 יישאר בינתים ברשות הגוי, הוי רוצה

 בקיומו ואסור. ומ״מ עדיין לכלל ראיה

 לא הגענו, דאפ״ל דשאני התם שהיהודי

 עצמו מתעסק עם חביות היי״נ עצמן או

 שהנכרי עצמו מתעסק ביי״נ כדי לשלם

 לישראל, ומשא״כ הכא שהישראל רק



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 סופר חמץ של נכרי.

 ונראה להביא ב' חידושי דינים שיצאו

 מקן קולמסא דהחת״ס ז״ל, ולסלסל

 בדברים ולומר דעפ״ד ז״ל אין מקום

 לומר דהכא איכא דינא דרוצה בקיומו.

 החת״ס בח״א (או״ח סי' קכ״ח) כתב

 וז״ל: ״בלא״ה אין שכר שימור אסור

 אלא דהוה כרוצה בקיומו של איסור,

 כגון בעבודה זרה שמצוה למהר לבער.

 ועי' פנ״י חולין ח' גבי סכין של ע״ז

 ובחמץ שמצוה לבערו ובכלאים דמקיים

 לוקה״, עכ״ל. ובח״ב (יו״ד סי' צ״ח)

 כתב וז״ל: ״ולולי שהתוס' בע״ז (ל״ב

 ע״א סוד״ה והא הכא) מדמה חמץ ובשר

 בחלב לעבודה זרה לענין רוצה בקיומו,

 הייתי אומר דעכ״פ בב״ח לא דמי כלל.

 דל״ש איסור רוצה בקיומו אלא באיסורים

 שמצוה לבערם מן העולם, וכגון ע״ז

 וחמץ בפסח וכו', אבל בב״ח אין שום

 מצוה לבערו מן העולם וכו'״, עכ״ל.

 ובסוף דבריו כתב: ״וכעת מצאתי בספר

 שחיבר הגאון מליסא על הלכות פסח שם

 שכיוונתי לדעתו ושמחתי״, עכ״ל.

 ולפי״ד נראה דהכא, כיון שעובדי

 הצרכניה אינם מצווים כלל לבער את

 חמצו של הגוי, שהרי נמכר הוא לנכרי.

 א״כ אין כל חסרון של רוצה בקיומו

 בנידו״ד. וכן ראיתי בשו״ת אורח משפט

 להרב דיפו ז״ל (או״ח סי' פ״ו) לענין

 יהודים באמריקה שמוכרים את חמצם

 לנכרי קודם הפסח, אך עוסקים בעצמם

 בהחמץ בפסח. וכ' דאף דהדבר אסור

 למאד ויש להתריע ולזעוק ע״כ. מ״מ

 מדין רוצה בקיומו ליתא, ומשום דלא

 מצינו שקנסו חז״ל על דבר שרוצה

 בקיומו באופן שלא עובר עליו בבל יראה

 ובל ימצא. ומאחר שהחמץ נמכר כבר

 לנכרי, ממילא הישראל אינו עובר עליו

 כלל. (ועי״ש במש״כ לענין האם מו״מ

 בחמץ זה נחשב להערמה במכירה). וא״כ

 ה״ה בנידו״ד.

ם עצם דימוי החת״ס מע״ז לחמץ,  אמנ

 צ״ע לדידי אני עני. דמה ענין ביעור ע״ז,

 אשר נצטווינו לבער כל ע״ז מן העולם

 וגם ע״ז ויי״נ דנכרים, לבין חמץ. דאנו

 מצווים לבער רק את חמץ הישראל, אך

 לא את חמץ הנכרי. וא״כ מהו הדמיון

 שבין רוצה בקיום דבר ע״ז שמצוה

 לבערו, לבין ביעור החמץ שאין מצוה

 לבערו, דשל נכרי הוא.

 והנה מצינו ב' ביאורים וגדרים בדין רוצה

 בקיומו. א] דעניינו דמכיון ואנו מצווים

 לבער הע״ז והיי״נ, להכי אל לנו לרצות

 בקיום הע״ז. וכ״נ מדברי רש״י בע״ז

 (סד, א ד״ה רבנן). ב] רוצה בקיומו יסודו

 הוספה לדין איסוה״נ. והיינו שבנוסף

 לאיסור ההנאה, התווסף לנו איסור להנות

 ולרצות שהדבר הקיים יהיה בעולם. ובס'

 מקור חיים להגאון בעל הנתיבהמ״ש (סי'

 ת״נ) נראה שייסד כן. ונראה מדבריו, לפום

 מיעוט הבנתי הקלושה, דחילק בין רוצה

 בקיומו דע״ז לרוצה בקיומו דפסח. דדין

 רוצב״ק בע״ז עניינו דמאחר ועלינו לבער

 כל ע״ז שבעולם, לכן נאסר עלינו להיות
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 זקוקים לה גם באופן שלא נרויח ממנה

 אלא רק נימנע מהפסד ממון. אך דין רוצה

 בקיומו דחמץ עניינו כעין איסוה״נ (ולא

 משום שמצוה עלינו לבער חמץ נכרי

 אלא דכשם שחמץ אסור לנו בהנאה, כך

 התווסף דין חז״ל שאסור לנו גם לרצות

 בקיום חמץ הנכרי), ולפי״ז שרי לרצות

 בקיום חמץ שלא מרויח ממנו אלא רק

 מונע על ידו הפסד ממון. דהפסד ממון

 לא נחשב להנאה, וכדמצינו בפ״ו דב״ק

 בסוגיה דמבריח ארי. (ולקמן נעסוק בענין

 זה).

 סו״ד אנו למדים שאם הגדרת רוצה

 בקיומו היינו כעין איסוה״נ. א״כ גם

 מדברים שאין אנו מצווים לבערם, אל

 לנו לרצות בקיומם. וכמש״כ הטושו״ע

 שאסור להשכיר לנכרי כלי לפסח לבשל

 בו חמץ, מפני שרוצה בקיום החמץ כדי

 שלא יתבקע הכלי. וא״כ אף דאין אנו

 מצווים על חמצו דהנכרי. מ״מ אסור

 לן לרצות בקיום חמצו במקום דאיכא

 נפקותא לטיבותיה לדידן. ואם גדר רוצה

 בקיומו הוא כדי שהישראל ידאג לביטול

 הע״ז, א״כ זהו שייכא דוקא בע״ז ולא

 בחמץ בפסח, וכמש״כ הפר״ח בסי׳ ת״נ,

 ועי׳ נשמת אדם הלכות פסח סי׳ ו׳. וא״כ

 ממ״נ דברי החת״ס אינם ברורים כל צרכם.

 וגם מש״כ דהגאון מליסא כתב כדבריו,

 הראנו לדעת ששונים דבריהם, וצ״ע.

 והחת״ס בתשובה להגר״ב איגר ז״ל

 (ח״א או״ח סי׳ קט״ז) כתב וז״ל: ומה

 דבדיק לן מחותני הגאון נ״י על דברת

 המג״א סי׳ תמ״ח סק״ה דבנותן חמצו

 ע״מ להחזיר ליכא אלא משום חומרא

 דחמץ, אבל מעיקר הדין שרי. וקשה הא

 רוצה בקיומו של חמץ שאם יאבד באונס

 פטור הנכרי לשלם. ואפי׳ למ״ד חייב לא

 בעי למיקם עמו בדינא ודיינא. אלו דברי

 מחותני הגנ״י. ולפע״ד לא מצינו רוצה

 בקיומו אלא ברוצה להרויח, כמו שכרו

 לשבור ביי״נ או בקיום כלאים במס׳ ע״ז

 ר״פ השוכר ובפ׳ אין מעמידין גבי חרס

 הדריינא, שרוצה בקיומו ליהנות בסמיכת

 כרעי המיטה. וכן המשכיר יורה לבשל בו

 חמץ בטור ובמג״א סי׳ ת״נ. אבל להיות

 ניצל מהפסד לא שמענו. דהרי הרהינו

 אצלו ואומר מעכשו מותר, אע״ג דאם

 נאבד באונס יהיה הנכרי פטור מלשלם

 ורוצה הישראל בקיומו, והמקבל אחריות

 חמצו של נכרי בביתו של נכרי מותר,

 אע״ג דבודאי רוצה הוא בקיומו שהרי

 קיבל אחריותו. ואומרים באיסוה״נ הרי

 שלך לפניך, אעפ״י שעי״ז רוצה בקיומו

 והכל שלא להפסיד קרנו, אבל לא להרויח,

 עכ״ל החת״ס. והוא ז״ל שב על יסודו זה

 כמה פעמים בתשובותיו.

י עני התקשיתי טובא מגמרא ערוכה,  ואנ

 בע״ז סד, א, אשר הזכרתיה לעיל,

 דישראל שהיה נושה בעכו״ם מנה דאסור

 לנכרי למכור יי״נ כדי לשלם החוב דהוי

 רוצה בקיומו. ועי׳ כלבו (סי׳ צ״ו) שכתב

 בשם בה״ת דאיירי כשאין לנכרי דבר אחר

 למכור לצורך החוב, ואם נמצא כן אזי

 מותר למכור גם היי״נ. וא״כ חזי׳ דרוצה

 בקיומו נאסר באופן שהישראל רוצה בו



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 כדי לא להפסיד ממון ורק לקבל בחזרה

 את חובו ומבלי להרויח, וצ״ע.

 ואפשר דיש לתרץ בדוחק דהכא איירי

 בתשלום הריבית על החוב אך לא בחוב

 עצמו. וריבית החוב אינו מניעת הפסד

 אלא רווח, וא״ש. ואכתי צ״ע.

ם אחר שיצא הדבר מפי המלך,  אמנ

 החת״ס זי״ע, יתכן דלפי״ז בנדו״ד

 לית איסורא דרוצה בקיומו לגבי בעלי

 הצרכניה. מפני שקשה להגדיר ספירת

 מלאי כרווח, אלא כמניעת הפסד ותו

 לא. שע״י הספירה מכלכלים דרכיהם

 בתבונה ויודעים צעדיהם אל נכון. אמנם

 גבי העובדת הסופרת ודאי שרויצה בקיום

 החמץ כדי להרויח את שעות הספירה. אך

 כשעובדת בלאו הכי בשעות קבועות או

 שמעדיפה לשבת בביתה ולא לספור את

 החמץ, ורק מתוקף עבודתה נאלצה לעשות

 כן, אזי נחשב שאינה רוצה בקיום החמץ.

 ועיין לקמן בדברי השע״ת שהבאנו באות

 ג', דכה״ג לית לאיסור רוצה בקיומו.

 ג) הנה מצינו בהלכות פסח דאסור ליגע

 בחמץ דילמא אתי למיכליה, וכבשו״ע

 ונו״כ סימן תמ״ו ובמקומות רבים.

 ובשע״ת ובאה״ט סס״י ת״נ הביאו לדברי

 השער אפרים סי' ז' בדין יהודי שהיה

 שומר לשנה על יין נכרי, אי מותר לשמור

 ולקבל המעות בעד השכר בפסח. ומסי'

 דרשאי הישראל לעמוד על המשמר, ויקח

 עמו עוד אחד שיישב עימו, דאז אין לחוש

 שמא אתי למיכל מיניה, כמ״ש בהלכות

 שבת סי' ער״ה, ומטעם רוצה בקיומו אין

 חשש, כשאין הישראל עושה מעשה בידים,

 רק יושב ומשמר, עכ״ל הבאה״ט. וראיתי

 שציינו גם לדברי שו״ת דובב מישרים

 ח״א סי' מ' שאסר ליהודי לעבוד ברשתות

 מזון חמץ של נכרים שמא יבוא לאוכלו,

 (ואין הספר תח״י). ובעניותי צריך להרהר

 האם שייך אתי למיכליה בשקיות מזון

 סגורות השייכות לצרכניה, כאשר אחראי

 הצרכניה מסתובבים במקום. ועי' משנ״ב

 סי' תמ״ח סקי״ב דאיכא למיחש שיבוא

 לאוכלו דכיון דדידיה הוי מעיקרא לא

 בדיל מיניה, עכ״ל. וא״כ דוקא כשהחמץ

 היה שלו קודם לכן לא בדיל מיניה. אך

 הכא הלא החמץ שייך לצרכניה. ויש

 לסלסל בדבר. וכמו״כ הלא צריך לכסות

 החמץ המכור, כמובא במשנ״ב שם בשם

 הפוסקים. א״כ כיצד אפשר לספור את

 המלאי?!

 ד) והנה כל הדברים דלעיל אינם נצרכים

 כלל, אחר שנראה פשוט דספירת מלאי

 חמץ פסח הוי הערמה. וכבר האריכו

 הפוסקים רבות בדינים אלו של הערמה

 במכירת חמץ. ואף שיש הסוברים

 שהערמה שנעשתה רק אחר המכירה אינה

 מבטלת את המכירה. מ״מ ודאי דאסור

 לעשות כן, וכמש״כ הפוסקים. ועוד

 הוסיף לי בדבר הגרש״ז גרוסמן שליט״א

 מרא דאתרא דפ״ק, דיתכן ודרישת בעלי

 רשת הצרכניות לספור מלאי חמץ בפסח,

 מוכיחה שמכירת החמץ נחשבת בעיניהם

 לבוקי סריקי והמכירה בטלה לגמרי, עי'

 בדבר בספרו סידור פסח כהלכתו.
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 ה) ובנוסף לכל הנ״ל אמרתי למנהל

 הצרכניה דבלאו הכי אסור לספור מלאי

 בחוה״מ, באשר אינו דבר האבד. וכל מה

 דהתירו לפתוח רשתות מזון בחוה״מ הוא

 משום צורך המועד וכבוד יו״ט, עי׳ שו״ע

 ונו״כ תקל״ט. אך אין היתר לעסוק בכל

 צרכי המסחר שבצרכניה כבשאר ימות

 החול. אמנם לעובד עצמו הוי דבר האבד.

 אך למנהלים אי״ז דבר האבד, וכאמור.

- מכתב -

 אל הו״כ מורי ורבי מרן הגר״ח קניבסקי

 שליט״א

 בהורמנא דרבנו שליט״א אציע ספיקותי

 שנסתפקתי בהם בעוניי.

 א) החת״ס או״ח קט״ו כתב דאיסור

 רוצה בקיומו נאסר רק במקום רווח, אך

 לא כשנוגע למניעת הפסד. והתקשתי

 טובא מדברי הש״ס בע״ז ס״ד א׳ דישראל

 שהיה נושה בעכו״ם מנה אסור להנכרי

 למכור היי״נ כדי לשלם חובו משום רוצה

 בקיומו, ושם הוא ממש מניעת הפסד,

 וצ״ע.

 ב) החת״ס או״ח קכ״ח כתב דרוצה

 בקיומו הוא דוקא במקום שמצוה לבערו

 מן העולם, וכעבודה זרה וחמץ בפסח.

 וצ״ע דבשלמא בע״ז מצוה לבער גם ע״ז

 דהעכו״ם. אך לכאו׳ לית עניינא לבער

 חמץ של נכרי. והלא בש״ס מצינו כו״כ

 פעמים דאיכא רוצה בקיומו גם בחמץ של

 נכרי, וכן בטושו״ע סי׳ ת״נ, וצ״ע.

 והשיב מו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א:

 א) חוב של גוי הוא קרוב להפסד כמ״ש

 בע״ז ו׳ ב׳ גוי לענין פרעון לעולם מיצר,

 והוי ריוח ממש.

 ב) אם יש לו רצון בזה יש ענין לבערו

 דכתיב ״בכל גבולך״ [עכ״פ מדרבנן].



 במעגלי השנה
 הימן נ״ה

 איהור מעונן בהנהגת חדשי אדר ואב

 א] תענית כ״ט, א', כשם שמשנכנס אב
 ממעטין בשמחה, כך משנכנס אדר מרבים

 בשמחה. אמר ר' פפא הילכך בר ישראל

 דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה

 באב דריע מזליה ולימצי נפשיה באדר

 דבריא מזליה. והקשה הסבא קדישא

 מהרש״א אלפנדרי זצ״ל ראש הרבנים

 בצפת ת״ו (רשימות, פורסם במוריה אדר

 התשל״ח) מהא דסנהדרין ס״ה, ב', מעונן

 ר' עקיבא אומר זה המחשב עיתים וימים

 ואומר יום פלוני טוב לצאת והעושה ביום

 פלוני או בשעה פלונית לא יצליח, וכ״פ

 הרמב״ם (ע״ז י״א, ח'-ט') וסמ״ג (לאוין

 כ' ונ״ב), ולכאו' המתנהג באדר ובאב לפי

 טוב ורוע המזל, עובר על איסור מעונן.

 ותירץ עפ״ד החינוך שסיבת איסור מעונן

 הוא שעי״ז ייצא לכפור בהקב״ה, אך

 המתנהג באדר ובאב עפהנ״ל, אדרבה

 הוא סיבה שיאמין בה', אשר נשאר רושם

 באותו היום כפי שהיה בזמנו, ושכן נגזר

 עלינו מן השמים, עכ״ד. וראיתי שהעירו

 על דבריו דהא החינוך כתב בהקדמתו

 שמביא רק רמז וטעם אחד לכל מצוה

 ואיסור, וממילא קשה להתיר הדברים

 משום טעם אחד המופיע בחינוך.

 ב] והנה הרמב״ן (תשובות המיוחסות סי'

 רפ״ג) ייסד לנו בענין זה שמותר לשמוע

 ולהאמין להחוזים בכוכבים ואיצטגנינות,

 וכפי שמצינו במקומות רבים בש״ס שחז״ל

 חששו טובא לדבריהם (כמו בשבת קנ״ו

 ע״א, המעשה בבתו של ר' עקיבא שדאג

 עליה, לאחר שאמרו לה החוזים בכוכבים

 שתמות ביום חתונתה. וכשבסוף לא

 מתה, תלה זאת ר״ע בזכות הצדקה, וא״כ

 רואים שר״ע חשש לדבריהם ואף האמין

 להם לחלוטין ותלה את הצלתה בזכות

 הצדקה המצילה ממות). ומ״מ כ' הרמב״ן

 וז״ל: ״אלא שלפעמים עושה הקב״ה נס

 ליראיו, לבטל מהם גזירת הכוכבים, והם

 מן הניסים הנסתרים, שהם בדרך תשמישו

 של עולם שכל התורה תלויה בהם. לפיכך

 אין שואלין בהם, אלא מהלך בתמימות,

 שנאמר ״תמים תהיה עם ה' אלוקיך״.

 ואם ראה בהן דבר שלא כרצונו, עושה

 מצות ומרבה בתפילה, אבל אם ראה

 באיצטגנינות יום שאינו טוב למלאכתו,

 נשמר ממנו ואינו סומך על הנס. וכסבור

 אני שאסור לבוא כנגד המזלות על הנס״,

 עי״ש. נמצאנו למדים מדבריו שאין

 לשאול בכוכבים ואצטגנינות, אך אם

 יודע אל נכון על ידם שהיום אינו ראוי,

 עליו להישמר, להאמין למחזה הנגלה על

 ידם ולא לסמוך על הנס.

 ולפי דברי הרמב״ן לא קשה קושית



 שמואל סימן נ״ה רלו ויאמר

 הגרש״א אלפנדרי זצ״ל, כיון שהאיסור

 הוא להתעסק בחזיון הכוכבים ולשאול

 בהם. אך כשיודע על היוצא ממהלכם

 ומהלך המזלות, עליו לחוש לדבר ולנהוג

 על פי זה. וממילא חז״ל, שידעו שמזל

 אדר מועיל לישראל, המליצו לנו לנהוג

 בהם לטובתנו, ואין בכך שום איסור.

 ג] ואמנם הרמב״ם רוח אחרת היתה

 עימו, שכתב (ע״ז י״א ח׳) שמעונן הם

 נותני העיתים שאומרים באיצטגננות

 יום פלוני טוב, יום פלוני רע או שכדאי

 או לא לעשות בו מלאכה פלונית, ואסור

 להודיע כזבי המעוננים וכל העושה מפני

 האצטגנינות וכיון מלאכתו או עבודתו

 באותה העת שקבעו הוברי שמים, הרי

 זה לוקה. וכתב עוד שכל דברים אלו

 הם דברי שקר וכזב והבלים. [והרמב״ן

 פליג עליו וכתב: ״ושמעתא כולה ליתא

 הכי״ וכן הרבו להקשות בזה על הרמב״ם

 מהרבה מקומות בש״ס ומדרשים דמוכח

 מיניה דזהו אמת ולא שקר, והגר״א ז״ל

 כתב ע״ז דברים חריפים בהגהותיו ביו״ד

 קע״ט, וכתב על הרמב״ם: ״והוא נמשך

 אחר הפילוסופיא הארורה ולכן כתב

 שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות

 הכל הוא שקר. אבל כבר הכו אותו על

 קדקדו, שהרי מצינו הרבה מעשיות בגמ׳

 ע״פ שמות וכשפים״]. ולהרמב״ם לכאו׳

 קשה קושית הגרש״א אלפנדרי זצ״ל.

 ד] ונראה בזה לענ״ד בס״ד דהמדייק

 בד׳ הש״ס והרמב״ם יראה שהאיסור הוא

 דוקא לחשב עיתים וזמנים לפי המזלות

 והכוכבים, והאיסור הוא לחשב גרמי

 השמים והמזלות בכל עת לפי צורתם

 ועניינם ולבדוק כיצד כל שינוי בהם ישליך

 על המצב וההתנהגות הראויה בעולם. אך

 כשחז״ל הבהירו את מצב המזלות התמידי

 (כגון כשאמרו שמזל אב הוא רע לישראל

 ומזל אדר טוב לישראל, או שאמרו בשבת

 קנ״ו א׳ שהנולד ביום ראשון יהא אדם

 שלם במידה אחת והנולד ביום שני יהיה

 רגזן וכו׳ כו׳), אין בזה משום מעונן.

 כיון שהגדירו את מצב המזלות התמידי,

 שאינו אמור להשתנות לפי המקום, הזמן

 והעת. וכל האיסור הוא רק לחשב בכל

 זמן מהו המצב כעת והאם השתנה עניינו

 והשלכותיו. וממילא כשאמרו שמזל אדר

 מזל טוב הוא ומזל אב רע הוא לישראל,

 אין בזה שום איסור.



 רלז

 הימן נ״ו

 הפירת העומר במדינות שמעבר לקו התאריך

תי שמו״ר הגרש״מ דיסקין זצ״ל  ראי

 הקשה כך: יש לעיין מעבר לקו התאריך,

 למה אין מונין ספירת העומר ביום ט״ו

 בניסן שלהם. שהרי הדין הוא לספור

 מהקרבת העומר. ובזמן שלהם הרי קרב

 העומר בט״ו. וא״כ היה בדין שיתחילו

 מיד למנות. וכמו״כ חג השבועות יהיה

 להם בה' סיון שלהם, עכ״ל.

ונת שאלתו היא שבשלמא אם התאריך  וכו

 הוא הקובע, א״כ על הגרים מעבר לקו

 התאריך (כבני מדינת אוסטרליה, למשל)

 לספור ביום ט״ז שלהם, כפי שאנו סופרים

 ביום ט״ז ניסן. אך אם לא התאריך קובע

 אלא מציאות הקרבת העומר. א״כ מכיון

 שהעומר נקרב בירושלים ביום ט״ו של

 אוסטרליה, לכאו' יהיה על בני אוסטרליה

 להתחיל לספור ביום ט״ו שלהם ולא ביום

 ט״ז.

 ועוד יש לשאול כעין זה גבי איסור

 אכילת חדש. וכפי שנאמר בתורה (ויקרא

 כ״ג י״ד) ״ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו

 עד עצם היום הזה״ עד אשר יוקרב קרבן

 העומר. והנה במנחות (ס״ח א') מבואר

 דבזמן שביהמ״ק היה קיים העומר מתיר

 את החדש. ורב ושמואל סברו בגמרא

 שבזמן שביהמ״ק קיים העומר מתיר,

 ובזמן שאין ביהמ״ק קיים האיר המזרח

 מתיר, מאי טעמא דתרי קראי כתיב, כתיב

 ״עד הביאכם״ וכתיב ״עד עצם היום הזה״,

 הא כיצד, בזמן שאין ביהמ״ק קיים ״עד

 עצם״ וכו', ובזמן המקדש ״עד הביאכם״.

 ועי' מנ״ח (מצוה ש״ג) דבזמן שיש עומר

 הוא אינו תלוי ביום כלל וכלל, אלא

 רק בהבאת העומר, ואסור בכל השנה.

 ולפי״ז יש להקשות מדוע בזמן שביהמ״ק

 היה קיים, לא מצינו שאלו שמעבר לקו

 התאריך היו יכולים לאכול ״חדש״ כבר

 בט״ו, שביום זה, ט״ז דירושלים, היו

 מקריבים את העומר, וצ״ע. [והאמת היא

 שבזמן חז״ל לא היה כלל ישוב יהודי

 במקומות שמעבר לקו התאריך, ככל

 הידוע לי].

ן ספירת העומר שפיר אפ״ל שלא י  ולענ

 הקרבת העומר בפועל קובעת אלא תאריך

 הקרבת העומר. וכדמשמע מדברי הש״ס

 במנחות (ס״ו, א') ד״מיום הביאכם״ כתיב

 והקובע הוא היום ולא שעת הקצירה,

 וכמש״כ רש״י שם ד״הא מיום הביאכם

 כתיב ולא משעת הביאכם כתיב״. וכן

 מוכח מלישנא דקרא, שחוץ מ״מיום

 הביאכם את עומר התנופה״ נאמר הרי גם

 ״וספרתם לכם ממחרת השבת״, והיינו

 שהתאריך של מחרת יו״ט הוא הקובע.



 הימן כ״ז שמואל קלח ויאמר

 ועי׳ ג״כ בשיבולי הלקט השלם (סי׳ רל״ד)

 שכתב שלא מברכים ברכת שהחיינו על

 ספירת העומר כיון שזמן ספירת העומר

 תלוי בקביעת הפסח, כמש״כ ״וספרתם

 לכם ממחרת השבת״, ולכן די לו בברכת

 שהחיינו של יו״ט עצמו. ולפי״ז אין כלל

 מקום לשאלת הגרש״מ דיסקין זצ״ל, כיון

 שהתאריך קובע, וא״כ על בני אוסטרליה

 לנהוג כפי התאריך שלהם.

 והנה רבנו ירוחם (נתיב ה׳ ח״ד) כותב

 שספירת הימים אינה קשורה להקרבת

 העומר, ולכן גם בזה״ז שאין העומר קרב

 אנו מחויבים לספור מה״ת. אך ספירת

 השבועות דתלתה התורה בעומר, דכתיב

 ״מיום הביאכם את עומר התנופה שבע

 שבתות״, בזמן הזה שאין עומר הוא

 מדרבנן. וכ״נ גם מדברי החינוך סוף

 מצוה ש״ו, ועי׳ בזה בבית הלוי (ח״א

 ל״ט) ובשפת אמת במנחות שם.

 ואם כך א״נ שאכן כשהספירה תלויה

 בהקרבה בפועל של העומר אזי על בני

 אוסטרליה לספור החל מיום ט״ו, ייצא

 שאת השבועות, התלויים בהקרבת העומר,

 ייספרו החל מיום ט״ו. ואילו את הימים,

 שקשורים לתאריך ט״ז ניסן ולא להקרבת

 העומר, יספרו מיום ט״ז, וזהו דבר מוזר

 להפליא כמובן. אלא א״כ נאמר שזהו

 גופא פתרון שאלתנו. שמכיון ושבועות

 הינם תוצאה של ימים, עלינו ללכת אחר

 זמן ספירת הימים, וע״כ למרות שספירת

 השבועות היתה אמורה להתחיל בט״ו

 ניסן, הרי שהימים, שספירתם מתחילה

 מט״ז ניסן, גורמת לשבועות לאחר את

 מסלולם.

 שוב מצאתי שהגרצ״פ פראנק זצ״ל

 (מקראי קדש פסח (ח״ב סי׳ ס״ג) דן

 בנדו״ד, והביא את ד׳ פיהמ״ש להרמב״ם

 (מנחות פ״י מ״ה), שכתב כך: ״כשהיה

 ביהמ״ק קיים לא נאסר אלא קודם הקרבן

 ומשקרב העומר מותר לאכול חדש מיד

 והרחוקים אוכלים אחר חצות יום ט״ז,

 לפי שודאי אצלם שבאותה שעה כבר

 נקרב העומר וכו׳. ולכן צריכים אנשים

 שישמרום חצות יום ירושלים, לא חצות

 אותן המקומות, לפי שאפשר שיהיה

 מוקדם או מאוחר, וזה ידוע מחכמת

 אורך הארצות כמו שהוא מפורסם אצל

 בעלי התכונה. אבל אם אין שם מקדש,

 איסור חדש יום הנץ כולו הוא, ר״ל

 יום ט״ז, שנאמר ״עד עצם היום הזה״,

 עכ״ל הרמב״ם. הרי לנו חידוש מרתק

 לדינא, שבזמן שייבנה ביהמ״ק יוכלו

 בני המדינות שמעבר לקו התאריך לאכול

 חדש כבר ביום ט״ו, משום שבשעה זו

 כבר נקרב העומר בירושלים, שבו הוא

 יום ט״ז. אמנם לענין ספירת העומר נראה

 שיספרו גם הם כמונו, ביום ט״ז, כיון

 שתלוי בתאריך. וכמש״כ שם הגרצ״פ

 פראנק בסוף דבריו, ע״ש ותרווה נחת.



 רלט

 הימן נ״ז

 שמיעת מוזיקת קלטות בימי הפירת העומר

 בכל שנה בימי ״ספירת העומר״

 מתחדשים בבתי המדרשות דיונים האם

 מותר לשמוע מוזיקה שקטה או ״שירים

 ווקאלים״ (היינו שירים בלי לווי כלי

 נגינה). ננסה לסדר הענינים כפהנלע״ד.

 א] כתבו הגאונים הטור והשו״ע (או״ח

 תצ״ג) שנהגו שלא להרבות בשמחה

 ולהינשא בימי הספירה, בהם נפטרו תלמידי

 ר״ע. וכתב המשנ״ב בשם האחרונים: אבל

 לעשות ריקודין ומחולות נהגו איסור וכ״ש

 בשאר ריקודין ומחולות של רשות בודאי

 יש להזהירן, עכ״ל. כך שהמשנ״ב אסר רק

 ״ריקודין ומחולות״. אמנם הערוה״ש כתב:

 ״וכ״ש שאסור לזמר בכלי זמר״. וכן בשו״ת

 אגר״מ יו״ד ח״ב קל״ז ובשו״ת מנחת יצחק

 ח״א קי״א ובעוד ספרים כתבו שנהגו שלא

 לשמוע כלי זמר בימים אלו. והאגר״מ הוסיף

 שגם הנוהגים לשמוע כלי זמר בכל השנה,

 ביחיד, בימים אלו מחמירים שלא שומעים

 גם ביחידות. וכן כתב בשו״ת מנחת יצחק

 ח״א קי״א.

 ב] ובלקט יושר הביא שרבו בעל התרומת

 הדשן הקפיד גם שלא לנגן ניגונים בפיו

 בימי הספירה, וכ״כ בס' יוסף אומץ שכן

 נהגו בפפד״מ, שגם לא לשורר בפה. ובס'

 אורחות רבנו מובא שהגרי״י קניבסקי זי״ע

 אמר שלא מצינו איסור לשורר בפה בימי

 הספירה, אך בנו הגרח״ק העיד שאביהם

 הורה להם שלא לשיר בביתם, ורק בשבתות

 שרו. והנה למנהג התרומת הדשן וקהילות

 פפד״מ, ודאי שאין לשמוע מוזיקת טייפ וגם

 ״שירה ווקאלית״ אסורה. ולדברי המשנ״ב

 ש״ריקודין ומחולות״ אסורים, לא מצינו שום

 איסור בכלי זמר. ובלשון המ״ב לא מצאנו

 שכלים ושירים המביאים לידי ריקוד (כמו

 שמיעת שירים סוערים וקצביים) אסורים.

 אולם לדעת האוסרים, כפי מה שכתבו שכן

 המנהג, לנגן ולשמוע כלי זמר, עלינו לידע

 האם שמיעת קלטות מוזיקה שקטה (שאינה

 מביאה לריקוד ומחול) או שירה ״ווקאלית״,

 אסורה.

 ג] נפסק בשו״ע (או״ח תק״ס) שאסור

 לשמוע כלי זמר בכל השנה, משום חורבן

 הבית, ומסקנת הפוסקים היא שאסור לשמוע

 מוזיקה מטייפ [בקביעות] בכל ימות השנה,

 שכאשר מהטייפ בוקעים מנגינות זמר, הרי זה

 ככלי זמר. וההיתר המסוים להאזין למוזיקה

 בכל השנה הוא מפני עצבון הרוח ותחושת

 הדכדוך האופפים את דורנו העני בדעת,

 (יעויין בזה בספרנו שלהי דקייטא בארוכה

 בשם סופרים וספרים). ולפי״ז אם הפוסקים

 סוברים שמוזיקת ״טייפ״ נכללת בגדר ״כלי

 זמר״, א״כ יש לאסור שמיעת קלטות בימים



 סימן נ״ג שמואל רכו ויאמר

 אלו, לפי המנהג שהבאנו שלא שומעים בימי

 הספירה ״כלי זמר״. אמנם אפשר שזה דוקא

 לפי גזירה בלא טעמא זאת, דבכל כלי זמר

 אסרו. אך א״נ כהערוה״ש, שאסר כלי זמר

 משום דהוא כ״ש מריקודין ומחולות, ומשמע

 שסבר שהוא מפני שכלי זמר מביאים לשמחה

 יותר מריקוד ומחול. ולפי״ז יש לדון שמכיון

 ושמיעת מוזיקה שקטה ועצובה אינה גורמת

 לשמחה ועליצות, יש להקל בדבר.

ן שמיעת ״שירה ווקאלית״: י  ד] ובענ

 הנה לפי המנהג שלא לשורר גם בפה,

 נראה שאסור גם בשמיעת שירים אלו.

 ולאלו הנוהגים לאסור בימי הספירה

 ניגון ושמיעת כלי זמר, א״כ שמיעת שירי

 קלטות בלא שמיעת כלי זמר מותרת

 שכיון שכתבו הפוסקים (עי׳ אגר״מ או״ח

 א׳ קס״ו וציץ אליעזר חט״ו ל״ג ועוד)

 שקלטות שנשמע בהם זמרת פה ולא

 זמרת כלי נגינה, אי״ז בגדר ״כלי זמר״.

 ואמנם שבספרי המלקטים כתבו בשם

 שבט הלוי ח״ח קכ״ז וציץ אליעזר הנ״ל

 שאף שירה בפה, בלא ליווי כלי זמר,

 המוקלטת בטייפ, היא בכלל האיסור.

 הנה לא דייקו בזה. דאמנם שבשבט הלוי

 כתב כן, אך דבריו נכתבו בענין שמיעת

 שירים אלו בכל שנה, ומדין אבלות

 החורבן. וע״ז כתב הגר״ש ואזנר שמכיון

 והרמב״ם לא אסר רק ״כלי זמר״ אלא גם

 ״כלי משמיעי קול שירה״, לכן גם שירה

 ווקאלית בכלל האיסור. אך מהיכן ראו

 שהביאו לנכון לקשר בין מנהג איסור

 שמיעת ״כלי זמר״ (שגם הגר״ש ואזנר

 כותב במפורש ששירה זו אינה בכלל

 כלי זמר) שבספירת העומר לבין האיסור

 הכללי של כל השנה, שבו נאסר גם שירת

 פה לפי״ד הרמב״ם בתשובה, (וכמש״כ

 בארוכה בשלהי דקייטא, עי״ש)?! וגם

 מה שהביאו בשם ציץ אליעזר אינו מדויק,

 דהצי״א נקט ששירי פה המוקלטים בטייפ

 אסורים בשמיעה בספירת העומר, וכמו

 שציטט שם מהאגר״מ ח״א קס״ו שבימי

 הספירה גם זמרת מנא אסורה, היינו מפני

 שאסור גם ריקודין ומחולות, ובכלל זה

 שירה המביאה לריקוד ומחול. אלו דברי

 הצי״א, אך לא שמענו מדבריו ששירה

 ווקאלית, שאינה שמחה וקיצבית, אסורה.

 אמנם ראיתי בקובץ ״מבית לוי״ שציטט

 ג״כ לאסור בשם הגרש״ו והביא התשובה

 הנ״ל. וכאמור, יש לחלק.

 ולסיכום: א] מצאנו מספר הגדרות

 ומנהגים באיסור זה: 1) הגדרת המשנ״ב

 שאסור ״ריקודים ומחולות״. 2) מנהג

 התרומה״ד וסיעתו שלא לשורר גם בפה.

 3) המנהג המובא בספרי השו״ת שלא

 לשמוע כלי זמר. 4) דברי הערוה״ש

 שכלי זמר אסורים מכ״ש מאיסור ריקוד

 ומחול. 5) דברי הציץ אליעזר, שאף הבין

 כן בדברי האגר״מ, שבכלל ״ריקודין

 ומחולות״ נאסר גם לשיר ולשמוע שירי

- פה המביאים לידי ריקוד ומחול.

 ב] להתרומה״ד ולמנהג ספרי השו״ת

 נראה ששמיעת ״טייפ״ אסורה, כדין שירת

 כלי זמר, או כשירת פה להתרומה״ד.

 ולדברי המשנ״ב מצינו רק כשריקוד



 סימן נ״ג שמואל רכו ויאמר

 ומחול אסור ולא כלי זמר. ולהצי״א

 בהבנת המשנ״ב ייאסר לשמוע מוזיקה

 המביאה לריקוד ומחול.

 ג] שירה ווקאלית, בלי מוזיקה, תיאסר

 להתרומה״ד וסיעתו, ותיאסר להאגר״מ

 והצי״א במקום שמדובר בשירה קצבית

 וסוחפת לריקוד ומחול. בשירה שקטה,

 שאינה מביאה לריקוד, לא מצאנו שום

 הכרע גם בדבריהם שהדבר ייאסר.



 רמב

 הימן נ״ח

 רחיצה מזיעה בתשעת הימים

 נראה לברר דין רחצה בצונן ב״תשעת

 הימים״, כאשר כוונתנו להעביר את

 הזיעה ותו לא. והדבר מסור ללב האם

 כוונתנו להעברת זיעה המותרת או

 לתענוג האסור.

 א] בפסחים (נ״ד ב') אמר ר״א שאסור
 לרחוץ בתשעה באב, בין בחמין ובין

 בצונן. וכ״פ השו״ע. ובאבי העזרי

 (כמובא במרדכי תענית רמז תרל״ט) כתב

 שאף שאסור ברחיצה רק בט' באב, מיהו

 נהגו אבותינו שלא לאכול בשר ולשתות

 יין ולא לרחוץ מראש חודש, ועלינו

 לקיים ״ואל תיטוש תורת אמך״, עכ״ל.

 ובשו״ע (תקנ״א ט״ז) כתב שיש נוהגים

 שלא לרחוץ מראש חודש ויש שאינן

 נמנעים אלא משבת שלפני תשעה באב.

 והנה הרמב״ם (תענית ה' ו') כתב: נהגו

 שלא ליכנס במרחץ בשבוע שחל בו ת״ב,

 ודייקו האחרונים דמשמע מיניה דדוקא

 במרחץ ובחמין אסור. אמנם התרומה״ד

 (סי' ק״נ) כתב דגם בצונן אסור, וכ״פ

 הרמ״א שם.

 והנה ישנם שני הסברים לאיסור רחיצה.

 א) שאסרו לטפל בצרכי הגוף בתשעה

 באב, ורחיצה בכלל צרכי הגוף הוא.

 (והיינו דגם אם אדם מזיע, זהו אסור.

 משום שבט' באב עלינו להמנע מלהתעסק

 בצרכי הגוף, כאכילה, כשתיה וכרחיצה).

 ב) דוקא רחיצת תענוג אסורה.

 ומדברי השו״ע ורמ״א ומשנ״ב חזינן

 שאסרו דוקא רחיצת תענוג: הרמ״א

 (תקנ״א ט״ז) כתב שהלובשת לבנים

 יכולה לרחוץ מעט כדרכה בשאר

 שנה הואיל ואינה עושה לתענוג רק

 לצורך מצוה. ובשו״ע (תקנ״ד ח') כתב

 שלהעביר הליכלוך שרי, וביאר המשנ״ב

 דאינו אסור אלא רחיצה של תענוג. והנה

 בהלכות יוה״כ (תרי״ג א') נאמר שיוה״כ

 אסור ברחיצת תענוג. וכתב המשנ״ב

 (סק״ב) שמלשון זה (של איסור רחיצה

 משום תענוג) משמע דאם הזיע הרבה

 ורוצה לרחוץ להעביר הזיעה מותר, כיון

 שאינה רחיצה של תענוג. ומ״מ מי שאינו

 איסטניס ואינו צריך לרחיצה זו כ״כ, נכון

 להחמיר בשביל העברת הזיעה, עכ״ל

 המשנ״ב. ואף דיתכן ודין יוה״כ שונה

 הוא, דמשום עינוי נאסר. מ״מ חזינן לענין

 גדר ״רחיצת תענוג״ דרחיצה מזיעה אינה

 נכללת בגדר זה.

 ולפי זה הראנו לדעת שרחיצה מזיעה

 אינה בגדר רחיצת תענוג, וכשאסרו

 רחיצת תענוג מותר לרחוץ מזיעה. אמנם



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 רחיצה בחמין היא רחיצת תענוג, וכמש״כ

 הפוסקים (ועי׳ תוס׳ שבת ל״ט ב׳ ד״ה

 וב״ה דכתב כן בפירוש).

 והנה ראיתי בספרי פוסקי זמנינו שרצו

 לדמות דין רחיצה בצונן דאבל לדין

 רחיצה בצונן בתשעת הימים. ודנו בדברי

 השו״ע שאוסר רחיצת כל הגוף בצונן

 ובדברי הש״ך שמתיר לרחוץ בצונן.

 ומדבריהם משמע דסברו שרחיצה בצונן

 מותרת משום דאינה נחשבת לתענוג.

 אולם באמת פשוט דרחיצה בצונן גם

 היא נחשבת לרחיצת תענוג, דהנה בתענית

 (י״ג, א׳) אמר ר׳ חסדא דכל שהוא משום

 אבל, כגון תשעה באב ואבל, אסור בין

 חמין בין בצונן. כל שהוא משום תענוג,

 כגון תענית ציבור, בחמין אסור בצונן

 מותר. אולם אין פירוש דברי הש״ס דצונן

 שרי משום שאינו תענוג, אלא דבתענוג

 כזה לא אסרו, וכדמשמעות ד׳ הש״ס

 לקמן, דאמר רבא אבל מותר לרחוץ בצונן

 כל שבעה, מידי דהוה אבשרא וחמרא.

 ופירש רש״י: דתענוג הן כצונן, עכ״ל.

 הרי דס״ל שצונן גם נחשב לתענוג, ובכ״ז

 התירוהו לאבל (או אסרוהו, לר׳ חסדא).

 אמנם אם מותר לרחוץ בצונן, הוא משום

 שלצורך הסרת זיעה לא נחשב לתענוג

 כלל. ועי׳ שו״ת רב פעלים (ח״ד כ״ט)

 שמותר ללמוד שחיה בבריכה בתשעת

 הימים, כיון שאינה רחיצת תענוג וכן

 באורחות רבינו התיר בשם מרן החזו״א

 ללכת לים בתשעת הימים לצרכי בריאות.

 ואכן האגר״מ (אבהע״ז ח״ד, פ״ד) נקיט

 בפשיטות שמותר לרחוץ לצורך ניקוי

 הגוף מהזיעה. ובשו״ת שבט הלוי כתב

 שבארץ ישראל נהגו להקל בזה, אך ירחץ

 אבר אבר ולא בבת אחת. ובס׳ הלכות

 בין המצרים (להגרמ״מ קארפ שליט״א)

 הביא שהגר״א דושניצר והגר״מ קלירס

 הקילו בדבר, ושהגרי״ש אלישיב אמר

 שלאיסטניס הרגיל לרחוץ בכל יום יש

 להקל, ובלא״ה יש להחמיר.

ת והנהגות (ח״ד קכ״ט) כתב  ובתשובו

 שאף שמפורסם שמרן החזו״א ז״ל נשאל

 בזה ואסר אף שמצטערים מן הזיעה, הרי

 שאין למדים הלכה מפי מעשה, ואולי

 נתכוין אצלם גם מאיזה טעם אחר, שהרי

 אפילו אבל בתוך שבעה מותר אם הוא

 איסטניס שמצטער הרבה וכ״ש כאן, עכ״ל

 הגרמ״ש. ובהמשך דבריו כתב שאף אם

 יש להחמיר, הוא דוקא בשבוע שחל בו

 ת״ב. שאז ישנו יסוד לאיסור רחיצה. אך

 בתשעת הימים שאינו אלא מנהג (וכ״ש

 לספרדים שנהגו מנהג זה רק בשבוע שחל

 בו ת״ב), אם הוא מצטער מזיעה ומחמיר

 מלרחוץ בצונן הרי הוא מהמתמיהין (!),

 עכ״ל.

 ומ״מ כבר נקטו פוסקי זמנינו שהדבר

 מסור ללב, שיידע אדם האם כוונתו

 למנוע את צערו או שכוונתו לתענוג,

 וה׳ יראה ללבב. והיינו שפשוט שלא

 כל זיעה מורגשת ולא צריך להתרחץ

 בעקבות כל יציאה אל הרחוב החמים.

 והנה ההגדרה לענ״ד היא שאם היה

 האדם מתרחץ בתשעה באב עצמו משום



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 הזיעה, יכול הוא להתרחץ משום אותה

 זיעה גם בתשעת הימים. ומובא שבחור

 שאל את מרן הגרא״מ שך זצ״ל האם

 מותר להתרחץ בתשעת הימים והשיב לו

 שאם היה מתרחץ כשנפטר אביו במצב

 שכזה, יכול הוא להתרחץ כעת. והלימוד

 גדול בזה, שאם היינו חשים במנהגי

 האבלות על החורבן כמנהגי האבלות על

 פטירת קרובים היינו בודאי נזהרים בדבר

 ושוקלים את הענין בכובד ראש הראוי,

 ולא ממהרים להתרחץ בכל תחושה לא

 נעימה. וה' יראה באבלנו ויבנה בית

 מקדשנו ותפארתנו.



 רמה

 ״*8*י® ארץ ישראל
 הימן נ״ט

 מערכת ארץ ישראל
 א. גדר מצות ישוב ארץ ישראל. ב. ישוב א״י בזמן הזה.

 ג. ג׳ השבועות.

 א. גדר מצות ישוב ארץ ישראל.

 א] כתב הרמב״ם (מלכים ה, ט): ״אסור

 לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם,

 אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל

 מיד הגויים, ויחזור לארץ, וכן יוצא הוא

 לסחורה. אבל לשכון בחוצה לארץ אסור

 וכו'. גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי

 ארץ ישראל ומנשקין אבניה ומתגלגלין

 על עפרה וכו'. לעולם ידור אדם בארץ

 ישראל אפילו בעיר שרובה גויים ואל

 ידור בחו״ל ואפילו בעיר שרובה ישראל

 וכו'. כשם שאסור לצאת מהארץ לחו״ל,

 כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות וכו'״.

 ואמנם הר״מ לא מנה את מצות ישוב א״י

 כמצוה בפנ״ע במנין המצוות.

 ואמנם הרמב״ן מנה מצוה זו (בשכחת

 העשין ששכח הר״מ לדעתו) וכתב:

 ״שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל

 יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם

 ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתינו

 מן האומות או לשממה. והוא אמרו

 להם (במדבר לג) ״והורשתם את הארץ

 וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת

 אותה והתנחלתם את הארץ״. ונכפל בזה

 הענין במצוה זו במקומות אחרים, כאמרו

 (דברים א) ״באו ורשו את הארץ אשר

 נשבעתי לאבותיכם״, ופרט אותה להם

 במצוה זו כולה בגבוליה ומצריה וכו'.

 אבל הארץ לא נניח אותה בידם ולא ביד

 זולתם מן האומות בדור מן הדורות. וכן

 אם ברחו האומות ההם מפנינו והלכו

 להם וכו', נצטווינו אנחנו לבוא בארץ

 ולכבוש המדינות ולהושיב בה שבטנו.

 וכן אחרי הכריתנו את העממים הנזכרים,

 אם רצו אח״כ שבטינו לעזוב את הארץ

 ולכבוש להם את ארץ שנער או את ארץ

 אשור וזולתם מן המקומות, אינם רשאין,

 שנצטוינו בכיבושה ובישיבתה. וממאמרם

 מלחמת יהושע לכבוש, תבין כי המצוה

 הזאת היא בכיבוש וכו' וכו'. ואומר אני

 כי המצוה שהחכמים מפליגין בה והיא

 דירת ארץ ישראל וכו' וזולת זה הפלגות

 גדולות שאמרו בה, הכל הוא ממ״ע הזה

 שנצטוינו לרשת הארץ ולשבת בה. א״כ



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 היא מ״ע לדורות מתחייב בה כל יחיד

 ממנו ואפילו בזמן גלות. כידוע בתלמוד

 במקומות הרבה. ולשון ספרי (ראה

 יב, כט) מעשה ברבי יהודה בן בתירה

 ור׳ מתיה בן חרש ור׳ חנניה בן אחי ר׳

 יהושע ור׳ נתן שהיו יוצאין חוצה לארץ

 והגיעו לפלטיא וזכרו את ארץ ישראל

 וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו

 בגדיהם וקראו המקרא הזה ״וירשתה

 וישבת בה ושמרת לעשות״, אמרו ישיבת

 ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות

 שבתורה״, עכ״ל.

ו היעב״ץ ז״ל במור וקציעה (סי׳  ורבנ

 ש״ו) כ׳ ע״ד הרמב״ן הללו כך: ״אך

 מצות ישוב א״י מ״ע של תורה היא

 ״וישבתם בה״, כמש״כ רמב״ן, גזרת

 מלך היא עלינו ואינה צריכה טעם, מה

 גם הטעם גלוי כי נחלת ה׳ היא אשר בחר

 לשכנו ולשבת בניו עליה ולא להגלות

 מעל שולחנו וכו׳. והגע בעצמך, הלא

 כל העולה לה בזה״ז סתמו אין לו קרקע

 בארץ ואין דעתו בשביל לקיים מצוות

 התלויות בארץ, שא״א לו לקיימם שמה

 כמו בחו״ל. האם בעבור זה בטלה ישיבת

 הארץ עתה, חס ליה למר למימר הכי

 ולהניא לב בנ״י ממצוה זו החביבה לפניו

 ית׳ מאד, וכו׳. אלא ודאי לעולם מצות

 ישיבתה במקומה עומדת, מצות מלך

 היא עלינו ליישב ארצו, שמו נקרא עליה

 ביחוד, אין מלך בלא עם, וברוב עם הדרת

 מלך. מה גם עתה שהיא שוממה מבלי

 בניה החיוב היותר גדול הוא על המוצא

 עצמו יכול עליה לקיימה״, עכ״ל. ואף

 דכתב דהוי גזירת מלך, מ״מ הלא מעצם ד׳

 הרמב״ן אנו למדים דמשום כיבוש הארץ

 הצטווינו לישב בה, דע״י שיושבים בארץ

 הרי מוסיפים בישיבתה, וכנראה דגם

 היעב״ץ ז״ל נחית לזה, רק נקיט דגזירת

 מלך הוא מפני דהוקשה לו אמאי צריכים

 לכבשה, לולי ארווחנא לקיים המצוות

 התלויות בה, וע״ז י״ל דגזירת מלך היא

 לכבוש פלטרין של מלך מלכי המלכים

 ית׳. (וא״צ להבנת המחברים בדבריו,

 ואכמ״ל). וכן צ״ת במש״כ היעב״ץ דאלו

 שאינם להם קרקע בא״י אינם מקיימים

 מצוותיה, ופוק חזי אנן דאע״פ שאין לנו

 קרקע, אנו מקיימים בשופי מצוות תרו״מ

 ושביעית ויתר המצוות הנוהגות בא״י,

 וצ״ע.

 והתשב״ץ (ח״ג סי׳ ר׳) כ׳ דעיקר מצות

 ישוב א״י ״אינה בשביל מצות דירה, אלא

 בשביל מצוות התלויות בארץ הנוהגות

 שם״. וכ״נ דעת הרשב״ם בב״ב (צא, א)

 שכ׳ ע״ד הש״ס דאין יוצאין מא״י לחו״ל

 מפני שמפקיע עצמו מן המצוות. ומוכח

 דס״ל כהתשב״ץ דמצות הישיבה בא״י

 נועדה לקיום מצוותיה ולא מפני דאיכא

 חיוב בעצם הישיבה גופא, וכד׳ הרמב״ן

 ז״ל.

 ובדעת המהרי״ט מצינו סתירה לכאו׳,

 דבח״א סי׳ מ״ז כ׳ דכופין לעלות לא״י

 לצורך קיום מצוותיה התלויות בה ואילו

 בח״ב סי׳ כ״ח נקיט שכופין לעלות לא״י

 מצד קדושת הארץ ועצם מצות ישיבתה

 שכ׳ הרמב״ן דנילף מקרא ד״וישבתם
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 בה״. שהרי א״נ שהחיוב מצד המצוות

 התלויות בארץ, א״כ אמאי האיש כופה

 את האשה לעלות לארץ, וכבכתובות ק״י

 ב'. והרי אין סיפק ביד אשה לקיים מצוות

 אלו כיון שכל מה שקנתה אשה קנה בעלה.

 וכבר עמדו המפרשים ע״ד המהרי״ט,

 עי' במור וקציעה שם ובס' ויואל משה

 (למהרי״י ט״ב זצ״ל מסאטמר) בארוכה

 רבתא. (וכן יל״ע במש״כ בענין האם

 קניני האשה מונעים ממנה לקיים המצוות

 התלויות בארץ. וצ״ת שהרי גם בלא

 קנינים מחוייבת בזהירות מאכילת טבל

 ושביעית ושאר איסורים שבא״י. ואפשר

 דכוונתו לעצם מצוות ההפרשה הנוהגות

 רק בבעלים).

 ולולי דמסתפינא הייתי אומר גדר חדש

 במצוה חביבה זו, שעל פיה יתיישבו כו״כ

 מדברי הראשונים והפוסקים, והוא דמכיון

 וא״י היא ארצו של הקב״ה וסגולותיה

 ומידת קדושתה מסולאות מפז, אזי היא

 המקום המועיל והמשובח ביותר בתבל

 לקיום כל מצוות התורה (ולאו דוקא לקיום

 המצוות התלויות בה), ונמצא דהיושב בה

 הוי כהכשר לקיום כל יתר המצוות ביתר

 מעלה והידור, ודו״ק והבן.

 והנה מרן החזו״א זצ״ל כ' באגרותיו

 (קוב״א ח״א ע״ה) כך: ״מצב הארץ נפרז

 מרחוק כידוע, ואינו גרוע מהגלות בחו״ל

 חלילה, ומצות א״י הוכרעה ע״י הרמב״ם

 והרמב״ן ושאר פוסקים, וידוע עד כמה

 שאף ה״חפץ חיים״ זללה״ה לעלות״.

 וחזי' דס״ל להחזו״א ז״ל שהרמב״ם

 והרמב״ן אזלי בחד שיטה וגם להר״מ

 היא מצוה, וא״כ צ״ע אמאי לא מנאה

 הר״מ במנין מצוותיו.

ו יומתקו הדברים היטב, דאה״נ נ  ולדברי

 ומצוה היא, אך אינה כמצוה בפנ״ע אלא

 הינה מצוה שמטרתה כללית, לסייע לקיום

 כל מצוות התורה ע״י ישיבתה, ומצוה

 כללית שכזו לא נמנית במנין מצוות

 הרמב״ם.

 ב] וארשום בזאת הערה בנדו״ד. דהנה

 התוס' (שבת לב,ב ופסחים קיג,ב) כ'

 וז״ל: ״אך טוב לקנות טלית ולברך עליו

 בכל יום, כדאמר בסופ״ק דסוטה (יד,א)

 וכי לאכול מפריה היה רוצה משה. אלא

 אמר משה מצוה שאוכל לקיים, יתקיים על

 ידי״. והקשה הגאון מסאטמר ז״ל בויואל

 משה, דלדעת הרמב״ן דאיכא מ״ע לישב

 בארץ א״כ כבר נתחייבו ישראל לעלות

 לארץ בשביל קיום מצוה זו, ומשה הרי

 רצה להיות ככל ישראל ולהתחייב במצות

 ישוב א״י, א״כ אי״ז דומה לקניית טלית,

 שאין חיוב כלל במצות ציצית כשאין

 לו טלית. אלא דצ״ל דהתוס' לא ס״ל

 כהרמב״ן, עכ״ד.

תי בהערה מעניינת, שאפשר נ נ נתבו  ו

 ותפתח לנו פתח בישוב שאלת מהר״י

 ט״ב הנזכרת. דהנה יל״ע דהא אם נקצב

 שמשה יחיה ק״כ שנים ושנות חייו תמו

 קודם כניסתו לארץ. א״כ גם אם הקב״ה

 ית' היה מורה לו להיכנס לא״י, לכאו'

 כמה זמן משה היה חי, והרי קצבת חייו

 נסתיימה לה? ודודי ידידי הגרא״ש מאיר
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 שליט״א השבני שנודעו ד׳ חז״ל שחשבון

 השנים בא״י חשבון אחר הוא ונפרד

 לכשעצמו. וכדמצינו גבי אשה קטלנית

 שיכולה להינשא שוב בא״י. וא״כ אפשר

 דאם משה היה נכנס לא״י היה חי עוד

 שנים רבות, ולק״מ.

 אולם א״נ דלא כן, אזי נמצא דמשרע״ה

 לא יוכל לחיות בארץ טפי. והנה רבים

 מהפוסקים כ׳ שמצות ישוב א״י מתקיימת

 רק בדיורין ובמגורים בה, וכפי שהו״ד בס׳

 שלהי דקייטא, עי״ש. ונמצא דאם משה

 היה נכנס רק ליום א׳ ונלב״ע שם, א״כ

 לא היה מקיים בלא״ה מצות ישוב א״י,

 ומפני שמסתבר שדיור ליום אחד ל״ח

 כדיור לענין זה. וע״כ כ׳ התוס׳ דמשה

 רצה להיכנס לא״י כדי להתחייב במצוות

 התלויות בה ולא משום קיום מצות

 ישוב א״י. ואם כנים הדברים אזי נפ״מ

 להילכתא, שחולה הנוטה למות ובא לדור

 סמוך למיתתו בא״י ע״מ לגור בה, לא

 יקיים מצות ישוב א״י, כיון שדירה ליום

 או יומיים ל״ח לדיורין. ומ״מ י״ל דלא

 כן, דכיון דמיתתו לא תליא ביה אלא ע״פ

 ה׳, שפיר נחשב לדיורין. (ומש״כ בשלהי

 כתובות בענין מגורים קודם המיתה

 והקבורה בא״י, נלענ״ד דמדין אחר הוא,

 מדין חשיבות ההסתלקות והקבורה בא״י,

 ולא משום ישוב הארץ). וגיסי אהובי הרב

 יצחק צבי שוגרמן שליט״א הארני לסוגיה

 בב״ב ח׳ א׳, עי״ש ויל״פ.

 ואמנם מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א

 לא הסכים עימדי כלל וכלל, וכדלהלן:

- על עצם שאלת הויואל משה יישב

 רבנו שליט״א בזה״ל: ״המצוה היא רק

 כשהגיעו״. [ואמנם בס׳ ויואל משה שם

 נחית לזה וסתר לזה לפום ראיותיו, עי״ש].

- ובמה ששאלתי דלו יצוייר שנתבטלה

 גזירת אי הכניסה לא״י, כמה שנים יחיה

 משה והרי נסתיימה קצבת שנות חייו,

 כ׳ רבנו שליט״א: ״יעויין יבמות נ׳ א׳״,

 ושם מבואר דהזוכים לזה מאריך להם

 הקב״ה את שנותיהם הקצובות. - ובדבר

 שמספק״ל בחולה היודע שימות היום,

 ובא לא״י לדור בה, האם מקיים מ״ע

 דישוב א״י, השיב רבנו שליט״א: ״ודאי

 שמקיים״.

 ב. ישוב א״י בזמן הזה.

ת קי, ב. הכל מעלין לארץ  א] כתובו

 ישראל, היא אומרת לעלות והוא אומר

 שלא לעלות, כופין אותו לעלות. וכתבו

 התוס׳ (ד״ה הוא): ״אינו נוהג בזמן הזה

 דאיכא סכנת דרכים. והיה אומר רבנו

 חיים דעכשו אינו מצוה לדור בא״י, כי יש

 כמה מצוות התלויות בארץ וכמה עונשין

 דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד

 אליהם״. ובשו״ת מהרי״ט (חיו״ד סי׳

 כ״ח) כ׳ דדברי הר״ח כהן, תלמיד טועה
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 כתבם. ועי' בתרומה״ד (פסקים סי' פ״ח)

 ובס' הכוזרי ובשו״ת מעיל צדקה (סי'

 כ״ו) שהאריכו בגודל המצוה גם בזה״ז.

 והמעיל צדקה שם האריך לחלוק ע״ד

 הר״ח כהן וכ' דמצוה רבתא לעלות גם

 השתא הכא, ואפי' ליקח עימו ילדים רכים

 וקטנים. ומ״מ כתב וז״ל: ״אמנם כן צריך

 בתחילה תנאי אחד, שיש לו מקום מוכן

 ומזומן להיות מצוי לו שם פרנסה ברווח,

 כמש״כ התרומה״ד בפסקים שלו סי' פ״ח,

 וגם בכל בו ראיתיו. ועי' בתשב״ץ סי'

 תקס״ב דכל שאין לו שם פרנסה מוכנה,

 מעבירו על דעתו ועל דעת קונו ח״ו ואין

 אדם שליט בנפשו. ואפשר אם שיהיה לו

 פרנסה מוכנת בקלות כ״כ בחו״ל עד שלא

 יחסר לו בדרך הטבע, מותר. כי עינינו ראו

 ולא זר שהרוב הבאים שמה לגודל עניותם

 צריכין לשוב חוצה ומתבלבלין מעבודת

 השם ומלימוד התורה וכו'. והכלל בזה

- אשרי הזוכה לכך ואינו נצרך לבריות

 ומתפרנס שם אפילו חיי צער ויעבוד ה'.

 אבל אין כל אדם זוכה לכך. וכבר נהגו

 העם שאינם נוסעים עם בנים קטנים, והכל

 בשביל קושי השגת הפרנסה שם שאינה

 מצויה בקלות, וחוב הוא לקטנים, וח״ו

 יש לחוש שיצאו לתרבות רעה עד שלא

 יחזק שכלם עליהם לסבול חיי צער, וכמה

 נשתקעו בזה, וד״ל״, עכ״ל ועיש״ע.

 ב] דברי המעיל צדקה יוסברו לכאו' בב'

 אופנים: האחד, דפשוט דאל לו לאדם

 לקיים מ״ע אחת אשר על ידי קיומה

 יתרשל ביתר קיום מ״ע. ועי' רמ״א או״ח

 תרנ״ו וביה״ל שם דדינא דאל יבזבז יותר

 מחומש הוא לכל מ״ע, ועי' ביאה״ל שם.

 וכן מצינו מש״כ הפוסקים שאדם א״צ

 לקיים מ״ע באופן שגופו ינזק, וא״כ

 כ״ש בחיי רוחו ורוחניותו ורוחניות בניו.

 ועוד אפ״ל דא״נ דמ״ע דישיבת א״י אינה

 מצוה בפנ״ע אלא כ״הכשר מצוה״ כללי,

 שבא״י מקיימים יותר באיכות כל תרי״ג

 מצוות, א״כ פשוט שבאופן שע״י ישיבת

 א״י יתרשל מקיום המצוות מפני דוחק

 הפרנסה ושאור שבעיסה, אזי א״צ לבוא

 ארצה.

 ובדברי הר״ח כהן ז״ל צ״ל דס״ל

 דתכלית מצות ישוב א״י היא לקיום

 מצוות התלויות בארץ וכשא״א לקיימם

 היטב, שוב עדיף שלא לעלות אליה. א״ד

 כמשנ״ת דמצוה זו עניינה כהכשר לקיום

 כה״ת וממילא באופן שע״י ישיבתה לא

 יקיים כמה מהמצוות התלויות בה, אזי

 יצא שכרו בהפסדו. ואולם א״נ דמצוה זו

 הינה מ״ע בפנ״ע, וכדעת הרמב״ן דמשום

 כיבוש הארץ הוא, אזי קשה לומר דמצוה

 זו דכיבוש הארץ נדחית מפני שאר מצוות

 שקשה לקיימם.

 ג] והנה הרמב״ם השמיט למ״ע דישוב

 א״י שמנה הרמב״ן, ועי' לעיל. והמגילת

 אסתר כ' דנראה דס״ל להרמב״ם שמצות

 ירושת הארץ וישיבתה לא נוהגת אלא רק

 בימי משה ויהושע ודוד וכל זמן שלא גלו

 מארצם, אבל אחר שגלו מעל אדמתם אין

 מצוה זו נוהגת לדורות עד בוא המשיח.

 כי אדרבה נצטוינו לפי״מ שאמרו

 בכתובות דף קי״א שלא נמרוד באומות
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 ללכת לכבוש את הארץ בחזקה, והוכיחו

 מפסוק ״השבעתי אתכם בנות ירושלים

 וגו׳״, ודרשו בו שלא יעלה ישראל

 בחומה. ובמש״כ הרמב״ן שהחכמים

 אמרו כי כיבוש הארץ היא מלחמת מצוה,

 זהו כאשר לא נהיה משועבדים לאומות.

 ומש״כ הרמב״ן שהחכמים הפליגו בשבח

 דירת הארץ, זהו דוקא בזמן שביהמ״ק

 קיים, אבל עכשו אין מצוה לדור בה. וכן

 פי׳ התוס׳ הנ״ל. ועוד ראיה שאין בו מצוה

 ממש״כ בכתובות שם דכל העולה מבבל

 לא״י עובר בעשה, שנאמר ״בבלה יבואו

 ושמה יהיו״, ואם היתה מ״ע בדירת א״י

 בכל הזמנים, איך יבוא נביא אחר משה

 לסתור את דבריו והא אין נביא רשאי

 לחדש דבר מעתה וכ״ש לסתור, וכו׳. לכך

 נאמר שבודאי מצוה זו אינה נוהגת אחר

 חורבן הבית שיבנה במהרה בימינו אמן,

 עכתו״ד, ועיש״ע.

 וקשה דהר״מ נקיט דאסור לצאת מא״י

 לחו״ל. והנה א״נ דס״ל כדעה קמייתא

 בתוס׳ בכתובות שמצוה זו אינה נוהגת

 משום סכנת הדרכים, אזי יובן שבן א״י

 שכבר דר בא״י אסור לו לצאת לחו״ל,

 אך אין מצוה לבן חו״ל לעלות לא״י,

 דסכנת הדרכים מונעתו מקיום המצוה.

 אך א״נ שהר״מ סבר כד׳ ר״ח כהן דא״צ

 לקיים מצוה זו מפני קושי קיום המצוות

 התלויות בארץ, א״כ מהו ההבדל בין בן

 א״י לבן חו״ל. וכי מפני שהאדם התגורר

 כבר בא״י, קלים עליו יותר קיום מצוות

 אלו? וצ״ע. ואמנם א״נ דעיקר טעמו של

 המגילת אסתר הוא דאין לעלות לא״י

 מפני השבועה שהשביע הקב״ה שלא

 לעלות בחומה, י״ל דזהו דוקא לבן חו״ל

 שאסור לו לעלות לא״י מפני השבועה, אך

 בן א״י שכבר שרוי באדמת ישראל ול״ח

 כעולה בחומה, דשם הוא מקום מגוריו

 הנוכחי, ייאסר לו לצאת לחו״ל.

 ואכן הריטב״א ביומא (לח, א) התקשה

 טובא האיך הרמב״ם ועוד גדולי עולם

 ישבו בארץ מצרים, חרף איסור התורה

 לשוב ולגור במצרים. וכתב וז״ל:

 ״והנכון יותר שאין האיסור ההוא אלא

 בזמן שישראל שרויין על אדמתם, אבל

 בזמן הזה שנגזר עלינו להיות נדחים בכל

 קצוי הארץ, כל חוצה לארץ חד הוא, ואין

 איסור אלא לצאת מדעת מן הארץ לחוצה

 לארץ״. הרי דביאר לן שאחר פקודת

 הגלות שנגזר עלינו להיות בגלות חו״ל,

 אזי אין חובה לעלות לא״י ורק המתגורר

 כבר בא״י אסור לו לצאת לחו״ל, ולדעתו

 ז״ל לאחר שהוקלשה מצות ישוב א״י,

 גם ליכא איסורא לישב במצרים, ומפני

 דנאמרה הלכה לישב בא״י ושלא לישב

 במצרים, וכשהוקלש חיוב ישיבת א״י

 ממילא בטל האיסור לישב במצרים.

 וי״ל שחלוק דין הגר בא״י שאסור לו

 לצאת מא״י לחו״ל מדין המתגורר בחו״ל,

 עפ״ד הרשב״ם בב״ב צ׳ דאיסור היציאה

 הוא משום שמפקיע עצמו מהמצוות

 התלויות בארץ. ונראה דאדם שכבר

 נתחייב בהמצוה ומפקיעה אותה מעצמו,

 חמור טפי מאדם שכלל לא נתחייב בה

 מעולם, וכמש״כ בתוס׳ בערכין ב׳ ב׳
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 דהא דהקב״ה מעניש בעידנא דריתחא מי

 שאינו לובש בגד ד' כנפות, היינו דוקא

 בהמעגל את בגד ד' כנפות שלו כדי

 להיפטר מהמצוה, אך כשאינו לובש בגד

 ד' כנפות לכתחילה לית לן בה.

 ועוד צ״ע לכאו' דהר״מ פסק (אישות יג,

 יט-כ) דמחו״ל לא״י כופין לעלות אפי'

 מנוה היפה לנוה הרעה ואפי' ממקום

 שרובו ישראל למקום שרובו גויים

 מעלין. ואין מוציאין מא״י לחו״ל ואפילו

 מנוה הרע שרובו גויים לנוה היפה שרובו

 ישראל, ואם אמר האיש לעלות לא״י והיא

 אינה רוצה תצא בלא כתובה, אמרה היא

 לעלות והוא אינו רוצה, יוציא ויתן כתובה.

 והוא הדין לכל מקום מארץ ישראל עם

 ירושלים, שהכל מעלין לא״י ואין הכל

 מוציאין משם. ועי' שו״ת שואל ומשיב א'

 ח״א סי' קנ״א שהוכיח בארוכה דדין זה

 נוהג גם בזה״ז. וצ״ע דא״נ דלהר״מ ליכא

 מצוה א״כ אמאי כייפינן לעלות לא״י.

ו גאון ישראל האדר״ת ז״ל בספרו  ורבנ

 חשבונות של מצוה (מצוה ת״ו) הקשה

 ע״ד הרמב״ן וז״ל הזהב: ״ויל״ע לפיה״מ

 דמעיקרי המצוה להוריש את יושבי הארץ

 ולרשת אותם, ותכליתם לשבת בה. א״כ

 לכאורה מנין בא החיוב גם לנשים, והרי

 לאו בנות כיבוש הן, כביבמות ס״ה ב'.

 ומ״ט דנו כמורדת אם לא תרצה לעלות

 עם בעלה לארץ ישראל. והא קמן שלדעת

 רש״י ז״ל בברכות כ' ב' מבע״ל לגמ'

 אם נשים חייבות בברכת המזון משום

 די״ל שפטורות שאינן יכולות לומר ״על

 הארץ שהנחלת״, משום שלא ניתנה

 לנקבות. וא״כ מאין יהא החובה לנשים

 במצות ישיבת א״י, שתלוי בכיבוש״,

 ע״כ קושיית האדר״ת זי״ע. וכוונתו ז״ל

 דהרמב״ן ביאר גדר המצוה מדין כיבוש,

 ובזה אשה אינה שייכת, וגם מדין נחלה

 (וכמש״כ דנילף מקרא דו״התנחלתם את

 הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם״) וגם בזה

 אשה אינה שייכת, וצ״ע. ובפשטות י״ל

 דאשה רק אינה בת כיבוש מלחמה, אך

 בהכיבוש שבעצם הישיבה, שאינה נעשית

 ע״י מלחמה אלא בעצם הישיבה, אשה

 שייכא. ואמנם אכתי מהיכ״ת שתתחייב

 להחזיק נחלתנו כאשר אינה בת נחלה,

 ודברי רבנו ז״ל, שלשמע דברי תורתו

 תאוות נפש, צודקים בשאלתם.

 ואולם הריטב״א ז״ל כ' בכתובות שם

 כך: ״הכל מעלין כו', פי' ואפילו לאחר

 החורבן, דאכתי איכא חיבת הארץ״.

 ולדבריו ז״ל ניחא, דאה״נ ולאו משום מ״ע

 קאתי עלה, דהא הריטב״א לשיטתו ביומא

 ל״ח דבזה״ז ליכא מצוה לעלות לא״י.

 אלא דשייך לכפות משום חיבת הארץ,

 וממילא מחוורים דברי הרמב״ם דכ'

 דכופין גם בזה״ז לעלות לא״י, ומתורצת

 קושית רבנו האדר״ת נ״ע, דאע״פ דאשה

 לאו בת כיבוש ונחלה, מ״מ משום חיבת

 הארץ כופין עליה לעלות אליה.

 והנה כ' הרמב״ם (מלכים ה, ט) דשרי

 לצאת מא״י לחו״ל לסחורה. וכ' הכס״מ:

 נתבאר בסמוך ה״ח, עכ״ל. ובהלכה ח' כ'

 הכס״מ: כ' סמ״ג דגרסינן בירושלמי (ס״פ
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 חלק) לישיבה אי אתה חוזר, אבל אתה

 חוזר לסחורה ולפרקמטיא ולכבש הארץ.

 וכבר הקשו בזה המפרשים דמהיכ״ת דדין

 שיבה למצרים דמיא לדין יציאה מא״י.

 אולם לפי״ד הריטב״א הדברים קשורים

 זב״ז בקשר הדוק, וכנ״ל, וד׳ הכס״מ

 מבוררים ונהירים.

 ד] והשו״ע הזכיר ג׳ פעמים מדיני ישוב

 א״י. באו״ח סי׳ ש״ו י״א דשרי לקנות

 בית בא״י מנכרי בשבת משום ישוב א״י

 ובאו״ח סי׳ תקל״א ד׳ שהיוצא לטייל

 מא״י לחו״ל אסור לו להתגלח במועד,

 כיון דאסור לצאת בכה״ג מא״י לחו״ל.

 וכן ביו״ד סי׳ רפ״ו כ״ב פסק שהשוכר

 בית בא״י חייב במזוזה מיד משום ישוב

 א״י. ומכל זה נשמע שודאי שהמגיע לגור

 בא״י מקיים מ״ע, ואמנם עדיין אפ״ל

 שבן חו״ל שאינו בא לדור בא״י ל״ח

 כמבטל עשה, ואין חיוב לעזוב את מגוריו

 בחו״ל ולבוא לא״י וכד׳ הריטב״א. ואמנם

 להרמב״ן ישנה מצוה בכל עת לבוא מכל

 מקום שהוא כדי לקיים מ״ע זו ככל מ״ע

 שבתורה, ואפשר דכן סבר השו״ע.

 ג. ג׳ השבועות.

 א] כתובות קי״א א, השבעתי אתכם

 בנות ירושלים בצבאות או באילות השדה

 אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד

 שתחפוץ, וכו׳, ג׳ שבועות הללו למה. אחת

 שלא יעלו ישראל בחומה ואחת שהשביע

 הקב״ה את העובדי כוכבים שלא ימרדו

 באומות העולם ואחת שהשביע הקב״ה

 את העובדי כוכבים שלא ישתעבדו בהן

 בישראל יותר מידי וכו׳, אמר ר׳ אלעזר

 אמר להם הקב״ה לישראל אם אתן

 מקיימים את השבועה מוטב, ואם לאו

 אני מותיר את בשרכם כצבאות וכאיילות

 השדה. ופרש״י: ״שלא יעלו בחומה, יחד

 ביד חזקה״.

 והמהרש״א כתב: ״ר״ל דודאי דרשות

 לכ״א מישראל לעלות לא״י. אלא שלא

 יעלו ביחד ביד חזקה ולבנות להם חומות

 ירושלים. ונחמיה שאמר ״ונבנה חומות

 העיר״, ברשות המלך היה, עכ״ל. נמצא

 שאיסור השבועה אינו שייך על כל יחיד

 ויחיד העולה מעצמו לא״י, וכן שרי

 באופן שהמלכות מאפשרת לישראל

 לעלות לארץ.

 ב] והנה הרמב״ם והטור והשו״ע השמיטו

 כליל את איסור ג׳ השבועות ולא הזכירום

 בספריהם, וצ״ע אמאי. ומו״ר מרן הגר״ח

 קניבסקי שליט״א כתב לי בזה דאולי ס״ל

 שהם דברי אגדה. ואמנם המגילת אסתר

 הנ״ל כ׳ בתוכ״ד דגם מטעמא דג׳ שבועות

 לא מנה הר״מ את ישוב א״י כמ״ע.

 ויעויין בשו״ת אבני נזר (יו״ד תנ״ד)
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 בארוכה בדין מצות ישוב א״י ובתוכ״ד

 כ' לתמוה טובא על דברי השבועות

 הללו [וכתב ש״בדברי אגדה העלימו

 הדברים, כי באגדה גנוזים רוב הסודות

 כמש״כ האריז״ל״] דצ״ע עיקר שבועה

 זו מה טיבה, דהרי שבועה הוא שהאדם

 נשבע, ובשבועותיו של משה רבנו ע״ה

 מצינו שקיבלו ישראל עליהן את השבועה

 כדפרש״י (דברים כ״ז וכ״ח). ואם שבועה

 זו היתה ע״י שלמה המלך ע״ה שאמר

 ״השבעתי״ ברוח הקודש, היה מן הראוי

 שיאסוף שלמה את כל ישראל שיקבלו

 עליהם השבועה ולא מצינו כזאת. ועוד

 שבועה שהשביע אוה״ע שלא ישתעבדו

 בישראל יותר מדאי, מה טיבה והא

 הם לא ידעו כלל מהשבועה. וע״כ פי'

 האבנ״ז שהשבועה היא לשורש נשמות

 ישראל ולא לגופיהם, עי״ש בארוכה ע״ד

 הדרש והסוד. ובסו״ד כתב: ״ובהכי ניחא

 שהרמב״ם וכל הפוסקים לא הביאו דין

 החמש שבועות שנשבעו ישראל, דזה

 אין עסק בהלכה, דבאמת האדם עצמו

 כמו שהוא בגוף לא נצטווה רק שורש

 הנשמה למעלה. ואם האדם הולך בדרך

 טוב הולך בדרך שמלמדתו הנשמה ואי״ז

 לימוד התורה, רק לימוד הנשמה. ע״כ לא

 הביאוהו הפוסקים״.

 ואמנם הרמב״ם באגרת תימן האריך

 להזהיר שאין לעבור על ג' השבועות,

 וכן המהר״ל נ״ע בס' נצח ישראל כ' דאין

 לעבור על ג' שבועות הללו גם במחיר

 רציחות ושחיטות ומסרקות ברזל. ועי'

 בארוכה בס' ויואל משה ובקונטרס על

 הגאולה ועל התמורה להגה״צ מסאטמר

 זצ״ל שלדעתו ז״ל עצם הקמת מדינת

 ישראל כמוה כמרידה באומות העולם

 וכעליה בחומה ביד חזקה וע״כ הותר

 בשרם של ישראל כבשר צבאות ואיילות

 השדה רח״ל, ולכן התרחשה השואה

 הנוראה ומשו״ה אשמים ראשי המדינה

 שר״י בכל הרציחות והאסונות התוכפים

 את כלל ישראל.

 ואמנם הלא ראה ראינו ד' המהרש״א

 שהאיסור לעלות בחומה הוא דוקא

 כשהמלכות אינה מסכמת לזה, והסכימו

 לזה הפוסקים. וכבר נודע מכתב מרן

 הגרח״ע זצ״ל שכשהאומות נאותו להקים

 מדינה בא״י, ממילא ליכא איסור בזה. וכן

 טענו רבים וטובים דאחר שכבר הראשונים

 עלו בחומה בשעת הקמת המדינה, ממילא

 כיום אין איסור לעלות לא״י.

 ג] ולענ״ד איכא גדר אחר בג' שבועות

 אלו, וכדלהלן:

 דהנה בשיר השירים רבה (פ״ב) הובא לג'

 השבועות הללו וכתיב: ״ונשבע למלכויות

 שלא יקשו עול על ישראל, שאם מקשים

 עול על ישראל הן גורמין לקץ שיבוא שלא

 בעונתו״. וכ' המפרשים דהיינו שהקב״ה

 ית' חפץ להביא את משיח גוא״צ בזמן

 שעלה במחשבתו אך כשישראל ישתעבדו

 יותר מידי בידי הנכרים ותעלה צעקתם אל

 הקב״ה, ממילא יתעלה הקב״ה ויקדים עת

 הקץ, כדי להצילם מיד עושקיהם.

 ולזה י״ל דגדר ג' השבועות הוא שישראל
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 לא יגרמו במעשיהם לשיעבוד יתר של

 הגויים. ומאחר שעליה בחומה והתגרות

 באומות תביא להגברת השיעבוד והכבדת

 העול על ישראל, לכן הזהיר הית״ש את

 ישראל שלא לעורר מדון ומהומת מוות,

 ונמצא לפי״ז שעיקר האיסור הוא שלא

 לעורר כעס האומות הרוצים להרגנו

 וממילא גם אם רוב אומות העולם

 מסכימים להקמת ישוב יהודי בא״י,

 מ״מ מאחר שהאומות הסובבות אותנו

 מתנגדים לזה בעוז ורוצים להרגנו על

 כך, ממילא יש בהקמת המדינה משום

 מרידה באומות ועליה בחומה, ומה שרוב

 המלכויות הסכימו להקמת המדינה אין

 זה נוגע לעניינינו, כיון דסו״ס האומות

 העלולות להציק לנו, אלו הגרים סביבות

 א״י, מתנגדים בתוקף למדינה וריבונותה.

 ואם כנים דברינו נמצא דהקמת המדינה

 היא ממש עליה בחומה ומרידה באומות.

 ומנגד, כשנצא למלחמה על אויבים

 שפשוט וברור בדרך הטבע שנוכל לנצחם

 ולהכריעם תחתינו, מבלי שיוכבד עול

 ישראל עי״כ, אזי מותר למרוד בהם או

 לעלות בחומה כנגד רצונם. מפני דאין

 איסור המרידה איסור בפנ״ע, אלא טעמא

 רבתא איכא ביה, דע״י המרידה יוכבד

 עולנו וממילא יוחש הקץ, וא״כ באופן

 שהמרידה לא תפגע בעם היושב בציון,

 משום שהאומה שנלחמים בה היא אומה

 חלשה ורפת כח וכדו׳, אין איסור למרוד

 בה.

 וכמו״כ ראיתי שיש שכתבו בזה דהאיסור

 הוא רק למרוד באומה ולא באספסוף

 נכרי, דזה אינו בכלל השבועה. אולם

 לפימשנ״ת גם בכה״ג אסור, דאם אותו

 אספסוף נכרי יכול להקשות את עולו על

 ישראל, ממילא הוא בכלל איסור המרידה,

 והמעיין יבחר.



 רנה

 כוונה במצוות
 סימן ס'

 קיום שתי מצוות בבת אחת

 חכמי דורינו דנו האם הקורא ״שנים

 מקרא ואחד תרגום״ יכול לקרוא פרשת

 ק״ש, (או כהן הקורא ברכת כהנים), או

 פרשת המן, העקידה ופרשת אז ישיר

 שבפסוקי דזמרה, ולכוין לצאת ע״י

 קריאה זו גם ידי חובת ״שנים מקרא״.

 שאלה זו נוגעת לכאורה גם לקיום

 מצוות אחרות בבת אחת, כאשר הדוגמה

 הנודעת לכך היא קיום מצות תלמוד

 תורה ע״י קריאת המגילה בפורים. נכתוב

 בס״ד את הנרלענ״ד בסוגיה מעניינת זו,

 המסתעפת למספר נושאים.

 א] מקרא מגילה ותלמוד תורה: במגילה

 (ג,ב) נאמר שמבטלים תלמוד תורה

 לצורך קריאת המגילה. והקשה הרש״ש,

 והלא מגילה עצמה תלמוד תורה היא?!

 ונודעו התירוצים בזה. דאיירי בההליכה

 לביהכנ״ס שהיא ביטול תורה, או

 דמבטלין ת״ת בהמילים שאינם מובנות

 במגילה (כמו האחשתרנים), או שגם

 לימוד תורה באיכות נמוכה יותר ובחוסר

 עיון נחשב לביטול תורה. ומו״ר הגר״ח

 קניבסקי שליט״א (בהערותיו בתחילת

 ספר תשובות וכתבים להחזו״א) כתב

 שהחזו״א זצ״ל תירץ ש״מקרא מגילה

 לחוד ות״ת לחוד״. והיינו שכשאדם קורא

 מגילה לשם מצות מגילה, נחשבת קריאתו

 לקריאת מגילה ולא למצות תלמוד תורה.

 ועל אף שהקורא מגילה לשם מצות ת״ת,

 מ״מ כשקוראה לשם מצות מגילה, לא

 מתקיימת בקריאתה גם מצות ת״ת.

 ומצאתי שיסוד זה נכתב כבר ונחתם

 בטבעת המלך שלמה, הגאון רבי שלמה

 קלוגר זצ״ל (בחיבורו חכמת שלמה,

 או״ח תרפ״ז) שכתב לתרץ שאלה זו בכך

 שא״א לכוין לשתי מצוות בבת אחת, וכד׳

 החזו״א. עי״ש (ושם ציין ג״כ למש״כ

 בספרו ספר החיים, ואינו תח״י).

 והאמת היא שדברים אלו נחקקו כבר

 בגליונו של המנחת חינוך, אך הוא ז״ל

 הרחיק עוד לכת ביסוד זה. דהנה הרמב״ם

 (חמץ ומצה ו, ט) כתב: חלות תודה ורקיקי

 נזיר שעשו אותן לעצמן, אין יוצאין בהן,

 שנאמר ״ושמרתם את המצות״, מצה

 המשתמרת לענין מצה בלבד, עכ״ל. וכ׳

 ע״ז המנ״ח (מצוה י׳) וז״ל: הנה שינה

 הרמב״ם מלשון הש״ס והוסיף תיבת

 ״בלבד״, נראה דבעינן שימור לשם מצה

 בלבד. ודבר זה יש לחקור, כל מקום

 דבעינן כוונה, כגון גט דבעי׳ לשמה או

 חליצה או שאר מצוות למ״ד דמצוות

 צריכות כוונה, אם מהני בזה ב׳ כוונות,

 עכ״ל.
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 והנה הנחתו שדין ״לשמה״ דומה לדין

 ״מצוות צריכות כוונה״ אינה ברורה לי כל

 צרכה. ד״לשמה״ אין עניינו שיכווין, אלא

 שייוחד החפץ לשם כך ואינו ענין לכוונת

 האדם, שפעולתו נעשית לשם מצוה,

 וכמש״כ הגרא״ו בקוב״ש (פסחים אות

 קעא). אמנם חזי' שהמנ״ח סובר שגם

 כוונת המצוה נועדה להשוות לפעולה

 שם מעשה-מצוה ולפיכך דימה זאת לדין

 ״לשמה״. ומסתפק הוא ז״ל האם למ״ד

 מצוות צריכות כוונה אפשר לכוון בעשיה

 אחת לשם ב' מצוות.

 ובספר עבודת משא (על הרמב״ם, חמץ

 ומצה ו, ט) כתב דודי הגרא״ש שיחי'

 לאור ד' המנ״ח להסביר את מחלוקת

 אביי ורבא בסוכה (מד,א) האם הנוטל

 ארבעת המינים יכול לצאת עי״ז גם י״ח

 מצות נטילת ערבה. וכתב שלד' המנ״ח

 אפ״ל שרבא ואביי לשיטתם בזה כשיטת

 פלוגתתם בר״ה (כח,ב) האם מצוות

 צריכות כוונה. ובזה ביאר גם מחלוקת ר'

 יוסי ור' יוחנן בשם רשב״י האם יוצאים

 י״ח ת״ת בקריאת שמע, דר' יוסי ור' יוחנן

 לשיטתם במחלוקת האם מצוות צריכות

 כוונה, דלר' יוסי מצוות צריכות כוונה

 ולכן א״א לכוין לשתי מצוות אלו יחדיו,

 אך ר' יוחנן סבר (בירושלמי פסחים פ״י

 ה״ג) שמצוות אינן צריכות כוונה ולכן

 אפשר לקיימם יחד.

 ולענ״ד יתכן והמנ״ח לא איירי בכל

 המצוות. דהנה במגילה (ז,ב) נאמר

 ששלח ר' יהודה לר' אושעיא עגל ויין.

 שלח ליה: קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות

 איש לרעהו ומתנות לאביונים. ויעוי״ש

 בגרסאות הראשונים ובס' מקראי קדש.

 הרי לנו שאפשר לקיים יחד ב' מצוות.

 ועי' ביה״ל תרצ״ה ד״ה או, שמסתפק

 בזה בשם הטורי אבן. ונראה דכל דברי

 המנ״ח אמורים דוקא במצוות שבין אדם

 למקום או כשאין תכלית המצוה התוצאה

 היוצאת ממנה. אך במצוות שבין אדם

 לחבירו, שתכלית עשייתם היא התוצאה

 (שיתרבה אחוה ורעות, או לצרכי סעודת

 פורים, כמש״כ הפוסקים בטעם משלוח

 מנות. וכן מתנות לאביונים, שעניינה

 הרווחת העני או מדין שמחה, עי'

 בשיטמ״ק ובראשונים בב״מ ע״ח ומגילה

 ז'), לא איכפ״ל שמכוין לב' מצוות יחדיו.

 ובמק״א כתבתי בס״ד דבמצוות שבין אדם

 לחבירו אין כלל צורך לכוין לשם מצוה.

 ולפי״ז ודאי שהמנ״ח לא איירי לגביהם.

 אמנם להחזו״א נראה שאין כוונתו משום

 חסרון כוונה, אלא מפני שסבר שא״א

 לקיים ב' מצוות בבת אחת, (והגרח״ק

 דימה זאת למש״כ שם בשם החזו״א

 שהמדבר לשה״ר אינו עובר בזמן זה גם

 על ביטול תורה. שכשם שא״א לעשות ב'

 מצוות בפעולה אחת, כך א״א לעבור על

 ב' עבירות במעשה אחד. והר״י גוטליב

 שליט״א העיר טובא דביטול תורה אין

 עניינו מעשה, אלא העדר מעשה לימוד

 תורה, ודברי החזו״א אינם מובנים. ויש

 ליישב בדוחק עפ״ד הגרא״ז באבן האזל

 הלכות מלכים, שביטול תורה הוא דוקא

 כשאינו מתעסק בדבר מסוים ומתבטל
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 מחוסר מעש. ולפי״ז המדבר לשה״ר,

 הגם שעושה מעשה עבירה, מ״מ א״א

 להחשיבו כמתבטל ולא עושה מאומה,

 ואמנם אי״ז שייך לד׳ החזו״א. סוף דבר

 חזינן מד׳ החזו״א דהחסרון אינו משום

 כוונה, אלא משום שא״א שעשיה אחת

 תיחשב בבת אחת לב׳ ענינים שונים).

 ומ״מ נראה שבמצוות שבין אדם לחבירו

 שייך שפיר לקיים ב׳ מצוות כאחד, כגון

 מצות החזקת ת״ח ומצות צדקה, ויל״ע

 בזה.

 ג] וכאמור, הגם שדימינו את ד׳ החזו״א

 לד׳ המנ״ח והגר״ש קלוגר, נראה שאף

 שמסקנתם דומה, מ״מ הבנתם שונה. בעוד

 שהמנ״ח והגרש״ק ס״ל שא״א לכוין לשם

 ב׳ מצוות יחד, ולכן א״א לקיים ב׳ מצוות

 יחד. הרי שהחזו״א איירי בענין אחר,

 והוא שא״א להחשיב ב׳ ענינים בפעולה

 אחת, ולא משום חסרון כוונה.

 ונראה להוסיף הגדרה נוספת בנדו״ד,

 השייכת באופן שלא נתכוין בפירוש

 לקיום ב׳ המצוות יחדיו. והיינו דאם

 נתכוין בפירוש לב׳ המצוות, בזה מצינו

 את דברי המנ״ח, הגרש״ק והחזו״א. אך

 כשנתכוין בסתמא לשם מצוה מסוימת,

 (וכגון המתפלל פסוקי דזמרה, שמסתמא

 לא כיון לשם מצות ת״ת, שתתקיים

 בקריאת מזמורי התהילים), בכה״ג ודאי

 שלא ייצא י״ח מצוה אחרת, הגם שאולי

 היה יוצא בה אם התכוין לשם כך. וע״כ

 פשוט וברור שלא יוצאים ידי מצות ת״ת

 בקריאת פסוקי דזמרה או פרשת העקידה

 ופרשת המן וכיוצ״ב, כיון שכוונת הקורא

 להודות ולהלל ולא ללמוד תורה. וכדמות

 ראיה לזה מדברי המג״א (או״ח מ״ז)

 שכתב שמותר לומר פסוקי ברכת כהנים

 אף לפני אור הבוקר כשמסמיכן לברכות

 התורה. והיינו משום שאומרם לשם לימוד

 ולא לשם נשיאת כפים. וכן אף שבשו״ע

 (או״ח מ״ט) כתב שאף שקי״ל שבדברים

 שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה,

 מ״מ כתב בשו״ת חוות יאיר,(וכמובא

 במשנ״ב), שמותר לקרות את כל ספר

 התהילים בעל פה, ומפני שעניינו בקשת

 רחמים ותפילה. והיינו דהגם שאם יקרא

 תהילים לשם ת״ת ודאי שייאסר לקרותו

 בע״פ, אך כיון שקוראהו כתפילה, שרי.

 ואף דמצינו במשנ״ב סעיף א׳ סק״ו

 בשם התבו״ש שאבל לא יקרא פרשיות

 הקרבנות. נראה פשוט דהוא משום מ״ע

 דת״ת, דעניינה ״ונשלמה פרים שפתינו״,

 שכל העוסק בת״ת בפרשיות קרבנות,

 נחשב כמי שהקריבם. [ועיין ג״כ בדברי

 האור שמח הלכות ת״ת ד״ה ובזה, דנראה

 דאף למ״ד מצוות א״צ כוונה, מ״מ בעי׳

 שיידע בעת קריאתו ק״ש שזהו דברי

 תורה ויוצא בה י״ח למודה. ולכן אמר

 רבא (במנחות צ״ט) שמצוה להודיע לעמי

 ארצות שיוצאים י״ח ת״ת בקריאת שמע.

 והיינו שלמרות שרבא סובר שמצוות

 אינן צריכות כוונה, מ״מ עליהם לדעת

 שקריאתם נועדה [גם] לת״ת, עכ״ד].

 והנה אף שמצינו שאפשר לצאת בק״ש

 גם ידי חובת מצות ק״ש וגם ידי מצות
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 ת״ת. נראה דזה מפני שגדר מצות ק״ש

 כוללת בתוכה ב' ענינים. א) קבלת עמ״ש.

 ב) ת״ת. ועי' בזה בלשונות האור שמח

 שם ובס' אבן האזל, ואכמ״ל.

 ד] ולכאורה דבר זה תליא במחלוקת

 הקדמונים. דהב״י (ס״ס מ״ו) כתב שנחלקו

 הפוסקים האם צריך לברך ברכה״ת

 על אמירת פסוקים ותחינות וסליחות,

 הנאמרות קודם התפילה, שמכיון

 שאומרם דרך בקשה, ריצוי ותפילה,

 א״צ לברך עליהם ברכות התורה, א״ד

 דסו״ס מקרא ופסוקים הם, צריך לברך

 עליהם. ובשו״ע הביא לב' הדעות. ועי'

 רמב״ם בשו״ת פאר הדור (סק״ד) שהקם

 באשמורת ואומר בקשות ופסוקים, צריך

 לברך עליהם ברכה״ת, ואין חילוק בין

 אם יקרא דרך בקשה ותחינה, דיהיה מה

 שיהיה עכ״פ צריך לברך תחלה.

 וחזינן דפליגי אי בעינן לברוכי ברכת

 התורה על אמירת פסוקים שאמירתם לא

 נועדה למצות ת״ת אלא לבקשה ותפילה.

 הרי שנחלקו האם האומר פסוקים לשם

 תפילה נחשב לו לת״ת וצריך לברך עליה,

 או שא״צ, כיון שאמר את הפסוקים לשם

 תפלה ובקשה, ולכאו' ה״ה בנדו״ד.

 ונראה דאפשר ולא כן הוא. דהנה נחלקו

 בש״ס ברכות י״א האם מברכים ברכה״ת

 על לימוד תורה שבע״פ או רק על תורה

 שבכתב. והדבר צ״ת רב לכאורה, שהרי

 פשוט שגם הלומד תושבע״פ מקיים מ״ע

 דת״ת. אלא דהביאור בזה דברכה״ת אין

 עניינה כברכת המצוות, אלא ישנה תקנה

 מיוחדת לברך ברכה על התורה, וכמש״כ

 הגרי״ז בשם אביו הגר״ח (פי״א מברכות)

 דתורה בעי' ברכה, וכדילפינן מקרא

 ד״כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו״.

 ועי' בריש ספר עמק ברכה דהוא כברכת

 ההודאה והשבח לנותן התורה. וכבר

 כתבו כן רבים וטובים, עי' בשו״ת אגר״מ

 ובספרי האחרונים. ולפי״ז נחלקו בש״ס

 על איזהו חלק מחלקי התורה נאמרה

 ההלכה לברך ברכה ועל איזה חלק תיקנו

 לשבח לנותן התורה.

 ולפי״ז י״ל דבאמת לכו״ע האומר

 פסוקים לשם תפילה, אינו מקיים בזה מ״ע

 דת״ת, שהרי לא אמרם לשם מצות ת״ת.

 רק נחלקו האם ומכיון וסו״ס אמר פסוקי

 תורה, א״כ צריך לשבח באמירתם את נותן

 התורה שנתן לנו מקרא, למרות שלא קיים

 באמירתם מ״ע דת״ת. והחולקים סוברים

 שמכיון ולא קיים באמירתם מ״ע דת״ת,

 לא משבחים באמירתם את נותן התורה,

 שהרי לא נאמרו משם לימוד תורה אלא

 משום תפילה. וא״כ ב' הדעות סברו שלא

 מקיימים מ״ע דת״ת בקריאת פסוקים

 כסליחות ותחנונים.

 ומנגד אפ״ל ממש להיפך. שלכו״ע

 מקיימים מ״ע דת״ת באמירת פסוקי

 סליחות ובקשה. רק נחלקו האם תיקנו

 ברכה על קריאת פסוקים לצורך תפילה

 ובקשה. דאפשר ועל קריאת פסוקים

 שכזאת, לא תיקנו לשבח את נותן התורה.

 וכפי שישנם הסוברים בברכות י״א שלא

 תיקנו לברך ולשבח על לימוד תורה

 שבע״פ.
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 ושוב הראני דודי ידידי הגרא״ש מאיר

 שליט״א מקום לאשר כתב בחיבורו

 עבודת משא (עמוד ע״ג), ושם כתב

 בדומה לזה. והביא לדברי המג״א (או״ח

 קנ״ח סקי״ג) שכתב: ״דכל שלא נטל ידיו

 ולא כיון לנטילה, אף שעלתה לו לדעת

 הי״א, אין לברך ע״ז, דומיא לנדה שנפלה

 למים או שזרק סכין לנועצה בכותל דלא

 שייך לברך״, עכ״ד. הרי דאף שקיים

 מצוותו והותרה הבהמה וכן נטהרה הנדה

 אף ללא כוונה, מ״מ ס״ל להמג״א דלא

 מברכים בכה״ג, כיון דלא עשה המעשה

 בכוונה. וחז״ל תקנו ברכת המצוות רק

 על מעשה מצוה בכוונה. וכן מצינו בס׳

 אבני מילואים (בשו״ת שבסוף הספר בסי׳

 י׳) דכתב דהמטביל כלי בשבת באופן

 המותר, כשאינו מכוין לתקנו אלא לדלות

 בו, דאינו מברך ע״ז. והיינו כד׳ המג״א

 דמעשה מצוה ללא כוונה אינו טעון

 ברכת המצוות. וא״כ הכא באומר פסוקים

 דרך תפילה ללא כוונה למצות ת״ת, אף

 דלמ״ד דמצוות אין צריכות כוונה יצא

 ידי חובת ת״ת בזה, מ״מ לא תקנו חז״ל

 ברכת המצוות על קריאה שכזאת. אמנם

 הפוסקים שסברו שצריך לברך גם כה״ג

 ברכה״ת ס״ל שהברכה נתקנה כהודאה

 על עצם נתינת התורה, וע״כ ס״ל דאף

 פסוקים הנאמרים שלא כדרך קיום מצות

 ת״ת, מחויבים בברכה״ת, אף דקי״ל

 דמצ״כ. אלו דברי דודי ידידי ושפת״י.

 והר״ד קופמן שיחי׳ העיר דלכאורה

 ישנו פתרון שלא לברך ברכה״ת על

 פסוקים הנאמרים לתחינה ולצאת י״ח כל

 השיטות, והוא כשיכוון בפירוש שאינו

 רוצה לקיים בקריאתם מ״ע של תלמוד

 תורה, דכוונה הפכית מועלת גם למ״ד

 שמצות א״צ כוונה. ולכאורה דבר זה

 תלוי במשנ״ת בס״ד. דא״נ דלכו״ע איכא

 מ״ע דת״ת בקריאה זו ונחלקו האם על

 קריאה שכזו תיקנו ברכה״ת אם לאו. א״כ

 באופן שמתכוין בפירוש שלא לשם מ״ע

 דת״ת, ודאי שלא יברך ברכה״ת. אמנם

 א״נ דלכו״ע לא מקיים בכה״ג מ״ע דת״ת,

 אך נחלקו האם גם באופן שכזה מברכים

 ברכה על עצם אמירת פסוקי התורה. א״כ

 גם כשיכווין שלא לצאת י״ח ת״ת, יצטרך

 לברך עליהם.

 ה] שוב נתבוננתי וחשבתי לנכון להביא

 בנדונינו את מחלוקת הראשונים בברכות

 יג,א. דאיתא שם בריש פרקין דהיה קורא

 בתורה והגיע זמן המקרא, אם כוון לבו

 יצא. ובגמ׳ אמרו דש״מ דמצוות צריכות

 כוונה ובעינן שיהיה מתכוין לשם מצוה.

 דמאי אם לא כיון לקרות והא קא קרי,

 ודחו בש״ס דמיירי בקורא להגיה. וכתב

 רש״י: בקורא להגיה את הספר אם

 יש בו טעות, דאפילו לקריאה נמי לא

 מתכוין, עכ״ל. וכתבו התוספות (ד״ה

 בקורא): פירש בקונטרס שאין מתכוין

 לקרות. תימה אכתי הא קא קרי. ע״כ

 נראה בקורא להגיה שאינו קורא התיבות

 כהלכתן וכנקודתן, אלא ככתיבתן קרי,

 כדי להבין בחסרות ויתרות, כמו לטטפת

 ומזוזת, ואם כיון לבו לאו דוקא, אלא

 כלומר לקרות כדין כנקודתן וכהלכתן,

 עכ״ל התוס׳. והיינו דרש״י סבר שהגם
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 שהתוקע לשיר יצא למ״ד מצוות אין

 צריכות כוונה (כבר״ה כח,א). מ״מ

 התכוין הוא לתקיעה. אך הקורא להגיה

 גם לא התכוין כלל לקריאה אלא להגהה.

 וגם למ״ד מצוות אצ״כ צריכים שלפחות

 יתכוין לקריאה ולא לענין אחר. ואפשר

 דהוא מפני שקריאה עניינה חיבור בין

 מילה למילה ומשפט למשפט. אך בהגהה

 כלל לא איכפ״ל ההקשר והחיבור, ודי לו

 שמילה זו כתובה והמילה הבאה כתובה.

 אולם להתוס' למ״ד מאצ״כ לא איכפ״ל

 שלא התכוין אף לקריאה ויצא י״ח ק״ש.

 ומ״מ לב' הדעות הללו פשוט שלמ״ד

 מצוות אצ״כ אם קרא לשם פסוקי דזמרה

 או בקשות ותחנונים, יצא למ״ד מצוות

 אצ״כ. לרש״י משום דדמיא להתוקע

 לשיר, דנתכוין סו״ס לתקיעה, ולתוס'

 הלא גם כשלא נתכוין לקריאה כלל אלא

 להגהה, יצא גם י״ח קריאה. אך למ״ד

 מצוות צריכות כוונה, כשקורא לשם דבר

 אחד לא יצא י״ח קריאה אחרת. דמאי

 שנא הקורא ונתכוין להגהה שלא יצא י״ח

 ק״ש, לבין הקורא לפסוקי דזמרה שלא

 ייצא לכאו' מ״ע דת״ת.

 ו] והנה קי״ל בשו״ע (סי' ס') שמצוות

 צריכות כוונה. וכתב המשנ״ב דלדעת

 הרדב״ז במצוות מן התורה צריך לכוין

 לשם מצוה ואילו במצוות ותקנות דרבנן

 מהני בדיעבד גם ללא כוונה. והנה ראיתי

 באחרונים דכתבו בפשיטות דתקנת קריאת

 שנים מקרא וא' תרגום הוא לתא דמצות

 תלמוד תורה. שתיקנו חז״ל שחלק ממצות

 ת״ת היא לקרות הפרשה בכל שבוע

 ולהשלימה עם הציבור. ומקופיא נראה

 דד״ז תליא בטעמי מצות קריאת שמו״ת.

 דהתרומה״ד (סי' ק״ע) כתב: ״דעיקר

 חיוב דאצרכו רבנן להשלים עם הציבור,

 היינו שכל יחיד ויחיד יקרא לעצמו כל

 התורה מראש ועד סוף בכל השנה״,

 עכ״ל. ומשמע כמש״כ האחרונים. אך

 לטעם הב' שהביא הב״י (בסי' רפ״ה) בשם

 רבנו חננאל, ד״עניין קריאת הפרשה הוא

 בכדי שיהיה רגיל במה שהציבור קורין״,

 אפשר דהוא מדיני הקריאה. ואמנם עצם

 חובת קריה״ת היא מהלכות ת״ת, כבב״ק

 פ״ב א' דכיון שהלכו ג' ימים בלא תורה

 נלאו ועמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם

 שיהיו קורין בשבת וכו', כדי שלא ילינו ג'

 ימים בלא תורה.

 ולפי״ז יש מקום להסתפק בדין כוונה

 לשמו״ת: א] כשקורא בתורה כדי ללמוד

 תורה ולא התכוין כלל לקריאת שמו״ת

 (דלכתחילה צריך לכוין לשם מצוה גם

 בדין דרבנן), האם יצא י״ח קריאת שמו״ת.

 דבפשטות י״ל דכיון וקרא לשם ת״ת,

 א״צ לכוין לשם תקנת קריאת שמו״ת.

 א״ד דמאחר וכיום תקנה נפרדת היא, יש

 לכוין בפירוש שקורא לשם שמו״ת. ב]

 האם בכלל צריך לכוין בקריאת שמו״ת,

 ולו למ״ע דת״ת. דמחד י״ל דכיון וענין

 הקריאה הוא מדיני מצות ת״ת שהיא מן

 התורה, לכן צריך לכוין לצאת י״ח ככל

 מ״ע מן התורה, וכהמשנ״ב הנ״ל. והיינו

 שלא מסתבר לומר שכשלא כיוון ייצא

 י״ח התקנה דשמו״ת, שהיא דין דרבנן.

 אך לא ייצא י״ח ת״ת בקריאה זו. שהרי
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 הגם שתקנה דרבנן היא, מ״מ עיקרה היא

 מ״ע דת״ת. א״ד דמכיון ומאחר ואנו

 קוראים משום תקנת חז״ל. אזי כוונתה

 אינה מעכבת וככל מצוות דרבנן שהכוונה

 אינה מעכבת בהם.

 והנה א״נ שמצוות אינם צריכות כוונה

 בקריאת שמו״ת, א״כ לפימש״כ המנ״ח

 והגאון רבי שלמה קלוגר שא״א לכוין

 בעשיה אחת לב׳ מצוות, אזי כה״ג דבלאו

 הכי א״צ לכוין לשם מצוה, דמצוה דרבנן

 היא. א״כ ייצא בקריאת פסוד״ז גם י״ח

 שמו״ת. דלכה״פ הו״ל כהקורא לשיר

 דיצא למ״ד מצוות אין צריכות כוונה.

 ולפי״ז גם אם כנים דברינו שכשכיוון

 סתמא לשם פסוד״ז לא יצא י״ח ת״ת,

 מ״מ זהו דוקא אם בעינן כוונה. אך

 במצוות שתכליתם העשיה בלא כוונה,

 או באופנים שא״צ כוונה כלל (וכלמ״ד

 מצוות אצ״כ או במצוות דרבנן דכן קי״ל

 לכמה פוסקים), אזי פשוט שיצא י״ח.

 אמנם להנתבאר בד׳ החזו״א שחסרון ב׳

 מצוות יחדיו אינו משום חסרון כוונה,

 אלא מפני שא״א לב׳ ענינים להיחשב

 יחדיו, אזי י״ל דהמתפלל אינו יוצא

 בתפילתו ידי ת״ת. ומ״מ נראה שאם כיוון

 לשם ת״ת יצא י״ח קריאת שמו״ת. ודוקא

 הקורא לשם תפילה לא יצא י״ח שמו״ת

 ות״ת, דענין אחר הוא.

 ומו״ר מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א כתב

 לי בזה דיש להחמיר ולא להחשיב קריאת

 ״אז ישיר״ ופרשיות העקידה, המן וברכת

 כהנים וכל הנך, לשם קריאת שמו״ת.

 ז] ויש גם להתבונן האם המספר ביציאת

 מצרים בליל הסדר, יוצא גם י״ח מצות

 ת״ת, ושייך לכל הנ״ל. והנה במעשה

 דהתנאים שתלמידיהם באו אליהם רק

 בשעת ק״ש, מוכח שלא סיפרו סיפור

 יצי״מ לתמידיהם ועסקו במצוה בעצמם.

 והיינו דסברו דאין בזה חיוב ומ״ע

 ד״ושננתם לבניך - אלו התלמידים״,

 (והרגיש בזה בס׳ ברכת אברהם פסחים

 הגדש״פ, עי״ש). והגאון חיד״א ז״ל כ׳

 שתלמידיהם לא היו עמהם מפני דעסקו

 בסודות התורה הקשורים לסיפור יצי״מ,

 אשר תלמידיהם לא הגיעו למדרגת לימוד

 זו, ולפי״ז ליכא לאוכוחי מידי לנדו״ד.

 ועי׳ בהגדש״פ מנחת אשר (להג״ר אשר

 וויס שליט״א) שכ׳ לבאר הקושיה הנודעת

 דמאי ס״ד דהחכמים פטורים ממצות

 סיפור יצי״מ. ותי׳ עפ״ד בירושלמי דמי

 שתורתו אמנותו פטור ממצות ק״ש, מפני

 דזה שינון וזה שינון. וא״כ ס״ד דהחכמים

 שתורתם אמנותם ייפטרו מסיפור יצי״מ

 דהוי שינון, וקמ״ל דמצוה זו אינה בתורת

 שינון כלל, אלא מצוה בפנ״ע היא. ותן

 לחכם ויחכם עוד.



 רהב

 הימן ה״א

 כוונה במצות פריעת חוב והמהתעף

 שאלה: א׳ השיב חוב כספי לחברו ושכח

 לכוין בשעת הפרעון לשם מצות ״פריעת

 בעל חוב״. האם יצא ידי חובת המצוה?

 תשובה: א] כתובות פו,א. א״ל רב כהנא

 לרב פפא, לדידך דאמרת פריעת בעל חוב

 מצוה אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה

 מאי א״ל תנינא במה דברים אמורים

 במצות לא תעשה, אבל במצות עשה,

 כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה,

 לולב ואינו עושה, מכין אותו עד שתצא

 נפשו. ופרש״י: ״מצוה עליו לפרוע חובו

 ולאמת דבריו, דכתיב ״הין צדק״, שיהא

 הן שלך צדק ולאו שלך צדק״, עכ״ל.

 והקשו הראשונים בשיטמ״ק דההיא הא

 אוקימנא בב״מ מ״ט א' לשלא ידבר אחד

 בפה ואחד בלב, ואילו הכא פיו ולבו היו

 שוין כשלוה לפרוע והם שוין עכשו שלא

 לפרוע, ולכך פי' הראשונים דנפקא ליה

 מדכתיב ״האיש אשר אתה נושה בו יוציא

 אליך את העבוט החוצה״, דמשמע מיניה

 שעליו להוציאו בעל כרחו. והריטב״א

 בקידושין י״ג ב' ביאר דאע״פ דהאי קרא

 במשכון כתיב, שמעינן שמצוה לפרוע

 חובו, וכדמצינו בגיטין נ' א' ובב״ק ז'

 ב' דדרשו מיניה הלכות נוספות בעניני

 חובות.

 ואגב העיר״ה את שנתקשתי טובא בד'

 רש״י בגיטין ל״ו ב' ד״ה ואמור רבנן

 דתשמט, דכתב: ״ונמצא הלוה גזלן על

 פיהם״, וצ״ע דסתר ד״ע בסנהדרין ב' א'

 ד״ה גזילות, דכתב: ״אבל לוה ולא שילם

 לא מיקרי גזלן דמלוה להוצאה ניתנה״,

 וצ״ע. ואמרוני דכבר קדמני בזה בשיעורי

 הגרש״ר ריש סנהדרין (ואינו תח״י כעת

 חיה) ושמקובל לבאר בזה דחלוק ״מעשה

 גזילה״ דליתא ל״איסור גזילה״ דאיתא,

 דסו״ס ממוני גבך. ויעויין במרדכי

 כתובות רמז רכ״ב דכתב: ״לדידך דאמרת

 פריעת בע״ח מצוה. תימה דאדרבה

 מחויב הוא שלא לגזול את חברו ולפורעו

 כמו שהלוהו וכפינן ליה כדכתיב ״בחוץ

 תעמוד״ וכו', עי״ש. וא״כ פשיטא ליה

 להמרדכי דמי שאינו פורע חוב, הרי

 שמלבד המצוה ד״בחוץ תעמוד״, עובר

 באיסור גזל. ולפי״ז פשיטא מאי ס״ד דלא

 קשה מה שהקשו דאם מ״ע היא, א״כ

 במ״ע מחויבים לשלם עד שליש מממונו

 וכו' ושישלם רק שליש מממונו לפרעון

 החוב ולא יותר. דהיה א״נ שבנוסף למ״ע

 דפריעת בע״ח איכא ביה ג״כ הלאו ד״לא

 תגזול״, אזי משום הלאו מחויב להוציא

 כל ממונו, וכמ״ש הפוסקים.

 והרדב״ז(ח״ב סי' תר״י) הרחיק בזה וכ'



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 דבהשבת חובה אף איכא מ״ע ד״והשיב

 את הגזילה״, (דהא אילולי דבריו ז״ל היה

 נר״ל דמצות ״והשיב״ שייכת רק לאחר

 מעשה גזילה, ואילו בחוב הרי לא עשה כלל

 מעשה גזילה, ובשעת החוב עשה מעשה

 כשר ונטול כל פגם), וז״ל: שאלת ממני על

 הא דאמרי׳ פריעת בע״ח מצוה, אם היא

 מצוה מן התורה או מדרבנן וכו׳. תשובה:

 מ״ע של תורה היא, דכתיב ״והשיב את

 הגזילה או אשר גזל״ וכו׳, וכתב הרב פ״ז

 מהלכות גזילה ואבדה: אחד הגוזל או

 העושק או הגונב או שהלוהו או שהפקיד

 אצלו או מצא אבדה וכחש בה או שהיתה

 ביניהם שותפות ונשאר לו אצלו ממון או

 שעשה עמו מלאכה ולא נתן שכרו וכו׳,

 הרי שהשוה ז״ל הלואה לשאר הדברים

 הנזכר בכתוב. ובתחלת ההלכות כתב

 שאם גזל חייב להחזיר, שנאמר ״והשיב

 את הגזלה אשר גזל״ זו מצות עשה, ע״כ.

 וכי היכי דהוי מצות עשה להשיב את

 הגזילה, ה״ה לכל הנזכר בכתוב, והלואה

 בכלל. ולא מנה מ״ע לפרוע החוב, שא״כ

 היה צריך למנות השבת הגזל והגנבה

 והעושק והפקדון והאבדה וההלואה,

 כל אחד בפני עצמה, וירבו המצוות כפי

 פרטי התביעות. ולפיכך מנה מ״ע להשיב

 את הגזילה שבה פתח הכתוב, וה״ה לכל

 מי שיש לחברו אצלו ממון, באיזה דרך

 שיהיה, מ״ע להשיב לו, עכ״ד הרדב״ז.

 והנה לכל הני רבבתא הנ״ל מצות השבת

 החוב היא מ״ע מהתורה. ואמנם הראב״ן

 (סי׳ ס״ח) כתב בזה כך: ״והיינו דאמרינן

 בפרק הכותב בכתובות א״ל רב כהנא לרב

 פפא לדידך דאמרת פריעת בע״ח מצוה

 וכו׳ א״ל תניינא וכו׳ דודאי כייפינן ליה,

 דתקנתא דרבנן מצוה היא דכתיב ״שאל

 אביך ויגדך זקנים ויאמרו לך״ וגו׳. והא

 דקרי לתקנתא דרבנן מצוה, משום דמצוה

 לשמוע דברי חכמים כדאמרינן ביבמות

 (כ,א) איסור מצוה שניות מדברי סופרים.

 והאי דקרו איסור מצוה, דמצוה לשמוע

 דברי חכמים, עכ״ל. ונמצא דלהראב״ן

 היא מ״ע דרבנן. [ואגב, דברי הראב״ן

 הינם הסבר מצוין למה שדשו פוסקי

 זמננו בנוסח הנאמר לפני קיום מצות

 ספירת העומר, שנאמר בו שמקיימים מ״ע

 של ספירת העומר, והלא כיום היא מצוה

 מדרבנן גרידא].

 ב] ובשו״ע (או״ח ס,ד) כתב די״א שאין

 מצות צריכות כוונה וי״א שצריכות כוונה

 לצאת בעשיית אותה מצוה, וכן הלכה.

 וכ׳ המשנ״ב (סק״י) בשם המג״א בשם

 הרדב״ז דזה דוקא במצוה דאורייתא, אבל

 במצוה דרבנן א״צ כוונה, ואם לא כיון

 בהם לצאת י״ח יצא בדיעבד. אך מכמה

 מקומות בשו״ע משמע שהוא חולק ע״ז

 וכן מביאור הגר״א בסי׳ תפ״ט משמע ג״כ

 שאין לחלק בין מצוה דאורייתא למצוה

 דרבנן. ובשו״ע הגר״ז (שם סעיף ה׳ ובסי׳

 רע״ג סעיף ד, ובסי׳ תע״ה סעיף כ״ט

 ובסי׳ תפ״ט סעיפים יב-יד מחלק לענין

 כוונה בין מ״ע דתורה למצוה מד״ס. וא״נ

 כן א״כ להראב״ן דהוי מצוה מדרבנן ייצא

 גם ללא כוונה י״ח.

 ג] ובמק״א הארכתי בדעות הפוסקים
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 הסוברים שבמצות צדקה ובמצוות בין

 אדם לחבירו א״צ כוונה, דאין עניינה

 מעשה-המצוה אלא תוצאת-המצוה,

 שהעני יהנה מן הצדקה. ולפי״ז זה תליא

 במחלוקת הראשונים הנ״ל. דא״נ דהמצוה

 היא משום ״הן צדק״, א״כ הוא חובת

 גברא להתנהג ע״פ צדק ואין תכליתו רק

 תוצאתו אלא עצם הנהגתו ומעשיו, וע״כ

 שפיר י״ל דמצוות צריכות כוונה בזה.

 ואולם גם בזה עדיין י״ל דהעיקר הוא

 הנהגת מעשהו, שיהיה ע״פ צדק, ולא

 איכפ״ל שלא התכוין בפירוש להצטדק

 בזה. והיינו דעצם פעולתו מוכיחה על

 צדקת דרכו. אך בפשטות זה אינו במ״ע

 ד״והשיב את הגזילה״, שעיקרה השלמת

 הגזל ולא חיובא דגברא, וע״כ א״נ כן לא

 יצטרך לכוין לשם מצוה.

 ולזה יש גם להסתפק האם כשכפוהו

 בי״ד להשיב את חובו, האם קיים את

 מצות פריעת בע״ח. ולכאו' פשוט דאם

 חיובו משום ״והשיב״ א״כ קיים מצוותו,

 דעניינה השלמת הגזילה והיא הושלמה.

 אך א״נ דנכללת במ״ע ד״הין צדק״, א״כ

 תליא בהנ״ל, האם עיקרה כוונתו להצטדק

 או שהוצדק ע״י תוצאת מעשהו. וכן ג״כ

 יל״ע בגדר דמ״ע ד״והאיש אשר אתה

 נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה״,

 וכנ״ל.

 ואמנם מעצם ד' הש״ס דבי״ד כופין אותו

 על מ״ע זו, חזי' דמקיים המצוה. דאל״ה

 לא היו כופין אותו, כפי שנכפה בשאר

 מצוות בהם מתקיימת המצוה ע״י כפייתו.

 ועיין בשערי יושר (ש״ה פ״ב) ובחזו״א

 (חו״מ סי' י' סק״ו) דמצות פריעת בע״ח

 אינה דומה לשאר מצוות שבינו לבין

 יוצרו, אלא מצוה זו היא לטובת המלוה

 ומזכות הלוואתו היא. ולזה י״ל דסו״ס

 זכות זו דהמלוה קויימה בהכפייה. ועי'

 תוס' ב״מ (ה,ב ד״ה דחשיד) שכ' ״דמה

 שמשלם ע״י עדים אי״ז השבה מעליא,

 דעל כרחו משלם״, ודו״ק ויל״ח.

ת הענין יש להוסיף שאלת ק ת מ ה ל  ד] ו

 מרן רי״ז הלוי (בראשית מב, כה) דאמאי

 הורה יוסף להשיב לשבטיו איש איש את

 כספו בשקו, ותי' דיוסף חשש שאחיו

 ידחקו עצמם ולא ישיבו מצריימה, וע״כ

 השיב כספם, וא״כ ודאי שישובו כדי

 להשיב ממון שאינו שלהם, עכ״ד הגרי״ז

 ז״ל. וצ״ת דהא יכולים היו להשיב הממון

 ע״י שליח או ע״י אחד מהם ותו לא.

 ואמנם א״נ דחיוב ״והשיב״ אין עניינו

 רק השלמת הגזלה אלא מעשה השבה

 דהגברא, א״כ א״א להאחים לשלוח

 שליח, דכה״ג דהמצוה מתקיימת במעשה

 ולא בתוצאה, קי״ל ברפ״ב דקידושין

 דמצוה בו יותר מבשלוחו.



 רסה

^ m עניני ממונות m ^ 
 סימן ס״ב

 תוקף הקנין במסחר וירטואלי ובקניה טלפונית
 בכרטיס אשראי

 מדין קנין כסף

 א. קנין כסף מדין עבד כנעני.

 ב. קנין עבד כנעני בממונות.

 ג. קנין כסף במטלטלין.

 ד. טופס הזמנה בהתחייבות ושטר חוב.

 מדין קנין סיטומתא

 א. קנין סיטומתא בכסף.

 ב. קנין סיטומתא בדשלב״ל.

 ג. קנין סיטומתא בצרוף דינא

 דמלכותא דינא.

 התחייבות

 א. התחייבות וגדרה.

 ב. אופני התחייבות המועלת באחריות.

 ג. התחייבות גופו וממונו.

 ד. התחייבות בשטר.

 ה. בדבר שלא בא לעולם.

 ו. התחייבות בנכרי.

 קנין בדבר שאינו מסוים
 (התחייבות בדבר שאינו מסוים)

 דבר שאינו ברשותו

 א. האם נחשב לדבר שלא בא לעולם.

 ב. כשהחפץ בר הישג בכל מקום.

 ג. כשהלוקח ידע שהחפץ אינו

 ברשות המוכר.

 ד. כשמחיר החפץ נקבע ע״פ

 מחירון קבוע.



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 מדין קנין כהף

 א. קנין כסף מדין עבד כנעני.

 ב. קנין עבד כנעני בממונות.

 ג. קנין כסף במטלטלין.

 ד. טופס הזמנה בהתחייבות ושטר חוב.

ם עבור הזמנת המוצר באתרי  א) התשלו

 המסחר הוירטואלי מסופק ע״י כרטיס

 אשראי. הלקוח מקליד ע״ג צג המחשב

 את מספר כרטיס האשראי שלו ופרטים

 נוספים על זהותו, וחברת האשראי נדרשת

 לאשר האם אכן הפרטים נכונים. הקניה

 מתבצעת עם הסכמת חברת האשראי

 לשלם עבור המוצר והיא משלמת עליו

 בזמן שקבעה עם חברת אתר הקניה (ע״פ

 הסכמים מוקדמים בין ב' החברות).

 הלוקח מצידו ישלם לחברת האשראי את

 הסכום ששילמו בזמן ובתאריך שקבע

 עימם ותשלומו אינו קשור לאתר הקניות

 שבתקשורת המחשבים. וכן יש לדון

 בקניה טלפונית דרך כרטיס האשראי.

 נראה דיש לדמות צורת סחר מכר זו

 לדברי הש״ס בקידושין (ז, א), הילך מנה

 והתקדשי לפלוני מקודשת מדין עבד

 כנעני, עבד כנעני לאו אף ע״ג דלא קא

 חסר ולא מידי קא קני נפשיה, האי גברא

 נמי אע״ג דלא קא חסר ולא מידי קא קני לה

 להאי איתתא. ופרש״י(ד״ה מדין עבד):

 דתנן במתני' לקמן (כב, ב) קונה את עצמו

 בכסף ע״י אחרים שאחרים פודין אותו

 בממונן והוא קונה עצמו ויוצא לחירות,

 ואע״ג דלא חסר איהו בהאי ממונא מידי,

 עכ״ל. וא״כ ה״ה הכא, דחברת האשראי

 משלמת לחברת אתר הקניות ועי״כ מזכים

 החפץ ללוקח. (וכאמור לעיל, שהתשלום

 שמשלם הלקוח אינו ניתן כלל לחברה

 ממנה רכש את המוצר אלא לחברת

 האשראי בלבד).

 ובגדר קנין כסף מדין עבד כנעני מצינו

 כמה ביאורים: א) בשו״ת הרדב״ז (מובא

 במל״מ אישות פ״ה א') ביאר דמדין עבד

 כנעני אנו למדים דעיקר קנין כסף הוא

 בכסף שקיבל המוכר ולא בנתינת הקונה,

 ואין צריך שיחסר מממונו דלוקח. ולכן

 אע״פ דלאו חסר כלום מ״מ המוכר נהנה.

 והאבני מילואים (סי' ל״א סקכ״ד) הביא

 ראיה לדבריו מהא דאיתא בעירובין (סב,

 א) דשוכרין מן הנכרי בפחות משו״פ,

 דגביה בן נח פמשו״פ הוי ממון. ומוכח

 דאזלינן בתר מקבל דהא לגבי נותן אין

 זה ממון, וישראל מישראל כהאי גונא

 לא מהני, וכדברי הרדב״ז דמעבד כנעני

 יליף דלא בעינן לגמרי נותן. וכ״כ בשו״ת

 אבנ״ז (תנ״ה אות ג'). ובקצוה״ח (קצה, ט)

 כתב דמה דקכ״ס מדין עבד כנעני מועיל

 ע״י אחרים הוא מפני דעיקר הקנין נעשה

 בזה שהמוכר מקבל מעות, עי״ש. וכ״ד

 המחנ״א (שלוחין ט״ו) ועוד פוסקים.
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ת הריטב״א (קידושין שם) היא ע  ב) ד

 כך, וז״ל: נתינת אחר בשבילו חשיבא

 כנתינתו, עכ״ל. ומשמע דסבר דגם הקונה

 מדין עבד כנעני בעינן נתינת הקונה, רק

 מ״מ נתינת האחר חשובה כנתינתו עצמו.

 ובקידושין (שם ע״ב) איתא: שתי בנותיך

 לשני בני בפרוטה מהו בתר נותן ומקבל

 אזלינן והאיכא ממונא או דלמא בתר

 דידהו אזלינן והא ליכא. וכ׳ התוספות

 דמיירי בבנות קטנות דקידושין דאב נינהו,

 דאי בגדולות ואב מקבל קידושין בתורת

 שליחות פשיטא דבעי פרוטה לכל אחת

 מהן, דשליח לא עדיף ממשלחו, דבתר

 נותן דקאמר לאו דוקא שהרי הנותן ע״כ

 בתורת שליחות בניו הוא בה, ואי בתר

 נותן אזלינן הוי בעי שתי פרוטות כאילו

 הבנים בעצמם מקדשין וכו׳.

 ודברי התוספות תמוהים דהרי בגמ׳

 אמרי׳ דאי בתר נותן איכא ממונא והתוס׳

 כתבו דליכא ממונא. וביאר המהרי״ט

 דהתוס׳ סברו דנתינת הנותן חשיבא

 כנתינתו, והוקשה לתוס׳ דא״כ הו״ל

 כאילו ב׳ בני אדם נתנו כ״א חצי פרוטה

 דלא מהני, ותירצו דבתר נותן לאו דוקא

 היינו דלא מקיימי הקידושין משם נתינת

 הנותן רק משום קבלת המקבל, אבל ודאי

 דאזלינן בתר נותן, עי״ש. הרי דחזינן דכן

 גם דעת התוספות להבנת המהרי״ט. וכ״כ

 האבנ״ז (שם) בדעת הרמב״ן (קידושין דף

 ח׳) בסוגיה דמשכון.

 וכעי״ז ביאר הגר״ח בחידושיו על

 הרמב״ם (מלוה ולוה פ״ה ד״ה אכן)

 דבקנין כסף בעינן נתינת הלוקח וחסרונו

 ע״י נתינתו זו, אלא דמדין עבד כנעני

 נילף דכאשר חבירו נתן כסף והחסיר

 ממונו עבורו, חשיב כאילו נחסר הלוקח,

 ומהני קניינו [ורק דהגר״ח הוסיף דמהני

 מדין שליחות וזכיה]. וכ״כ לבאר בס׳

 ברכת שמואל (קידושין סי׳ ו׳ ד״ה

 ונסביר). ולפירוש זה ביאר הגר״ש שקופ

 ז״ל (קידושין סי׳ ט׳ ד״ה וכן) דלהכי

 אין מועיל להקנות לו ע״י אחרים שלא

 מדעתו, דמאחר ונתינת הקונה הוא חלק

 בלתי נפרד מצורת הקנין (ורק נתינת

 האחר למענו חשיבא כנתינתו) אזי כשאין

 זה מדעתו לא חשיב שנתן.

 ג) כתב הירושלמי (קידושין פ״א ה״ג)

 וז״ל: ר׳ ירמיה בעא קומי ר׳ זעירא הא

 לך כסף זה שתצא שדך להפקר, א״ל לא

 יצאה, מה בין זה לזה, זה זוכה לבן דעת

 וזה לא זוכה לבן דעת. וכ׳ הדברי חיים

 (מכירה א׳ בהגה״ה מבהמ״ח) דמדברי

 הירושלמי מוכח דדין עבד כנעני ענינו

 מגדרי זכיה שזוכה המקח עבור הלוקח,

 וזכין לאדם שלא בפניו. ולקמן יובא דכן

 דעת רבים מגדולי האחרונים שפירשו כן

 בדעת הרמב״ם. [וכ״ש הכא דהוי בפניו,

 שהרי הלוקח עצמו מפעיל את ״משחרר

 הכנעני״, היינו חברת האשראי]1.

 1 וחברה בע"מ נחשבת לפי חוקי המדינות לישות בפני עצמה וכביכול אינה קשורה למנהליה ואינה רכושם, וא"כ יל"ע

 לדעת הסוברים דקנין הנלמד מדין עבד כנעני דעניינו מדין זכיה ושליחות, וכיצד נוכל לבצע קנין זה בחברת אשראי בע"מ,



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 ומכל מקום נראה לדמות את צורת

 התשלום בכרטיס אשראי לקנין כסף מדין

 עבד כנעני, על כל צורותיו והגדרותיו

 ההלכתיות. וכאשר שילמה חברת

 האשראי לחברת הקניות בתקשורת

 המחשב הרי״ז קונה בקנין כסף, ודומה

 לראובן (חברת האשראי) המשלם

 לשמעון (בעל האתר) בכדי שישחרר את

 עבדו הכנעני של שמעון (ובמקרה דנן

 היינו המוצר המבוקש המצוי בבעלות

 אתר הקניות שבתקשורת הוירטואלית),

 וכן ה״ה בקניה דרך הטלפון ע״י חיוב

 כרטיס האשראי, שבשעת תשלום חברת

 האשראי קונה בהנ״ל.

 ב) הרמב״ם (פ״ה מאישות) הביא דין

 קנין כסף מדין עבד כנעני אך לא הביאו

 בהלכות מכירה. וכתב הר״ן (קידושין שם)

 דשמא ס״ל להרמב״ם דדוקא גבי קידושין

 גמרינן מעבד כנעני משום דעבד ואשה

 כהדדי נינהו, דעבד גמרי ״לה לה״ מאשה,

 אבל לענין ממון אין למדין מעבד כנעני.

 ובביאור דברי הר״מ לפום שיטת הר״ן

 כתב האמרי בינה (קונטרס בדיני קנינים

 סי' ד') דהר״מ סבר דדין עבד כנעני לא

 שייך לקניני ממון מפני דעיקר הקנין חל

 מצד הקונה ומשו״ה בעינן דהלוקח יתן

 את הממון ולא מהני נתינה ע״י אחרים.

 ודבריו תואמים את דברי הריטב״א וסיעת

 האחרונים שהזכרנו לעיל דקכ״ס יסודו

 נתינת הלוקח. [ועוד בדעת הר״ן יעויין

 כס״מ מכירה א, ו ובב״י ק״צ ומהרי״ט

 אלגזי בכורות פ״ה ובדרוש וחדוש

 לרע״א ח״ב דף ס״ב מדפי הספר ובאור

 שמח אישות ה, כד ובאבן האזל מכירה א,

 ו ובהשמטות להלכות אישות].

ם רבים מהאחרונים (פנ״י, רעק״א,  אמנ

 וחי' חמדת שלמה שם ובשו״ת אבנ״ז

 שם אות ו' ז') הקשו דהא דין עבד כנעני

 לא נילף מקרא, אלא הוא סברא בעלמא,

 ומהיכי תיתי לחלק ולומר דנאמר דוקא

 שלחוקי הממשלה אינה שייכת לאחראיה, ולכאו' אינם בפרשת זכיה ושליחות בנכסיה. וראיתי לאחרוני זמנינו שעמדו
 בזה, וכתבו דנראה דאף אם נגדיר חברה בע"מ כשעבוד נכסים ללא שעבוד הגוף, לא מסתבר לומר שאין כאן גוף לביצוע
 קנינים וזכיה, ורק כשאסרה התורה איסור הגוף (כבריבית) יש הסוברים שאין איסור ריבית כשאין שעבוד הגוף, אך לענין
 קנינים וזכיה גם גוף שיש בו רק שעבוד נכסים לא איתמעט מקנינים ושליחות וזכיה, ופעולת אנשי החברה האמונים על

 המכירות מועלת.
 אמנם ראה מש"כ בשו"ת שבט הלוי (ח"ה קע"ב) שחברה בע"מ שנתייסדה ע"י יחיד או רבים אשר משקיעים יחדיו כספים
 והרווח שייך להם, אזי אע"פ שבחוקי המדינות הוא כגוף אחר כלפי הבעלים האמיתיים, וממילא יוצא שאין כאן בעלים
 כלל. מ"מ על פי דין תורה מכיוון והוא וחבריו הם המשקיעים וכשהחברה מרויחה, הרווחים נזקפים לזכותם ובכוחם
 למכור וליתן בחברתם כאוות נפשם, הרי הם הבעלים ע"פ תורה. ועיין בזה בספרי שלהי דקייטא (סי' ל"ז) במש"כ בס"ד
 בהגדרת חברה בע"מ שאכן מנהליו הם בעליו. ולפי"ז פשוט שראשי החברה ועובדיהם הפועלים מכוחם נחשבים לברי

 זכיה ושליחות בעסקי החברה בע"מ.
 ובאופן שהעובדים בפועל בחברת האשראי הם יהודים יל"ע האם יכולים לזכות ולהיות שליחי הלקוח כשחלק מבעלי
 החברה הינם יהודים, ולומר דיהיו שלוחי הבעלים הישראלים ולא שלוחי הבעלים הנכרים, ועיין בזה בס' משפטיך ליעקב

 ח"ב (להגרצ"י בן יעקב שליט"א).



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 גבי קידושין ולא גבי ממונות. ולכן פי׳

 רבים מרבותינו (הנ״ל, ועי׳ בס׳ המקנה

 ודברי חיים חו״מ מכירה א׳) דפשיטא דגם

 להר״מ מועיל בקנין ממון, אך בממון אין

 בזה שום חידוש, דפשוט דיכול לרוכשו

 מדין זכין לו לאדם. ולפי״ז הקונה בכרטיס

 אשראי קונה מדין עבד כנעני מדין זכין.

 והנה א״נ דקנין כסף דעבד כנעני מהני

 בממונות מדין זכין, א״כ לא שייך קנין

 זה בגוי אשר איתמעט מפרשת שליחות

 וזכיה. וכ״כ הגרח״ס (שם), דאע״פ דדין

 עבד כנעני אינו ממש דין שליחות וזכיה,

 מ״מ מאחר והוא מחלות שליחות וזכיה

 אזי נכרי הופקע מיניה. אך המחנ״א

 (שלוחין ט״ו) והקצוה״ח (קכג, ה)

 ורעק״א (בגליון שו״ע ק״צ, ד) כתבו

 דקנין עבד כנעני מועיל גם בגוי, כיון

 דאין הישראלי זוכה במידי לעכו״ם אלא

 קנינו הוי כמעשה קוף בעלמא וממילא

 זכה העכו״ם. וכן מצינו בקידושין כ״ג

 דעבד כנעני יוצא ע״י אחרים בעל כורחו

 משום דקבלת רבו גרמה לו, [ואולי שאני

 עבד כנעני דהוטבל לשם גירות], ונפ״מ

 גם לנדו״ד. אך א״נ דעכו״ם איתמעט

 מקנין עבד כנעני א״כ צ״ע אמאי השמיט

 הר״מ דין עבד כנעני בהלכות מכירה ולא

 פירש דין זה, ועי׳ בשו״ת ערך שי חו״מ

 ס״א שעמד בזה.

 ג) אך מאחר ובד״כ הקניות המתבצעות

 דרך המסחר הוירטואלי או דרך הטלפון

 הם במטלטלין ובנכסי דניידי, יל״ע כיצד

 נוכל לפעול בקנייתו מדין קנין כסף.

 וכדלהלן:

 ב״מ מז, ב. אמר ר׳ יוחנן דבר תורה

 מעות קונות ומפני מה אמרו משיכה קונה

 גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטך בעליה.

 וכ׳ הר״מ (מכירה פ״ג ה״ה) וז״ל: ולמה

 תיקנו חכמים שלא יהא מעות קונה

 גזירה שמא יתן הלוקח דמי החפץ וקודם

 שיקחנו יאבד באונס, וכגון שנפלה דליקה

 ונשרף או באו ליסטים ונטלוהו, ואם יהיה

 ברשות הלוקח יתמהמה המוכר ולא יציל,

 לפיכך העמידוהו חכמים ברשות המוכר

 כדי שישתדל ויצילהו החפץ. וכן נפסק

 בשו״ע (קצח, א). נמצא שא״א לקנות

 מטלטלין ע״י קנין כסף אלא דוקא בקניני

 משיכה והגבהה.

 ובשלמא כשהמוצר הגיע ליד הלוקח

 מצינו דעות ראשונים ואחרונים [חדושי

 המאירי ר״פ הזהב, שו״ת נוב״י קמא

 יו״ד ס״ט בדעה קמייתא דהשו״ע רד, ב

 ומשפט שלום ר״ד הג״ה אות ה׳ ואבנ״ז

 חו״מ ל״ד בדעת הר״מ ועוד] שכתבו

 שכאשר החפץ הגיע לידו וקנאו במשיכה

 או בהגבהה, מהני קנין הכסף למפרע.

 אך יל״ע מהו הדין באופן שהקונה התחרט

 מקנייתו בקנין כסף לפני שהגיע החפץ

 לידו. ונראה דישנם אופנים רבים בהם

 יוכל לקנות מאתר הקניות שבתקשורת

 המחשבים בקנין כסף:

 א) המרדכי בהגהותיו (ב״מ רמז תמ״ט)

 כתב בשם העיטור (מאמר ב׳ קנין י״א ע״ד)

 דכשמכר לו חיטים בבית דלא שכיחא ביה



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 דליקה מעות קונות, וה״ג בירושלמי (שם

 פ״ד ה״ב) דהנותן לחבירו י' דינרין שיקנה

 ממנו מאה מידות יין אם היה היין בביתו

 שרי, דלית ביה משום ריבית כיון שיש לו

 בבית נקנין מיד, ואם התנה עמו שיעמיד

 לו היין מגו כרמא אסור. ופי' הירושלמי

 דבכרם דשכיחא ביה דליקה גזרו דלא

 יועיל בו קנין כסף, אך בבית דל״ש, לא

 גזור רבנן. וכתב הב״י (חו״מ קצ״ח ד״ה

 כתוב) דאין נראה כן מדברי הפוסקים, וכן

 בדין שלא נתנו חכמים דבריהם לשיעורים

 (שבת לה:). אולם הרמ״א (קצח, ה) הביא

 דברי המרדכי בשם יש אומרים, ועי'

 נתיבהמ״ש.

 ונראה דמחלוקתם תלויה בביאור תקנת

 חז״ל לקנות מטלטלין בקנין משיכה ולא

 בקנין כסף. די״ל דחכמים ביטלו את קנין

 כסף בכל צורה שהיא וממילא לא איכפ״ל

 האם ישנם אופנים שבהם אפ״ל דלא גזרו

 שיקנה במשיכה דוקא. א״ד דחכמים לא

 ביטלו את קנין כסף המועיל מהתורה

 ורק הוסיפו תקנה לטובת הלוקח שיקנה

 במשיכה, אך באופנים שאין בזה כל

 תועלת, העמידו דבריהם על קנין רחמנא.

 ונידון זה תלוי ועומד מחלוקת ראשונים

 ואחרונים וכדלקמן:

ן (פ״א) כתיב במתני' נותן  בעירובי

 אדם מעה לחנוני ולנחתום כדי שיזכה

 לו עירוב דברי ר״א, וחכמים אומרים לא

 זכו לו מעותיו. וכתב רש״י דכיון דמעות

 אינן קונות לא סמכא דעתיה דהאי ולא

 הוי אדעתיא לאקנויי. והרא״ש (שם סי״ג)

 הקשה ע״ד רש״י דהיה לו לומר משום

 דמעות אינן קונות. ונראה דרש״י ס״ל

 דחכמים לא ביטלו את קנין כסף וכשלא

 חזר בו הקונה מקנינו אכן קנה למפרע

 בכסף ולא בקנין משיכה, ולהכי לא נקט

 דמעות אינן קונות דכה״ג שהקונה לא חזר

 בו אכן קנאו מקנין כסף, אך הרא״ש סבר

 שכשתיקנו משיכה ביטלו לגמרי את קנין

 כסף ולהכי הקשה קושיתו, וכ״כ במשפט

 שלום (שם).

 וכן מצינו שכתב הגרעק״א (סי' קל״ד)

 דאף כשלא נתן את כל דמי המקח ולא

 חיישינן להתרשלות המוכר במקרה אונס

 ושריפה (שהרי חרד הוא על שאר תשלום

 הקניה שלא שולם עדין) מ״מ לא פלוג

 רבנן וקכ״ס אינו מועיל בו. אך הסמ״ע

 (רא, ד) כתב דקונה מכיון דליכא למיחש

 לנשרפו חיטך בעליה. [אמנם האגר״מ

 (חו״מ נ״ב) הקשה ע״ז מדברי הש״ס ב״מ

 מ״ח דמוכח מיניה דגם כשנתן מקצת

 מעותיו ל״ק בכסף. וכ' דהסמ״ע סבר

 דודאי אינו קונה מדין כסף אלא מקנין

 סיטומתא וכמנהג הסוחרים]. וכן מצינו

 מחד שכתבו הקרן אורה (מעילה דף כ'

 ד״ה נתנה) ובס' קבא דקשייתא (שאלה

 נ״ב) דודאי שחכמים ביטלו לגמרי את

 קנין כסף, ומאידך מצינו בשו״ת שואל

 ומשיב (תליתאה ח״ב צ״ט) דברכישת

 ספרי קודש מועיל קכ״ס מפני דכה״ג

 ל״ח שמא יאמר דנשרפו חיטך בעליה,

 שהרי כ״א מישראל יעשה הכל בכדי

 להציל ספרי קודש משריפה, [ולענ״ד לא

 הבינותי, שהרי יתכן ותפרוץ דליקה בכל



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 מחסני ספריו ואזי למרות שיציל את ספרי

 הקודש, מ״מ יציל קודם את ספריו שלו,

 ולעיתים שלא יוכל להציל את כל הספרים

 יוזקו ספרי חבירו], הרי דדין זה תלוי

 במחלוקת רברבתא, דנחלקו בגדר ביטול

 קנין כסף האם בטל לגמרי א״ד דנתבטל

 רק באופן שביטולו יועיל להקונה.

 והרמ״א (קצ״ד) הביא בשם הב״י בבדק

 הבית דאם התנו בהדיא דמעות יקנו קונה.

 והש״ך פליג עליו והביא דהריטב״א

 (קידושין לב, ב) כתב וז״ל: והוי יודע

 שכל מקום שאמרו חכמים שאין קונים

 מן הקנינים אע״פ שפירש המוכר והלוקח

 שיקנה בו אינו קונה והרי הוא כאילו אמר

 שיקנה באמירה בעלמא וכו׳, עכ״ל. הרי

 שגם שהתנו זה עם זה לא מהני תנאם.

 ונראה דהריטב״א ס״ל כנ״ל דחכמים

 הפקיעו כליל את קנין כסף במטלטלין.

 והנה הגרעק״א (שם) כתב דגם כשרכש

 מחבירו כור חיטים ולא חיטים מסוימים

 דבכה״ג ל״ח לנשרפו חיטך בעליה, מ״מ

 לא קונה בקנין כסף משום דלא פלוג רבנן.

 וכ״כ בשו״ת בית שלמה (ח״ב פ״ד).

 וכתב ע״ז בשו״ת מהר״ש ענגיל (ח״ז

 קי״א) דאף דבעיקר הדין דהתנו לקנות

 במעות נחלקו הרמ״א והש״ך, מ״מ

 באופן שגם התנו המוכר והלוקח וגם לא

 קנה דבר מסוים אזי קניינו קנין, דלא הוי

 חמור כגוף התקנה ומועיל תנאי לכו״ע.

 [אמנם שוב יש להדגיש דלהצד שחז״ל

 ביטלו קנין זה לגמרי אזי הדבר לא מהני,

 וכדכתב הוא גופא בח״א סי׳ צ״ה וח״ג

 סי׳ כ״ה].

ו אנו, אתרי הקניות בתקשורת נ נ י  ולענ

 המחשבים ודרך חברות הקניה הטלפוניות

 מבטחים את הקניה בצורה מוחלטת וכל

 עוד שהלקוח לא קיבל את המוצר לביתו

 וחתם לשליח שאכן קיבלו והמוצר תקין

 ואינו פגום, ביכולתו לקבל את כספו

 בחזרה, ובכה״ג לא שייך כל טענת נשרפו

 חיטך בעליה. ומאחר שכך פני הדברים הרי

 באנו למחלוקת הפוסקים האם קנין כסף

 בקניית מוצר באתר קניות מהני. ובאופן

 שהתנו שיקנו ע״י הכסף המועבר מחברת

 האשראי (ונראה שכך היא המציאות,

 ובתנאי מפורסם כ׳ התוס׳ בכמה דוכתין

 דא״צ משפטי התנאים) נראה דקנינו חל

 (להרמ״א), וביחוד שהקניה אינה על

 הזמנת חפץ ספציפי, שבזה יש שכתב

 שלכו״ע קונה בקנין כסף, וכנ״ל.



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 מדין קנין היטומתא

 א. קנין סיטומתא בכסף.

 ב. קנין סיטומתא בדשלב״ל.

 ג. קנין סיטומתא בצרוף דינא דמלכותא

 דינא.

 א) ב״מ ע״ד, א. אמר רב פפי משמיה

 דרבא האי סיטומתא קניא, למאי הילכתא

 רב חביבא אמר למיקניא ממש, רבין אמר

 לקבוליה עליה מי שפרע, ובאתרא דנהיגי

 למקני ממש קנו. ופרש״י: סיטומתא,

 דהיינו חותם שרושמין החנונים על

 החביות של יין שלוקחין הרבה ביחד

 ומניחין אותן באוצר הבעלים ומוליכין

 אותן אחת לאחת למכור לחנות ורושמין

 אותם וכו' באתרי דנהיגו למיקני וכו' קני.

 וכן פסק הרמב״ם (מכירה ז, ו) ובטושו״ע

 (יו״ד קעה, ד. חו״מ רא, ב). ועיין בשו״ת

 מהרי״ל דיסקין (פסקים אות קכ״ו) שדן

 האם מועיל קנין סיטומתא לחייב עצמו.

 ב) וא״נ דצורת סחר המכר שבמסחר

 תקשורת המחשבים והתשלום על כך

 ע״י כרטיס אשראי חשוב ככסף, עלינו

 לידע האם מהני קנין סיטומתא בכסף.

 והיינו באופנים שא״א לקנות בקנין כסף

 ורק ע״י סיטומתא. והנראה שישנה בזה

 מחלוקת הפוסקים. דעת הסמ״ע (קצח,

 ז: רא, ד) דכשישלים כל המעות לא

 מהני לקנות החפץ מדין קנין סיטומתא,

 דהואיל וחכמים תיקנו שמעות אינם

 קונות במטלטלין אזי גם במקום דקונים

 במעות ל״מ סיטומתא.

ם הגרעק״א (שו״ת סי' קל״ד) כתב  אמנ

 דמהני לקנות ע״י מעות בקנין סיטומתא,

 וכ' דאם יתברר בבירור גמור דמנהג

 הסוחרים לקנות ע״י כסף, אזי הוא בכלל

 אסיטומתא, דבזה לדברי הב״י (סי'

 רי״א) דיצא השער כיון דמצוי לקנות הוי

 כיש לו ומהני קנין גמור, הכי נמי מהני

 אסיטומתא. וכ״כ בשו״ת חת״ס (חו״מ

 צ״ט) ובמשפט שלום (רא, ב). וכן משמע

 קצת מלשון הנמוק״י (ב״מ ע״ד) שכתב

 על קנין סיטומתא וז״ל: ״כתב הרשב״א

 שמעינן מהכא דמנהג מבטל את ההלכה

 בכל כיוצא בזה, שבכל דבר שבממון

 ע״פ המנהג קונים ומקנים, הלכך בכל

 דבר שנהגו התגרים לקנות קונים״, עכ״ל.

 ומשמע קצת דבכל גווני קונה בקנין

 סיטומתא באופן שכן מנהג הסוחרים.

 ובאגר״מ (חו״מ נ״ב) כתב דגם לדעת

 הסמ״ע קונים במעות מדין סיטומתא

 באופן שלא נתן כל המעות. דהא דכתב

 הסמ״ע דקונה במקצת דמים אינו מדין

 קנין כסף, וכדאיתא בפירוש בב״מ ע״ח

 דגם כששילם רק מקצת דמים לא קנה

 בקנין כסף, אלא קונה מקנין סיטומתא,

 עי״ש. ואף דבנדו״ד חשיב כשילם כל

 הממון, מ״מ חזי' דגם להסמ״ע אין הדבר



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 מופקע שיקנה במעות מדין אסיטומתא.

 הרי למדנו שנדונינו תלוי במחלוקת

 הפוסקים.

 ג) והנה לקמן דנתי בס״ד כשהמוצר

 הרצוי אינו מצוי כעת ברשות אתר הקניות

 הממוחשב, האם הוי דבר שבא לעולם

 או לא. וא״נ דחשיב דשלב״ל יל״ע האם

 מהני לקנות בסיטומתא דשלב״ל. ונראה

 דגם בנדון זה נחלקו הפוסקים.

 הקצוה״ח (רא, א) הביא דעת המרדכי

 (שבת פרק הבונה) וז״ל: לרבנו יחיאל הא

 דסיטומתא קניא דוקא בדבר הבא לעולם

 ומועיל בו קנין, הלכך מועיל המנהג

 להחשיבו כקנין גמור, אבל דבר שלא

 יועיל בו קנין כגון בדשלב״ל לא מצינו

 שיועיל בו המנהג להחשיבו כקנין גמור,

 עכ״ל. הרי דלדעת המרדכי סיטומתא לא

 מהני בדשלב״ל. וכ״נ מדברי הרא״ש

 (כלל יג, כ׳ ד״ה ואלו) וז״ל: ומה שטענו

 המורשים לבטל החכירות משום דהוי

 דשלב״ל ומשום שאין אדם מקנה לחבירו

 דבר שאינו ברשותו, בזה אני מודה

 לדבריהם דמדין תורה אין קנין נתפס

 בחכירות, דאפי׳ חוב גמור אין אדם יכול

 להקנות לחבירו, דמלוה להוצאה ניתנה,

 ואין דבר שיחול עליו הקנין. ואין קנין

 למלוה אלא במעמד שלושתן, וגם קנין זה

 הוא כהלכתא בלא טעמא, וכ״ש חכירות.

 אלא שאני רואה מנהג הארץ כל יום

 שחוכרים זה מזה ואין בו חזרה, וכן הודו

 המורשין, דבחתימת ההורדה ובמסירתה

 למוכר מתקיימת החכירות, וכיון שנהגו

 כן, הוי קנין דאין בו חזרה, כדאמרינן האי

 סיטומתא קניא, עכ״ל הקצוה״ח.

 אולם בנתיבהמ״ש (שם) והחת״ס (שו״ת

 חת״ס סי׳ י״ב וסי׳ ס״ו) כתבו דמהני

 סיטומתא גם בדשלב״ל, והוסיף החת״ס

 דקנין סיטומתא מועיל גם באסמכתא

 בעלמא. וכ״כ הערוה״ש (חו״מ רא, ג)

 וז״ל: י״א דקנין שנהגו התגרים אינו

 מועיל רק בקנין המועיל עפ״י הדין, אבל

 מה שעפ״י דין אינו מועיל כגון בדשלב״ל

 או שאין בו ממש או שאינו ברשותו, אין

 מועיל שום מנהג, ויש חולקים בזה דאם

 מנהג קבוע הוא מהני בכל מה שנהגו,

 והרי אנו רואים שנהגו בכל מיני חכירות

 וארענדעס דאינו ברשותו ויש בהם דברים

 שלא באו לעולם כלל, ועכ״ז המנהג פשוט

 דמועיל בהם הקנין או השטר. והראשונים

 נחלקו גם בזה, דהרא״ש בתשובות

 ומהר״ם מרוטנבורג (בסוף הגהות מרדכי

 דשבת) כ׳ דמועיל והר״י מפקפק בדבר,

 ומהרשב״א שהביא המגיד משנה (פ״ז

 ממכירה) משמע ג״כ דמועיל בכל ענין

 כיון דהמנהג כן והוי דין גמור, וכן עיקר

 לדינא. עכ״ל הערוה״ש. א״כ נחלקו בדבר

 זה אילנא רברבא והמעיין יבחר.

 ד) ובדברי מהרש״ל מצינו סתירה בהאי

 ענינא. דמחד הביא (ביש״ש ב״ק פ״ח

 סי׳ ס׳) את דברי המרדכי דקנין סיטומתא

 לא מהני בדשלב״ל ומנגד כתב בשו״ת

 (וכמובא לעיל) וז״ל: וכן כתב האושרי

 כי הקניה לפי המנהג, כדאמר לגבי

 סיטומתא, ומזה הביאו ראיה המחברים



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 שעיקר הקניה לפי מנהג, ק״ו מנהג ודת

 מלך.

 וכתב הנתיבהמ״ש (רא, א) על דברי

 מהרש״ל וז״ל: ואפשר כיון דשם הוא

 ג״כ מדינא דמלכותא ע״ש. ודין סיטומתא

 הוא רק קנין דרבנן, דהא קנין דרבנן ודאי

 לא גרע ממנהג שנהגו הסוחרים ואפ״ה

 לא חשבינן אותו רק לקנין דרבנן לענין

 קידושין כמבואר בפוסקים, עכ״ל. וראיתי

 שהביאו דבתשובות הרשב״א (המיוחסות

 לרמב״ן סי' רכ״ה) כתב דדינא דמלכותא

 עדיפא מקנין סיטומתא, ויתכן דעדיפא

 מחמת דבדמ״ד איכא טפי גמירות דעת.

 (והחזו״א (במכתבים סוף חחו״מ) הרי

 כתב בשם אביו דקנין ענינו גמירות דעת,

 וכנודע).

 ועיין באבני מילואים (כח, ב) דדמ״ד

 הוא קנין מדאוריתא, ורבנו החזו״א

 (חו״מ ליקוטים ט״ז) כתב בשם הר״י

 בב״ב דף נ״ה שהמלכות יכולה להפקיע

 ולהפקיר אך לא להקנות, ומועיל להקנות

 בו רק מצד דחשיב כסיטומתא ומנהג,

 ומ״מ לא נחשב לסיטומתא אלא בצרוף

 כח המלכות להפקיר, ויחדיו (סיטומתא

 עם דינא דמלכותא דינא) חשיב לקנין

 המועיל.

 ולפי״ז נראה לחבר את שתי היריעות,

 קנין סיטומתא וחוקי המדינות בדבר

 חובת קיום הקנינים בתקשורת המחשבים

 ובכרטיס אשראי ולומר דתרי ריכשי דהכא

 פועל כקנין המועיל. ובדין דינא דמלכותא

 דינא בארץ ישראל בזמן הזה עיין בס'

 מעדני ארץ (שביעית יט, כ) ובמש״כ בס״ד

 בקונטרס ספר יצירה (חיפה התש״ס)

 ואכמ״ל. ובריש ספר ״המשפט בהלכה״

 כ' הגר״י סילמן שליט״א שכבר מקובל

 מפוסקי הדור שאין ״דינא דמלכותא״

 נוהג כיום בא״י, ואין לצרף ענין זה אפילו

 כסניף.

 התחייבות

 א. התחייבות וגדרה.

 ב. אופני התחייבות המועלת באחריות.

 ג. התחייבות גופו וממונו.

 ד. התחייבות בשטר.

 ה. בדבר שלא בא לעולם.

ו לדון האם ההתחייבות של הקונה נ  עלי

 מחד ואתר הקניות והמסחר דרך משלוחים

 ותשלום בכרטיס אשראי מאידך שלא

 להפר את המכר והחובה לקיימו בכל

 מצב, היא אכן התחייבות המועילה ע״פ

 דין תורה. [וא״נ דכן הוא אזי מחויב

 לקיים את המקח גם כשהמוכר עדיין לא

 קיבל את כספו מחברת האשראי].



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 א) איתא בכתובות קא, ב א: האומר

 לחבירו חייב אני לך מנה, ר׳ יוחנן אמר

 חייב ור״ל אמר פטור. והראשונים (עי׳

 רי״ף ורא״ש שם) פסקו כר״י, וקולמוסין

 רבים נשתברו בדעתיה דר״י ואכ״מ.

 והמל״מ (מכירה ח, ז) הביא בשם מהר״א

 ששון שכשמתחייב למכור דבר לחבירו

 ואומר כן בלשון חיוב, וההתחייבות חלה

 ואסור לו להפר דבריו.

יבות המועלת מצינו  ב) ובהתחי

 מחלוקת גדולי הדורות האם צריך לצרף

 להתחייבותו קנין המועיל או דמהני מדין

 ״קנין אודיתא״ או ״קנין אתן״ או ע״י שטר,

 ועיין טור ושו״ע חו״מ סימן מ׳ בארוכה

 במגוון דעות המובאות שם, והיריעה

 תקצר מלהכיל את הדעות המרובות בנדון

 ונתמקד בתמציתיות בהנוגע לעניינו:

 איתא בב״מ (צד, א): ומתנה שומר

 חנם להיות כשואל, במאי, בדברים. אמר

 שמואל בשקנו מידו ור׳ יוחנן אמר אפילו

 תימא בשלא קנו מידו בההיא הנאה דקא

 נפיק ליה קלא דאיניש מהימנא הוא, גמיר

 ומשעבד נפשיה, (ופירשו התוס׳ ב״מ

 נ״ח א׳ דמכיון ומתחייב כשואל סבורים

 העולם שהשאיל לו ובההיא הנאה משעבד

 נפשיה). וכן בגיטין (יג, ב) מלוה לי בידך

 תנהו לפלוני במעמד שלושתן קנה וכו׳

 אמר רב אשי בההיא הנאה דקא משתניא

 ליה בין מלוה ישנה למלוה חדשה גמר

 ומשעבד נפשיה. וכן בב״ב (קעג, ב)

 דערב משעבד נפשיה בהאי הנאה דקא

 מהימן. וכן מצינו בכתובות (קב, ב) אמר

 רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך

 וכך, עמדו וקידשו קנו, הן הן הדברים

 הנקנים באמירה, אמר רבא מסתברא

 מילתא דרב בבתו נערה דקא מטי הנאה

 לידיה [פרש״י: דכסף קידושיה לאביה]

 וכו׳ אבי הבן מאי הנאה אתא לידיה אלא

 בההאי הנאה דקמיחתני אהדדי גמרי

 ומקני להדדי.

 ומכל דברי הש״ס הללו אנו למדים

 שכשלמתחייב ישנה טובת הנאה הנגרמת

 ע״י התחייבותו, אזי גומר בדעתו ומשעבד

 נפשו, גם כשלא עשה קנין בנוסף

 להתחייבות המילולית, וכ״כ הפוסקים,

 עיין נחל יצחק להגרי״א ספקטור ז״ל

 (סי׳ ס״ו מכירת שטרות ענף ב׳), והוא

 הוסיף דהתחייבות זו מועלת רק להני

 דס״ל דמטלטלים נקנים מדאוריתא בכסף

 וחכמים הצריכו משיכה משום גזירת

 נשרפו חיטך בעליה ובהתחייבות זה לא

 שייך ולהכי התחייבות מועלת אף מדרבנן.

 אך להסוברים שאין מטלטלים נקנים

 בכסף, אזי אף התחייבות אינה מועילה.

 וא״כ ה״ה בנידונינו, דמאחר והלקוח

 משלם ממון (ע״י כרטיס האשראי) עבור

 התחייבות זו לספק לו את מוצר קנייתו,

 הרי המוכר משעבד עצמו ומתחייב

 כדבעי.

 ובשו״ע (חו״מ מ, א) פסק: ״המחייב

 עצמו בממון לאחר בלא תנאי אע״פ שלא

 היה חייב לו כלום הרי זה חייב. כיצד,

 האומר לעדים הוו עלי עדים שאני חייב

 לפלוני מנה או שכתב לו בשטר הריני
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 חייב לך מנה, אע״פ שאין שם עדים או

 שאמר לו בפני עדים הריני חייב לך מנה

 בשטר, אע״פ שלא אמר אתם עידי הואיל

 ואמר בשטר, ה״ז כמו שאמר הוו עלי

 עדים וחייב לשלם, אע״פ ששניהם מודים

 והעדים יודעים שלא היה אצלו כלום,

 שהרי חייב עצמו כמו שישתעבד הערב״.

 [ובסמ״ע כתב שרבים חולקים על דין

 זה וס״ל דלא מהני כשאומר בעל פה כי

 אם בהודאה על ממון שחייב לו מכבר,

 אך כשבא להתחייב לו עתה בדיבור,

 זה לא מהני כי אם כשכתב לו כן בשטר

 או באמרו אני חייב לך מנה בשטר. ומן

 התימה שהזכירו השו״ע והרמ״א ללא

 חולק. והש״ך הביא דברי המגיד משנה

 (מכירה פי״א) דכתב דס״ל להרבה

 ראשונים דא״א להתחייב בדברים בעלמא

 אלא בקבלת קנין כסף או בשטר].

 והקצוה״ח (סק״א) כתב דטעמא

 דהשו״ע הוא מקנין אודיתא (עי' תוס'

 רפ״ה דכתובות), שהוא קנין המועיל

 לקנות חפץ וקרקע אף כששניהם יודעים

 שאין החפץ נמצא עדיין ברשותו ולכן

 כשמודה שחייב לחבירו ממון אזי אע״פ

 שאינו חייב לו, זכה בו חבירו משום

 אודיתא כאילו נעשה בקנין ושטר. וכ״כ

 הכס״מ וז״ל: כיצד האומר לעדים הוו

 עלי עדים שאני חייב לפלוני מנה וכו', זה

 נלמד מדאמרי' בפרק מ״ש דף קמ״ט ולודי

 איסור דהני זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו

 באודיתא, עכ״ל הכס״מ. וכ״ד הנמוקי

 יוסף (ב״ב קמ״ט). והוסיף הקצוה״ח

 וז״ל: ״אמנם צריך אתה לדעת דזה הקנין

 דאודיתא אינו נגמר בלא עדים ואם הודה

 לו בינו לבינו או אפילו בפני עדים ולא

 אמר א״ע לא מהני כלום. ואע״ג דבכל

 הקנינים לא איברי סהדא אלא לשיקרא,

 היינו משום דהקנין נגמר בפני עצמו בלא

 עדים ולכן לא איברי סהדי אלא לשיקרא,

 אבל קנין אודיתא אף הוא אינו נגמר אלא

 בפני עדים ובינו לבינו לאו כלום הוא.

 אע״ג דלא טען משטה, דלא בעינן טענת

 השטאה והשבעה אלא בהודאה בחוב

 שחייב, אבל אם שניהם יודעים שאינו

 חייב ואינו זוכה אלא בקנין אודיתא כל

 זמן שאין האודיתא בפני עדים ובאתם

 עדי לאו אודיתא ואינו זוכה באודיתא

 כזו, דאודיתא אינה אלא בעדים וכו',

 והארכתי בזה לאפוקי מדברי הפנ״י בר״פ

 הנושא דמשמע מיניה דגם בזה לא איברי

 סהדא אלא לשיקרי, והוא לשיטתו נמי

 ס״ל דחיוב הוא קל לחייב עצמו בדיבור

 בעלמא״, עכ״ל. ועי' מהרש״א ומהר״ם

 בגיטין יג, ב בתוד״ה גופא ובפנ״י שם.

 והנתיבהמ״ש (סק״ב) פליג עליו וסבר

 דודאי דכשמודה בהודאה גמורה מהני

 הודאתו בלא עדים. א״כ באנו למחלוקת

 הקצות והנתיבות האם התחייבות מוכרי

 אתר הקניות והודאתם שאכן התחייבו

 לספק ללקוח את המוצר, מועילה ללא

 עדים כשרים2.

 ג) והקצוה״ח (רג, ב) כתב דהתחייבות

 אינה מועלת אלא היכא דהחיוב חל על

 גופו והוא חייב באחריותו, אך כשמחייב
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 עצמו ליתן לחבירו חפץ פלוני ואינו

 מקבל עליה חיוב אחריותו, אין זה נקרא

 חיוב הגוף ולא הוי חיוב כלל. וכן נראה

 מדברי מוהרי״ט (חו״מ סי׳ פ״ד) דהיכא

 דאין חיוב אחריות לא הוי חיוב כלל,

 וז״ל: ״וכדי שיחול החיוב על גופו צריך

 לומר דמשבאו לעולם משתעבד בהם

 מעתה שיתחייב באחריותו עד שיתנם

 ואם אבדו פורע לו ממקום אחר, שאם אי

 אתה אומר כן אלא שמתחייב לתתו בידו

 כשיבואו לעולם ולא יהא באחריותו, א״כ

 לא חל החיוב על גופו כלל וה״ל כקנין

 דברים כמו שקנו מידו לחלוק כדאמרינן

 בריש ב״ב ואם באת לומר שיהיה חיוב על

 תנאי שלא יתחייב באחריותו הו״ל תרתי

 דסתרן אהדדי והוי תנאי ומעשה בדבר

 אחד וכדאיתא פ׳ מי שאחזו דאם אמר על

 מנת שהנייר שלי מעכשו לאו כלום הוא״,

 עכ״ל.

 וכתב ע״ז הנתיבהמ״ש (שם סק״ו)

 דדבריו תמוהים, דלפי״ד אפי׳ אם ייחד

 לו הלוקח מטלטלין בתורת דמים לא

 מהני משיכת המטלטלין ולא משמע כן

 מהפוסקים וכו׳. ומה שהוכיח מדברי

 המהרי״ט לא מוכח כלום דשאני התם

 מיירי גבי בניו ועל עצמו לא קיבל שום

 חיוב וכו׳, ומשא״כ כשמחייב עצמו ליתן

 לו אפילו דבר ידוע החיוב חל על גופו

 ליתן לו אותו דבר הידוע, וכ״כ האמרי

 בינה (הלואה סי׳ נ״א) שהתחייבות מועלת

 אף בלא קבלת אחריות.

 אך נראה דמאחר וחברות המכירה

 במסחר הוירטואלי מתחייבים בנחרצות

 והינם אחראים ע״פ התחייבות חוקית

 לספק את הסחורה בכל צורה שהיא

 אזי חשיב זה כאחריות. אמנם כשחברת

 הקניות היא חברה בע״מ יש לפקפק בזה.

 דאף א״נ דראשי החברה הם הם הבעלים

 ע״פ תורה (וכפי שכתבנו לעיל), מ״מ

 ע״פ חוקי המדינות במקרה של פירוק

 החברה והכרזת פשיטת רגל וכדו׳, אין

 ראשיה אחראיים במאומה על הנעשה

 בחברה וא״א לתובעם באופן אישי על

 התחיבותיהם, וא״כ אפשר דחסר טובא

 באחריותם3.

 ד) והנה לדעת רבים מן הראשונים

 (תוספות בכתובות קב, א ד״ה אליבא,

 הרמב״ן, הרא״ש והריטב״א שם, ועיין

 טור חו״מ מ׳ בזה) שהתחייבות מחייבת

 דוקא כשהתחייב בשטר, וכתבו דיפה

 כוחו דשטר לחייב עצמו כמי שהודה

 לפני עדים ואע״פ דמטלטלין לא נקנים

 בשטר, מ״מ הואיל וטרח לכתוב שטר,

 גמר ושיעבד נפשיה, יל״ע האם טופס

 ההזמנה או הקבלה הנשלחת מאתר

 2 הערת הגר"מ טורעצקי שליט"א: מאחר דהחנווני לא אמר שום אמירה ורק לקח הכרטיס אשראי, השתמש בו והחזירו,

 וכן הלוקח, א"כ לכאו' ליכא ביה הודאה, דלישנא דקרא הוא "אשר יאמר כי הוא זה", דבעינן אמירה, וליכא. ומ"מ
 התחייבות איכא כמש"כ.

 3 הערת הגר"מ טורעצקי שליט"א: חברה בע"מ היא בד"כ יותר בר סמכא מיחיד עני ואומלל, ויל"ע.
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 הקניות לקונה דרך מחשבו האישי ובו

 מתחייבים המוכרים לשלוח לו את קנייתו,

 חשיב כשטר התחייבות, שהרי למרות

 שלא נרשם בו שיעבוד גופו ונכסיו, מ״מ

 מבחינה חוקית מחויב בזה, וצ״ע. [אך א״נ

 דשט״ח התחייבותי זה ענינו מדין קנין

 כסף, וכפי שהאריך בזה בס' דבר אברהם

 סי' ל״ט ענף ב', אזי לא הוספנו בדברינו

 מאומה, דהא גזרו חכמים דמטלטלי לא

 נקנים בכסף, וכפי שהבאנו בס״ד].

 ה) עוד יש לדון האם ההתחייבות מועלת

 כשהמוצר הנקנה נחשב לדבר שלא בא

 לעולם (וכפי המובא לקמן):

 בתוס׳ בכתובות (נד, ב) כתבו: ״תימה

 דעכשיו נהגו שכותב חתן לכלה מאה

 ליטרין אע״פ שאין לו שוה פרוטה,

 דבשלמא כשיש לו הוא משעבד נכסיו

 לזה החוב והואיל ונתחייב אפילו נאבדו

 אלו הנכסים וקנה אחרים הם משתעבדים

 אע״פ שאין אדם מקנה דשלב״ל, מ״מ

 אדם משעבד דבר שלא בא לעולם כיון

 דכתב ודעתיד אנא למיקני וכו'. ושאל

 ר״י לרבי אליהו והשיב לו דמצינו כענין

 זה בפ' השוכר את הפועלים (ב״מ צד, א)

 דתניא מתנה ש״ח להיות כשואל, ופריך

 במאי בדברים, ומשני בשקנו מידו, משמע

 בכל ענין. אע״פ שאין מקנה לו שום נכסים

 אלא שמשעבד גופו לזה החוב מעתה

 ולכשיהיו לו נכסים חל שעבודו מעתה.

 ואין זה קנין דברים בעלמא, דקנין דברים

 לא הוי וכו' דכשמשעבד גופו להתחייב

 לדבר זה משתעבד ואי״ז קנין דברים

 בעלמא״, עכ״ל.

 וכ״כ הרא״ש (שם פ״ה א') והרשב״א

 (שו״ת ח״ג ס״ה) ועוד ראשונים. וכן פסק

 הטור והשו״ע(חו״מ ס, ו) ואלו דבריהם:

 ״המחייב את עצמו בדבר שלא בא לעולם

 או בא לעולם ואינו מצוי חייב, אע״ג

 דקיימא לן אין אדם מקנה דשלב״ל, הני

 מילי כשהקנה לו בלשון מכר או בלשון

 מתנה, אבל בלשון חיוב חייב. לפיכך לא

 מיבעיא כתב לו מודה אני לך שאני חייב

 לך כך וכך מידות של פירות שהוא חייב

 לו שהרי הודה לו בהם, אלא אפילו אם

 אמר הוו עלי עדים שאני מתחייב עתה

 לפלוני כך וכך מידות של פירות שהוא

 חייב״, עכ״ד. ועיין בש״ך שם סקכ״ו.

 וע״ע בשו״ת מנחת יצחק (ח״ה סי' י״ט

 ד״ה והנה הבעל התרומות).

ם הקצוה״ח (מ, א) כתב דלפי ביאורו  אמנ

 (המובא לעיל) דהתחייבות מועלת מדין

 קנין אודיתא, אזי התחייבות אינה מועילה

 בדשלב״ל כשלא פועל קנין, דמפני

 שהתחייבות צריכה להיות בלשון הודאה

 על העבר כאודיתא ומאחר דבדבר שלא

 בא לעולם הינו מתחייב על להבא, להכי

 התחייבות זו אינה מועלת ללא קנין.

 נמצא שמהני התחייבות בדשלב״ל:

 לדעת השו״ע א״צ להוסיף קנין ומהני

 בדיבור בעלמא, ולדעת הקצוה״ח צריך

 קנין בנוסף להתחייבותו. (עוד בעניני

 התחייבות ואודיתא ראה בסוף דברינו

 בדין קנין בדבר שאינו מסוים, עי״ש

 בארוכה).
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 קנין בדבר שאינו מסוים

 צורת הקניה דרך חברות המוכרות דרך

 הטלפון או ע״י תקשורת המחשבים

 הוירטואלית יוצרת בעיה נוספת (שאינה

 קיימת ברוב צורות המכירה הקיימות)

 מאחר והקונה אינו מזמין חפץ ספציפי,

 אלא מבקש שישלחו לו פריט מסוים (כגון

 מקרר מסוג וחברה ומידות כל שהם) אשר

 כמותו יש במחסני החברה רבים. ועלינו

 לדון על מה חל הקנין והרי אינו מזמין

 וקונה מוצר מסוים, אלא מזמין אחד מתוך

 עשרות המוצרים הדומים שיש למוכרים

 במלאי, וכדלקמן:

 א) גיטין ח, ב. תנן הכותב כל נכסיו

 לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא

 לא יצא בן חורין ר״ש אומר לעולם הוא בן

 חורין עד שיאמר כל נכסי נתונין לפלוני

 עבדי חוץ מאחד מריבוא שבהן. ופרש״י

 (ד״ה עד) דבלא הזכיר שם הקרקע ששייר

 אזי לא קנה שום קרקע, דבכל חד וחד

 איכא למימר היינו ההוא דשייר. וכ״כ

 הרי״ף (ב, ב מדפי הרי״ף) דכיון ששייר

 קרקע כל שהוא סתם לא יכיל עבדא

 לברוריה לההוא כל שהוא דליקני איהו

 שאר נכסי. והר״ן הביא דמשו״ה כתב

 תלמיד הרי״ף ר״י מיגש דהקנאה אגב ד׳

 אמות סתם לא מהני וצריך לסיומי ליה

 הנהו ד׳ אמות, ולהכי אמרינן (ב״מ מו, א)

 אקנינהו ניהליה אגב סיפא דביתיה שהוא

 מקום מסוים, ואע״ג דאמרינן (ב״ב קז, ב)

 חצי שדה אני מוכר לך משמנין ביניהם

 ונוטל כחוש, התם היינו טעמא משום

 דסיים לו השדה, עכ״ל.

 והקשו התוספות ע״ד רש״י מדברי הש״ס

 בב״ב שם. והר״ן הקשה מכתובות (קט,

 ב) דאיתא ההוא דאמר להו דיקלא לברת

 אזול יתמי פלוג ולא יהבו ליה דקלא וכו׳,

 הכא דיקלא גבייהו הוא, ושמעינן מינה

 דנוטלת דקל ואע״ג דלא אמר לה דקל

 פלוני, וכן במנחות ק״ח, וצ״ע.

 והנה במנחות (קח, ב) כתיב: בית בביתי

 אני מוכר לך ונפל, מראהו נפול. עבד

 בעבדי אני מוכר לך ומת מראהו מת וכו׳

 שאני לוקח דיד בעל השטר על התחתונה.

 והרמב״ם (מכירה כא, יט) פסק: האומר

 לחבירו בית מבתי אני מוכר לך ושור

 משורי אני מוכר לך, נותן לו הקטן שבהם.

 ומנגד כתב הרמב״ם (זכיה ומתנה ג, ה)

 וז״ל: הכותב לחבירו קרקע מנכסי נתונה

 לך או שכתב לו כל נכסי קנויין לך חוץ

 ממקצתן, הואיל ולא סיים הדבר שנתן לו

 ואינו ידוע, לא קנה כלום ואינו יכול לומר

 לו תן לי פחות שבנכסיך עד שיסיים לו

 המקום שנתן לו, אבל אם אמר לו חלק

 כך וכך בשדה פלונית הואיל וסיים השדה

 אע״פ שלא סיים החלק נוטל אותו חלק מן

 הפחות שבאותה השדה. והקשה הראב״ד

 דלכאו׳ דברי הר״מ סתרי אהדדי ותירץ

 כך: ואולי נאמר כיון שהדין ידוע שיד
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 בעל השטר על התחתונה כאילו פירש

 הגרוע או הנפול או המת, ודין זה כשאין

 שם אלא גרוע אחד או מת אחד שהוא

 כמסויים, אבל אם היו שם שנים גרועים

 וכו' לדעת הרב לא קנה כלום, עכ״ל.

 ולפי״ד הראב״ד מתורצת קושית התוס'.

 דשאני בהמוכר חצי שדה דהיו לו ב'

 קרקעות ואחת מהם פחותה מחברתה,

 וכמובא שם, ולהכי אנו מפרשים כוונתו

 שהתכוון למכור את הקרקע הפחותה

 וחשיב כהמוכר דבר המסוים. אמנם עדיין

 קושית הר״ן צ״ת, דשם מיירי בב' דקלים

 השווין זה לזה. ולקמן יתורץ ויתבאר.

 ובביאור דברי ר״י מיגש שכתב ד״התם

 היינו טעמא משום דסיים לו השדה״ נר״ל

 דכשקונה חצי שדה מתוך שדה הרי חל

 הקנין בכללות על השדה ולהכי יכול ליתן

 לו לאחר מכן חצי ממנה, מפני שהקנה לו

 חלק משדה זו דוקא. אך כשחפץ במוצר

 מסוים הנמצא יחד עם מוצרים רבים

 הדומים זל״ז לגמרי, אזי אא״ל דהקנין חל

 על כל פריטי המוצרים הדומים שברשותו,

 ולהכי אין זה חל.

 ב) וע״ד רש״י והרי״ף יש להקשות

 מסוגיה ערוכה בקידושין (נב, א) דתני

 טביומי לזה חמשה בנים ולזה חמש בנות

 ואמר אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבני,

 כל אחת ואחת צריכה ה' גיטין וחליצה

 מאחד מהן. וצ״ע דהלא לא היה לקנין על

 מה לחול, שהרי לא קידש בת מסוימת,

 וצ״ע.

 ונראה דשאני איסורים מממונות,

 דבאיסורים שייך להחיל חלות ספק

 איסור, דעי״כ יאסרו כולן מספק, וזה

 היתה מחשבתו ולהכי אסורים. אך בדיני

 ממונות ל״ש חלות ספק איסור, דהא קי״ל

 דהמוציא מחבירו עליו הראיה והמוכר

 לא יתחייב לו מאומה מבלי רצונו. וא״כ

 ל״ש להחיל בספק ולא התכוון לכך.

 אמנם התוס' ס״ל דשייכא חלות ספק גם

 בקנין לענין זה דממ״נ יצטרך ליתן אחת,

 אך רש״י סבר דמכיון ולא פועל בה עצמה

 איסור, ממילא לא חיילא. וכ״כ הגר״א

 קוטלר ז״ל בס' משנת רבי אהרן עמ״ס

 גיטין שם, ועי' אבי עזרי.

 ג) ובדעת הר״מ וסתירת דבריו כתב

 המגיד משנה דאפשר לחלק בין מכר

 (דהלכות זכיה) למתנה (דהלכות מכירה),

 דדוקא במתנה יכול לומר המוציא

 מחבירו עליו הראיה, אך במכר שנתן לו

 דמים אי״ז מיקרי מוציא, וכן מצינו רבים

 מהמפרשים שחילקו בין מכירה למתנה

 גבי הכא. ובביאור הדבר כתב הגר״א

 קוטלר (משנת רב״א שכנים ב' אות ח' ט')

 די״ל דבכל מכירה איכא ב' דינים, א) קנין

 ב) התחייבות המוכר [ויש להוסיף בזה

 דהדברים מבוררים טפי ליסוד המפורסם

 של האחרונים שכל קנין כסף עניינו

 שתשלום הכסף גרר התחייבות לספק את

 החפץ הנקנה, בחינת ״כסף החוזר״, וא״כ

 כל ענינו של קנין כסף הוא התחייבות

 המוכר] ולהכי סבר הרמב״ם שהמוכר

 דבר שאינו מסוים חייב לספקו ולמוכרו

 משום דאע״פ שקנינו לא חל מפני שלא

 היה לו על מה לחול, מ״מ מחויב שפיר
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 למכור החפץ וליתן לו א׳ מן הבתים

 מצד התחייבות מעשה מכירתו, דסו״ס

 איכא שעבוד ביה. אך דברי הרמב״ם

 בהלכות מכירה נאמרו גבי אדם שנתן

 מתנה לחבירו ואז אינו מחויב לקיים את

 התחיבותו, וכשקנינו אינו חל אזי אין כל

 סיבה שיתחייב למכור לו. וכל דברינו

 אמורים דוקא א״נ דהרמב״ם ס״ל דקנין

 אתן מהני4 (וכדאיתא בב״ב ג, א), ועיין

 במש״כ בענין התחייבות המוכר לקונה,

 ואכ״מ.

ם מדברי הרשב״א נראה בבירור  ד) אמנ

 דלא חילק בקנין דבר שאינו מסוים בין

 מכר למתנה, דכתב (בספר תולדות אדם

 סי׳ פ״ב, הביאו הגרש״ש בריש מערכת

 הקנינים) וז״ל: שאלת המוכר לחבירו אחת

 מקרקעותיו דקי״ל שיתן לו איזה שירצה,

 היכי קונה, דהא קי״ל אין ברירה, ומ״ש

 מההיא דצנועין בפ׳ מרובה דאמרינן כל

 המתלקט יהא הפקר ומועילה התם כמאן

 דאית ליה ברירה, הא למאן דלית ליה

 ברירה לא הוי הפקר. תשובה, אין דין יש

 ברירה ואין ברירה אלא במה שאנו צריכין

 לומר הוברר הדבר שמה שהוא עכשו כבר

 היה חל מעיקרא, שאילו לא נאמר הוברר

 הדבר שמה שהוא עכשיו כבר היה חל

 מעיקרא שאילולי נאמר הוברר הדבר אין

 לו קיום לפי שאנו צריכין לקיומו של דבר

 כההיא דהלוקח יין מבין הכותים שהוא

 מפריש לאחר ששתה ואי אין ברירה

 נמצא זה שותה טבלים למפרע וכו׳. אבל

 במוכר או נותן למה אנו צריכין לברירה,

 כל שנותן לו אחד משדותיו מחמת מכר

 או מתנה הרי זה קנוי לו, ואפילו לא נתן

 עד עכשו הרי זה קיים וא״צ לקיים המכר

 והמתנה לדמעיקרא, שאם אתה אומר כן

 בטלת משנה ״האומר חצי שדה אני מוכר

 משמנין ביניהם״, וכן בטלת ״האומר הרי

 עלי עולה שהוא חייב באחריותה ואין

 לך נדר אלא נדבה באומר הרי זו״, עכ״ל

 הרשב״א. הרי שכתב הרשב״א דכשמוכר

 או נותן במתנה אחת משדותיו, קנאה

 למרות שלא הצביע על שדה מסוימת,

 וחזי׳ דלא ס״ל כדברי המגיד משנה

 וסיעתו.

 וכן ביאר הנתיבהמ״ש (ס״א ס״ק ג׳)

 בדעת הרשב״א, דדין אין ברירה עניינו

 רק בדבר שבשעה שהוברר א״א שיותפס

 בו הקנין ואנו צריכים לומר דהוברר

 הדבר למפרע משעת קנין, כמו בעל

 מנת שירצה אבא דא״א לתפיסת קדושין

 בשעה שירצה מפני שקידשה בביאה,

 ובשעת הריצוי כבר כלתה ביאתו, דאז אנו

 צריכים לומר שיחול קנינו למפרע. אבל

 כשבשעה שהוברר הדבר ראוי לחול הקנין

 לכשיבורר, יכול להקנות שיחול אפילו

 אם אומר מעכשו, כיון שיכול להקנות,

 שיהיה הקנין חל לכשיוברר, יכול להקנות

 ג״כ שהקנין יחול מעכשו.

 מליקוט הפירות הנושרין מצינו דדעת

 4 הערת הגר"מ טורעצקי שליט"א: אבל לא ס"ל כן בפ"ד דשותפין ה"ב.
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 רש״י והרי״ף דא״א לקנות דבר שאינו

 מסוים והתוס' והר״ן חולקים וס״ל דמהני.

 ובר״מ איכא סתירת דברים בזה ולסברת

 המ״מ במכר ודאי קני. ומדברי הרשב״א

 והנתיבהמ״ש חזי' דבכל גווני מהני קניינו

 בדבר שאינו מסוים.

 ה) והנה לעיל הארכנו האם מהני

 התחייבות המוכר והקונה לסחר המכר

 דנן מדין התחייבות וקנין אודיתא.

 ובשו״ע חו״מ רמ״ה כתב: ״אם כתב

 בשטר אתננו לו לא זכה המקבל ואפילו

 קנו מידו דהוי קנין דברים וי״א שאם קנו

 מידו מהני לשון אתן״. והרמ״א כתב:

 ״ומהרי״ו פסק כסברא ראשונה״. והנה

 א״נ דהתחייבות מועלת רק בצירוף קנין

 אזי לא הרווחנו מאומה, דתיפו״ל דקני

 מצד הקנין גופא. אך א״נ דאיכא חסרון

 בקנין כשקונה דבר שאינו מסוים, יתכן

 שבזה מהני התחייבות, וכדלקמן:

 הגר״א קוטלר ז״ל (משנת ר״א שכנים

 סי' א') כתב דבעיקר מחלוקת הראשונים

 האם קנין אתן מועיל נראה דכשהאדם

 משעבד את גופו הרי״ז כקנין5, דהרי לית

 ביה חסרון שאין לקנין ע״מ לחול. אלא

 חסרונו בגוף החיוב, דלא מצינו בשום

 דוכתי שאדם יתחייב לעשות מעשה שאינו

 אלא פעולת עשיה ואינו חיוב אלא לתת

 ואינו משעבד את גופו, וזה חשוב קנין

 דברים בעלמא, דהרי אינו חיוב ממון. אך

 בטעמא דהסוברים דמהני קנין אתן אפ״ל

 בב' אנפי. א) דס״ל דהחיוב ליתן לחבירו

 חשוב חיוב ממון, ולכן מהני קנין לענין

 שיתחייב ליתן ממון לחבירו כפי שמועיל

 שיתחייב מנה לחבירו מעכשו, ושייך ביה

 בשופי חיוב מנה מעכשו, והוי כהתחייבות

 לעשות מעשה (כללכת וכדו'), רק מ״מ

 כוונת התחייבותו היא שנותן לחבירו

 זכות בעצם החפץ לענין שצריך ליתנו לו,

 וכיון דחלה ההתחייבות בתורת שעבוד

 אחפצא משו״ה ל״ח לקנין דברים6.

 ולפי״ז כתב דא״נ כצד ב' דליכא חיוב

 אגברא כלל אזי לא שייך שיועיל קנין

 אתן לענין דבר מסוים, שהרי כשמשעבד

 חפץ מסוים ללא אפשרות של הסתלקות

 מחיובו הרי שעבוד זה גופא הוא הקנין,

 שהרי בכך שהשתעבד לו לזה קנאו שפיר.

 אלא דכל מה דבעינן לקנין אתן הוא דוקא

 כשלא מקנה לו דבר מסוים אלא מתחייב

 ליתן לו שדה ובזה בעינן לקנין אתן אשר

 מועיל מדין שעבוד אחפצא, וכנ״ל.

 והנה הרמ״א (חו״מ קנ״ז) גבי פעולת קנין

 לבנות כותל הביא ב' דעות האם הוי קנין

 דברים או לא ולא הכריע ביניהם, ומשמע

 דס״ל דלא הוי קנין דברים כה״ג, אע״פ

 דמוכח מדברי הראשונים בסוגיה דב״ב

 (ג' א') דפלוגתא זו היא הפלוגתא דיסוד

 5 הערת הגר"מ טורעצקי שליט"א: כ"כ הראב"ד פ"ד דשותפין.

 6 הערת הגר"מ טורעצקי שליט"א: נראה דהוא שעבוד בגופו של האדם, כ"מ בב"י ריש סי' קע"ו.

 7 הערת הגר"מ טורעצקי שליט"א: הב"י בסי' קע"ו מבאר דלהר"מ והראב"ד פ"ד דשותפין כו"ע מודים שבשיעבוד גופו

 חל שפיר.
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 קנין אתן, ומנגד פסק בסי׳ רמ״ה (שם)

 דקנין אתן לא מועיל וא״כ הו״ל למיפסק

 דגם קנין לבנות לא מועיל, וצ״ע.

״ת משה שפיר קאמרת, דבסי׳  ולמשנ

 קנ״ז מיירי בהתחייבות על ממון כללי

 ולא על ממון מסוים ושפיר י״ל דתחול

 התחייבותו על כל נכסיו, וממילא אין

 בזה קנין ממילא. אך בסי׳ רמ״ה שבו דן

 הרמ״א בענין התחייבות ליתן לחבירו

 שדה מסוימת אזי ל״ש שתחול ההתחייבות

 על גוף השדה בתורת שעבוד וממילא כל

 רצונו לשעבד הגברא, וזה הרי לא מהני,

 שהרי ל״ש להתחייב על הגברא כי אם

 על החפצא, וזה הוי קנין דברים בעלמא.

 (ועי״ש במשנר״א עמוד ג׳ בהגה״ה). הרי

 דמבורר לן מדעת הרמ״א דקנין אתן לא

 מהני בדבר מסוים והאומר אתן לך שדה

 זו ומשעבד את השדה גופא הרי השדה

 מועברת לו ממילא, וכשמוסיף ואומר

 ״אתן״ מתכוין רק להתחייב להקנות את

 החפץ לחבירו אך לא להקנותו מיד, א״כ

 אינו משעבד את החפץ אלא את גופו

 גרידא7, וזה הוי קנין דברים. אך כשמתחייב

 דבר שאינו מסויים סובר הרמ״א דמהני

 הקנין, הרי התם חלה התחייבותו בתורת

 שעבוד אחפצא, דכשמתחייב ליתן

 לחבירו שדה מסוימת אזי שיעבד את כל

 נכסיו להתחייבותו זו, ומהני כה״ג קנין

 אתן. אמנם בקצוה״ח (ר״ג סק״ב ור״ו

 סק״א) הביא דעת המהרי״ט דהתחייבות

 על דבר שאינו מסוים קונה, ועי׳ בזה בס׳

 שעורי הגרש״ר ב״ב דף ג׳.

ל הבאנו דברי קצוה״ח דהתחייבות  ולעי

 מועלת מדין אודיתא. ובשו״ת נודע

 ביהודה (חו״מ ל׳ אות ז׳) כתב וז״ל:

 כאשר לדעתי הודאה הוא הקנין הגדול

 שבכל הקנינים, ואפילו דבר שאינו נקנה

 בשום קנין, נקנה הוא בהודאה, עכ״ל.

 והקצוה״ח (קצ״ד סק״ג) האריך בדין קנין

 הודאה וכתב בנידון מכירת חמץ הנמצא

 במקום אחר, שנתקשו האחרונים איך

 למוכרו, וז״ל: וכאשר שמתי אל ליבי

 בזה מצאתי קנין אודיתא, דהיינו שיכתוב

 חתימת ידי תעיד עלי וכו׳ איך שמכרתי

 את כל החמץ לפלוני באופן המועיל.

 וכיוון שמודה שמכר באופן המועיל קנה

 הכותי באודיתא זו, ומשום דאודיתא הוי

 קנין, אע״פ ששניהם יודעים שאינו כן,

 עכ״ל.

 וא״כ כשבעלי האתר והקונה מסכימים

 ומצהירים שבפעולתם קנו את החפץ

 המבוקש באופן המועיל, י״ל דדמיא

 למכירת חמץ דכשכותב שעשאו ע״פ דין

 הוי אודיתא.

 ואמנם כל זה הוא דוקא אם מסכימים

 ומצהירים שהחפץ נקנה מבחינתם באופן

 המועיל. אך כשמבחינתם החפץ לא נקנה

 כלל והוא שייך עדיין להם לגמרי, ורק

 מתחייבים לתת אותו ללקוח שהזמין

 אותו ולמכור לו אותו, א״כ אינו שייך

 כלל לנדו״ד, כיון שאינם מודים שהקנוהו

 אלא רק מתחייבים לתתו ולהקנותו בשעה

 שיתנו לו את החפץ.

 ו) אולם האמרי בינה (דיני הלואה סי׳
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 ט״ז) כתב דאין לסמוך במכירת חמץ

 לנכרי על קנין אודיתא, מפני דאודיתא

 אינה קנין והוא רק מדין נאמנות, דהודאת

 בע״ד כמאה עדים דהיה שלו משכבר

 הימים, ומשא״כ גוי שאינו נאמן. וכ״כ

 בשו״ת הרשב״א (ח״ד סי' נ') ובעה״ת

 (שער ב' גאות ד') ועי' נתיבות (סי' ס'

 סקי״ז). [והחזו״א (ב״ק יח, ו) כתב:

 נראה דהודאה מהני אפילו בדבר שאינו

 ברשותו, דהודאה אינו קנין, אלא כח הדין

 לדון ע״פ הודאתו כל שאינו חב לאחרים

 אלא לעצמו, וממילא כל התוצאות

 קובע הדין כפי הודאתו, וזהו שקראוהו

 הפוסקים קנין אודיתא, עכ״ל]. ולפי״ז

 כשבעל האתר הממוחשב הוא נכרי ל״מ

 הודאתו8.

 אך יש לדון באופן שיהודי ונכרי השתתפו

 בהקמת האתר הממוחשב, האם נימא

 דכשהישראל מודה שקנה כדבעי חשיב

 כאודיתא, דהא אף שמודה על חלקו וע״ז

 נאמן, מ״מ הרי בחלקו הבעלותי של

 הנכרי ל״מ הודאתו.

 ונראה עפמש״כ הפוסקים דקי״ל דיש

 ברירה בקנינים וענינים דרבנן (ועי' מש״כ

 הר״ן נדרים ר״פ השותפין). והנה נחלקו

 הפוסקים האם קנין אודיתא הוא דאוריתא

 (דכן דעת הנתיבהמ״ש שם בדעת השו״ע)

 או דרבנן (עי״ש בשם בעה״ת וע״ע במעדני

 ארץ שביעית סי' י״ט ובספר אמרי יעקב

 עמ' של״ב). וא״נ דאודיתא קונה מדרבנן

 אזי יתכן והוברר לן שכשהישראל מכריז

 שהחפץ נקנה כדת הוברר הדבר שמכר לו

 את החלק שבעלותו, ויש לפלפל טובא

 בזה ואכ״מ.

 דבר שאינו ברשותו

 א. האם נחשב לדבר שלא בא לעולם.

 ב. כשהחפץ בר הישג בכל מקום.

 ג. כשהלוקח ידע שהחפץ אינו ברשות

 המוכר.

 ד. כשמחיר החפץ נקבע ע״פ מחירון

 קבוע.

ם רבים אתרי הקניות במחשב  א) במקרי

 והחברות המוכרות דרך הטלפון, אינם

 מחזיקים ברשותם את החפצים שברשימת

 ההזמנות שלהם, ורק לאחר שהמוצר

 הוזמן משיגים הם אותו ומוכרים אותו.

 ויל״ע האם ישנו בזה חסרון של קנין

 בדבר שלא בא לעולם, וכדפסק השו״ע

 (רט, ה): ״דבר שבא לעולם אלא שאינו

 ברשותו, דינו כדבר שלא בא לעולם שלא

 8 הערת הגר"מ טורעצקי שליט"א: היתכן הודאה שלא בפיו ולא בכתב ידו?! ויל"ע בזה.
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 קנה ויכול כל אחד מהם לחזור בו״.

 ב) בב״מ (טז, ב) נאמר: ״אמר רב הונא

 אמר רב האומר לחבירו שדה שאני לוקח

 לכשאקחנה קנויה לך מעכשו קנה, אמר

 רבא מסתברא מילתא דרב בשדה סתם

 אבל בשדה זו מי יימר דמזבין לה ניהליה״.

 ובשיטמ״ק הביא בשם הריצב״ש דרבא

 סבר כרבנן דאין אדם מקנה דשלב״ל

 ומשו״ה קאמר דדוקא בשדה סתם מהני,

 דאע״ג דהוי דשלב״ל מ״מ מפני שיכול

 למצוא מוכרים הרבה שימכרו לו את

 שדותיו, כדבר שבא לעולם דמי, עכ״ל.

 הרי דדעת ריצב״א שהקונה דבר שניתן

 להשיגו בנקל הרי״ז כדבר שבא לעולם,

 דכל שבידו לא הוי כמחוסר מעשה,

 וכדמצינו בקידושין (סב, ב) דהאומר

 פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על

 פירות ערוגה זו תלושין לכשיביאו שליש

 וכו׳ דבריו קיימין, ופרש״י: ״הואיל ובידו

 לתלוש ולהפריש״. וכן בכתובות (נט, א)

 נאמר דהאומר לחבירו שדה זו שמשכנתי

 לך לכשאפדנה ממך תיקדש דהוי הקדש

 הואיל ובידו לפדותה. ואע״פ שאפשר

 לחלק טובא בין זל״ז, שהרי הקנין אינו

 מסור רק בידו כי אם גם בדעת המוכר

 ומשא״כ בתלישת ערוגה ופדיית שדהו,

 מ״מ סבר הריצב״ש דגם זה חשוב לבידו.

ם נראה לכאורה דאיכא אילנא  אמנ

 רברבא דפליגי ע״ד ריצב״א. דבכתובות

 (צא, ב) גרסינן: ההוא גברא דזבנה

 לכתובתה דאימיה בטובת הנאה. וכתבו

 התוספות (ד״ה דזבנה) דמכאן נראה

 לר״ת דהא דאמר ביש נוחלין ובפ״ק

 דב״מ מה שאירש מאבא מכור לך לא

 אמר כלום, ה״מ כשאמר מה שאירש

 מאבא סתם, אבל אם אמר שדה זה

 שאירש קנה, ואפילו למ״ד אין אדם

 מקנה דשלב״ל. דאי לאו הכי האיך מכר

 כל עיקר כתובת אמו דהיינו מה שאירש

 מאימא וכו׳ דודאי במקום שהוא מכיר

 את המכר הוי מקח קיים וכו׳ דהא קי״ל

 אין אדם מקנה דשלב״ל, עכ״ל ועיש״ע.

 ועל דברי ר״ת הוסיף הרא״ש (שם פ״י

 סעיף י׳) דמהני כיון שהירושה עתידה

 ליפול לפניו מאליה וגם בירר המכר, לא

 חשיבא כולי האי דשלב״ל. וכתב הקרבן

 נתנאל (אות ק׳) דאם בירר המכר לחוד,

 כגון שאמר שדה זו לכשאקחנה מכור לך

 אינו מכור. וכ״כ הסמ״ע (רי״א סק״ב) וכן

 הובא בטור (רי״א) בשם ר״ת וברמ״א

 (רט, א) בשם י״א.

 הרי חזינן דדעת ר״ת והרא״ש דדוקא

 בירושה הבאה ממילא והיורש אינו צריך

 לבצע שום מעשה בהעברתה אליו, לא

 חשיב כדשלב״ל. ומשמע דהמוכר שדה

 אכן נחשב לדשלב״ל, ודלא כהריצב״ש

 שכתב דהוי דבר שבא לעולם.

 ונראה בזה דהרא״ש לשיטתו. דהנה

 איתא בב״ב (סט, ב) אמר ר׳ יהודה מאן

 דמזבן ארעא לחבריה צריך למיכתב ליה

 קני לך דיקלין וכו׳. וכתב הרי״ף (לו, ב):

 ואיכא מאן דשמיע ליה מהאי מימרא דמאן

 דמזבין לחבריה מידי דשכיח למיזבן אע״ג

 דליתיה לההוא מידי ברשותיה, מחייב
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 למיזבן ולמיתן ליה. ואנן לא סבירא ליה

 הכי, דכל מידי דלאו ברשותיה דשלב״ל

 הוא. והרא״ש כתב כדעת הרי״ף וז״ל:

 אינו מחויב לקנות לו ב' דקלים דאין אדם

 מקנה דשלב״ל וכל דבר שאינו ברשותו

 מיקרי דשלב״ל, עכ״ל. הרי דהרא״ש ס״ל

 בב' דוכתין שאף חפץ בר השגה חשוב

 כדשלב״ל. [וכן נחלקו בזה המרדכי (פ״ד

 רמז תקנ״ט) בשם ראבי״ה והראב״ד

 (מכירה כד, יג) דסברו דחשיב שבא

 לעולם, והר״מ דסבר דהוי דשלב״ל].

 ובביאור מחלוקתם נראה לפי״מ שפירשו

 המפרשים ב' טעמים בהא דאין אדם מקנה

 דשלב״ל. דמחד מצינו בכתובות (נט, א)

 ״שאני קונמות מתוך שאדם אוסר פירות

 חבירו עליו אדם מקדיש דשלב״ל״.

 ומבואר דחסרון דשלב״ל הוא מחמת

 חוסר בעלות. ומאידך בש״ס ב״מ (סז,

 א) נאמר גבי שמכר קרקע גזולה ואח״כ

 קנאה מבעל הבית, דמאחר ואיכא סמיכות

 דעת לקונה שהגנב יקנה מבעה״ב אין כאן

 חסרון דשלב״ל. ומבואר דדשלב״ל הוא

 משום חסרון בגמירות דעת, ועיין קובץ

 שעורים (ב״ב רע״ה) שעמד בזה וברמב״ם

 (זכיה ומתנה ו, יז) ובהג״מ אישות (כג,

 לח) ובשו״ת הריב״ש (שכ״ח). והלבוש

 (חו״מ רט, ד) כתב דחסרון דשלב״ל הוא

 מחמת שאין לקנין על מה לחול. וא״כ

 אפ״ל דהרא״ש וסיעתו סברו דעיקר

 החסרון בדשלב״ל אינו מפני שבעלי

 המקח אינם גומרים בדעתם לקיים המקח,

 אלא משום דבשלב״ל חסר בקנין, דאין לו

 על מה לחול. ולכן גם באופן שלא חסר

 בגמירות דעתם מחמת שניתן להשיג

 את המוצר המבוקש בקלות ובמהירות,

 מ״מ מאחר ואינו מצוי ברשות המוכר

 ולא יגיע לידו דוקא חפץ ספציפי זה

 (כירושה) אזי אין קניינו מועיל. משא״כ

 הריצב״א וסיעתו סברו דחסרון דשלב״ל

 הוא מפני שלא גמרו בדעתם, אך בכה״ג

 שהסיכויים להשיג את הקניה הדרושה

 הינם בטוחים ומבוססים, חל הקנין גם

 כשאינו ברשותו.

 ואכן שמחתי באומרים לי שבתשב״ץ

 (ח״ד חוט המשולש הטור השני סימן י״ג,

 הובא בס' משפטיך ליעקב ח״א) חילק בין

 דשלב״ל דחסרונו מצד שאין לקנין על

 מה לחול, לדבר שאינו ברשותו דחסרונו

 משום גמירות דעת.

 אולם מדברי הכס״מ (מכירה כד, יג) לא

 נראה כדברינו, דכתב דאף לדעת הרמב״ם

 דהוי דשלב״ל, מ״מ כשהמוכר מתעקש

 להשיג את החפץ שהוזמן אין יכול הלוקח

 להתחרט מהזמנתו, דלגבי המוכר דנים

 אותו כדבר שבא לעולם מכיון והחפץ

 היה בעולם, עי״ש. ולדברינו מאי איכפ״ל

 שהיה בעולם, הא סו״ס לא עמד ברשות

 המוכר וחסר בקניינו, וצ״ע.

 נמצא שכשהמוצר המוזמן הינו בר

 השגה ומצוי למכירה במקומות נוספים,

 מצינו דעות ראשונים שסברו דלא נחשב

 כדבר שלא בא לעולם וישנם הסוברים

 דגם באופן כזה החפץ נחשב לדשלב״ל

 ואין קניינו מועיל. (וכשמזמין מחברת

 הקניות חפץ שאינו בר השגה ואינו נמצא
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 בשעת הקניה ברשות מנהלי החברה,

 הרי״ז דשלב״ל).

 ג) כתב רבנו ירוחם (נתיב י״ז מ״ט ע״ג)

 בשם בעל העיטור דמסתברא דשלב״ל

 הוא דוקא בכגון פירות דקל דתרוויהו

 ידעי ומתני בדשלב״ל, אבל אי מוכר

 מתני לאקנויי ליה דבר שלא בא לרשותו

 ואדעתא דהכי יהיב זוזי, מחייב מוכר

 לקיומיה ליה תנאיה, ורבנו ניסים הכי

 ס״ל ואייתי ראיה מדגרסינן בתוספתא

 דתרומות בפרק האומר תרומה [עי׳

 ירושלמי תרומות ה, ב] הא למה זה דומה

 למוכר חפץ לחבירו בחזקת שיש לו

 ונמצא שאין לו חייב להעמיד לו מקחו,

 עכ״ל. והטור כתב שאין דעת אביו הרא״ש

 כן. וכ״כ במרדכי (ב״ב פ״ד רמז תקנ״ט)

 ובשטמ״ק (ב״מ מז, ב) בשם הר״י מיגש

 דלא כדעת העיטור. אמנם הסמ״ע (רט, ט)

 כתב כבעל העיטור. ויעויין בשו״ת רעק״א

 (תניינא קל״ד) שביאר דברי העיטור.

 ואם כן למדנו מכאן שדעת הרא״ש

 וסיעתו שאע״פ שהקונה לא ידע שהמוצר

 שחפץ בו אינו נמצא כעת ברשותו של

 סוכן הקניות, מ״מ חשיב כדשלב״ל.

 אך דעת העיטור והסמ״ע דלא חשיב

 כדשלב״ל.

 ד) השו״ע (חו״מ רט, ו) פסק: ״הפוסק

 על שער שבשוק וקיבל דמים ולא היה

 אותו המין שפסק עליו ברשות מוכר,

 חייב לקנות וליתן ללוקח מה שפסק, ואם

 חזר בו מקבל מי שפרע״. ופירש הסמ״ע

 (סקכ״ג) דאף דהלוקח ידע שהחפץ אינו

 ברשותו, מ״מ כיון שמצוי הוא לקנות

 חייב לקנותו ולהשתדל להביאו לו. אך

 כשהחפץ אינו מצוי הוי דשלב״ל ואינו

 חייב לקנותו ולהשיגו. וכשעשה הלוקח

 קנין גמור כתב הנתיבהמ״ש (שם סק״כ)

 בדעת הסמ״ע דקנינו מועיל לגמרי, אך

 הש״ך (סקי״ג) כתב דלא קנה אלא רק

 לענין מי שפרע.

 ובביאור דין זה מצינו ב׳ טעמים סותרים

 בב״י. בסימן רי״א כ׳ דדינא דחייב לקבל

 מי שפרע הוא דמפני שיצא השער הוי כיש

 לו והוי ככל קנין מעות בעלמא שמקבל מי

 שפרע, ואם קנה בקנין גמור הרי הוא קונה

 ממש. ובבדק הבית (ר״ט) כתב הב״י וז״ל:

 דע דהא דאמרינן בדבר שאינו ברשותו

 דהוי כדשלב״ל היינו לענין דלא קני אבל

 מקבל מי שפרע, עכ״ל. וכ׳ רעק״א (שם)

 דמבואר מהכא דחזר בו הב״י מדבריו

 וסבר דגם ביצא השער הוי דשלב״ל, אלא

 דמ״מ מכיון והדבר ישנו בעולם חייב במי

 שפרע, וא״כ גם כשיפעל קנין גמור אינו

 קונה אלא רק לענין מי שפרע.

 ונראה דבב׳ טעמי הב״י נחלקו הסמ״ע

 והש״ך. דהסמ״ע סבר כטעמו הראשון

 של הב״י ולכן סבר שכשעשה קנין גמור

 מהני קנינו, והש״ך סבר כטעמא אחרייתא

 דהב״י ולהכי אינו קונה אלא לענין שחייב

 לקבל מי שפרע.

 והש״ך סתר עצמו. דהשו״ע פסק (יו״ד

 קעה, ו) דהפוסק על שער, נותן לו כשער

 שהיו שוים כשנתן לו המעות והחוזר בו

 עובר במי שפרע. וכתב הש״ך (סקי״ב)



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 דהיינו דוקא כשלא חייב עצמו בקנין,

 וכמש״כ השו״ע רט, ו, עכ״ד. וא״כ דבריו

 הינם הפוכים ממש״כ בחידושיו לסי'

 ר״ט, וצ״ע. ועי' בחות דעת (שם סק״ד)

 שעמד בזה.

 ובגדר ״יצא השער״ הביאו בספרי זמנינו

 מחלוקת ראשונים. דבשיטמ״ק (ב״מ

 עב, ב) כתב בשם הריטב״א דבזה״ז יצא

 השער היינו דוקא כשהסיעו בני העיר על

 קיצתן שלא למכור אלא כפי השער ההוא,

 אך כשאין קצבה וכל אחד יכול למכור

 כמה שירצה, אע״פ שכולן מוכרים בשער

 אחד, אין פוסקין עליו. ולפי״ז באתרי

 הקניות הממוחשבים שלא שומה עליהם

 ע״פ מחירון מוסכם או חוק ממשלתי

 למכור בסכום מסוים, הרי לא חשיב כיצא

 השער. אמנם הריטב״א שם דחה דבריו.

 ובשיטמ״ק (שם) הביא בשם הרי״ף

 בתשובה דיצא השער היינו שהמחיר

 עומד על כנו כחודשיים - שלשה, ובזה

 י״ל דשפיר המחיר בשוק עומד כן בד״כ

 (לולי תנודות מיוחדות במשק הכלכלי

 שאינם מצויות בד״כ) וחשוב כמוצר

 שיצא עליו השער, וא״כ מחויב להשיג לו

 את המוצר שהזמין.

 סוף דבר הכל נשמע והתברר שאכן

 ישנם מספר דרכים ואפשרויות לקניית

 מוצרים בחברות המוכרות מוצרים דרך

 הטלפון ע״י חיוב כרטיס-אשראי והמחסר

 הוירטואלי במחשב מושתת גם הוא על

 אדני קנייני התורה.



 רפט

 סימן ס״ג

 העתקת קלטות ותוכנות מחשב

 א. מהות זכויות היוצרים ובעלותם

ת דברינו עלינו לדון מה הם י ש א ר  ב

 זכויות היוצרים בזה שיצרו את היצירה

 הראשונית, ממנה הועתקו היצירות

 הבאות ונמכרו לקהל הרחב.

 כתב בשו״ת שואל ומשיב (ח״א סימן

 מד):

 ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר וזכה

 שדבריו מתקבלים על פני תבל - פשיטא

 שיש לו בזה זכות לעולם; ואם מדפיסים

 או מחדשים איזה מלאכה, אינו רשאי אחר

 לעשות בלא רשותו. ומעשים בכל יום

 שהמדפיס חיבור יש לו ולבא כוחו זכות

 וכו׳. ובשלו רשאי אדם לגזור שלא ידפיסו

 עולמית בלא רשותו או רשות בא כוחו

 וכו׳, והרי נודע שהר׳ אברהם מהרבושוב

 שהמציא המצאה ובגלל זה קיבל כל ימיו

 שכר מהשלטון בוארשה, ולא יהא תורה

 שלימה שלנו כשיחה בטלה שלהם.

ן דבריו כתב בחד לישנא בשו״ת  וכעי

 בית יצחק (יו״ד סימן עה). ובשו״ת

 התעוררות תשובה (להגאון ר׳ שמעון

 סופר, סימן רלב) סבר שבעלות היוצר

 על יצירתו אינה אלא כטובת הנאה בלבד

 אשר אינה כממון גמור, ואין יורשי היוצר

 יורשים זכות זו1; והוסיף שמ״מ יש לו

 זכות למוכרה ולהורישה לבניו מכוח דין

 המלכות.

 וכן כתב בשו״ת אגרות משה (או״ח ח״ד

 סי׳ מ אות י, ט):

 בדבר אחד שעשה טייפ (=קלטת) מדברי

 תורה וכותב שאסור לעשות מטייפ שלו

 עוד טייפס (=קלטות) - ודאי אסור, כי

 הוא ענין שוה כסף, ועשה הטייפ להרויח

 מזה שאחרים שירצו יצטרכו לשלם

 לו, שאם כן ליכא משום מידת סדום2.

 וממילא, כיון שהוא חפצו, אין רשאין

 ליקח אותו להשתמש בו שלא ברשות.

 ואף כשלא שמעו ממנו שאינו נותן רשות,

 אסור להעתיק ממנו בסתמא כל זמן שלא

 הרשה בו בפירוש וכו׳, וטייפ אחר מטייפ

 אחד שלא ברשות הוא איסור גזל.

 1 כפי שמצינו ברמ"א חו"מ רעו, ו.

 2 עי' בבא בתרא יב, ב; שו"ע חו"מ סי' קעד.



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

ן לציין שעל אף שהגר״מ י י  מענ

 פיינשטיין אוסר בספרו העתקות קלטות

 משום איסור גזל, הרי שבהסכמתו לספר

 ״נצור לשונך״ אוסר הוא את הדבר מחמת

 איסור מזיק.

ו למדים שדעת פוסקי ההלכה  נמצאנ

 הנ״ל לאסור העתקת היצירה ללא רשות

 היוצר, מפני שהוא הבעלים הבלעדי על

 גוף יצירתו ועל כל היצירות הבאות מכוח

 המצאתו ויצירתו.

 אולם יש לפקפק עד מאד באיסור זה,

 מפני שאין כל קשר בין יצירתו הראשונית

 של היוצר לבין היצירות המועתקות ממנה.

 גוף יצירתו לא ניזוק כלל ונשאר ברשותו,

 ואין בהעתקות כי אם דבר שאין בו ממש.

 והדבר דומה למקרה שבו ראובן השמיע

 בביתו קלטת שירה ושמעון שכנו הקליט

 את קולות השירה מביתו שלו3. וכי נאמר

 שנטל דבר מה מראובן או מהיוצר?

 גניבה, גזילה ואיסור מזיק, המצויים

 בתלמוד ובפוסקים, אינם דומים כלל

 ועיקר להעתקת יצירות. זאת משום

 שגניבה פירושה לקיחת גוף החפץ ללא

 רשות הבעלים, וכן מזיק, עניינו היזק גוף

 החפץ של חבירו. אולם כאן החפץ נשאר

 ברשותו של היוצר והמעתיק משתמש רק

 ב״אחיה התאום״ של היצירה הראשונית,

 אך לא בה עצמה4.

 ואכן רבים וטובים מפוסקי הדורות סברו

 שאין בהעתקת יצירות כל איסור, והדבר

 מותר לכתחילה ללא שום פקפוק. וכן

 כתב בשו״ת בית יצחק (יו״ד סי' עה):

 בכלי מלאכות, אם אין לו רשיון

 מהמלכות ששייך לו הזכות - לא אדע

 איסור שאחר לא יעשה תכונתו.

 גם רבי אברהם (אבד״ק זאוויחווסט)

 כותב בהסכמתו לספר 'מסגרת השולחן':

 3 הערת הרב יעקב אפשטיין: גזל, גניבה ונזק (רגיל) הם רק בדברים שיש בהם ממש (=פיזיים) ולא בדברים רוחניים, כגון

 יצירות רוחניות. הדבר הדומה לכך שמצאנו בהלכה הוא נזקי 'גרמי' שהם גם בבעלות רוחנית כגון: שורף שטרו של חבירו
 (ב"ק צח, א) או בעושה מלאכה במי חטאת (שם עא, א). אמנם מצינו במקבילת גזל בהקדש - מעילה, שאין מעילה בקול,
 מראה וריח (פסחים כו, א); אולם איסורא איכא (תוס' שם ועי' ראבי"ה, סי' תנט, העונה על תמיהת תוס' פסחים שם ד"ה
 מעילה). וכן שלהבת (ביצה ל"ט ע"א) לא נהנין ולא מועלין עיי"ש. וע"כ לו יצוייר שאדם העתיק תוכנה של הקדש - מעל.

 ואם העתיק מהעתקה עבר באיסור אע"פ שלא מעל.
 תשובת הכותב: נזק ב'גרמי' פירושו שהמזיק הזיק חפץ ממשי, אלא שהתוצאה אינה אלא גרמא. כאן, לעומת זאת, מיירי

 שהמזיק הזיק בידיים חפץ שאינו ממשי, ואינו דומה כלל לגרמי. פירוש הדברים: השורף שטר חוב של חבירו לא שרף לו
 כסף מזומן. רק מאחר שהשטר הוא 'אפסרא דחובא' נחשב שפעולת ההיזק היתה בצורה לא ישירה. מה שאין כן הכא, שעל

 ידי ההעתקה, הקלטת המקורית לא ניזוקה כלל ועיקר, וזוהי פעולה שהתוצאה שלה היא דבר שאינו ממשי.
 מה שדימה המשיג העתקת קלטות למעילה, דאע"פ שאין מעילה בקול, מראה וריח, מ"מ עובר על איסור, לענ"ד אינו דומה
 כלל לכאן. דבהלכות גזילה קי"ל דאדם חייב רק על לקיחת דבר ממשי מחבירו, ורק בהקדש התחדש דין מיוחד שאדם
 הנהנה מן ההקדש עובר איסור אע"פ שלא לקח ממנו מאומה. ולהיפך, משם ראיה. שכן כתב הגרח"ס שדין מעילה בא מדין

 גזל, וזה שקול, מראה וריח אין בהם דין מעילה, הוא המורה שאין בהם איסור גזל. ועי' תוס' (ב"ק קא, א ד"ה או) שכתב
 שהנאת מראה אינה חשובה הנאה לענין חיוב תשלום ב'נהנה'. וכן פסק הש"ך (חו"מ שצא, ס"ק ב').



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

ם אודה ולא אבוש כי לפי עניות  אמנ

 דעתי לא אדע על פי הדין למה יש למחבר

 הספר הכוח הזה לעצור בעד הרוצה

 להדפיס חיבורו עוד הפעם, אחרי אשר

 מכוח חיבורו אשר הדפיס המחבר בפעם

 הראשונה ולא יבוא לידי הפסד.

 וכן נראה להוכיח מעשרות הסכמות

 ואזהרות גדולי ישראל5 בכל הדורות,

 אשר אסרו להדפיס ולהעתיק את ספרי

 המחברים ללא רשותם. הם אסרו זאת

 מטעמים צדדיים, של השגת גבול ותקנת

 הקהילות (אשר תיקנו שלא יעתיקו

 וידפיסו את ספרי המו״ל בכדי שלא יוזקו

 ויימנעו משום כך להדפיס ספרים נוספים

 לרווחת הכלל), ולא אסרו את הדבר

 באיסור גזל ומזיק. וכפי האמור, אכן

 בהעתקת קלטות וספרים, תוכנות מחשב

 וכדו׳, אין כל איסור גזילה ומזיק; ומה

 שנאסר הוא להעתיקם ולהפיצם לצורכי

 מסחר ורווח משום יורד לאומנות חבירו,

 השגת גבול ותקנת החכמים, אך לצרכים

 פרטיים יוצא שמותר להעתיק6.

 כן כתבו רבים מחכמי זמננו7. וכן

 שמעתי ממו״ר הגאון רבי חיים קנייבסקי

 שלצרכים אישיים מותר להקליט

 ולהעתיק, וכן העידו בפניי תלמידי חכמים

 ששמעו מפיו של הגאון רבי שלמה זלמן

 אויערבך זצ״ל8, וכך מובא בספר פתחי

 חושן (להגר״י בלוי, חלק גזילה ואונאה

 עמ׳ רפז).

 4 ויעויין בשו"ת ברכת שלמה (להגאון ר' שלמה טנא ז"ל, חו"מ סי' כד) שהאריך בענין זה.

 5 למספר הסכמות שכאלה ציין הר"ע בצרי, תחומין כרך ו.

 6 הערת הרב יעקב אפשטיין: אמנם האיסור אינו על גזל היצירה כדבר שיש בו ממש, אלא על השגת גבולו של בעל

 היצירה או על גרמא בנזקיו על כל שהוציא לכך. החתם סופר (שו"ת חו"מ סי' עט) כתב עפ"י תשובת המשאת בנימין ועפ"י
 עיונו שבדין יורד לאומנות חבירו לא רק מעכבים את השני, אלא אף מוציאים מידו בדיינים, מפני שזהו גזל מן התורה.
 ואע"פ שאלו גדרים שקבעו חכמים, מסביר החת"ס: "וכן פי' רמב"ן גבי 'שם שם לו חוק ומשפט'... שהוא מנהגי יישוב
 המדינה שמסרן הכתוב לחכמי ישראל, ואין ספק דדינא דבר מבואה נשתנה בגולה מאשר היה כשישראל שרויין על

ש וגרו והם אמרו וחקקו ונעשה דין תורה, י ס לדון בין א " ש  אדמתן וארמון על משפטו ישב, מ"מ ניתן רשות לחכמי ה
 וגזל דאורייתא". וע"כ אע"פ שמדובר בגדרים שגדרו חכמים, עם גדירתם בידי חכמים הפכו לגזל דאורייתא.

 בנוסף נראה לומר, ששימוש לצורכי הפרט הוא ג"כ אחד מסיבות הייצור של תוכנות או קלטות, וע"כ המפריד בינם לבין
 שימוש מסחרי (שעפ"י הכותב הוא רווח ממוני) הוא קלוש. ועי' מש"כ בפתחי חושן (הל' גניבה ואונאה עמ' רפז).

 תשובת הכותב: למרות כל האמור, יש לומר שהשגת גבול היא איסור צדדי כלפי איסור גזל; ואיסור זה קיים רק במה

 שנעשה לצורכי מסחר, ולא בעניינים פרטיים, שהעושה לא מסיג בהם את גבול מסחרו של חבירו.
 7 עי' בספר מנחת צבי (להרב צ. שפיץ, סי' יח אות ז ואילך) ובס' דרכי חושן (להרב י. סילמן, עמ' רנז) ובספר "לא כל

 הזכויות שמורות" (לידידי הרב א. לוי, קרית ספר תש"ס).
 8 ואמנם שמעתי מידידי בישיבה"ק ישיבת קול תורה שרבנו רה"י זי"ע אמר דאע"פ דאי אפשר לומר שבהעתקת קלטת

 עובר על איסור גזל, מ"מ יש בזה כעין "תקנת השוק", שהיות שאם יעתיק כ"א לעצמו שוב לא ישתכרו המפיצים ונמצא
 שלא יוציאו קלטות נוספות וכולם יינזקו עי"ז, לכן אין להעתיק קלטת. ואמנם עיין במש"כ לקמן שע"פ החוק מותר להעתיק
 קלטות באופנים שונים, עי' לקמן. וא"כ ודאי דכה"ג גם להגרשז"א שרי, כיון דאם החוק מתיר לעשות זאת וסובר שאין
 חשש להיזק השוק באופנים מסוימים, א"כ כה"ג ליתא לתקנת השוק, הנתקנת ע"פ החלטות המנהג והמדינה הנקבעים

 באותו מקום, כנודע. ועי' במש"כ לקמן בזה.
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ן רק בזאת מה שכתב רבי שמואל י  אצי

 אליעזר שטרן במכתבו בספר ״משנת

 זכויות היוצר״ (במילואים שבסוף

 הספר):

 אף שמעיקר הדין היה מקום לדון ולהקל

 בזה, מ״מ להלכה למעשה ראוי להימנע

 מלהתרגל בדברים שיש בהם חשש שמץ

 פגיעה וזלזול בממונם של אחרים.

 למותר להזכיר שההיתר הנ״ל תלוי

 ברשות החוק להעתיק לצרכים פרטיים.

 כשהחוק אוסר זאת, עלינו לאסור הדבר

 מפני ש״דינא דמלכותא דינא״ (בבא קמא

 קיג, א). אך באופנים שאין דין זה אמור

 (וכגון בארץ ישראל שאין בה ״דינא

 דמלכותא דינא״, וכן במקרים שאין החוק

 אוסר את הדבר) יש להקל9. וכן נדפס

 בשם מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א שאין

 להעתיק משום ״דינא דמלכותא דינא״,

 (ואולם יעויין בשלהי מאמרנו, שגם ע״פ

 החוק מותר להעתיק באופנים שונים,

 וממילא יהיה שרי להעתיק בכה״ג).

 ב. שיור במכירת החפץ או בהשכרתו

 רבים מחכמי זמננו דנו בהרחבה בסוגיית

 זכויות היוצרים, וחלקם יעצו ליצרנים

 ולזכיינים למכור לקונים את המוצר

 ולשייר לעצמם חלק בו. שיור זה אוסר

 על הקונים להעתיק ולהקליט את המוצר,

 כפי שמצינו בשו״ע(חו״מ רט, ז; ריב, ג;

 יו״ד רנג, ב, ועוד), שיכול המוכר למכור

 לקונה רק חלק מהחפץ ולשייר בבעלותו

 חלקים נבחרים ללא כל חשש.

 ובזה יש לדון, אם ניתן לשייר דבר שאין

 בו ממש. שהרי לפי האמור לעיל, אין

 בהעתקה כל ממשות ממונית, וזכות זו

 אינה מצויה במוצר עצמו, וא״כ מדוע

 שנאמר שניתן לשייר דבר שאינו באחריות

 ושליטת המוכר?

 יתכן שניתן להוכיח זאת מדברי השו״ע

 (חו״מ ריב, ג), שהמשייר באוויר הבית,

 שיורו קיים. וכתב הב״י שניתן לשייר

 אוויר אע״פ שמשייר דבר שאין בו ממש,

 יעויין שם.

 אולם יש לחלק בין שני המקרים: יתכן

 שדווקא אוויר וכדו' ניתן לשייר, מפני

 שהאוויר - וליתר דיוק: הנפח והמרחב

 של הבית - הוא חלק בלתי נפרד מזכויות

 ותשמישי הבית, ולכן אפשר לשיירו, על

 אף שאין בו ממש. וזאת משום שבהיותו

 חלק מהבית הממשי, נחשב גם הוא לדבר

 שיש בו ממש. מה שאין כן כאשר מדובר

 אודות שיור זכות ההעתקה, שאינה זכות

 בעצם החפץ אלא דבר חיצוני ותלוש

 מגוף הדבר. ומהיכי תיתי לן שגם בכה״ג

 מועיל שיורו? ומ״מ, גם לסוברים שמועיל

 לשייר במכירה את ההעתקה, אכן על
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 היוצר והמפיץ לשייר זכות זו; ואם לא

 עשה כן, אזי המעתיק לא עשה שלא

 כשורה. וכך הוכיח הג״ר זלמן נחמיה

 גולדברג (תחומין כרך ו) מדברי הגמרא

 במסכת בבא מציעא (עח, ב) שם נחלקו

 ר׳ מאיר ורבנן בדין ״השוכר את החמור

 להוליכו בבקעה והוליכו בהר ומת״:

 לדעת ר׳ מאיר, ״כל המעביר על דעתו של

 בעל הבית נקרא גזלן״, ורבנן חולקים על

 כך. ושם נאמר בראשונים שכאשר עבר על

 תנאו המפורש של בעל הבית נחשב גזלן

 לכל השיטות. רבנן חלקו על ר׳ מאיר רק

 כאשר לא התנה על כך בפירוש, ולדעתם

 במקרה כזה לא חייבים להתייחס לרצונו,

 על אף שרצון זה הוא ברור מאליו וישנו

 אומדן דעת ברור שרוצה וחפץ בכך.

 להלכה נפסק כדעת רבנן.

 וכמו כן נפסק בשו״ע (אה״ע פה, יא):

 נתן לה אחד מתנה על מנת שאין לבעלה

 רשות בה - קנה הבעל, והרי הוא כשאר

 נכסי מילוג, אלא אם כן התנה הנותן בגוף

 המתנה שיהיה לכך ולכך.

 הרי לנו שבשביל לשייר בקניין צריך

 המקנה לשייר זאת בפירוש ובמילים

 ברורות; ואם לא עשה כך, אין שיורו

 מועיל10.

 יתכן שליוצרי הקלטות ותוכנות המחשב

 ישנה אפשרות להבטיח את יצירותיהם

 מהעתקות, בכך שימסרו את יצירותיהם

 בשכירות ולא במכירה וישכירו את

 הקלטת לצורכי האזנה ושימוש פרטי אך

 לא לצורכי העתקה.

 אולם אם כנים דברינו, שזכות העתקה

 היא דבר שאין בו ממש, א״כ לא יוכל

 היוצר להשכיר ללא זכות זו, משום

 שזכות ההעתקה כלל לא מצויה ברשותו

 ובאמתחתו, וההעתקה תוכל להתבצע

 בלא שגוף יצירתו הראשונית תינזק

 פיזית וללא שיורגש בה כל שינוי. ואין

 לומר שיש כאן בעיה מצד שמונע ממנו

 רווח בכך שעל ידי שיעתיק את יצירתו

 לא ייאלץ לרכוש אותה בדמים מרובים

 ובכסף מלא, מפני שכאמור, זוהי מניעת

 רווח על ידי שימוש בדבר לא לו.

 9 הערת הרב יעקב אפשטיין: באנצ"ת (ערך 'דינא דמלכותא' אות ו') הוסיפו: "וכתבו אחרונים שאף להסוברים שבמלכי

 ישראל אין אומרים דינא דמלכותא דינא, אין הדברים אמורים אלא במסים ומכס שמטיל על כרחם, שאין אומרים בהם בני
 המדינה רצונם בכך, אבל במנהגים ונימוסים שהם לטובת המדינה - לדברי הכל אין לחלק בין מלכי ישראל למלכי אומות
 העולם". ולפי חוקי מדינת ישראל ומדינות אחרות ישנן זכויות יוצרים ורישום פטנטים, אע"פ שהם חלים על דברים שאין

 בהם ממש. וצריך לעיין שם מה הם מתירים לצרכים פרטיים בכל ענף של יצירות רוחניות.
 תשובת הכותב: מקובלנו מרבותינו שאין למדינת ישראל דין "דינא דמלכותא דינא" (ועי' בספרי 'שלהי דקייטא' בפרק

 "בעלות למדינה על אתרי שמורות הטבע"), וראה בהסכמת הגר"י סילמן שליט"א לספר "המשפט בהלכה" שאין לצרף
 במדינת ישראל האי "דינא דמלכותא דינא" אפילו בתור סניף. ואכמ"ל. אמנם בנדו"ד יש להתייחס לחוקי מדינת ישראל,

 משום "תקנת השוק", וכפיש"כ בהערה 8.
 10 יעויין שם ראיות והוכחות נוספות. אך בספר "משנת זכויות היוצר" (להרב נ. מ. וייספיש, במילואים שבסוף הספר)

 הוכיח ממקומות אחרים בספרי הפוסקים ששיור מועיל גם כשלא התנה כן בפירוש (יעויין ט"ז או"ח תמח, ד; שו"ע יו"ד
 רנג, ב), ותקצר היריעה להאריך בעניין זה.
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 ג. תנאי אי העתקה במכירה

 על תוכנות מחשב וקלטות רבות ציינו

 היוצרים שהקלטת נמכרה בתנאי שהקונה

 לא יעתיק לכל צורך כל שהוא, פרטי

 ומסחרי כאחד, וכאשר יעשה זאת תתבטל

 המכירה למפרע והרי המקח מקח טעות.

ת דברינו נראה, שעל אף שבכל  בראשי

 התנאה צריך להתנות ככל משפטי

 התנאים המובאים בפרק ג דקידושין,

 מכל מקום בנדון דידן אין בכך צורך. זאת

 כפי שכתבו בעלי התוספות (קידושין מט,

 ב ד״ה דברים) שבמקרים שדעת המתנה

 ברורה וידועה אין צורך להתנות בתנאי

 כפול, מפני שכל הצורך בהתנאה ברורה

 נובע מהחשש שהתנאי לא נאמר ברצינות

 הראויה ובדעת צלולה; אך כשנחיצות של

 ההתנאה מובנת מאליה אין צורך להתנות

 באריכות ובפרוטרוט, ודי בגילוי דעתו.

ם לענ״ד כל תנאי זה אינו חל  אמנ

 ומועיל, ויורשה לי לטעון שתנאים

 שכאלה ושכמותם הם דברים בטלים

 וליצנות בעלמא, ללא כל תוקף ממשי.

 שהרי פשוט כביעתא בכותחא שהיוצרים

 לא מתכוונים ברצינות להחזיר את הגלגל

 אחורנית11, לבטל את המקח ולהשיב את

 הממון לקונה שישוב לחנות התקליטים

 או תוכנות המחשב ויצהיר שעבר על

 התנאי והעתיק את הקלטת או את התוכנה.

 ומאחר שתנאי עניינו ביטול המקח ולא

 גילוי חוסר שביעות רצון מהעתקת המוצר

 גרידא, לכן תנאי שכזה אינו תקף12.

 ד. שימוש בקלטת או בתוכנות מועתקות

 ההלכה אוסרת לרכוש רכוש גנוב, כדברי

 השו״ע(חו״מ שנו, א):

 אסור לקנות מגנב את החפץ שגנב, ועוון

 גדול הוא, שהרי מחזיק ידי עוברי עבירה

 וגורם לו לגנוב גניבות אחרות; שאם לא

 ימצא לוקח אינו גונב.

 11 וכעי"ז כתב הגרז"נ גולדברג. עי' "תחומין" ז עמ' 370 ואילך. [ובספר א' מחכמי זמנינו כ' דתנאי מועיל כה"ג, ושיגרתי

 לו את טענותי אלו, ושלחם קמיה מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, שהסכים עימדי, ומודים דרבנן אנו שיבחיהו].
 12 ואין לומר שהיוצרים והמוכרים יוכלו לתבוע מהקונים שהצהירו שעברו על התנאי, לשלם להם את דמי הנאתם מהקלטת

 מדין "נהנה" (וכפי שנאריך בהמשך), מפני שכאשר העתיק ועבר על התנאי נחשב לגזלן, כדברי הרא"ש (סוכה פרק ג סי'
 ל) שכתב שהנותן לחבירו ארבעת המינים במתנה על מנת להחזיר ולא החזיר לו, הרי הד' מינים נחשבים לגזולים משום
 שלא קיים את התנאי. וכ"כ רש"י (סוכה מא, ב ד"ה הרי). ומצינו במסכת בבא קמא (צו, ב) שגזלן אינו משלם על דמי

 שימושו והנאתו. ולכן המעתיק אינו חייב לשלם למוכרים על שימושו בקלטת.
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 ומאחר שהסקנו שהעתקה לצרכים

 מסחריים אסורה לחלוטין, יש ללמוד

 מכאן שאסור גם לרכוש יצירות מסוחרים

 שהעתיקו אותן ללא רשות היוצרים

 ומוכרים אותם במחיר מוזל. דברי השו״ע

 הביאונו לדון, לפי הדעות האוסרות

 העתקת יצירות גם לצרכים אישיים, באופן

 שהמוכר שמר את זכות אי העתקה. האם

 העתקת קלטת מקלטת מועתקת אסורה

 מדין ״החולק עם הגנב״? שהרי יש לדקדק

 בדבריו שכתב ״וגורם לו לגנוב גניבות

 אחרות״, ודבר זה אינו שייך בנושא בו

 אנו עוסקים; שהרי מדובר באדם שמקליט

 מחבירו את הקלטת ללא תמורה, ואף

 חבירו (שעבר על שיור המכירה והפר

 את דברי המוכר) לא העתיקו לצורכי

 מכירה אלא לצרכיו האישיים, ובהכי

 לא חשוב כגורם לו גניבות אחרות. עם

 זאת ייתכן מאד שעצם ההסכמה להעתיק

 מן המעתיק באיסור, יש בה משום מתן

 לגיטימציה, ואף עידוד לעשות מעשים

 דומים בעתיד; והרי זה דומה למחזק

 ידי עוברי עבירה באמירת ׳איישר׳ למי

 שעובד בשדהו בשמיטה (שביעית פ״ד

 מ״ג ופ״ה מ״ט). ומסתבר שאכן הימנעות

 מלקבל את ״מתנתו״ של המעתיק תגרום

 לו להרהור תשובה, ואף להימנע מלבצע

 העתקות נוספות באיסור13.

י נתיבות המשפט (לד, ה) אנו  מדבר

 למדים שהחולק עם הגנב עובר על איסור

 מפני שמונע מהגנב להשיב את הגזילה

 (בכך שמעבירה לאנשים נוספים ומקשה

 את החזרתה). ולפי זה גם בנדון שלפנינו

 ישנו איסור של ״החולק עם הגנב״,

 מהטעם שהקונה הראשון שהעתיק את

 היצירה גזל את שיור בעלות המוכר; וכל

 העתקה נוספת מהעתקתו שלו מוסיפה

 בגזילתו14; שהרי היא פועל יוצא של

 העתקתו הראשונית, ונמצא שכל מעתיק

 נוסף מרחיקו מחיוב השבת הגזילה,

 והדבר אסור כדברי הנתיבות.

 13 עוד יתכן לומר, שאמנם הטענה כי אין החולק עם הגנב במקרה זה גורם לגניבות נוספות נכונה לקונה או מקבל מסויים,

 אבל אדם זה מסייע ליצירת מצב של גנבים אשר משתמשים ברכוש לא להם בצורה כללית; ומטעם זה הוא עבריין, שהרי
 "לא עכברא גנב אלא חורא גנב". וע"כ אף אם אינו גורם לאיש זה לגנוב, הוא מסייע לגנבים אחרים.

 14 הערת הרב יעקב אפשטיין: נראה שהעתקה מהעתקה גנובה, אם מוכר התוכנה שייר לעצמו זכות העתקתה אינה גזילה

- שהרי לא בקלטת זו - השנייה - היה השיור (ושיור זה שאין בו ממש צריך לתלותו בחפץ לפירותיו). ורק אם נגדיר גזל
 יצירה רוחנית כגזל וגניבה תהיה כל העתקה גניבה בפ"ע.

 תשובת הכותב: אם המוכר שייר לעצמו את זכות ההעתקה, אזי זכות זו קיימת בכל פירותיהם ופירי פירותיהם, ולכן שיור

 זה קיים בכל ההעתקות הבאות, שהרי הינם מכוח ההעתקה הראשונית.
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 ה. נהנה

 הנודע ביהודה (מהדורה תניינא חו״מ

 כ, ב) דן באדם שנתן למדפיס להדפיס

 עבורו ש״ס עם פירוש משלו, והמדפיס

 (לאחר שמילא את רצונו של בעל הפירוש

 והדפיס לו את הש״ס ופירושו) הדפיס

 ש״ס חדש בצורת האותיות של הש״ס של

 בעל הפירוש. ופסק הנודע ביהודה שעל

 המדפיס לשלם לתובע דמי ״נהנה״, מפני

 שנהנה מצורת האותיות שהוכנו לפי תכנון

 בעל הפירוש, על אף שהאותיות עצמן

 שייכות למדפיס ולבית הדפוס שלו.

 נמצא לפי דברי הנודע ביהודה שאף

 שהמעתיק מהעתקה אחרת אינו גזלן,

 מ״מ יתחייב לשלם ליצרנים מפני שנהנה

 מיצירתם, כדברי הש״ס (בבא קמא כ,

 ב) שחייב אדם לשלם לחבירו דמי הנאה

 כאשר נהנה מרכושו ויצירתו. מדברי

 הנודע ביהודה למדנו גם שחובה לשלם

 דמי הנאה גם במקרה שנהנה רק ממעשה

 חבירו, על אף שלא נהנה מממונו.

 אך בשו״ת ישועות מלכו (חו״מ סי' כב)

 ובספרים נוספים (ראה בהגהות הרב״פ

 על הנוב״י) נחלקו על דברי הנודע ביהודה

 וסברו שאין לחייב אדם לשלם דמי הנאה

 כאשר לא נהנה ישירות מממונו של

 חבירו; וכיון שלאחר שהשלים המדפיס

 את מלאכת סידור האותיות, שייכות

 האותיות לו בלבד, א״כ נהנה מרכושו

 שלו, ומה בכך שנהנה על ידי מעשי

 חבירו? יעוי״ש.

 לפיכך, כשאדם מעתיק יצירה, הרי הוא

 פטור מלשלם ליוצר על הנאתו מהעתקתו,

 משום שכפי שנתבאר לעיל, ההעתקה אינה

 שייכת ליוצר כלל וכל קשר בינו לבינה

 הוא מקרי בלבד. משום כך המעתיק נהנה

 רק ממעשה היוצר ולא מרכושו, ודבר זה

 אינו מחייב תשלום ממון15.

 15 הערת הרב יעקב אפשטיין: נ"ל שכמעט כל הנאה היא עקיפה ואין בה ממש אלא היא גורמת לממון. וכי מה בין מקיף

 חבירו בגדר שנכסיו נשמרים או שמאכיל בהמתו של חבירו וחוסך לו הוצאת מזונותיה, לבין משמיע לו מנגינה? וכידוע
 גם תזמורת בחתונה מקבלת יותר מדמי בטלה. ומצאנו שאשה מתקדשת בשחוק וריקוד לפניה (קידושין סג, א) מפני שיש

 לפעולות אלה ערך ממוני. וע"כ מדוע הנהנה מיצירת חבירו לא יהיה חייב בתשלום?
 תשובת הכותב: המקיף את חבירו בגדר (ב"ק כ, ב; ב"ב ד, ב) או המאכיל את בהמתו - הרי בעל השדה או הבהמה נהנה

 מגופם של הגדר או של המאכל. לעומת זאת, כאשר מדובר בתשלום לתזמורת, או הא דאיתא בקידושין 'רקוד לפני, שחוק
 לפני' - היינו משום שהם קצבו על זה ממון קודם לכן, ופשוט שאם יכול לקוץ ולהחליט לחבירו כמה לשלם לו גם על
 דבר שלאחר מעשה אי אפשר יהיה לתבוע ממון על ההנאה ממנו (דוגמא: זמר יכול לתבוע שכל הבא לאולם כדי להאזין
 להופעתו ישלם סך 100 שקל, אך ברור שאדם שהקשיב מחוץ לכותלי האולם ונהנה בדיוק כפי שנהנו המאזינים שישבו
 בפנים, אינו חייב לשלם, ואף לא יוכלו לתבוע אותו לשלם מאומה. אך במקרה שנטל מחבירו דבר מה, כגון: שנהנה

 ממאכליו, ברור שיכולים לתובעו על כך).
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 ו. הפרת זכויות היוצרים של גויים

 שאלה זו אקטואלית בהתחשב בנסיבות

 ובמציאות הקיימת, בה רוב החברות

 המייצרות את תוכנות המחשב הן חברות

 מחו״ל, השייכות לגויים ולבני לא ברית.

 והנה לדעת הפוסקים שבהעתקת יצירות

 ישנו איסור גזל גמור, הנובע משיור

 בקנין, הרי שאין כל הבדל בין גזילת יהודי

 לגזילת נכרי, כפי שנפסק בשו״ע (חו״מ

 רסו, א), שגזל הגוי אסור. אך לשיטות

 שאין בהעתקה לצרכים פרטיים כל איסור,

 הרי שגם בכה״ג הדבר מותר; ואף יתכן

 שאף לצורכי מסחר מותר להעתיק יצירות

 גויים ולמכרן, כפי שנבאר.

ר השגת גבול (אשר הוא האיסור  איסו

 מחמתו נאסר להעתיק יצירות ולמכרן)

 נלמד מהפסוק ״אשת רעהו״ (עיין

 סנהדרין פא, א) או מן הפסוק ״לא עשה

 לרעהו רעה״ (עיין מכות כד, א). משום

 כך נקטו הפוסקים שאיסור זה אינו שייך

 בנכרים, מפני שאינם נכללים בהגדרת

 ״רעהו״, כפי שנאמר במסכת בבא קמא

 (לח, א)16.

 יתרה מזאת פסק הרמב״ם (הל׳ נזקי

 ממון ח, ה) שאנו דנים לנכרים כדיניהם.

 ומאחר שבדיניהם וחוקיהם אין איסור

 ״השגת גבול״, משום כך אנו לא מחויבים

 לנהוג בהם כדיננו שלנו.

 עוד יש לטעון, שאם החובה לכבד את

 זכויות היוצרים נובעת מדין ״נהנה״, יוצא

 שאין כל איסור בעצם העתקת התוכנה או

 הקלטת, אלא שיש חובה לשלם ליצרן את

 דמי ההנאה. ואם מדובר ביצרן גוי, הרי

 אף שגזל הגוי אסור, הפקעת הלוואתו

 מותרת (שו״ע חו״מ שמח, ב בהג״ה)

 במקום שאין בזה משום חילול השם, ולכן

 אין חובה לשלם לו את דמי ההנאה17.

 אך יתכן שמאחר שגם החוק הבינלאומי

 אוסר להפקיע זכויות היוצרים, עלינו

 לנהוג בהם כדיניהם, על אף שהחוק אוסר

 זאת מטעמי גזל ולא מפאת ״השגת גבול״,

 והדבר צריך עיון. עוד יש לומר, שכמובן

 דברינו אמורים רק כשאין בכך משום

 חילול השם, כגון שמעתיק ומשתמש

 בביתו, בהשקט ובצינעא, וכדאיתא בבבא

 קמא (קיג, ב), דבמקום דאיכא חילול

 השם, לכו״ע גזל הגוי אסור.

 ולמעשה, אף אם נאמר שיש מקום

 להתיר העתקת תוכנה של גויים, יש

 לבדוק אם אכן מדובר ביצירה השייכת

 16 יעויין בספר פתחי חושן (חלק גזילה ואונאה, עמ' רפז).

 17 הערת העורך (ע. א.): בהקשר זה יש להביא כאן את דברי באר הגולה (חו"מ שמח, ב) ביחס לטעותו של גוי, שאף

 היא מותרת מעיקר הדין: "וכתבו הגדולים שראו בעיניהם שאותם האנשים שהרוויחו מטעותים לא הצליחו ונכסיהם ירדו
 לטמיון ולא הניחו אחריהם ברכה, ורבים אשר קידשו שם שמים והחזירו טעותים בדבר חשוב גדלו והעשירו והצליחו

 והניחו יתרם לעולליהם (ספר חסידים)...".
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 לגויים. הרי אנשי עסקים יהודים מצויים

 בכל העולם, ומצויים עוד יותר בענפי

 ה״היי-טק״. מסתבר שבין בעלי המניות

 של רבות מחברות התוכנה יש גם יהודים.

 ובאם נקבל את הכרעת הפוסקים, שלכל

 הפחות לחומרא, נוקטים שהחברה בע״מ

 אינה אלא שותפות, יוצא שאם יש יהודים

 בין בעלי המניות, ובמיוחד אם יש יהודים

 בין בעלי השליטה בחברה, נמצא שאף

 יהודי נמצא בין הנפגעים מן ההעתקה18.

 ז. יוצר המפקיע מחירים

ם אנשים שהורו לעצמם היתר בדבר  ישנ

 להעתיק תוכנות המיוצרות על ידי חברות

 מונופוליסטיות, בטענה שחברות אלו

 מנצלות את המונופול העומד לרשותן כדי

 לשווק את התוכנות במחירים מופקעים.

 למותר לציין שלטענה זו אין כל בסיס

 הלכתי, מפני שקביעת מחירי התוכנות

 על ידי יוצריהן היא לגיטימית להפליא,

 וזכותם החוקית והמוסרית היא לדרוש

 מחיר גבוה כרצונם, על אף שלדעת רבים

 וטובים המחיר מופרז עד מאד ואינו עומד

 ביחס סביר להשקעות19.

 כמו כן אין בכך משום ״אונאה״, שהרי

 אין מחירון או טבלת מחירים קבועה

 לתוכנות מחשב, וחברות המחשב

 הבודדות קובעות בעצמן את המחירים

 בשוק, וממילא מחיריהם הם הם המחירים

 שבשוק, והרוכש לא יוכל לטעון שלא ידע

 על מחירים מופרזים אלו.

 18 ועי' שו"ת משפטיך ליעקב, חלק ב. ועי' בספרי שלהי דקייטא בענין חברה בע"מ.

 19 הערת הרב יעקב אפשטיין: טענה זו נכונה אם נדון מצד איסור גזל; אולם אם נדון מדין 'נהנה' או מצד השגת גבול,

 הטענה צריכה בדיקה. השגת גבול היא הגנה מסויימת שהתורה או חז"ל נתנו למי שהוציא מכספו וטרח בגופו כדי שאחרים
 לא יטלו את טירחתו. במידה והוא דורש מעבר להשקעתו, מי יימר שחז"ל העניקו לו הגנה זו. ועי' בשו"ת מנח"י (ח"ג
 סי' קכז), שכתב שאע"פ שהמנח"י פסק לצד התובע שהושג גבולו, בכ"ז לא הסכים על מלוא תביעתו. וע"כ סביר להניח
 שידונו עליו כמהנה אחרים ולא כמוכר מוצר. וניתן לומר שהחברות נוקבות מחיר גבוה למוצריהן בגלל המעתיקים-גנבים

 ביודעם שאחוז הגניבות הוא גבוה.
 20 ויעויין בספר דרכי חושן (עמ' רנח אות ט).

 21 הערת העורך (ע. א.): עובד בכיר בחברת "מייקרוסופט" אמר לי באופן חד-משמעי שהחברה אינה מתייאשת מאף

 תוכנה! ועוד יש לומר, שאין זה נראה שקיים ייאוש בעלים, אלא לכל היותר אונס. אולם בתוכנות ישנות שיצאו להן
 גירסאות חדשות צריך לבדוק אם החברה לא הפקירה אותן לציבור.

 תשובת הכותב: טענה זו, של חברת "מייקרוסופט", לא נראית בפשטות. המושג "אל ייאוש" שייך באופן שיוכלו להשיב

 את ממונם בצורה כלשהי. האם נציגי "מייקרוסופט" יפשטו על מליוני בתי אזרחים ויחרימו את המחשבים עם התוכנות
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 ח. יוצר המתייאש מהעתקות

ה נוספת הנשמעת היא שחברות  טענ

 התקליטים ותוכנות המחשב מתייאשות

 מההעתקות המרובות ועומדות חסרות

 אונים למול התופעה המקיפה עולם

 והנפוצה כל כך. לכן, כך טוענים רבים,

 מותר להעתיק יצירות ללא חשש.

ה זו יכולה להיות נכונה במקרה שאכן  טענ

 ידוע בבירור מוחלט שהבעלים התייאשו

 מההעתקות20, ובמיוחד מההעתקות

 הביתיות, שאין שום דרך מעשית לגלותן.

 אך בל נשכח שחברת התוכנות והקלטות

 לוחמות בכל הכלים העומדים לרשותן

 בגל ההעתקות, ומוכיחות בכך שאינן

 מתייאשות מהתופעה ומנסים להודפה.

 גם כאשר מדובר בהעתקות פרטיות,

 החברות הגדולות מנסות להתמודד עם

 התופעה בדרכים שונות של הסברה

 וכדו׳; כך שגם במקרים אלו אין להניח

 כדבר פשוט שיש ייאוש21. כמו״כ גם

 כשנדע אל נכון שמנכ״ל חברת תוכנות

 וכדו׳ מתייאש מההעתקות, מ״מ בד״כ

 לכל חברה שכזאת ישנם אנשים רבים

 השותפים בה ובמניותיה, וייאושו של

 אחד מהם או חלקם אינו מתיר להעתיק,

 שהרי חבריו לא התייאשו מהנ״ל22.

 ט. העתקת חלקים מהיצירה

 כתב בשו״ת שבט הלוי (ח״ד סי׳ רב)

 שמותר לצלם מספר דפים מתוך ספר

 לצורכי לימוד והסברה לתלמידים, מפני

 שבדרך כלל אין המחברים והמו״לים

 מקפידים על כך. וכן כתבו רבים מחכמי

 ההלכה23. ויתכן שכאשר מקליט שיר או

 שניים וכדו׳ אין בכך כל איסור מפני שגם

 לשיטות שישנה בעלות על דבר שאין

 בו ממש, וכנ״ל, מ״מ העתקת חלק קטן

 מהיצירה אינה מהווה פגיעה בבעלות

 היוצרים, ויש להניח שאינם מקפידים על

 כך.

 אולם יש לדון ולעיין באופן שמורה

 מצלם עבור תלמידיו ספר לימוד שלם

 לצורכי לימוד, האם נחשב הדבר להעתקת

 המועתקות? הרי הוי כעין זוטו של ים, דהייאוש מוכח מתוכו! אולם אם אכן יש להצהרה זו של החברה קרקע מוצקה,
 והניסיון שלהם מראה שהם מצליחים לגרום למעתיקים לרכוש רשיונות - אם באמצעות איומי אכיפה ואם באמצעות

 הסברה - אזי יש להאמין להם.
 22 ויש להעיר שפעמים רבות, למנכ"ל חברה ישנה זכות החלטה בשאלות ממוניות הקשורות לחברה מבלי צורך להתייעץ

 בכל דבר עם כל בעלי המניות של החברה. ויש לדון בכל מקרה לגופו.
 23 ספר נשמת אברהם (ח"ד עמ' רו) בשם הגרש"ז אויערבך; פתחי חושן (שם, עמ' רפד); ועוד.
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 היצירה לצורכי מסחר (שהרי צילום

 הספרים ימנע רווח ממשי ממחברו), או

 שמא הדבר מותר, מפני שבסוף דבר הוא

 לא עושה זאת לצרכים כלכליים ומעשהו

 אינו נכלל באיסור ״השגת גבול״.

 היכום הדברים

 א. נחלקו הדעות האם מותר להעתיק

 יצירות (כגון: קלטות ותוכנות מחשב)

 ללא רשות היוצרים והבעלים, כאשר

 חוקי המדינה אינם אוסרים העתקה

 לצרכים פרטיים24 (או לדעות הפוסקים

 שאין ״דינא דמלכותא דינא״ באופנים

 ובמקומות שונים). המיקל בדבר יש לו על

 מי לסמוך. אך לצורכי מסחר אין להעתיק

 ולגזול את זכויות היוצרים.

ר היוצר משייר בקנין היצירה ש א  ב. כ

 את זכות העתקה יש הסוברים ששיורו

 מועיל ואין להעתיק מהיצירה הקנויה, אך

 לדברינו יש לפקפק באיסור זה25. ובאופן

 שהיוצר לא שייר בפירוש אין לחוש

 שרוצה בכך ומותר להעתיק (לדעות

 המתירות זאת, עי' אות א).

 ג. מכירה בתנאי שהקונה לא יעתיק את

 היצירה אינה מועילה.

 ד. הקונה יצירה מועתקת מסוחרי

 העתקות וזייפנים נחשב ל״החולק עם

 הגנב״ והדבר אסור.

 ה. יש לדון האם המעתיק מהעתקת יצירה

 פרטית נחשב ל״חולק עם הגנב״.

 ו. נחלקו הפוסקים בשאלה האם הנהנה

 ממעשה חבירו אשר אינו רכושו חייב

 תשלום על הנאת המשתמש.

 ז. יתכן שאין איסור ״השגת גבול״

 בהעתקת יצירות השייכות לנכרים, ומותר

 להעתיק מהם אף לצורכי מסחר, יעויין

 בדברינו.

 ח. הפקעת מחירי תוכנות המחשב על ידי

 24 וייתכן שאם חוק המדינה מתיר דבר מסוים בפירוש, יש לומר שכל היצרנים מייצרים ומפיצים את תוצרתם על דעת אותו

 חוק, שהוא היוצר או המבטא את מנהג המדינה, ולאו כל כמינייהו להתנגד לכך.
 25 הערת הרב יעקב אפשטיין: צריך לדון אם ניתן לאסור העתקות ע"י נדר כמבואר בשו"ת הלכות קטנות (ח"א סי' ו).

 ויכול המוכר לאסור את הקלטת/התוכנה בנדר על כו"ע, שאם יעתיקנו או יתן לאחר להעתיק. ואין לדחות משום שהחפץ
 יצא מיד המדיר, והפך קניינו של הקונה, ואינו יכול לאסור נכסי חברו על חברו או על אחרים. שהרי פסק הרמב"ם (הל'
 נדרים ה, ה-ו): שהאוסר דבר שהוא שלו על חבירו אף על פי שיצא מרשותו הרי הוא באיסורו עומד, אלא אם כן אמר נכסי
 או ביתי או פירותי וכיוצא בלשונות אלו". וע"כ ניתן לאסור בנדר ובתנאי העתקה למשך זמן מסויים על כו"ע. יש בהצעה
 זו מספר חסרונות: היא אינה חלה על נוכרים. כמו"כ רוב הציבור כמעט ואינו מכיר ומבין ענייני נדרים, וע"כ סביר להניח

 שאיסור זה לא ימעט בהעתקות.
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 היצרנים אינה משנה מאומה לנידוננו.

 ט. ניתן להעתיק חלקים בודדים מתוככי

 היצירה (כדוגמת שיר בודד מהקלטת או

 מספר דפים מספר לימוד), כשמעתיקם

 לצורכי לימוד ולצרכים פרטיים. ויש לדון

 במורה המצלם דפי עבודה לתת לכיתת

 תלמידים שלמה, וכנ״ל.

- נספח 1 -

 זכויות היוצרים
 (סקירה משפטית מאת מר חיים הלפרין)

 הקדמה
 בגיליון ז׳ של בטאוננו ,בטאון צהר, נכתבו שני
 מאמרים בנושא זכויות היוצרים (חיים נבון והרב
 שלמה אישון), ובגיליון ט' כתב הרב שמואל ברוך
 גנוט מאמר בנושא העתקת קלטות ותוכנות מחשב.
 מכיון ששאלת ההתייחסות אל חוקי המדינה עלתה
 בכל המאמרים, ראינו לנכון לתת כאן סקירה קצרה,
 כדי לתת את הבסיס להבנת החוק הישראלי. סקירה
 זו אינה מלאה, והערות והארות נוספות תתקבלנה
 בברכה. כמובן, לא באנו להורות הלכה במאמר זה,
 אלא לסקור את לשון החוק, כדי לתת לפוסקי ההלכה
 את היכולת להבין את החוק בתוך מכלול השיקולים

 ההלכתיים.

 א. ספרים וקלטות
 התייחסות המחוקק ליצירה ספרותית מופיעה בחוק
 זכויות יוצרים (1911) בסעיף 2 הדן בהפרת זכות
 יוצרים. החוק מסייג וקובע ש״טיפול הוגן ביצירה
 לשם לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, או תמצית
 עיתונאית״ - אינה הפרת זכויות יוצרים. ההיגיון
 אומר שאדם הרוצה ללמוד או לחקור קטע מסויים
 מספר או מאמר, אינו עובר על זכות היוצרים כאשר
 הוא מצטט מצלם או מעתיק חלק מהיצירה. המחוקק
 גם מתייחס להעתקת קלטות (בלשון החוק ״שעתוק״)
 וקובע בסעיף 3ג לפקודת זכות היוצרים שמותר
 להעתיק קלטת לשימוש ביתי. ״לא תהיה זו הפרה
 של זכויות יוצרים ומבצעים לטבוע או לשעתק יצירה
 על גבי קלטת לשם שימוש פרטי וביתו שלא למטרות

 מסחריות״.

 הערה: ישנו הסדר בחוק הקובע שהמדינה מפצה את
 בעלי זכויות היוצרים והמבצעים על אובדן הכנסה
 בגין העתקת יצירותיהם לשימוש פרטי; אבל חשוב
 להדגיש שהחוק מתיר העתקה לצרכים פרטיים גם

 במקרים בהם לא שילמה המדינה את התמלוגים.
 החוק מסייג וקובע שלשימוש מסחרי אינו מתיר

 העתקת קלטת וזו תהיה הפרת זכות יוצרים.
 תקליטור (CD) נכנס להגדרת החוק של המונח
 ״קלטת״, ולכן אין הבדל בין קלטת לבין תקליטור.
 אולם, לגבי תקליטור מותר לצרוב, ״לשעתק״ לצורך
 ביתי ולהשמיעו אך ורק במערכת סטריאו רגילה,
 מכיון שהעתקו לצורך השמעתו דרך נגן התקליטורים
 או דרך תוכנה להשמעת מוזיקה במחשב הביתי -

 אסורה.

 כדי להבין מדוע אסור להשמיע תקליטור שצרבנו דרך
 נגן התקליטורים שבמחשב נעיין בהגדרת המחוקק
 למונח ״קלטת״ ונראה שהגדרתו מוציאה מתחולתו
 ״התקן המיועד לשימוש במחשב״, ומכאן שצריבת
 תקליטור מוזיקלי לצורך שאינו מסחרי אכן מותרת
 אבל השמעתו דרך ״התקן המיועד לשימוש במחשב״

- אסורה.

 הערה: על גבי ספרים רבים מופיעה הכתובית: ״אין
 לשכפל, להעתיק, לצלם... כל חלק שהוא מהחומר
 שבספר זה״. אולם מסתבר שאין כאן אלא אזהרה (או
 הפחדה) מלעבור על החוק, ולא הוספת סייגים שאינם
 קיימים בחוק. והראיה - שמוציאי הספרים לאור
 אינם שולחים בלשים מטעמם אל מכונות הצילום

 העומדות בספריות.

 ב. תוכנות מחשב
 מכאן נבין שהעתקת תוכנת מחשב - שהיא כהגדרת
 המחוקק, ״התקן המיועד לשימוש במחשב״, אף אם
 נעשתה לצרכים פרטיים - מפירה את זכות היוצרים,
 ואסורה. חשוב לציין שהחוק הישראלי אינו עושה
 אבחנה בין יצירות שנוצרו בישראל ליצירות שנוצרו

 בחו״ל.

 רכישת תוכנה כרוכה בדרך כלל ברכישת רשיון שימוש
 ותנאים ספציפיים לשימוש. ייתכן שיש בכך משום
 כריתת חוזה בין רוכש התוכנה למוכר, ועל הקונה
 לעמוד בתנאים (האוסרים להעתיק את התוכנה או
 להעמיד אותה לרשות מי שמבקש להעתיקה) מבלי



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 שהדבר יהיה תלוי במה שקבע החוק ביחס לזכויות
 היוצרים.

 וכאן שתי נקודות למחשבה: האחת - ההבדל בין
 שמיעת תקליטור מוזיקה שבו השימוש וההנאה הם
 בעצם התוכן הצרוב (שמיעת השיר) ועל כך משלמים
 כסף, ואילו בתוכנות מחשב עיקר ההנאה הוא
 מהרשיון ולא מעצם התוכן (התוכנה), מכיון שאת
 התוכן יכול האדם להשיג בקלות רבה. והשנייה - הרי
 ידוע לכל שבחלק גדול מן המקרים החברות אינן
 אוכפות את החוק (ראה לדוג' חברת מייקרוסופט,
 אשר אולי על בעלי עסקים היא מאיימת או עורכת
 בדיקות פתע; אבל על המשתמש הפרטי כמעט ולא
 קיימת אכיפה) ואולי הרישיון הרשום על התוכנה הינו

 בגדר מס שפתיים?

WIPO ג. אמנת 
 אמנת הארגון העולמי לקניין רוחני - WIPO משנת
 1996 בנושא זכויות יוצרים - מיועדת להתאים
 את דיני זכויות היוצרים לעידן הדיגיטלי, ואמורה
 להיכנס לתוקף בעוד כשלושה חודשים; אך מדינת
 ישראל עדיין לא אישררה אותה. עיקר ההתמודדות

 של אמנה זו הוא עם היכולת בעידן הדיגיטלי ליצור

 מעותק אחד אינסוף עותקים זהים למקור בצורתם

 ובאיכותם, ועם הצורך להגן על היוצר מפני התקדמות

 זו. הדוגמא הנפוצה לכך היא שדי בכך שהעותק יעמוד

 לרשות הרבים, באתר וירטואלי או במחשב של אדם

 המשתמש בתוכנה לשיתוף קבצים, כדי לגרום לכך

 שכל אדם יוכל 'להוריד' קובץ זה ולפגוע בזכות היוצר.

 אמנה זו קובעת גם שאספקת מתקן המאפשר תקשורת

 אינה מהווה עבירה על החוק, ולכן ספק שירות גישה

 לתקשורת הוירטואלית לא ייחשב כמפר את זכותו של

 היוצר רק בגלל שאיפשר לאדם המשתמש להגיע אל

 היצירה.

 הורדת קבצי מוזיקה מתקשורת המחשבים, לכאורה

 מהווה עבירה על החוק למי ש״שתל״ אותם באתר,

 ואותו יוכלו להעמיד לדין, כי עבר על חוק זכויות

 יוצרים; אבל האדם הפשוט שהוריד את הקובץ

 לשימושו הפרטי, נראה שאי אפשר יהיה להעמידו

 לדין, מכיון שלא עבר על החוק. ובחוקי המדינה עדיין

 אין חוק האוסר לסייע לדבר עבירה.
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 תיקון לחוק זכויות היוצרים

 בחודש תשרי התשס״ח התקבל ״חוק זכות יוצרים
 התשס״ח״, והוא ביטל את החוק הקודם (עליו התבסס
 מר חיים הלפרין, בנספח הקודם). ומכיון שלהני
 פוסקים אסור העתקה הוא מדין ״דינא דמלכותא״
 וכדעת הגרי״ש אלישיב שליט״א, או משום ״תקנת
 השוק״, וכדעת הגרש״ז אוירבך זצ״ל, ע״כ ראיתי
 לנכון להביא כאן את דברי מחוקקי בית המחוקקים
 החילוני השולטים בארצנו לדאבון לב לעת עתה,
 ומפני שלהני פוסקים חשוב החוק שחוקקו בענין זה
 כדי לקבוע גם את איסורו והתירו ההלכתי. הרשימה
 שלהלן נרשמה ע״י עו״ד ח. רביה והיא סוקרת בקצרה

 את ההוספות הבולטות שבחקיקת החוק הנ״ל.

 זכויות חדשות
 לראשונה בישראל מכיר החוק במפורש בשתי זכויות

 יוצרים חדשות - (א) הזכות הכללית ליצור יצירה

 נגזרת, שהיא יצירה המבוססת על יצירה קודמת

 (לדוגמה: המחזת ספר); (ב) העמדה לרשות הציבור

 שהיא ״עשיית פעולה ביצירה כך שלאנשים מקרב

 הציבור תהיה גישה אליה ממקום ובמועד לפי

 בחירתם״. לדוגמה, הצבת היצירה באינטרנט.

 העתקה זמנית
 העתקת יצירה דורשת יצירת עותק מוחשי שלה.
 העתקה כוללת איחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני
 או באמצעי טכנולוגי אחר וכן העתקה ארעית של
 היצירה. העתקה ארעית כזו יכולה לכלול, לדוגמה,
 טעינת תוכנה לזכרון לגישה אקראית (RAM) של
 מחשב. החוק מבהיר עם זאת, שאם מטרת ההעתקה
 היא לאפשר שימוש אחר כדין ביצירה ואין לעותק
 ערך כלכלי משמעותי משל עצמו, ההעתקה הזמנית
 מותרת. כך, לדוגמה, טעינת תוכנה לזיכרון לגישה
 אקראית לצורך שימוש בה או תיקונה בידי מי

 שמורשה לכך, לא ייחשבו אסורים.

 שימוש הוגן
 הורחב התחום המותר ל״שימוש הוגן״ ביצירה,
 שבהתקיימו לא ייחשב להפרת זכויות יוצרים בה.
 אם בעבר היתה רשימת השימושים המותרים סגורה
- מעתה ואילך זוהי רשימה פתוחה. במלים אחרות,
 אין מגבלה מראש מה ייחשב לשימוש הוגן. כבעבר
 כוללת רשימת השימושים לימוד עצמי, מחקר,
 ביקורת, סקירה ודיווח עיתונאי. אליהם צורפו הבאת
 מובאות והוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך (במלים
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 אחרות: העתקת חלק מיצירה על-ידי מוסד חינוכי
 יכול שתחשב, בהתקיים נסיבות נוספות, לשימוש
 הוגן באותה יצירה). כעת מובהר כי הרשימה מובאת
 על דרך הדוגמה ובידי בתי המשפט נתונה האפשרות

 לקבוע שימושים הוגנים נוספים.

 תוכנת מחשב
 נוסף לחוק סעיף חדש הקובע מה מותר לבצע בתוכנת
 מחשב. זהו סעיף מפורט במיוחד ואלה עיקריו - מותר
 להעתיק תוכנה לצרכי גיבוי; לשם תחזוקה של עותק
 מורשה של התוכנה או לצורך מתן שירות למי שמחזיק
 עותק מורשה של תוכנה (לדוגמה: טכנאי מחשב רשאי
 להעתיק תוכנה לתקליטור כדי לתת באמצעותו שירות
 למי שרכש רישיון שימוש כדין באותה תוכנה); מותר
 להעתיק תוכנה גם כדי ליצור יצירה נגזרת ממנה לשם
 תיקון שגיאות בה, כדי לבצע בדיקת אבטחת המידע
 בתוכנה וכדי להשיג מידע הדרוש כדי להתאים את
 פעולת התוכנה לפעולתן של תוכנות ומערכות אחרות.

 הזכות המוסרית
 זוהי זכות היוצר ליקרדיטי על היצירה בהיקף
 ובמידה הראויים בנסיבות העניין וכן זכותו שלא
 ייעשה ביצירה סילוף, שינוי או פעולה פוגענית אם
 הם עלולים לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר. נקבע
 במפורש כי הזכות אינה חלה בתוכנת מחשב, מכאן
 שחברות טכנולוגיה יכולות לשנות את התוכנות שהן
 מפתחות מבלי לחשוש שעובד יצירתי יטען כי נפגעה
 זכותו המוסרית. זכות זו, קובע החוק, היא אישית
 ואינה ניתנת להעברה אף אם הועברה זכות היוצרים
 ביצירה. בנוסף, אם שונתה היצירה או סולפה ובית
 המשפט מצא שהפעולה היתה סבירה בנסיבות העניין,

 לא ייחשב הדבר להפרה של הזכות האמורה.

 הבעלות ביצירה מוזמנת
 החוק משמר בעיקרו של דבר את החוק הנוכחי:

 הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה מוזמנת
 הוא היוצר, אלא אם כן הוסכם אחרת עם המזמין

 במפורש או במשתמע.

 העברת זכות יוצרים ומתן רישיון
 הענקת רישיון לשימוש בזכות יוצרים, או העברת
 הזכות לאחר, היתה חסרת תוקף עד כה, אלא אם
 נעשתה בכתב ובחתימת בעל הזכות. החוק החדש
 ביטל את הצורך בחתימה וקבע שמסמך בכתב הכרחי
 רק כאשר החוזה מעביר זכות יוצרים או מעניק
 ׳רישיון ׳ייחודי׳ (זהו רישיון המעניק זכות לעשות את
 אחת הפעולות המסורות באופן בלעדי לבעל הזכות,
 כדוגמת העתקה או ביצוע פומבי ובה בעת מגביל
 את בעל הזכות מלעשות, או מלתת רישיונות דומים

 לאחרים).

 מי רשאי לתבוע בשל הפרת זכות יוצרים
 עד כה, רק בעל זכות יוצרים רשאי היה להגיש תביעה.
 לכן, אם לדוגמה חברה שהיא בעלת רישיון ייחודי
 לשדר בישראל משדר מסוים רוצה היתה לתבוע מי
 ששידר את המשרד בניגוד לזכותה - לא היתה יכולה
 לעשות כן בכוחות עצמה. מעתה קובע החוק שגם בעל

 רישיון ייחודי רשאי להגיש תביעה כאמור.

 ביצוע פומבי במוסד חינוך
 נקבע שמותר לבצע יצירה בפומבי במהלך פעילותו
 החינוכית של מוסד חינוך, בתנאים שנקבעו בחוק.
 פירוש הדבר שהשמעת שיר, לדוגמה, בטקס בבית-
 ספר, שוב אינה מחויבת בקבלת היתר מבעל זכויות

 היוצרים.

 צילומים
 תקופת ההגנה על צילומים עמדה עד כה על 50 שנה
 מיום ״עשיית הנגטיבה״ (זו לשונו של החוק הקיים).
 מעתה היא תושווה לתקופת ההגנה על יצירות אחרות

- 70 שנה ממות היוצר.



 דש

 סימן ס״ד

 פתיחת חנות ליד חנות

 בצורת המסחר בימינו נהוג שישנם

 חנויות רבות המוכרות מוצרים דומים

 להפליא ולעיתים אף את אותם המוצרים

 עצמם. ויש לדון האם יש בכך משום

 ירידה לאומנות חבירו והאם ראוי לעשות

 כן.

 תשובה: א] חנות ליד חנות. נאמר בגמרא

 (ב״ב כא, ב) ונפסק בשו״ע (חו״מ קנ״ו,

 ה׳ וברמ״א) שבני המבוי מעכבים מאדם

 אחר שאינו תושב העיר לבוא ולפתוח

 חנות בצד חנות קיימת, המוכרת אותם

 מוצרים. אך כאשר אדם זה משלם את

 מיסי הארנונה כפי שמשלמים כולם, מותר

 לו לפתוח חנות שכזאת בעיר וא״א לעכב

 בעדו. כל זה אמור דווקא כשלא מקפח

 ממש את פרנסת בעל החנות הראשונה

 באופן שתבריח את כל לקוחותיו ואינו

 יכול להתפרנס. אך שיוכל להתפרנס, ע״י

 שיוזיל גם הוא את המחירים וכדומה, אין

 בכך איסור.

ק בזאת את דברי שו״ע הגר״ז ז״ל נעתי  ו

 (חו״מ דיני השגת גבול סי׳ ו׳), המסכם

 את דברים בלשון ברורה וחדה: מותר

 מן הדין לבני העיר לירד אחד בתוך

 אומנות חבירו, כגון להושיב חנות בצד

 חנות חבירו וכן חייט בצד חייט, מפני

 שיכול לומר לו ״מי שבא אצלך יבוא. ומי

 שיבוא אצלי יבוא״. ומותר לחנווני השני

 לחלק קליות ואגוזים לתינוקות ולשפחות

 השלוחות לידי חנות לקנות, כדי שיבואו

 אצלו לקנות. מפני שיכול לומר לו ״אני

 מחלק אגוזים ואתה חלוק שקדים״.

 וכן מותר לו להוזיל השער או להגדיל

 המידה, מפני שגם חבירו יוכל לעשות

 כן. לפיכך אינו כפוסק חייו, עכ״ל הגר״ז

 וכן הסכמת הפוסקים, וכן נהוג בתפוצות

 ישראל (שו״ת חוות יאיר סי׳ מ״ב, ועי׳

 שו״ת חת״ס חו״מ ע״ט).

רת המחירים. הפוסקים (ב״י סי׳  ב] שבי

 קנ״ו, שו״ת חת״ס סי׳ קי״ח ועוד, עי׳

 פ״ת שם סק״ג) הביאו את דברי האביאסף

 שבמקום שא״א לעבור לחנות הפנימית,

 אלא אם כן יעברו דרך החנות החיצונית.

 יכול בעל החנות הפנימית, שמכר כאן

 קודם לכן, לעכב מבעל החנות החיצונית

 למכור, משום שהקונים יעצרו בחנות

 הראשונה ולא יכנסו אליו. הפוסקים

 סוברים שכאשר הגישה לחנות הפנימית

 תגרום שפרנסתו תקופח באופן ברור עד

 כדי ״פסקת לחיותי״, היינו שמפסיק לו את

 חיי פרנסתו, אזי אסור לפתוח את החנות

 החיצונית. אך כשהחנות החיצונית לא

 תגרום להפסקת פרנסת חבירו כי אם רק



 ויאמר הימן כ״ג שמואל קיג

 להפחתתה, כגון באופן שמקצת מהקונים

 יעדיפו את שירותי החנות הפנימית או

 את מחיריה הזולים, אין בכך איסור.

 (עי' שו״ת רמ״א סי' י', שו״ת חת״ס שם

 ובסי' ע״ט, שו״ת בית אפרים חו״מ כ״ב.

 ובשו״ת דברי חיים ח״א חו״מ ב' תולה

 בזה דינא דמערופיא, ואכמ״ל).

 ואכן מדברי הפוסקים מבואר שאם

 הקמתה של חנות מתחרה תביא לשבירת

 מטה לחמם של בעלי החנות הקודמת

 בתוצאה ישירה מפתיחת החנות החדשה,

 ייאסר לפתוח חנות מתחרה. ולפי״ז כתבו

 הם (עי' שו״ת הרמ״א ובית אפרים, שארית

 יוסף כ״ז, מהרש״ל ל״ו, תשובות והנהגות

 ח״ג חו״מ ת״ח) שאם בעלי החנות החדשה

 מוכרים את מוצריהם במחיר הקרן ללא

 שום רווח, או ברווח אפסי שאינו מקובל

 בשוק הנורמלי, ועי״כ עזבו כל הלקוחות

 את בעלי החנויות הקודמות ועברו לחנות

 החדשה, הרי שיש בכך משום ״יורד

 לאומנותו של חבירו״. אך כשבעלי החנות

 החדשה מוכרים במחירים שגם מתחריהם

 יוכלו לעמוד בהם, אך אם ירצו בכך, הרי

 שאין בכך כל איסור. ואדרבה, הוזלת

 מחירים תביא רווחה לקהל הלקוחות

 והמוכרים יוכלו להרויח גם כן, אם כי

 פחות מהסכום שהרויחו עד כה. וביחוד

 שאין כל איסור אם בעלי חנות א' יפחיתו

 מחירי מוצרים מסוימים כ״מבצע״. מפני

 שאף שאת מוצרים אלו יעדיפו הלקוחות

 לקנות מחנות זו, מ״מ את שאר המוצרים

 שאינם ב״מבצע״ ימשיכו הם, אם יחפצו,

 לרכשם בחנות ב', כמימים ימימה, ואין

 ב״מחירי המבצע״ כל ״פסקת לחיותי״ כי

 אם הפחתת הרווחים גרידא.

 ויש להוסיף בזה את דברי שו״ת פנים

 מאירות (ח״א ע״ח, הובא בפ״ת שם)

 שכתב שכאשר אחד המוכרים הוריד את

 מחירי חנותו למחירים המופחתים מהשער

 שקבעה הממשלה, הרי שיכולים חבריו

 לעכב בעדו. זאת משום שמדברי הגמ'

 (ב״מ ס', א') מבואר שכל ההיתר שהתירו

 חכמים למכור במחיר מוזל יותר ממחירי

 שאר בעלי החנויות, נועד למטרת הורדת

 השער בכל חנויות המכירה. אך כששאר

 חבריו לא יוכלו להתמודד עימו במחירים

 זולים שכאלה, הפחותים משער המכירה

 שקבעה המדינה וכדומה, הרי שיש בכך

 משום ירידה לאומנות חבירו.

 דברים אלו נותנים לנו להבין כיצד יש

 לנהל סדרי מסחר הוגנים בעיר. הורדת

 מחירים בצורה סבירה יכולה רק לעזור

 לקהל הלקוחות והמוכרים האחרים יאלצו

 להוריד גם הם מחירים, כשבסופו של

 דבר תשאר בידם פרנסה ברווח. אך כאשר

 חנות מסוימת מוכרת מוצרים בקביעות

 במחירים אפסיים ובמחירי הקרן, ללא

 כל פרופורציה לשאר העסקים, עד כדי

 הברחת כל הקונים מהחנויות האחרות,

 הרי שיש בכך איסור.

 ג] לקיחת לקוחות קבועים. בב״ב (כ״א:)

 נאמר שדייג שפרש מצודה במרחב דייג

 מסוים, צריכים הדייגים האחרים להרחיק

 את מצודותיהם מאזור זה, משום שהדגים

 ״יהבי סייארא״, היינו שהדגים מביטים



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 בדייג ונמצאים כביכול כבר ברשותו,

 ורבו הפירושים בדבר. יש שכתבו (רש״י

 והרמ״ה) שמכיון והדג דרכו לשוט

 למקום זה, מפני שהכירו ושם מזונותיו.

 לכן בטוח הוא שילכדנו והרי הוא

 כברשותו. ויש שפירשו (רמב״ן ורשב״א,

 ריטב״א ור״ן ועוד) שאמרו שהדג נכנס

 כבר למצודת הראשון ואם יעמיד השני

 את חכתו, ייצא הדג ויעבור למצודה

 השניה. ויש אומרים (ר״י מיגש) שפריסת

 מצודה תביא להברחת הדגים מהמקום

 כולו. האחרונים דימו את דין הדגים

 לדין פתיחת חנות להברחת לקוחות, אך

 כאשר הדבר ברור שהחנות החדשה גרמה

 ישירות להברחת הקונים, הרי שהוא דומה

 להברחת הדגים ואסור לעשות כן. (חת״ס

 שם, שו״ת אבנ״ז חו״מ כ״ד, שו״ת גליא

 מסכת ח׳ ועוד).

 דין נוסף הדומה לנושא שלפנינו הוא

 ״מערופיא״ (מכיר). בו האריכו הראשונים

 והאחרונים שאסור לראובן להלוות ממון

 בריבית לגוי, שהלווה תמיד אצל שמעון.

 הדעות בענין רבו, האם דוקא בנכרי אסור

 הדבר. האם רק כשמקפח לחלוטין את

 פרנסתו או גם כשרק יפחיתה. האם אסור

 להעביר את ה״מערופיא״ אל המלווה

 השני רק כאשר הנכרי החל כבר עם

 הראשון במו״מ עסקי או שלא, ועוד כהנה

 וכהנה, יעויין בדבריהם.

ן הלכה למעשה יש לפנות למורה י  לענ

 הוראה מוסמך, אך יש לציין שאף

 במקומות שמותר מצד ההלכה לפתוח

 עסק ליד חנות חבירו, מ״מ משום מידת

 חסידות אין לעשות כן, כמבואר במכות

 (כ״ד.). ואין בו נדנוד עבירה, אלא

 שהצנועים והפרושים פורשים מכך (חות

 יאיר סי׳ מ״ב ועוד). ומ״מ כתב בשו״ת

 צמח צדק (חו״מ כ״ג) שכאשר היורד יש

 לו פרנסה ברווח בלא אומנות זו, והראשון

 פרנסתו תלויה בה, כופים שלא יפתח, אף

 שהוא לפנים משורת הדין.

 הנושא ארוך ומורכב, אך מן הראוי שאנו

 הלקוחות נשים את עינינו לענין, וד״ל.



 שז

 הימן ה״ה

 לקיחת עיתונים מתיבת השכנים

 בתיבות הדואר של תושבי העיר מחולקים

 עיתונים ללא תמורה, פרוספקטים

 וחוברות מידע שונות. לעיתים אנו

 מתוודעים ללקיחת העיתונים הללו ע״י

 שכנים ועוברי אורח, תלמידים ממוסדות

 שבאזור וכדומה, האם הדבר מותר?

 א] בשו״ע(חו״מ סי' ר' וכן בשו״ע הגר״ז

 דיני מציאה סי' ד' סעיף י') נפסק שחצר

 המשתמרת קונה לאדם שלא מדעתו

 וכשהחצר אינה משומרת, קונה חצרו

 רק כשעומד לידה או בתוכה (עי' ברמ״א

 שם). נראה פשוט כשהעיתון תחוב עמוק

 בתיבת הדואר וקשה לשולפו, נחשבת

 תיבת הדואר ל״חצר המשתמרת״, שהרי

 ישנם רבים המניחים דברי ערך מידי פעם

 בעמקי התיבה, לכן בכה״ג כשהעיתון

 תחוב היטב בתיבת הדואר, יאסר לקחת

 את העיתון משום גזל. שהרי בעל התיבה

 קנאו. והיינו לדעת הנתיבהמ״ש (סק״ג)

 כשהחצר מוקפת מחיצות נחשבת לחצר

 המשתמרת. וכן פסק הערוך השולחן.

 אולם לדברי המקנה קו״א (סי' ל' סעיף

 ט') בעי' חצר המוקפת במחיצות הנעולה

 במנעול ובריח.

 כמו״כ מסתבר שמאחר ואיש אינו

 משאיר את חפציו בתיבתו בצורה שחציו

 בולט החוצה, וגם את העיתונים נוהגים

 רבים לתחוב עמוק פנימה, לבל יקחום

 אחרים. לכן עיתון המונח חציו בפנים

 וחציו בחוץ, נחשבת התיבה לגביו כחצר

 שאינה משתמרת. במקרה שכזה עלינו

 לדון האם בעל התיבה זכה בו או לא,

 וכדלהלן:

 ב] נחלקו הראשונים האם חצר שאינה

 משתמרת קונה לבעליה מכר או מתנה,

 כאשר ״דעת אחרת מקנה״ ושומרת עבורו

 את החפץ, (עיין שו״ע ורמ״א שם, והש״ך

 נקט דהוא ספיקא דדינא). ממחלוקת

 זו הסיק הקצוה״ח (סק״ב) שהדברים

 אמורים דוקא כשהאחר משמרה לבעל

 החצר, אך כשלא משמרה אינו קונה

 אותה לכו״ע. אולם הביא הוא את דברי

 השיטמ״ק (ב״מ י״ב ע״א) שכאשר ישנה

 ״דעת אחרת מקנה״ קונה בעל החצר הגם

 שהחצר אינה משומרת כלל. הקצות כותב

 ש״דבריו נחמדים מפז״ ומביא שכ״נ

 מדברי הגהת מיימוני (קושטנטינא, פ״ג

 ממכירה הי״ב) המובאים בב״י סי' ר״ב

 סעיף ז'. לאור דברי הקצוה״ח הללו

 כתב בס' אמרי יעקב (להגרי״מ שטרן

 שליט״א, סי' ד' אות נ') שעיתונים ולוחות

 שנה המחולקים בתיבות הדואר, גם אם

 נחשבים לחצר שאינה משתמרת, מ״מ



 שמואל סימן ס״ד! שח ויאמר

 הבעלים והלוקחים עובר משום איסור

 גזל, מפני שמחלקי העיתונים והמולי״ם

 מקנים לבעלי התיבות את עיתוניהם.

 ג] נראה שיש להרהר בדבר. ראשית,

 הנתיהמ״ש סק״ב נחלק ע״ד השיטמ״ק

 הללו. וגם הערוה״ש (סעיף ט׳) כתב

 בבירור שאין הלכה כדעה זו, שרוב

 הראשונים נחלקים עליה. זאת ועוד,

 מבירור שערכתי בין מו״ל עיתוני

 הסביבה הוברר שבד״כ מבחינתם כאשר

 לשכן א׳ נלקח העיתון או שהוא לא קבלו

 משום מה, יכול הוא לקחת את עיתונו

 של שכנו. מבחינתם החלוקה צריכה

 להתחלק בכל תיבות הדואר בעיר, ואם

 כאשר יחסר לאחד התושבים עיתון,

 יכול הוא לקחתו מתיבת השכן. אם כי

 הודגש שלעיתים הדבר מזיק להם, כגון

 שהעיתון נלקח לאחד התושבים שפירסם

 בעיתונם מודעה וכדומה. מול״י העיתון

 הדגישו שכל הנ״ל אמור דוקא בתושבי

 בתי העיר, אך לא בבני ישיבות ומוסדות

 שונים. העיתונים, לדבריהם, מיועדים

 למשפחות בני העיר ולא לתלמידים, ואם

 ברצונם לקרוא עיתונים, עליהם לקחתם

 ממוקדי החלוקה המרכזיים ולא מתיבות

 הדואר הפרטיות.

 נמצא שיתכן וכשאחד השכנים רוצה

 לקחת את עיתון שכנו, יכול הוא לקחתו,

 מפני שהמולי״ם אינם מקנים ומזכים את

 העיתון דוקא לבעל תיבת הדואר וממילא

 אין ״דעת אחרת מקנה״ בחצר זו שאינה

 משתמרת, כאשר הזוכה הוא שכן אחר

 בבנין שלא קיבל עיתון, אך לתלמידים

 הלומדים באזור ייאסר לקחת את העיתון.

 הפרטים שלפנינו יוכלו להשתנות כמובן

 לפי רצונותיהם המוגדרים של עורכי

 העיתונים, והמציאות הקיימת בכל מקום

 צריכה בירור. (ויש שהאירוני בזה דאפשר

 והידיעה על שעת הגעת העיתון מחשיבה

 אותו ל״מדעתו״, ויל״ע).

 ד] עוד יש להוסיף בזה דהנה הקצוה״ח

 הוכיח כדברי השיטמ״ק מדברי הגמ׳

 בב״מ (ק״ב א׳) גבי יצא לו שם מציאה

 בעיר ואמר כל המציאות שיבואו היום

 לחצרי תזכה לי חצרי, דקנה אפילו בחצר

 שאינה משתמרת. ופירשו בגמ׳ שמכיון

 ויצא לו שם מציאה, מיבדל בדילי אינשי

 מיניה והו״ל כחצר המשתמרת. וכתב

 הקצות: ״ומכל שכן בדעת אחרת מקנה

 דמיבדל בדילי אינשי מיניה, כיון שאין

 דעת הנותן להם״.דבריו אלו הביאונו

 להרהר שיתכן שמכיון ורבים וטובים

 מורים היתר לעצמם לקחת את עיתוני

 החינם מתיבות אחרים, א״כ קשה לומר

 ש״מבדל בדילי אינשי מיניה״. ואמנם

 על דבר זה יש לפרסם את איסור הדבר

 שיגרום ל״בדילי אינשי״.

 ה] והנה לכאורה ישנה סיבה חשובה

 נוספת שתאסור לקחת את עיתון חבירו.

 מפני שיתכן ובעל התיבה יצא מביתו,

 הוציא את העיתון מהתיבה ועיין בה מעט.

 באופן זה הרי זכה הוא בעיתון בהגבהתו

 וממילא הגם כשהשיבו לתיבתו כבר זכה

 הוא בו ושוב ייאסר לקנותו.



 שמואל שט הימן ה״ה ויאמר

 כמו״כ גם באופן שהמקרה הנ״ל לא

 מסתבר (כגון שהעיתון מקופל בצורה

 שמחלק העיתונים מכניסו), עדיין יתכן

 ובעל התיבה, שעבר לידה ורצה בעיתון,

 זכה בו. להשיטות הסוברות שכשבעל

 החצר עומד ליד חצרו שאינה משתמרת

 זכה הוא בחפצים המונחים בה, עיין שו״ע

 ונו״כ שם. ולפי״ז ראוי לחוש לאיסור גזל

 החמור ולהמנע מלקחת את העיתון.

 ושאלתי להגר״ח קנייבסקי האם תיבות

 הדואר נחשבות לקנין חצר המשתמרת,

 ויהיה אסור לאחרים ליקח ממנה דברי

 דואר חינם, והשיב: יש אומרים שכן.

 ו] ואחר פרסום מאמר זה בעירנו יצ״ו

 התקשרו עימדי מפיצי היומונים החרדים

 ״יתד נאמן״ ו״המודיע״ באלעד וביקשו

 להודיע בשער בת רבים שמו״לי העיתונים

 הנ״ל מקנים אותם למפיצי העיתון ומפיצי

 העיתון אינם מקנים אותם גם כשהם

 מונחים בתיבת הדואר, אלא רק כשהמנוי

 בעל התיבה נוטל את העיתון ליד, כאשר

 עד לזמן זה שייך העיתון למפיץ בקנין

 גמור והוא מצידו אינו מרשה לאיש לעיין

 בעיתון, לקחתו לביתו גם ע״מ להשיבו

 לאחר מכן וכדומה, מפני שהדבר גורם

 היזק ממוני רב למפיצי העיתון ובגין זה

 פוטרו לעיתים מחלקי העיתונים.

 ואמנם האירוני דבעיתונים אלו

 שמשלמים עליהם, א״צ לזה, דהא יש

 עליהם בעלים בוודאות, או המו״ל או

 המנוי. וא״כ אם החצר משתמרת, א״כ

 קנאו המנוי ואסור ליקח ממנו, ואם לא

 קנאו דהוי חצר שאינה משתמרת וכו'

 וכנ״ל, א״כ המו״ל נשאר בעליו. ונצרכנו

 לזה רק באופן שאחד מהם מאפשר

 לאחרים לקרוא בו והשני אינו מאפשר.

 ומשא״כ בעיתוני חינם דשפיר אפ״ל

 דבעלי העיתון מפקירים אותם אחר

 שהניחום ואין להם חפץ בהם.

 ועוד הארני ידידי הרה״ג ר' אליהו שפירא

 דיל״ע באיזה קנין הקנוהו למפיצים, דהרי

 החצר אינה שלהם אלא של מקום הדפוס

 ואינו מושכר לעיתונים החרדיים שם.

 ואפשר דהוא נקנה בקנין אודיתא, [וראה

 קצוה״ח סו״ס קצ״ד בגדרי קנין אודיתא,

 ובאמרי בינה (הלוואה סי' ט״ז) הביא

 לדברי הרמ״ה גבי אודיתא, דכתב וז״ל:

 ״וה״ה לענין מילי דלא מיקנו במתנה, כגון

 דבר שלא בא לעולם ודבר שאינו ברשותו

 כגון מלוה וגזל וכיוצא בהן, אע״ג דלא

 מיקנו במתנה, מיקנו בהודאה״. ויעויין

 בד' החזו״א ב״ק סי' י״ח סק״ו שכתב:

 ״נראה דהודאה מהני אפילו בדבר שאינו

 ברשותו, דהודאה אינו קנין, אלא כח הדין

 לדון ע״פ הודאתו כל שאינו חב לאחרים

 אלא לעצמו, וממילא כל התוצאות קובע

 הדין כפי הודאתו, וזהו שקראוהו הפוסקים

 קנין אודיתא. וא״כ הדין נותן דמהני אפילו

 בדבר שאינו ברשותו, וכ״כ הרמ״ה וכו'

 ובתשובת הגרע״א סי' קל״ב הקשה בהא

 דאמרו בב״ב קכ״ז א' ולר״מ דאמר אדם

 מקנה דשלב״ל יכיר למה לי, הלא לא יוכל

 להקנות מעות דאין מטבע נקנה בחליפין,

 ולא מצינן לתירוצי בהודאה, דלא שייך

 הודאה על דשלב״ל, דודאי אפשר שיהיה



 שמואל סימן ס״ד שי ויאמר

 לו נכסים. ומש״כ ברמ״ה דהודאה מהני

 אפילו לדשלב״ל, היינו כגון שהודה שזה

 אחיו וממילא יורש עמו בנכסי אביו,

 עכ״ל, וע״ע בטבעת החושן להגרח״פ

 שיינברג שם ובמש״כ בס״ד בדין קנין

 אודיתא בעניני קנינים בכרטיס אשראי,

 עי״ש]. ובאמת העצה הטובה ביותר היא

 שהמו״ל עצמו לא יקנה את העיתונים עד

 שיגיעו לידי המנויים. ועוד האירוני רבים

 גבי מש״כ דהמולי״ם מתירים לשכנים

 ולא לתלמידים, דזה אינו, דאם המולי״ם

 הוציאום כבר מרשותם א״כ דעתם אינה

 חשובה. וקשה לומר שמשאירים אותם

 ברשותם עד שאחד מדיירי הבנין יקחום.



 שיא

 הימן ה״ו

 החזרת מוצר לחנות ומכירתו

 יהודי רכש בצרכניה המקומית חנוכיה

 בעשרים ש״ח וכשהגיע לביתו החליט

 שאין לו צורך בה. מאחר שהצרכניה

 אסרה להחזיר מוצרים השיב האיש למדף

 החנוכיות את חנוכייתו והמתין עד שאדם

 אחר רכש אותה. כעת, כשהצרכניה

 תקבל את 20 השקלים מהקונה החדש,

 נטל האיש סופגניות בסכום של 20 ש״ח,

 תמורת החנוכיה שהניח בצרכניה. האם

 מותר לעשות כן?

 תשובה: א] הבה וננתח את המקרה.

 הצרכניה מכריזה כי אין החזרות של

 מוצרים והקונה נכנס לחנות על דעת

 זה. כך שהצרכניה אינה חייבת לו דבר.

 כעת פולש האיש ומוכר מוצר השייך לו

 בצרכניה שאינה שלו ומשתמש בשירותי

 הצרכניה כדי למכור את המוצר, נגד רצון

 בעלי הצרכניה, שבודאי אינם מוכנים

 לכך. גם לאחר שהצרכניה מכרה בעבורו

 את החנוכיה, מחליט האיש לגבות בעצמו

 את חובו, מבלי לבקש את רשות הצרכניה.

 בל נשכח שאם האיש לא היה מניח את

 חנוכייתו שלו, היה הקונה (שרכש אותה)

 נוטל חנוכיה אחרת והצרכניה היתה

 מרויחה ממכירתה, דבר שלא נעשה

 במכירת החנוכיה שאינה שלה.

 ב] יש לדון ולומר שמכיון ובעל הצרכניה

 אינו רוצה את החנוכיה, א״כ אין לו שום

 זכות ליטול סופגניות תמורת החנוכיה,

 שאדם אחר לקחה והצרכניה אינה

 מעוניינת בהחלפתה בסופגניות. ומהיכי

 תיתי שאם ראובן שילם לצרכניה על

 החנוכיה ששמעון הניחה, יכול שמעון

 לגבות מהם מוצר אחר.

 אולם בזה אפשר וי״ל שמכיון וסו״ס

 ממונו נמצא בידי הצרכניה, יוכל הוא

 לגבותה מבלא שיידעו על כך, וצ״ע.

ם זה פשוט שהנחת מוצר בשטח  אמנ

 צרכניה כדי למכרה שלא על דעת בעלי

 המקום דומה לאדם הנכנס לביתי בלא

 רשותי ופותח בו מכירת חנוכיות. ואין

 לומר דהוי כ״זה נהנה וזה אינו חסר״.

 משום שחסרים הם בכך, ומפני שסחר

 מכר שכזה גורם לאנדרלמוסיה, ומפריע

 לבירור המלאי (שדרך הצרכניות לבדוק

 בסוף החודש במחשב הקופה ולדעת

 מה וכמה נקנו מכל דבר) ולסדר התקין

 בצרכניה. עליו גם לקזז מ-20 השקלים את

 תשלום זמן הקופאית ואת ״נקודת הזכיה״

 שזכה בהם בעקבות הקנייה, וכדו'.

 ג] דמי תיווך: קונה החנוכיה השני

 הגיע לרוכשה דוקא בצרכניה, שנתנה



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 לו מגוון מוצרים, זבנים ומוכרים, חנייה

 לרכבו, דרכי גישה נאותים וכדו׳. נמצא

 שהצרכניה תיווכה כאן במכירת החנוכיה,

 ולכאו׳ על מניח החנוכיה לשלם לצרכניה

 דמי תיווך. אך מנגד יש לדון בזה טובא,

 שהרי המתווך (קרי: הצרכניה) אינו רוצה

 כלל לתווך בעסקה זו וכל תיווכו נעשה

 חרף התנגדותו. א״כ מי יימר לן שמגיע

 דמי תיווך לאדם שתיוך בעל כורחו מבלי

 לתווך בדעת אלא רק לאפשר את עשיית

 העסקה בשטח הצרכניה. ויש לדון בדבר,

 האם הצרכניה אמורה לקבל דמי תיווך

 כשלא רצתה לתווך והתיווך נעשה בעל

 כורחה, והוי כעין הא דאיתא בתוספתא

 בב״מ (פ״ז ה״ד) שהיורד לשדה חבירו

 בטעות, שמשלם בעל השדה את שכרו

 כדין יורד. או שנאמר שמכיון וסו״ס

 העסקה בוצעה בגלל הצרכניה, חייבים

 לשלם לבעליה, וצ״ע1.

 ד] יורד לאומנות חבירו: מניח החנוכיה

 גרם שהקונה, שהתכוון לרוכשה

 מהצרכניה, קנאה לבסוף ממנו ולא

 מהצרכניה. נמצא שירד לאומנות הצרכניה

 ונטל את לקוחותיה. על אדם שכזה נאמר

 שהיורד לאומנות חבירו ומקפח את

 פרנסתו, כאשר נכנס למכור במבוי שלו

 עצמו (וכ״ש בחנות הפרטית של חבירו),

 שעובר באיסור, עי׳ שו״ע ורמ״א חו״מ

 קנ״ו ה׳.

 ישנם מהראשונים הסוברים שדין ״יורד

 לאומנותו של חבירו״ הוי כ״עני המהפך

 בחררה״ ומנסה לרוכשה, שאחר הנוטלה

 ממנו נקרא רשע (כבקדושין נ״ט, א׳).

 ומפני שביכולתו להשיג חררה במקום

 אחר, וה״ה שיכול לעסוק באומנותו

 במקום אחר. אך כשאין ביכולתו להרויח

 את לחמו במקום אחר, אין איסור של

 ״יורד לאומנותו״, כיון שאין באפשרותו

 למכור במקום אחר, (עי׳ ריטב״א קדושין

 שם וב״ב כ״א, ב׳). אמנם המהרי״ק

 (שורש קל״ב) כתב שאסור לירד לאומנות

 חבירו הגם שאינו יכול למכור במקום

 אחר. וא״כ הכא, למרות שלא יוכל למכור

 את החנוכיה ברחובה של עיר, לכאו׳

 ייחשב ל״יורד לאומנות חברו״. ובאופן

 שזאת החנוכיה האחרונה בחנות, אין בכך

 ״יורד״.

 והנה הגם אם נהרהר שאדם שבאופן

 חד פעמי מוכר לחברו מוצר אחד, אין

 זה נחשב בגדר ״יורד לאומנות חבירו״

 שמקפח פרנסתו. מ״מ תיפו״ל לכאורה

 מדין ״עני המהפך בחררה״, שהצרכניה

 באה ליטול את כספו של הקונה ואותו

 אדם מכר לו את החפץ במקומם, וכמש״כ

 הריטב״א.

 הערות הגר"מ טורעצקי שליט״א:
 1 הש״ך בחו״מ סי' שצ״א סק״ב כתב שרק המתכוין להשביח מקבל תשלומין.

 2 תקנת מערופייא נתקנה כדי שלא להשוות סוחרי ישראל עניים, שאין זה שייך בזמנינו שכאו״א יכול לבחור פרנסה

 אחרת.



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 דין נוסף הדומה לכאו' לנדונינו הוא דין

 ״מערופיא״ (מכיר), וז״ל הרמ״א (קכ״ו,

 ה'): ״אדם שיש לו עכו״ם מערופיא, יש

 מקומות שדנין שאסור לאחרים לחיות

 ולעסוק עם העכו״ם ההוא, ויש מקומות

 שאין דנין״, עכ״ל. והיינו שראובן הרגיל

 לסחור עם נכרי, אסור לשמעון להסיתו

 ולסחור במקומו של ראובן. וכתב

 בשו״ת לחם רב (סי' רט״ז) שגם בישראל

 לישראל ישנו דין זה. והחת״ס (חו״מ סי'

 כ״ז) הגדיל עוד וכתב שבישראל לישראל

 הדבר אסור לדברי הכל, וכל מחלוקת דין

 ״מערופיא״ הוא דוקא בעכו״ם, ומפני

 שנכסיו הם כהפקר וכל הקודם זוכה בהם,

 אך לא בישראל העוסק עם ישראל. ולפי״ז

 נדונינו דומה מאד ל״מערופיא״. כאשר

 קונה החנוכיה הגיע במיוחד לקנותה

 מהצרכניה, והאחר מכרה תחתיהם2.

 (אגב, לא התייחסתי לדין ״מרחיקים

 מצודת הדג״ בב״ב (כ״א ב'), מפני שהטור

 והשו״ע לא פסקוהו להלכה).

 ה] ואחר פרסום המאמר דנן בעירנו יצ״ו

 התקשר עימדי א' ממנהלי רשתות המזון

 באלעד ואמרני שלעיתים החזר מוצר

 שכזה גורם לצרכניה נזק כספי, ומפני

 שמנהגם של רשתות המזון לחלק את

 הצרכניה למחלקות, כאשר על כל מחלקה

 מופקד עובד, הזוכה לתוספת-שכר על כל

 כמות שנמכרה במחלקתו. וכגון שאם

 נמכרים 100 חנוכיות במחלקת החנוכיות,

 יזכה בתוספת של 100 ש״ח. ואם נמכרו

 רק 99 חנוכיות, לא יזכה לתוספת זו.

 ונמצא שהחזרת מוצרים ולקיחת מוצרים

 תחתיהם מביאה להפסד כספי למנהל

 המחלקה (שמכר 100 חנוכיות. רק שכעת

 בעקבות ההחזרה נראה ע״י ספירת המלאי

 שמכר פחות חנוכיה) או לבעלי הרשת

 (ששילמו תוספת כספית לאחראי מחלקת

 הסופגניות, שמכר רק 99 סופגניות, רק

 שבגין לקיחת הסופגניה הנוספת נספר

 במלאי שמכר 100). ולדבריו אנשים

 עושים כן בכל יום והחזרות ללא רשות

 גורמות להם נזק רב.



 שיד

 סימן ס״ז

 דרחקת מחצבד דמרעידד בנינים

 במחצבה הסמוכה לאלעד מתבצעים

 פיצוצים מידי פעם בפעם, המרעידים

 את בנינים במספר רחובות בעיר. בעלי

 המחצבה טוענים שהמחצבה קדמה

 להקמת העיר והממשלה אישרה כחוק

 את מיקומם ואת רמת הפיצוצים הנעשית

 במחצבה. מאידך טוענים התושבים

 שקדימות המחצבה אינה מתירה נזק

 שכזה, ועלינו לברר האי דינא.

 תשובה: א] בבבא בתרא (כ״ה, בי)
 מסופר על אדם בשם פפי יונאה שהיה עני

 והתגורר ליד מקום עוצרי שמן וכותשי

 ריבות. לימים העשיר פפי יונאי ובנה

 לעצמו ארמון. אם עד כה לא הפריע לו

 שבשכנותו ישנה בית מלאכה לשמן, הרי

 כעת, עם בניית ביתו החדש, החל ביתו

 לנוע ולזוע בכל פעם שהיו כותשים את

 השומשומין. ופסק רב אשי ד״מודה ר'

 יוסי בגיריה דיליה״. היינו שאף לדעת ר׳

 יוסי שעל הניזק להרחיק את עצמו, מ״מ

 כשהמזיק נחשב כנכנס ומזיק ברשות

 הניזק, אמרינן שעל המזיק להתרחק.

 ואומרת הגמרא: ״וכמה תנוד אפדניה

 דבעי ארחוקי? אמר רב אשי כד נייד

 נכתמא אפומא דחצבא״. ופירש רש״י:

 ״שאם יניחו כד על החומה וכיסויה עליה

 ינוע הכיסוי מחמת הרעדה״. והרשב״א

 פירש שאפילו כשהאפדנא זז מעט ואפילו

 משהו, כמו שניידא נכתמא אפומא

 דחצבא, הרי זה נזק וחייבים להתרחק.

 והתוספות (כ״ו א' ד״ה אפומא) כתבו

 ״דבניידא נכתמא כשאדם אוחז הכד בידו,

 שזהו דבר מועט הרבה, א״כ מתנדנד

 האפדנא, וחייב להרחיק״1.

 הרי לנו שאם הבנין זז בתזוזה מורגשת

 (לפי שיעורי הראשונים הנ״ל), נחשב

 הדבר לנזק שעל המזיק, בעל המחצבה,

 להתרחק.

 ב] ויש לדון האם על המזיק להתרחק

 גם באופן שהוא קדם לניזק. והראשונים

 ז״ל התייחסו מפורשות לנדון בסוגיה

 זו. התוספות (כ״ה ב׳ ד״ה עני) כתב:

 ״רבותא נקט שהיה עני ולא איבעי לאסוקי

 אדעתיהו שיבנה האפדנא, אפילו הכי

 הוזקקו להרחיק משום דהוי גירי דידהו,

 אע״ג דסמך בהיתר אין צריך להרחיק

 הערות הגר״מ טורעצקי שליט״א:
 1 בזה״ז ובמדינה זו שידועה סכנת רעידות האדמה, א״כ הקבלנים מחוייבים ע״פ חוק לבנות יסודות הבנין יותר מתקופת

 התלמוד וא״כ הם מחוסנים באופן טבעי מהפיצוצים דהמחצבה.



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 אפי' בגירי דיליה, כדתניא (לעיל כ' ב')

 אם היה רפת בקר קודמת לאוצר, מותר.

 וה״ה חנות של נחתומים וצבעין, ואין

 חילוק בין דירה לשאר. ואומר רבנו תם

 דהכא היינו טעמא משום דלא קביעא

 תשמישייהו כל כך כי הנך דלעיל. ועוד

 דהכא שאני משום דבאיסור סמך דכל

 מרא ומרא דמחי לארעא והוה דומיא

 דבור״, עכ״ל2.

 נמצא מדברי התוספות שישנם מקומות

 בהם מתחשבים במזיק שהניח את הזקו

 בהיתר וישנם מקומות שלא מתחשבים

 בדבר. א) כאשר תשמיש ההיזק הוא

 תשמיש קבוע ושהוא עיקר המלאכה

 הנעשית במקום, במקום שכזה אנו מתירים

 למזיק שעשה בהיתר להישאר במקומו

 ולהמשיך להזיק. אך כשהתשמיש הינו

 תשמיש צדדי ולא קבוע כל כך, על המזיק

 להתרחק, למרות שישב כאן עוד קודם

 לבוא הניזק. ובנימוקי יוסף הוסיף ד״הכא

 היינו טעמא דלא קביעא תשמישה וליכא

 טורח בסילוקו כל כך״. ב) שעל המזיק

 להתרחק כשהנדנוד נגרם בשעת הדפיקות

 של המזיק. וכן ברמב״ם (שכנים י״א ד')

 כתב שנזק הנדנוד הוי כעשן ובית שאין לו

 חזקה, ופירש הב״י(חו״מ קנ״ה) ״דעשן

 ובית הכסא והדומים להם, לאתויי נדנוד,

 שאין להם חזקה, אפילו קדמו הם, עליהם

 להרחיק נזקיהם״. וכ״כ הרא״ש (שם סי'

 כ״ו) וכן בשו״ע (קנ״ט ט״ו).

 ולפי״ז י״ל דלהטעם הראשון שדוקא

 כשאין ניתן לפנות את המזיק שעשה

 בהיתר, א״כ במחצבה שעיקר תשמישה

 היא ע״י הפיצוצים. א״כ א״א להכריחם

 להפסיק ולפוצץ . אך להטעם השני דהוי

 כבור וכקוטרא ובית הכסא, חייבים הם

 לחדול מלהרעיד בנינים.

ם אכתי יש לדון דאפשר ובעלי  ג] אמנ

 המחצבה אינם חייבים להתפנות מעצמם

 משם, ואם יש להם להתפנות, הרי זהו רק

 ע״י שהמדינה תפצה אותם. דהנה מקובל

 בפוסקים שדיני הרחקת נזיקין תלויים כפי

 המקובל במדינה (ובעבר הארכנו בזה,

 ועי' חזו״א ב״ב סי' י״ג). והמדינה הרי

 איפשרה לבנות את המחצבה במקומה.

 וידידי הרב יהושע גוטליב הוסיף בזה

 עוד סברה נכוחה, דבנדון שבש״ס ב״ב

 כ״ה איירי שראובן פועל בשדהו ומזיק

 את שדה שמעון. אך במחצבה אפ״ל

 שכאשר קיבלו רשיון להקימה, מונח בזה

 זכות מסויימת להרעיד את כל קרקעות

 האזור3. ונמצא שזכות המחצבה היתה

 גם בקרקעות שקדמו לבנין העיר אלעד,

 ודו״ק בזה.

 ואם כנים הדברים שלמחצבה ישנה זכות

 מסויימת בקרקעות שמסביב לה, א״כ מי

 יימר לן שהם צריכים להתפנות כדי שלא

 ירעידו את בתי אלעד. ואף שפשוט שכעת,

 לאחר שכבר נבנתה אלעד, השתנה מנהג

 2 בזמנינו שהבניני דירות גבוהים והדירות צמודים יחד, אין השפעה ונזק כבזמן הגמרא.

 3 זכות להרעיד אך לא זכות להזיק.



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 המדינה והחוקים. עדיין יש מקום לומר

 שעל הרשויות לפצות את בעלי המחצבה

 על העברתה למקום אחר.

 ד] וכל זה נכון דוקא אם אכן כך הם פני

 הנורמה. אך כפי אשר שמעתי מתיר החוק

 לגרום לתזוזות בבניינים רק ברדיוס של

 חצי ק״מ מסביב למחצבה. וא״כ שבים

 דברינו לעיל שבודאי שבעל המחצבה

 חייב להרחיק את נזקו, לבל יזיק את

 תושבי עירנו.



 שיז

 סימן ס״ח

 תוכנית בניה לקויה

ם הגישו תוכנית י נ פ - ב צ ע מ \ ס ד נ ה  מ

 לבניית שני חדרים וקיבלו את שכרם

 על התכנית הכתובה. התכנית הוגשה

 לפועלים, שפעלו על פיה ובנו קיר לפי

 הכתוב בתכנית. לאחר הקמת הקיר

 נתגלה שהוצב באופן לא סימטרי, כך

 שהחדר מחולק שלא כהלכה. הפועלים

 נאלצו לשבור את הקיר ולבנותו שוב

 מחדש. מנגד טוען המהנדס שעל בעל

 הבית היה לראות בעינים פקוחות, בשעת

 הקמת הקיר, כי הוא הוצב שלא כנצרך,

 וכי למרות שתכניתו היתה פגומה, הרי

 הנזק היה ברור והיה על בעה״ב למנעו.

 תשובה: א] מהנדס שקילקל - נאמר

 בבבא קמא (צ״ט, בי): ״המראה דינר

 לשולחני ונמצא רע תני חדא אומן פטור

 הדיוט חייב ותניא אידך בין אומן ובין

 הדיוט חייב, אמר ר״פ כי תניא אומן פטור

 כגון דנכו ואיסור דלא צריכי למיגמר כלל.

 אלא במאי טעו? טעו בסיכתא חדתא

 דההיא שעתא דנפק מתותי סיכתא״.

 פירוש: המראה דינר לבנקאי, המבין

 בטיב מטבעות, כדי לדעת האם הדינר

 שבידו שווה כסף או לא, הבנקאי השיב

 לו שהמטבע שווה ולבסוף התברר שהיא

 אינה שווה, אזי אומן מומחה, הטועה

 רק בהכרת מטבעות שנפסלו זה עתה,

 פטור, (מכיון שהוא אנוס), אך הדיוט,

 שאינו מבין היטב בצורת מטבעות, והביע

 דעה, חייב הוא (כיון שפושע הוא בזה

 שעירב עצמו בענין שאינו מבין בו, וכ״כ

 הראשונים) ואמרו בגמי שריש לקיש

 הראה דינר לר׳ אלעזר כדי שיורה דעה

 עליו, והוסיף ואמר לו ש״דע לך שאני

 סומך עליך״, וע״כ כ׳ הראשונים (הרי״ף

 והרא״ש והרמב״ם) שהמראה דינר

 לשולחני ואמר לו יפה הוא ונמצא רע, אם

 בשכר הראהו חייב לשלם אע״פ שהוא

 בקי בראיית מטבעות ואינו צריך להתלמד

 על טיבם, ואם בחינם ראהו הבקי פטור

 וכשאינו בקי חייב לשלם, ובתנאי שיאמר

 לשולחני זה ש״עליך אני סומך״, שיהיו

 הדברים מורים שסומך הוא עליו.

ר דברי הראשונים שאם שילם  במקו

 לשולחני על שירותו, חייב לשלם, ביאר

 המגיד משנה (שכירות י׳, ה׳) שבשכר

 חייב מפני שדומה הוא ל״טבח אומן

 שקילקל״ שאם קיבל שכר על טביחתו

 חייב לשלם. ואמנם בדין זה נחלק עליהם

 הרשב״א (בב״ק שם) וכתב שהבקי הגדול

 בראיית מטבע פטור אפילו כשקיבל

 שכר על הסתכלותו, ומי שאינו בקי כ״כ

 אפילו בחינם חייב. וזאת מפני שבעוד

 שטבח אומן יודע שעליו להתאמן שוב



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 ושוב בידיו כדי לשחוט תמיד כהלכה,

 וכשלא עשה זאת אינו נחשב לאנוס. הרי

 שבבקיאות מטבע א״צ אימון יומיומי

 ותמידי, ולכן, לד' הרשב״א, לא חילקו

 בגמ' בשולחני בין אם שילמו לו שכר או

 לא. והשו״ע (ש״ו, י״א) נקיט כהראשונים

 ואילו היש״ש נקיט כהרשב״א. ועי' ט״ז

 שפליג עליו.

 ולפי״ז מהנדס שקיבל ממון על הצגת

 תוכניתו, פשוט שחייב הוא בנזקו לכו״ע,

 דהוי כשולחני שאינו אנוס בפעולתו,

 וכמו״כ מוכח שסומכים על תכניתו ולשם

 כך היא נכתבת (וגם להרשב״א פשוט

 דכה״ג ל״ח לאנוס). זאת ועוד שהרי

 טעות שכזו בתכנית נוצרה מאי שימת לב

 נורמלית ומזלזול מסויים, שהרי פשוט

 לכל שאם המהנדס היה משקיע מעט יותר

 מחשבה וזמן, היה מגיע לתוצאה הברורה

 שאין להציב קיר באופן לא סימטרי,

 וממילא פשע הוא בכך שלא הפעיל את

 כח אמנותו והתנהג כמי שאינו בקי, וע״כ

 ודאי דחייב לשלם הנזק, וכן שמעתי

 מכו״כ גדולי הוראה שליט״א.

 ב] כשבעה״ב יכול היה להתבונן ולגלות

 את הטעות- ידידי הרה״ג מוהרי״ש מילר

 הראני לדעת לד' הש״ס בב״מ (מ״ב, ב')

 בההוא אפוטרופוס של יתומים שקנה

 ליתומים פרה ומסרה לרועה, ולבסוף

 הוברר שלבהמה זו לא היו חניכים

 ושינים והיא לא יכולה היתה לאכול

 כדבעי ומתה, ואמרו בגמ' שלכאו' א״א

 לתבוע ממון מאיש, שהאפוטרופוס יאמר

 שהוא מסרה לרועה ועל הרועה היה

 לראות את חסרון הבהמה, ואילו הרועה

 יאמר שאינו אשם, כיון שהכניסה לעדר

 הכללי ואינו יכול לעקוב אחר כל בהמה

 וצורת אכילתה, והאשם בזה הוא המוכר,

 שמכר בהמה גרועה, וכשמדובר בסרסור

 המוכר במהירות זה מזה מבלי שהבהמה

 מתעכבת זמן-מה ברשותו, פטור. ועי״ש

 בגמ' דאפוטרופוס שומר שכר צריך לעיין

 על טיב קנייתו ומתחייב. ועי' ברמב״ן

 שכ' שלולי זה האפוטרופוס פטור, כיון

 שאי״ז נזק ברור ואינו ניכר או שהדבר

 צריך בקיאים שיבדקוהו. ומכל זה חזינן

 שישנו מושג של פטור בכך שלא היה על

 המעורבים לבדוק הדבר לאשורו, באומרם

 שסמכו על אלו שמכרו להם.

ת קיר ע״פ תוכנית מהנדס, נראה י י  ובבנ

 שהסברה נותנת שהפועלים אינם אשמים

 בבנייתם, כיון שנשכרו בכדי לבנות חדר

 בדיוק לפי התוכנית שנמסרה להם, וכן

 המנהג. ובעה״ב אינו חייב להתבונן גם

 הוא במהלך הבניה, וגם אם מהלך שם,

 עדיין אין לרוב האנשים את החוש הנכון

 לזה ודעתם על התוכנית שנמסרה להם,

 ואף שראה את את הקיר, בד״כ הלקוח

 אינו מבין בדבר אלא רק לאחר הבנייה,

 וממילא האשם היחיד הוא המהנדס,

 שסמכו עליו לחלוטין. [ורק דיל״ע

 במקום שבעה״ב ראה שהבניה נעשית

 שלא כהוגן, והתכוין למחות ביד פועליו,

 ולא קיבל או מחל, ורק שכח להודיעם

 שלא יבנו ע״פ התוכנית, וצ״ע]. וכן הורו

 גדולי הוראה.



 שיט

 סימן ס״ט

 ביטול דמי קדימה להזמנת נופש בעת מלחמה

 א] משפחה שכרה ״צימר״ או חדרי

 אירוח ומלון לחודש אב התשס״ו

 באזור נהריה ושילמה דמי קדימה בסך

 300 ש״ח. בעקבות המלחמה שפרצה

 באזור זה ביקשה המשפחה לבטל את

 ההזמנה ולקבל בחזרה את כספם. בעל

 הצימר מסרב ומזמינם לבוא ולממש את

 הזמנתם, בטענה שהצימר עומד על תילו.

 ב] משפחה שכרה דירה לשנתיים בחיפה.

 עקב מטח הקטיושות היגרה המשפחה

 לעיר אחרת למשך חודשיים. האם הם

 יכולים לתבוע מבעל הדירה בחזרה את

 דמי השכירות של החודשיים, שנאלצו

 לברוח בהם מדירתם?

 תשובה: א] נאמר בב״מ (ק״ג ב׳):
 המקבל שדה מחבירו והוא בית השלחין

 או בית האילן. יבש המעין ונקצץ האילן

 אינו מנכה לו מן חכירו. ובגמרא שם: היכי

 דמי, אילמלא דיבש נהרא רבא (שהכל

 משקין ממנו - רש״י) אמאי אינו מנכה לו

 מן חכירו, נימא ליה מכת מדינה היא. וכן

 שם לקמן (ק״ה בי) נאמר: המקבל שדה

 מחבירו ואכלה חגב או נשרפה, אם מכת

 מדינה היא מנכה לו מן חכירו, אם אינה

 מכת מדינה אין מנכה לו מן חכירו. וכן

 פסקו הר״מ הטור והשו״ע (חו״מ שכ״א).

 הרי לנו שכשהמשכיר קרקע לחבירו

 והקרקע ניזוקה מחמת ״מכת מדינה״,

 על המשכיר לספוג את הנזקים ולהשיב

 לשוכר כספו. וביתר דיני ״מכת מדינה״

 ומתי מפסיד המשכיר או השוכר וכמה

 מפסיד, יעוי״ש ובסי׳ שכ״ב ובסי׳ של״ד.

 ב] ונראה שאף א״נ שכה״ג אין זה בגדר

 ״מכת מדינה״, יכול שפיר משכיר ה״צימר״

 לטעון ששכר ״דירת נופש״ וכעת במצב

 הנוכחי כלל לא קיבל ״דירת נופש״. מפני

 שאף אם ה״צימר״ נחשב למקום מגורים

 הולם, עדיין ברור שאין זה ״מקום נופש״,

 שכל תכליתו הוא לישב ברוגע ובמנוחת

 הדעת, ובמקום מופגז שכזה אין אדם בר

 דעת יושב בנחת ובהשקט. וממילא הוי

 כנשבר הבית ומת חמורו, דל״ח שכלל

 הביא לו את אשר שכר. והסכימו עימדי

 גדולי הוראה שליט״א, ופשוט.

 ג] והנה את המושג ״מכת מדינה״ מצינו

 לכאורה דוקא במקומות שהקרקע בעצמה

 ניזוקה, כגון שנסתפחה השדה, הובירה

 או בא חגב בגבולה. אך כאן הרי הצימר

 עומד על תילו והוא לא ניזוק כלל. ואם

 נאמר שעצם הסכנה לשהות בתוכו, מחמת

 חשש ירי הקטיושות, מחשיבו כמקום

 שאינו ראוי למגורים. עדיין יש להרהר

 בדבר, שהרי מבחינה סטיסטית מדובר



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 באחוז מזערי ביותר, שדוקא ״צימר״ זה

 ייפגע. והגה עצמך, שמתחילת המלחמה

 נפלו טילים על סך בנינים נמוך ביותר,

 שהם אחוז אפסי מבחינה מספרית, אם

 נחשב אותם עם כל רבבות המבנים באזור

 הצפון כולו. וא״כ מהיכ״ת שזהו נחשב

 ל״מכת מדינה״.

 והנה שם בש״ס מצינו דאם יבש נהרא רבא

 חשוב כמכת מדינה. והנה נהר זה שייבש

 אפשר דאינו חלק מהשדה המושכרת

 וכלל אינו בבעלותו, ולכאו' חזי' דגם

 הפרעה חיצונית המונעת את תשמישי

 השדה מחשיבתו כ״מכת מדינה״. ואמנם

 יל״ע האם נהר שייבש דומה לנדו״ד, כיון

 דהימצאות נהר בסמוך לשדה הוא עיקר

 חיותא דשדה ומשא״כ בנדו״ד שהמלחמה

 אינה מפריעה כ״כ בעצם הימצאות הצימר

 ונחשב יותר כהפרעה חיצונית.

 ד] ונראה דהנה גדר ״מקום סכנה״ אינו

 נמדד באחוזי סכנה ומספרי סטיסטיקה,

 דהרי מצינו בשבת ל״ב ע״א שמודדין

 לאדם זכויותיו כשנמצא במקום סכנה,

 ופירש״י: כל מקום סכנה כגון קיר נטוי

 ויוצא לדרך. הרי לנו שגם היוצא לדרך

 נחשב למקום סכנה. ובברכות נ״ה ע״א

 נאמר: ג' דברים מזכירים עוונותיו של

 אדם, ואלו הן, קיר נטוי. ובברכות ג', א'

 נאמר שלא נכנסים לחורבה מפני הסכנה.

 והלא בעינינו ראינו שמבחינה סטיסטית

 אחוז הנהרגים מחמת קיר נטוי, כניסה

 לחורבה ויוצא לדרך אחוז אפסי הוא.

 אלא דמכיון והמצב הוא מצב סכנה,

 נחשב זה למקום סכנה שאין לדור ולעבור

 תחתיו. ואפשר דתליא בהא דשבת קכ״ט

 ע״ב, שכל דבר סכנה שדשו בו רבים נאמר

 עליו ״שומר פתאים ה'״, אך דבר סכנה

 שלא דשו בו רבים, נחשב הוא למקום

 שהקב״ה אינו שומר על פתאים שאינם

 נשמרים. והמציאות היא כיום שבני אדם

 לא דשו ביה במקומות הנופש בצפון,

 ומחשיבים הם מקום זה למקום סכנה,

 ולכן נמלטים הם באלפיהם מכל אזור

 הצפון. ועל כן נראה שמקום שבני אדם

 מחשיבים אותו למסוכן, וכ״ש כשמומחי

 הבטחון מחשיבים אותו לכזה, אזי נחשב

 למקום שא״א לדור בו, והוי שפיר ״מכת

 מדינה״.

 ויעויין בתענית י״ט ע״א שגזרו תענית

 בירושלים על שנראה כמלוא פי תנור

 שצפון באשקלון או ששני זאבים

 הסתובבו ליד שני תינוקות בעבר הירדן.

 הרי שלמרות שמבחינה סטיסטית, אין

 הדבר נחשב כלל. מ״מ מכיון שישנו מצב

 שאנשים חוששים ממנו, נחשב המצב

 לזמן ומקום סכנה. שהרי למרות שיתכן

 וימותו רבים בתאונות דרכים, עדיין לא

 יקבעו ע״כ צום ותענית, כיון שאנשים

 לא מחשיבים א״ז לסכנה קיומית, כמו

 שמחשיבים עת מלחמה וירי קטיושות.

 זאת ועוד שכאן ישנם מחבלים שמנסים

 בפועל לפגוע בישובי הצפון ומחפשים

 להרוג, שמסתבר שדבר זה מחשיב למקום

 סכנה, וממילא הוי מקום זה כמקום

 שחסרונו בחפצא ונחשב לניזוק, למרות

 שבעיני בשר אינו נראה כמי שניזוק.



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

ת מוהר״מ מרוטנבורג (דפוס  ה] ובתשובו

 פראג סי׳ שפ״ח, וכמובא בקצוה״ח סי׳

 שכ״ב ס״ק א) כתב: דין על ראובן ששכר

 בית משמעון לשני שנים, והקדים ונתן

 לו השכר על שני שנים, ובתוך אותן ב׳

 שנים ברחו היהודים מן העיר מפני פיקוח

 נפש, וברח גם הוא והניח הבית ריקם,

 ואח״כ חזרו וגם הוא חזר, ורוצה שישלם

 לו שמעון מה שהיה חוץ מביתו, ושמעון

 משיב: ביתי היא לפניך ואתה ברחת ואיני

 משלם לך. נראה בעיני טענת ראובן טענה

 ברורה לפי שמכת מדינה הוא, אע״פ כן

 יחלוקו ההפסד, שמעון ינכה לראובן חצי

 מה ששהה חוץ מביתו ושאר חצי ישלם

 לו, לפי ששמא יהודי אחר שלא נגזר עליו

 היה שוכר הבית, שהרי מיעוט הקהל

 נשאר ולא היה נפסד כלום, וכיון דאיכא

 לספוקי יחלוקו, עכ״ל.

 וכ׳ ע״ז הקצוה״ח: והא דאמרינן הכא

 דאם פשטה המכה ברוב השדות, הוי מכת

 מדינה ולא אזלינן בתר מיעוטא, ואפילו

 כבר הקדים בשכירות צריך להחזיר, התם

 המכה באנשים ולא בבתים וכיון דמיעוט

 אנשים נשארו, אמרינן שהיה שוכרו זה

 שלא ברח. אבל הכא דהמכה בשדות וזו

 השדה נמי נשדפה בכלל הרוב ואם היה

 משכיר זו השדה לאיש אחר ג״כ לא היה

 משלם כיון דנשדפה. אך דינא דיחלוקו

 קשה וכו׳ מיהו בהגהות אשר״י וכו׳, א״כ

 נראה דזה הא נמי טעמא דמוהר״מ שכתב

 כיון דאיכא לספוקי, והיינו דאין הדיין

 יכול לידע, חולקין, עכ״ד.

 נמצא שבנידו״ד שהמחבלים מאיימים

 על שלום הבתים בעצמם, וגם א״א

 להשכיר את הצימר למיעוט אנשים, מפני

 שאף אדם שפוי לא ישכור ולא שוכר צימר

 בימים טרופים שכאלה, וכפי שתוכיח

 המציאות, שבעלי הצימרים לא הצליחו

 להשכירם לאף אדם בתקופה זו וע״כ אכן

 אפשר לתבוע את דמי השכירות, כ״מכת

 מדינה״ ברורה.

 ו] ובמהרש״ק (ח״ב קצ״ח) כתב
 שכשאדם שכר חנות לשנתיים בשוק

 הקוזקים, והמלך גזר שהקוזקים לא יבואו

 לשוק, שזוהי מכת מדינה ואין על השוכר

 לשלם את דמי השכירות. אמנם המחנה

 אפרים (שכירות ו׳) כתב שעליו לשלם, כיון

 שהחנות נשארה כפי שהיתה וראויה היא

 לאומנות אחרת, וכתב דמה״ט כ׳ המרדכי

 שאם ברחו השוכרים מחמת מגפה, שצריך

 לשלם את השכירות, דהגזירה נגזרה על

 האנשים ולא על הבתים והמשכיר א״ל

 הא ביתך קמך. אמנם המחנ״א עצמו ס״ל

 דגם בכה״ג הרי״ז מכת מדינה והשוכר

 אינו משלם השכירות, ורק אם שילם כבר

 הכסף, א״צ להחזיר לו הממון. ולפי״ז

 בנדו״ד שהצימר אינו ראוי כלל למגורים,

 מחמת סכנת המציק, והגזירה היא גם על

 המגורים בעצמם, להכי מסתבר שפטור

 מלשלם לו דמי השכירות.

 אולם הראב״ן (בסי׳ צ״ח) כתב שבשוכר

 בית וברחו מחמת המגיפה, דאף שזהו

 מכת מדינה יפסידו שניהם, ואם שילם לו

 יחזיר לו רק את חצי דמי השכירות, כיון



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 שהגזירה היתה על שניהם, על הבתים

 להיות נדודים ועל האנשים להיות גולים,

 עכ״ד. ולפי״ז יל״ע בנדו״ד.

 ויל״ע דאפשר ויש לחלק בין מקום

 מגורים באזור שצריך לשבת בו בחדר

 מוגן לבין מקום שא״א כלל לישב בבית,

 והוא עפ״ד הנתיה״מ (ש״י סק״ב) דשוכר

 בית ונלקח לאנשי החיל, דאם אפשר

 להצטופף ולדור עימם הוי כראוי ומשלם

 הכל, ורק אם נלקח כל הבית וא״א לדור

 עמם, פטור מדמי השכירות. ואולי י״ל

 דשאני התם שיכול הוא לגור איתם בכל

 חדרי הבית, אך כאן א״א לדור כלל [ע״פ

 דברי כוחות הבטחון וההצלה] בחדרים

 שאינם מוגנים. ומ״מ כבר נתבאר לעיל

 דשאני בנדו״ד שהשוכרים לא רצו לשכור

 קורת גג, בה ניתן להצטופף עם דיירים

 נוספים, אלא דירת נופש, שכל מהותה

 היא שקט ושלווה, ול״ד. (ובפוסקים

 האריכו טובא בהא דאימתי החל הקנין,

 ובדין מעכשיו, ואכמ״ל).

 ז] ומקוצר היריעה רק אזכיר שיל״ע

 טובא בזה דהוי היזק שאינו ניכר וכה״ג

 לא יפסיד המשכיר, והוא עפ״ד בערכין

 כ״א ע״א דבבית הנחלט ע״י כהן אומרים

 הרי שלך לפניך, ובתוס' שם נקטו דבבית

 נחלט הוי כמתה או נשברה, ובמחנ״א

 ביאר דהוא דוקא בבית שנחלט, דדמי

 לנפילה, אך לא כן הוא הדין בבית שראוי

 לדירה. ויל״ע אי הכא נחשב כבית הנופל

 או הנחלט או שלקחוה גוים, וקצרה

 היריעה1.

 הערת הגר"מ טורעצקי שליט״א:
 1 בתקופת המלחמה בצפון דהמלכות וממשלה אמרו שכולם יצאו ממקומות המסוכנים, אזי נוגעים בזה דברי הכנה״ג חו״מ

 סי' שכ״א הגה״ט ה', דפטור לשלם השכירות, עי״ש.



 שכג

 סימן ע׳

 הגרלה שנערכה שלא כהוגן

 ב״מכירה סינית״ בעירנו נערכה הגרלה

 על ספת נוער וכשעלה השם הזוכה

 בגורל, התברר שהזוכה כלל לא רכש

 כרטיס השתתפות בהגרלת הספה, אלא

 רכש כרטיס להגרלת שולחן, והמארגנים

 התבלבלו ועירבו בפתקי הגרלת הספה

 גם מספר כרטיסים מהגרלת השולחן.

 והשאלה היא האם ב׳ ההגרלות חלו

 כהלכה ומהו דין הזוכה.

 תשובה: א] ביומא כב,א נאמר במשנה

 כך: בראשונה כל מי שרוצה לתרום את

 המזבח, תורם. ובזמן שהן מרובין רצין

 ועולין בכבש. כל הקודם את חבירו בד׳

 אמות זכה. ואם היו שניהן שוין, הממונה

 אומר להן הצביעו. ופירש רש״י: ואם היו

 שניהם שוים בכניסתן, אין אחד מהן זוכה

 לתרום. אבל מעתה כולן באין להטיל

 גורל, עכ״ל. והמפרשים התקשו מדוע

 ההגרלה נעשית בין כל הכהנים ולא בין

 שני אלו שהגיעו יחד לד׳ אמות המזבח.

 והתויו״ט פירש בזה וז״ל: ופירשו כן לפי

 שא״א לעשות פייס בין שנים בלבד, שאם

 יהיה הסכמת המנין זוג או יהיה נפרד,

 ממי שיתחיל נדע במי יסיים, ומה גורל

 שייך בכך, עכ״ל.

ותי לא ירדתי לסוף דעתו ז״ל. י  ובענ

 דוכי אי אפשר לעשות גורל אחר, וכגון

 שירשמו על ב׳ פתקים מי משניהם יזכה

 בתרומת המזבח, ועוד רבות שכאלה.

 והלא הגורל בביהמ״ק לא נעשה ע״פ

 גזה״כ או דין, אלא ברירת מחדל משום

 הסכנה שבריצת הכהנים, וכבגמ׳ שם,

 וא״כ מדוע שלא יעשו גורל בצורה

 אחרת. ושמחתי לראות שכן תמה הגרי״ש

 אלישיב שליט״א, (כמובא בס׳ הערות

 למסכת יומא). וע״כ פירש דמדברי

 המג״א (שנזכירם לקמן) מוכח שגורל

 עניינו לברר הדבר שעליו נערכת ההגרלה.

 אך כשההגרלה אינה מבררת את הדברים

 לחלוטין, אלא מצריכה הגרלה נוספת כדי

 לקבוע מי מהמשתתפים זכה בהגרלה, אין

 זו הגרלה ראויה. וכמו״כ מאחר שהריצה

 למזבח לא הכריעה מי יתרום, ע״כ חוזרים

 ומגרילים כבראשונה.

 [ולענ״ד לא הבנתי מדוע כך הם

 פני הדברים. דהנה בשלמא אם נאמר

 שההגרלה תפקידה לברר מי מכל הכהנים

 אכן ראוי לזכות בתרומת הדשן ע״פ אמת

 ודין שמים, אזי אפ״ל שמאחר ולא התברר

 לן הדבר בהגרלה זו, שצריך להתחילה

 מחדש. אך בנדו״ד הוא תפיסה גרידא,

 שהאדם בעל הרגלים הקלות ביותר זכה

 תמיד בתרומת הדשן, ובזמן הריצה זכו
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 תמיד הצעירים והמהירים ולא הזקנים

 והחלשים, וא״כ פשוט שאי״ז בירור כלפי

 שמיא אלא תפיסה בעלמא, וא״כ אמאי

 דלא נימא שיתברר הדבר בהגרלה נוספת.

 ומאי איכפ״ל שתפיסה זו תבורר בהגרלה

 שניה, וצ״ת. שוב התבוננתי דמ״מ י״ל

 שאה״נ ומכיון שבלאו הכי עושים הגרלה

 שניה, ובאמת אין מקום להעדיף את

 השנים הללו על פני האחרים, כיון דהוא

 תפיסה בעלמא וסו״ס לא תפסו. א״כ

 עושים ההגרלה מחדש, ע״י השתתפות

 כולם. ועי' לקמן בדברי שו״ת מעיל

 צדקה, וא״ש].

 ובמג״א (או״ח קלב, ב) כתב וז״ל:

 כשמטילין גורל ד' או ה' ויש בהן ב' שיש

 להן אותיות שוות, כגון ת', והאחרים יש

 להם מנין הפחות מזה, (היינו שלשניים

 יצא אותיות במשקל שווה וא״כ אין

 עדיפות על אחד משניהם. אך לאחרים

 יצא אות בעל משקל נמוך יותר, כגון ש'

 או ק', שב״ג). אז בטל הגורל וצריכין

 כולם להטיל גורל מחדש ואין יכולים

 השנים לומר דהאחרים כבר הפסידו

 חלקם ושנינו נטיל גורל. וראיה מרפ״ב

 דיומא דבזמן שהם שוים, הממונה אומר

 לו הצביעו והיו מטילים כולם גורל, ואף

 שאותם השנים היו קרובים מאחרים,

 עכ״ל. וע״ד המג״א הללו העיר הא״ר

 (והביאו המחצה״ש) מדברי התוי״ט הנ״ל

 ודחה דבריו לפי״ז, דשאני בפיס הכהנים

 של היתה אפשרות אחרת כי אם להגריל

 שוב לכולם, עי״ש.

 עוד כתב המג״א וז״ל: ב' או ג' שהפילו

 גורל ולמחרת בא עוד אחד, בטלה

 החלוקה, וצריכים להטיל גורל מחדש,

 כמש״כ בחו״מ סי' קע״ה ס״ג, ב' אחין

 שחלקו ובא להן אח ממדינת הים, בטלה

 החלוקה, עכ״ל.

 ב] ובשו״ת חוות יאיר (סי' ס״א) מספר

 שבחג הפורים ישב עם קהל תלמידיו

 ובטוב ליבם ביין הטילו גורל על גביע

 כסף גדול, כאשר כל אחד מהם נתן רובל.

 ״וזה מעשה הגורל: מביאים שתי קלפי

 או שני כלים ומטילים י״ב פתקים כתוב

 על כל אחד שם אחד מהם לקלפי אחת,

 ומטילין לקלפי שניה י״א פתקים ריקים,

 ועל הפתק הנוסף כתוב ״מזל טוב״.

 ותינוק או תינוקת לוקח אחד מכלי זה

 ואחד מכלי זה ועם מי שיצא ״מזל טוב״

 זכה בכוס״.

 החוות יאיר מספר שבהגרלה נעשתה

 מירמה מחמת שחוק והיתול, והוא ז״ל

 קבע שצריך לשוב ולערוך גורל מחדש.

 התלמידים עשו את הגורל שוב וליד שמו

 של אחד מהם עלה פתק ה״מזל טוב״ והוא

 זכה בגביע. לאחר ההגרלה פשפש אחד

 הנוכחים בקופסת פתקי השמות ומצא

 שהיו בה רק י״א פתקים, כאשר שמו של

 אחד מהם לא הוכנס כלל להגרלה. האיש

 שזכה בגביע פנה אל חבירו, ששמו לא

 נכלל בהגרלה, והציע לו להתחלק בגביע

 בין שניהם. אך כאן התערב הגאון בעל

 ה״חוות יאיר״ ופסק שההגרלה בטלה

 ומבוטלת, כיון שנעשתה שלא כדין.
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 ה״חוות יאיר״ מוכיח את פסקו מדברי

 הגמרא בב״ב (קו,ב) עליה הסתמך המג״א,

 שם נאמר שכששני אחים חלקו את ירושת

 אביהם בגורל ולאחר מכן הגיע אדם נוסף

 שהוכיח שהינו אחיהם, אזי ההגרלה

 בטלה למרות שהאח שהגיע כעת הסכים

 להתפשר ולהסתדר עם אחד מאחיו. וכן

 פסק הרמב״ם (נחלות י,א) והשו״ע (חו״מ

 קע״ה ג׳). הרי לנו שגורל שנעשה שלא

 כהוגן, בטל, וכ״ש כאשר הטעות נעשתה

 במעשה הגורל עצמו. החוות יאיר כותב

 כי הגורל הוא מפי שמים וכל מה שסמכו

 בתנ״ך על גורל, הוא דוקא כשנעשה בלי

 התערבות אדם ובלא התחכמות. אך ״אם

 הגורל מקולקל אין מבוא לומר שמי שזכה

 מאת ה׳ היתה זאת, הן שהקלקול ע״י

 תחבולת אנוש או בשגגה, עכ״פ הגורל

 מקולקל ומצי כל חד למימר שאילו נעשה

 הגורל כהוגן היה קיימא לי שעתי על פי

 מזלי או תפילתי״. החוות יאיר מסכם

 ואומר שבמקרה שהערים אדם והטיל שני

 פתקים עם שם עצמו לקלפי, ואדם אחר

 זכה בגורל. שגם כעת יכולים האחרים,

 ואפילו אותו חוטא בעצמו, לדרוש את

 ביטול הגורל.

 ב] ויש להוסיף בזה את דברי הגרי״ז

 בכתביו בבכורות (מז,ב) שכתב שהגורל

 מתבטל באח שבא ממדינת הים, משום

 שהאחים חלקו בגורל על דעת ששמות כל

 האחים הוכנסו להגרלה. אך כששם אחד

 מהם לא הוכנס, אף שאין זה באשמתם,

 עליהם להגריל שוב.

 ומדברי הגריז״ס ז״ל ראינו הגדרה שונה

 בדבר. והוא דאינו משום ענין סגולי

 לעניני שמים, כמש״כ החוות יאיר. אלא

 הוא כמקח טעות, שכוונתם היתה להגריל

 בצורה ובהשתתפות מספר מסוים וכעת

 השתנה מספר המשתתפים. ומ״מ נראה

 דלנדו״ד ליכא נפקותא בין הטעמים.

 דאף שמשתתפי ההגרלה לא ידעו את

 מספר המשתתפים. מ״מ זאת ידעו הם,

 שישתתפו בה רק אלו שרכשו כרטיסים

 עבור הגרלה זו, וליכא.

 ג] ולפי״ז נראה שה״ה בנדון שלפנינו.

 אנשים רבים תרמו כסף כדי להשתתף

 דוקא בהגרלה מסוימת זו של השולחן.

 אנשים אלו לא רצו את הגרלת הספה

 ונמצא שבהגרלת השולחן חסרו פתקי

 ההגרלה של אלו. גם הגרלת השולחן

 נעשתה שלא כדין, לאחר שהשתרבבו

 לתוכה פתקים אחרים, שהיו אמורים

 להיכנס להגרלה השניה ולא להגרלה זו.

 על כן נראה שמכיון ושתי ההגרלות נעשו

 שלא כדין, צריכים לעשותם שוב בין כל

 המשתתפים, וכדברי החוות יאיר.

 ד] וידידי הרב מרדכי גרטנר שליט״א

 אמר דיש לחלק, כי מאחר ומשתתפי

 הגרלת השולחן לא ידעו מראש את

 מנין המשתתפים בהגרלה. לכן המקרה

 שלפנינו שונה ממקרה ה״חוות יאיר״, שם

 השתתפו הנוכחים על דעת 12 משתתפים,

 לא פחות ולא יותר. ולכן ברור שצריך

 לעשות גורל על השולחן, שהרי לא כל

 אלו ששילמו להשתתף בו אכן השתתפו
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 בו. אך על הספה א״צ להגריל שוב, שהרי

 משתתפיו לא ידעו כלל כמה כרטיסים

 ישתתפו בהגרלה זו וממילא א״צ להגריל

 שוב את הספה.

 לענ״ד, למרות שאכן יש לחלק, עדיין

 כנים דברינו. ומפני שנכון שכאשר

 האחרים ירצו להשתתף בהגרלת השולחן

 וישלמו את מחיר ההשתתפות, לא תהיה

 כל מניעה לעשות כך. אמנם כל זה

 דוקא באופן שכל המשתתפים השתתפו

 כהוגן. אך כעת, שההשתתפות חלקם

 היתה בטעות ושלא ע״פ כללי ההגרלה

 הנורמטיביים, תתבטל ההגרלה.

 ה] לסיום אזכיר בקצרה את דברי שו״ת

 הרדב״ז (ח״א שכ״ד) שכתב שכששניים

 חלקו בגד בהגרלה ולאחר הגורל נמצא

 שאחד החלקים פגום, עליהם להגריל

 שוב, ומפני שהגורל אינו עדיף מקנין

 גמור, שאם יש בו מום חוזר המקח

 כבתחילה.

 ו] ולאחר שנתפרסמו בס״ד דברי אלו

 האירוני כו״כ להמפורסם בשם הגאון

 מהרי״ל דיסקין נ״ע, שבקטנותו הגרילו

 גורל ואחר הגורל התברר ששמו של ראובן

 הוכנס ב' פעמים לתיבת ההגרלות. וטען

 הזוכה שההגרלה לא בטלה, שהרי למרות

 ששמו של ראובן הוכנס פעמיים להגרלה,

 אכתי לא זכה הוא. ואמר המהרי״ל דיסקין

 שצריך לבטל את הגורל ולעשותו מחדש.

 שהרי אם ראובן היה זוכה בהגרלה, היו

 האחרים טוענים בצדק שאינו כדין, מפני

 ששמו הוזכר פעמיים בהגרלה. ונמצא

 ששמו של ראובן נחשב כמי שלא היה

 בהגרלה וע״כ צריך לשוב ולהגריל.

 ז] עוד האירוני למעשה שהיה בעיר

 מודיעין עילית יצ״ו במוסד תורני שהכריז

 על מגבית והגרלה על רכב, כאשר מארגני

 ההגרלה הודיעו שישתתפו בה אלף

 כרטיסי הגרלה. והנה עד שעת ההגרלה

 נותרו כ-300 כרטיסים שלא נמכרו, ובאו

 בעלי המוסד והכניסו גם כרטיסים אלו

 ע״ש המוסד עצמו. ואכן בגורל זכה המוסד

 בעצמו ברכב שהוגרל. ונראה שבנדון זה

 מסתבר שאין כל פסול בדבר זה, שהרי

 עורכי ההגרלה הודיעו שישתתפו בה אלף

 כרטיסים וכך הוי. ומאי איכפ״ל שחלק

 מהכרטיסים שהשתתפו כלל לא נמכרו,

 דסו״ס ההגרלה נערכה ע״פ התנאים.

 ודוקא בנדון דלעיל לא מועלת ההגרלה,

 משום שבתקנון לא נאמר מה הם מספר

 הכרטיסים, אלא שבהגרלה ישתתפו אלו

 שיקנו כרטיסים. וכשם שא״א להוסיף

 סתם כך כרטיסים מאנשים שלא רכשו

 כרטיסים, כך א״א להוסיף כרטיסים

 שנכנסו בטעות לתיבת ההגרלות, ופשוט

 לענ״ד.

 ח] ותופעה מצויה היא, שיש לעורר

 עליה, כאשר מוסד מכריז על עריכת

 הגרלה ומפיץ כרטיסים לסוכנים רבים,

 שמתנדבים למכור כרטיסי הגרלה.

 ופעמים רבות קורה שאדם מכר מספר

 כרטיסים, אך לא טרח לשלוח את הממון

 ושמות קוני הכרטיסים למארגני ההגרלה,

 וההגרלה מתקיימת בלא הכרטיסים הללו.
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 ולפימשנ״ת אין תוקף להגרלה באופן זה.

 והוא כמובן באופן כשתפקיד שליחת

 שמות הקונים מוטל על סוכן שנשלח

 מטעם מארגני ההגרלה וכשהקונה סמך

 עליו. אך כשהאדם קנה בעצמו כרטיס

 ולא שלח את הספח למארגנים, כנדרש.

 אזי פשוט דאיהו דאזיק אנפשיה. ומקום

 שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך.

 ט] ועם חתימת הענין אמרתי אשוב

 ואשנה פרק זה, ומצאתי ד׳ שו״ת מעיל

 צדקה (סי׳ י׳), שהביא את ד׳ המג״א הנ״ל

 וראייתו מפייס המקדש שברפ״ב דיומא,

 וכ׳ ע״ז וז״ל: ואני אומר דאינו דומה הנדון

 ההוא לראיה. דהש״ס דהתם מתחילה

 שהיו רצין ועולים, היה כדי שלא להטריח

 בגורל כמפורש שם משום דלא יבואו או

 משום אונס שינה. אבל בלא״ה אי״ז מצד

 הדין שיהיה כל דאלים גבר וקל ברגליו

 לרוץ שיזכה הוא יותר מחבריו, אלא

 שההכרח נתן כך דלא יתרשלו מלבוא.

 ולכן אם במקרה אירע להם שהיו שנים

 שווים, שע״כ צריך לפייס, למה יפסידו

 האחרים את שלהם ובמה זכו הראשונים,

 כי ההפסד שהפסידו הראשונים במרוצות

 אלו השניים לא היה כ״כ ע״פ הדין כי

 אם לתקנת המצוה, ובזה לא תפסיד אם

 לפעמים יעשו גורל במקרה כזה. אבל כאן

 הפסידו אלו שהיו להם אותיות פחותים

 בדין וביושר, ולמה יחזרו שנית לגורל,

 אחרי שכבר הפסידו זכותם, עכ״ל.

 ובהשקפה ראשונה נראה היה שרבנו

 המעיל צדקה ז״ל חולק ע״ד החוות יאיר

 והגרי״ז דסברו שבאופן שההגרלה לא

 נעשתה כהוגן, בטלה כולה. אולם אכן

 י״ל דהמג״א והמע״צ לא נחלקו כלל

 ע״ד החוות יאיר, דהחו״י איירי באופן

 שההגרלה נעשתה שלא כדין ע״י שקיפחו

 את השתתפותו בהגרלה של אחד מהן,

 או באופן שרשמו שם א׳ פעמיים ובכך

 הגדילו את סיכויי זכייתו כלפי המשתתפים

 אחרים, ומכיון שהיתה בהגרלה תרמית,

 לכן בטל הגורל. אך בנדו״ד, גם אם

 רושמי דפי ההגרלה טעו ורשמו אות אחת

 פעמיים, עדיין לא פגמו הם כלל בזכותו

 של אף אחד מהמשתתפים, שהרי כולם

 השתתפו בהגרלה כדבעי, ובסה״כ יצטרכו

 לערוך שוב הגרלה בין השניים שפתקם

 שווה. וממילא אפשר דהמעיל צדקה לא

 נחלק על החו״י בזה, והמעיין יבחר.



 שכח

 הימן ע״א

 מיצר שהחזיקו בו באי צרכניה

 במתחם צרכניה בעירנו ישנה כניסה

 מרכזית, ובצידה ישנה עליה המיועדת

 לעגלות הקניה שבצרכניה ולעגלות

 ילדים ואמותיהן הבאים לצרכניה. מאחר

 שנגנבו עגלות-קניה רבות דרך עליה

 זו, הציבה הנהלת הצרכניה עמוד ברזל

 שחסם את המעבר (וכאשר ישנו צורך

 להעלות עגלת ילדים, פותח השומר את

 מנעול עמוד הברזל). אחד מאנשי עירנו

 שבר את עמוד הברזל והצמיד פתק

 לעמוד השבור, בו נכתב: ״מיצר שהחזיקו

 בו רבים, אסור לקלקלו״. והתבקשתי

 ע״י מנהל הצרכניה, ר׳ אריה פישר הי״ו,

 לברר עם מי הצדק בזה.

 תשובה: א] ב״ק (כח,א), אמר ר' יהודה

 מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו,

 וע״כ כשדרך הרבים עברה בתוך שדהו

 ונטל את הדרך לעצמו ונטל לבני רה״ר

 דרך מעבר חדשה, הפסיד את ב' הדרכים.

 את הדרך החדשה נוטלים ממנו בתורת

 קנס, גזירה שמא יתן לעוברים ושבים דרך

 עקלתון, או דכל דרך נחשבת לעקלתון,

 דמרחיקה את הקרובים לדרך הקודמת.

 ואת הדרך הקודמת מותירים ג״כ ביד

 הרבים, דמיצר שהחזיקו בו רבים אסור

 לקלקלו. וכן בב״ב י״ב א' ושם ק' א',

 וכדלקמן.

 וכתבו התוס' בב״ב (יב, א ד״ה מצר)

 כתב: מצר שהחזיקו בו רבים אסור

 לקלקלו, היינו כשהחזיקו ברשות, אבל

 אם באין להחזיק שלא ברשות, יש למחות

 בידם ולינקוט פיזרא וליתיב, כדמוכח

 בהמניח (ב״ק כח,א), עכ״ל. וכ״כ בעליות

 דר״י בב״ב ק' א ד״כגון שהחזיקו ברשות

 ולא בגזלנות״, וכ״כ עוד מהראשונים.

 ואמנם בב״ק שם אמרי' דהאי הכי

 אמאי שלו לא הגיעו לימא ליה שקולו

 דידכו והבו לי דידי, ותי' משום דר״י

 דמיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו,

 ופרש״י: א״ה, דלאו חילוף הוא, אמאי

 שלו לא הגיעו, עכ״ל. והיינו דלפרש״י

 הקשו בש״ס אמאי שלו לא הגיעו כיון

 דלאו חילוף הוא וע״ז תי' הגמ' דאינו

 שלו משום דמיצר שהחזיקו בו רבים

 אסור לקלקלו. ונמצא דלדעת רש״י אמרי'

 האי דינא דמיצר שהחזיקו בו רבים, גם

 באופן שהרבים לקחוהו מהיחיד שלא

 ברשות, וכבר תמה ע״ז הגר״א בהגהותיו

 שם והגר״א בביאורו לשו״ע (חו״מ שע״ז)

 דדברי רש״י א״א להולמם. וצע״ג.

 ב] ובדינא דמיצר שהחזיקו בו רבים אסור

 לקלקלו פירש הרשב״ם בב״ב (ק,א) וז״ל:

 ״שהבעלים ידעו ושתקו אסור לקלקלו,



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 דודאי לרבים מחל״. והשיטמ״ק (שם)

 כ׳ בשם הראב״ד וז״ל: ״כיון דברשות

 החזיקו אסור לקלקלו, שהנותן לרבים

 כנותן לשמים, שכן העוסק בצרכי רבים

 כעוסק בצרכי שמים, ואע״פ שהוא חוץ

 מן הדין״, עכ״ל. ורבנו יונה בעליותיו

 (שם) כתב: ״ר׳ יהודה לאו מדינא קאמר

 לה, אלא אסור לקלקלו קאמר, לפי שאסור

 לצער לרבים, לקלקל מיצר שהחזיקו בו,

 כיון שהרגילו להלוך ברשות״, עכ״ל.

 ומכל זה מוכח דגדר תקנת חכמים אית

 ביה ואינו שייך לרבים בקנין גמור. דהא

 א״נ כן אין מובן לשון הש״ס ״אסור

 לקלקלו״, דמשמע דאיסור גרידא אית

 ביה ולא מעשה גזילה.

 ואמנם הראשונים בב״ב (ק,א) נקטו

 דהרבים זוכים בהמיצר ע״י קנין. דלדעת

 הרשב״ם בעינן שהרבים ישוו ויתקנו את

 הדרך במעשה ובפועל ואילו הרשב״א

 (בשיטמ״ק ובשו״ת ח״א סי׳ אלף תנ״ב)

 כתב דהרבים קנאוהו ע״י דרך הילוכם.

 ואמנם בשו״ת הרשב״א (שם) נקיט דמד׳

 הש״ס בשילהי חז״ה משמע דאפילו קודם

 הילוך, קנו ביה הרבים. (וכבר הקשו בזה

 האחרונים דמ״ש שהרבים יזכו ביה קודם

 שהחזיקו, וביארו הדבר עפ״ד הדבר

 אברהם (ח״א סי׳ י״א אות י״ח) דמספק״ל

 האם רה״ר הוי כעין שותפות או דהוי

 כהפקר לרבים, ופי׳ דהרשב״א סבר

 דרה״ר הוי הפקר לרבים, וכיון שנסתלקו

 הבעלים ממילא זכו ביה הרבים. ולכאו׳

 ד״ז תליא במחלוקת הפוסקים האם

 הפקר פוקע מידי בעלים רק ע״י זכיית

 הזוכים, ואכ״מ), וכן רבנו יונה פי׳ דקנו

 ע״י הליכה, ועי׳ ג״כ בקצוה״ח קנ״ג

 סק״ג וקפ״ט סק״א דמוכח דס״ל דבעי׳

 שהרבים יקנו את המיצר ע״י הילוכם,

 ובכה״ג דתשמישן הוא ע״י הלוכן, נחשב

 זה לקנין המועיל. וא״כ צ״ת דמחד משמע

 דמשום תקנת חכמים קאתי עלה ומאידך

 משמע דבעי׳ ביה קנין הרבים ולכאו׳ זכו

 בהקרקע ככל בעלים, וצ״ע.

 ומו״ר הגר״א ארלנגר שליט״א הקשה

 (בברכת אברהם ב״ב יב,א) דלכאו׳ מוכח

 דאי״ז מצד הקנאה, דהרי אם נתן להם דרך

 בכדי להחליף והוי הקנאה בטעות, בכ״ז

 אמרי׳ דהרבים זכו ביה, ומוכח דאין שייך

 ביה הקנאה, כיון דקנין בטעות הוא.

 וע״כ צ״ל דאה״נ ומדין תקנת חכמים

 הוא, דבמקום שהרבים כבשו הדרך

 ברשות בעלים ובמחילתם, יכולים לילך

 שם. והקנין הנצרך בזה נועד כדי לקנות

 להרבים זכות תשמישים בהמיצר, והיא

 זכות כללית לכל באי העיר וכ״א הבא

 לעיר זוכה בזה, ואמנם הקרקע שייכת

 עדיין לבעליה הראשון. ואמנם לענ״ד

 יש להדגיש שבנוסף לאיסור שאסרו

 חז״ל להבעלים ליקח המיצר בחזרה,

 כאשר הרבים משתמשים בו, יש בזה ג״כ

 קנין השתמשות לרבים, ולזה הוצרכו

 הראשונים לפרט צורת קניינם.

 ונפ״מ להילכתא במאי דכתבינן הוא

 באופן שהרבים שוב אינם משתמשים

 בדרך זו, האם הבעלים יכולים ליקח

 המיצר בחזרה לשימושם. דא״נ דזכות



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 הבעלים פקעה מהם, א״כ הוי הפקר

 ולכאו' כל הרוצה יבוא ויזכה בה. אך אם

 כמשנ״ת דהקרקע בחזקת בעליה עומדת

 והרבים זכו ביה בזכות תשמישים בעלמא,

 א״כ המיצר שייך לו וכעת שבה היא אליו

 כבתחילה.

 ג] ב״ב כו,ב. דאמר ר' יהודה מצר

 שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו, לבתר

 דנפק אמר אמאי לא איירי ליה כאן בתוך

 שש עשרה אמה כאן חוץ לשש עשרה

 אמה. ופי' התוס' (ד״ה ע״ד) וז״ל: ״ה״פ,

 כלומר כי קאמר רב יהודה מצר שהחזיקו

 בו רבים אסור לקלקלו ה״מ תוך ט״ז

 אמה, אבל חוץ לט״ז אמה מותר לקלקלו,

 כיון שמניח ט״ז אמה כדין רשות הרבים.

 ובסוף חזקת הבתים (ב״ב ס,ב) דאסר

 רבי יוחנן לאדם שכנס בתוך שלו להחזיר

 כתלים במקומן, אע״ג דאיכא רווחא,

 כדמשמע התם אליבא דר״ל, הכא איכא

 רווחא רווחא, דקאמר התם שאינו סותם

 כל רשות הרבים, אבל ליכא רווחא ט״ז

 אמה, אבל אי איכא רווחא ט״ז אמה מודה

 רבי יוחנן דמותר לקלקלו״, עכ״ל. וכוונתו

 לנאמר בב״ב ס' א' במתני' דאין מוציאין

 זיזין וגרוטאות לרה״ר, אלא אם רצה,

 כונס לתוך שלו ומוציא. ובגמ' נחלקו

 ר״י ור״ל באופן שהכניס את רשותו, אך

 לא הוציא זיזין החוצה, דלר״י שוב אינו

 יכול להחזירנו למצבו הראשון, דמיצר

 שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו, ור״ל

 ס״ל דמצי להשיב רשותו מפני שדין מיצר

 שהחזיקו בו רבים נאמר רק באופן שלבני

 רה״ר אין מעבר מרווח, אך כשהמעבר

 גדול דיו, אין דין זה שייך.

 והרמב״ם (נזק״מ יג, כז) כתב: ״מי
 שהיתה דרך הרבים עוברת דרך שדהו,

 נטלה ונתן לה מן הצד, מה שנתן נתן וזכו

 בו וזה שנטל לא זכה בו. וכמה רוחב דרך

 הרבים? אין פחות משש עשרה אמה״.

 ובשו״ע (חו״מ שע״ז) העתיק להלכה

 את דברי הרמב״ם ואמנם לא הזכיר

 עניינא ד״כמה דרך הרבים״. וכ' הבה״ג:

 ״הרמב״ם סיים שם ״וכמה רוחב דרך

 הרבים אין פחות מט״ז אמות״, ע״כ, ולא

 ידעתי למה השמיטו המחבר״. ובפ״ת

 הביא ד' שו״ת פני יהושע (ח״א חו״מ

 סי' ד) דנקיט דסברת ט״ז אמה היא סברת

 ר״ל, ואנן קי״ל דהלכה כר״י גבי ר״ל,

 אלא דכוונת הרמב״ם היא שהמוכר דרך

 הרבים צריך למכור לקונה ט״ז אמה

 יחד עמה, ובנדון זה גופא לכאו' נחלקו

 הפוסקים, עי' בתוס' ב״ב כ״ו ב' הנ״ל

 ובהגהות אשרי שם ובשו״ת הרשב״א

 ח״ג קנ״ו ובשו״ת בית אפרים חו״מ כ״ב.

 והנה יש להאיר בזה דדעת התוס' וסיעתו

 דמיצר שהחזיקו בו רבים היינו דוקא

 במקום שאין לרבים דרך מספקת של ט״ז

 אמה, יובן שפיר א״נ דדין מיצר שהחזיקו

 בו רבים הוא משום תקנת חכמים גרידא,

 ותיקנו כן דוקא במקום שהרבים זקוקים

 לזה. אך א״נ שכשהבעלים מחל על המיצר

 וכבר אינו בבעלותו, צ״ת דמאי איכפ״ל

 דלרבים אית ט״ז אמה, סו״ס אין המיצר

 שלו. אלא כמשנ״ת.

 ד] והוספה נכבדה להאי דינא כתובה



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 בשו״ת בית אפרים (חחו״מ סי׳ כ״ב),

 כמובא בפ״ת שם, ואלו דבריו: ״ע״כ לא

 איירינן דהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו,

 אלא כשנתן להם הדרך מדעתו וגמר

 בדעתו שיוחלט דרך זה לרבים לעולם,

 משא״כ בזה שלא כינס כל הבית הסמוך

 לרחוב וכו׳ והרי״ז כאומדנא דמוכח שלא

 היה בדעתו להחליט להם, רק לפי שלא

 היה צריך אליו בשעת הבנין הניחו פנוי

 עד זמן שיצטרך אליו ונשאל את גבולו

 לפי שעה לרבים דמי, ובזמן שהוא פנוי

 הוא למדרס רגל בני אדם. ובהמשך כתב:

 ״וכשיש רגלים לדבר ואומדנא דמוכח

 שאין בדעתו להפקיר גבולו לעולם, כגון

 שלא עשה בנין כלל או שהניח קצת פנוי

 בקרן זוית אחת ודעתיה עילויה לבנותו

 כשיצטרך, ש״ד לבנותו אח״כ״, עכ״ל.

ר זאת נראה פשוט וברור שמתחם  ה] לאו

 הצרכניה אינו נכלל באיסור קילקול

 המיצר שהחזיקו בו רבים. והוא מפני

 דהאי מיצר איירי במקום דמוכח מיניה

 וביה שהבעלים מחל על הליכת הרבים

 בגבולו וכד׳ הבית אפרים. אך הכא ברור

 לכו״ע שבעלי הצרכניה איפשרו רק

 מעבר זמני, וביכולתם למכור לחלוטין

 את כל המתחם ודרכיו או להפכם למטרה

 אחרת. זאת ועוד הבאנו לעיל דדעת כמה

 ראשונים ופוסקים שבמקום שרה״ר רווחי

 טובא, אין דין מיצר שהחזיקו בו רבים

 נוהג. (ויל״ע האם ט״ז אמה הוא דין

 בדווקא, מאחר דפחות משיעור זה ל״ח

 כרה״ר. א״ד דכיון דבימינו אנו מקובל

 שדרך הרבים פחותה בכל מקום מט״ז

 אמה, אזי כשישנה דרך מרווחת כדרך

 עלמא, שוב ל״א ביה מיצר שהחזיקו בו

 רבים אסור לקלקלו, וצ״ע).

 ובאמת א״צ לזה, דבנדו״ד מעבר זה כלל

 אינו משמש לדרך הרבים, אלא מעבר

 לבאי הצרכניה. וגם אם ישנם יחידים

 המשתמשים בדרך זו בכדי לעלות אל

 הבנין שמע״ג הצרכניה, הא כ׳ הפוסקים

 (עי׳ חכמת שלמה חו״מ שע״ז וע״פ)

 דבעי׳ שרוב אנשי המקום ילכו שם.

 ומסתבר שאם רוב אנשי המקום הולכים

 במעבר זה לצורך כניסתם לצרכניה

 ולא לצורך הילוכם ברה״ר, ורק יחידים

 מחשיבים דרך זו למעבר לבנין הסמוך,

 דאכתי ל״ח מיצר שהחזיקו בו רבים.

 וע״כ פשוט ששובר עמוד הברזל עשה

 שלא כהוגן, ומזיק הוא וחייב לשלם נזקו,

 ובעלי הצרכניה יכולים לסגור את המעבר

 כרצון לבבם.



 שלב

 הימן ע״ב

 הנחת אדנית פרחים המפריעה לשכנים

 שאלה: א׳ הניח בחלונו עציץ פרחים ובא

 שכנו הדר תחתיו וטען שלעיתים נושרים

 העלים והפרחים לביתו ומזיקו בטירחת

 נקיון הלכלוך. האם מצי לעיכובא.

 תשובה: א] כתב השו״ע (חו״מ קנה,

 לד): מי שעשה גורן בתוך שלו או קבע

 בית הכסא או מלאכה שיש בה אבק

 ועפר וכיוצ״ב, צריך להרחיק כדי שלא

 יגיע העפר או ריח בית הכסא או האבק

 לחבירו כדי שלא יזיקו. אפילו היתה

 הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה

 מלאכתו ומוליכה את העפר או נעורת

 הפשתן והמוץ וכיו״ב ומגיעתן לחבירו,

 ה״ז חייב להרחיק כדי שלא יגיעו ולא

 יזיקו, ואפילו ע״י רוח מצויה. שכל אלו

 כמו שהזיקו בחיציו הן. ואע״פ שהוא

 חייב להרחיק כל כך, אם הוליכה הרוח

 המצויה המוץ והעפר והזיקה בהן, פטור

 מלשלם, שהרוח הוא שסייע אותו, עכ״ל.

 ובנתיבות ביאר שכאשר האבק והעפר

 הולכים ומזיקים, נחשבים הם כאש או

 כבור המתגלגל ברגלי אדם. ולפי״ז היה

 נראה לדמות את עלי הפרחים לאבק

 ועפר, שנאסר עלינו לגרום שיתעופפו

 לכיוון בתי השכנים.

 ב] וכן נאמר בשו״ע (שם סעיף לט)

 שאסור לעשות מלאכות שאחרים ניזוקים

 מהם, ״וכל דבר שידוע שאין המערער יכול

 לסובלו, אע״פ ששאר בני אדם סובלים

 אותו, אין לו חזקה כנגד מערער זה״. וכן

 כתב הריב״ש (סי' קצ״ו, ופסק כן הרמ״א

 קנו, ב) שבני אדם חולים יכולים למחות

 על קול המפריע להם, למרות שהם אינם

 מפריעים לשאר השכנים.

ר זאת היה נראה לכאורה שאע״פ  לאו

 שאנשים רגילים אינם מקפידים על עלי

 פרחי הנוי הנושרים למרפסתם. מ״מ

 מכיון ושכנה זו מקפידה על כך וצריכה

 לנקות את הפרחים הללו שוב ושוב, אסור

 להניח אדנית ולהפריע לה עי״כ.

ם מקובל בדברים כגון דא שהנוהג  ג] אמנ

 הוא שלא למנוע דברים המקובלים בדירת

 מגורים. והיינו שדוקא כאשר הנזקים

 נעשים ע״י פעולות בלתי שגרתיות,

 כמלאכה בבית מגורים או כמגורים בצורה

 שאינה סבירה, אז יכולים השכנים למנוע.

 אך כשהנזק מגיע בצורה רגילה של

 שימושי הבית, וכגון ילדים משתוללים

 (לא בשעות המנוחה המקובלות), או

 רעש של בניית סוכה בשעות סבירות וכל

 כיוצ״ב, אין לשכנים זכות למנוע, מפני

 שעל דעת כן הגיעו לגור בבנין משותף.



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 וידועים בזה דברי החזו״א (ב״ב סי׳

 י״ג) שהתייחס לדברי הריב״ש הנ״ל

 וכתב כך: ״נראה דאין דברי הריב״ש

 אלא בעושה דבר שאינו עיקר דירה,

 כמו בעושה אריגה וכיוצ״ב, שאין זה

 מצוי בכל אדם ולא ברוב בני אדם. אבל

 אם עושה דברים שרוב בני אדם עושים,

 ולפעמים תשמישן ודיבורם משמיע קול

 שמפריע את החולה, אינו יכול הניזוק

 למחות אף אם החולה קדם. ורשאי אדם

 לבנות בית אצל חבירו ולהכניס את

 העוללין והיונקים שצועקין בלילה, ואין

 החולה יכול לעכב עליו, דהרי אינו חייב

 לצאת מדירתו, עכ״ל החזו״א. ועי׳ בזה

 בס׳ מנחת צבי (ח״א סי׳ י׳) שרשאי אדם

 לנהוג בדירתו בדרך המקובלת במדינה

 ובאזור, למרות שהשכנים מתלוננים. ועי׳

 ג״כ חזו״א (ב״ב י״ג סק״כ) שבימינו א״א

 למחות על ריח היוצא מבית הכסא, כיון

 שמקובל שכולם בונים בית הכסא.

 ולפי זה היה רק מקום לדעת האם הנחת

 פרחי נוי באדנית נחשבת למנהג מקובל

 בעולם ושעל דעת כן קונים האנשים

 דירות בבנין משותף. וכמובן שמדובר

 בפרחים נורמליים ולא בסוג פרחים

 מיוחד, המפריעים באופן לא מקובל. אם

 כן ראוי לשאול דיין המתמחה בחו״מ

 האם אכן הצבת פרחים נחשבת לשימוש

 מקובל, וא״כ אין לשכנה זכות טענה.

 ד] ומאחר שלא הגעתי להוראה כלל,

 עדיין יש עמדי מקום ספק. דאפשר

 ושאני קול וריח שאינם מזיקים גמורים,

 אך באבק ועפר הדין יהיה שונה. שאף

 שמדיני הרחקת נזיקין א״א למנוע לנהוג

 כדרך העולם. מ״מ כשהאבק והעפר, וכן

 עלי הפרחים, יזיקו לשכנים, הרי זה מזיק

 ממש, (אם נגדיר שליכלוך שכזה נחשב

 לנזק).

 ואולי אפשר להתיר הדבר עפמש״כ

 בשו״ע (קנה, לב) ש״מי שהיה לו אילן

 בתוך שדהו קרוב לבור חבירו, אין בעל

 הבור יכול לעכב עליו ולומר לו הרי שרשי

 האילן נכנסים לבור שלי ומפסידין אותי.

 שזה נזק הבא מאליו לאחר זמן ובעת

 שנטע אינו מזיקו, וכשם שזה חופר בתוך

 שלו כך זה נוטע בתוך שלו״, עכ״ל. וכתב

 הסמ״ע (והסכים עימו הנתיבות) דהכא

 פטור בעל האילן מפני שבעל האילן נטע

 רק את האילן ולא את השורשים שבאו

 לאחר מכן ממילא. ולפי״ד י״ל שיש שפיר

 להקל להניח אדנית פרחים, כאשר החשש

 הוא שהפרחים והעלים שיפרחו לאחר

 מכן (ולא היו באדנית בשעת הנחתה),

 יזיקו את השכנים. והגר״י פרנקל אמרני

 דכמו״כ יל״ע בפרחים עצמם גופא, שכעת

 חיים הם ופורחים יפה ואינם נושרים.

 ורק לאחר עונת הפריחה ייהפכו לפרחים

 נובלים ואז ינשרו למרפסת השכנים.

 דאפשר וגם כה״ג דמיא לפרחים שלא

 מצויים כעת כלל באדנית, וצ״ע. (ועי׳

 ג״כ הגהות מימוני פ״י דשכנים סק״ה).



 שלד

 הימן ע״ג

 דו״ד בתוקף ״חברי מועצת העיר
 כ״שבעת טובי העיר״

 יש לדון בגדר סמכות נבחרי הציבור

 שבמועצה או בעיריה המקומית, שנבחרו

 ע״י הציבור החרדי שבעיר, האם יש תוקף

 להחלטותיהם כדין שבעת טובי העיר.

 א] כוחם של שבעת טובי העיר:

 ״שבעת טובי העיר״ הוזכרו בגמרא

 כשלוחי הציבור ופרנסיו, מתקני תקנותיו

 והקובעים את דרכי ניהול העיר (עי'

 מגילה כ״ו, א'). ועי' שו״ת הרמב״ם סי'

 רע״א ששבעה לאו דוקא, (טור חו״מ

 י״ג וברמ״א). בכוחם להתנות על שערי

 העיר ומחירי השוק שבו, שכר הפועלים

 וקנסות, מחילת רשות הרבים ואף לצורך

 היחיד, קופת הצדקה של העיר, מיסים

 שונים, הפקעת קדושת ביהכנ״ס, ידם כיד

 עניים, מחליטים הם על פריעות חובות

 שונים ומפקחים על צרכי בני העיר (כל זה

 כמובא בארוכה בש״ס ופוסקים). מצאנו

 בספרי רבותינו מצוקי ארץ משפטים

 מופלאים על תוקפם של ז' טובי העיר

 (״ומי שנתמנה פרנס על הציבור הרי הוא

 כאביר באבירים״ - מרדכי ב״ב רנ״ז,

 סמ״ע חו״מ ב') וכתבו שכשם שגדולי

 הדור יכולים להפקיע ממון ולגזור ולתקן

 על ענייני הדור כולו, משום שבני הדור

 סומכים עליהם, כך יכולים לעשות ז'

 טובי העיר (שו״ת ר״א מזרחי סי' נ״ז בשם

 הרמב״ן), והרשב״א (ח״א סי' תרל״ז)

 כתב שכשפועלים כחוקי המקום הרי הם

 כמלך ממש.

 וכתבו הפוסקים שמכיון וז' טובי הרוב

 חשובים רוב ובאים מכח רוב בני העיר,

 הרי שבכוחם לקבוע תקנות גם על המיעוט

 (עי' שו״ת הרא״ש, שו״ת רא״מ הנ״ל.

 מרדכי ב״ב תפ״ב. שו״ת מהר״ם אלשיך

 נ״ט ועוד). ולהלכה נפסק שטובי העיר

 דינם כבית דין הגדול ויכולים לפעול

 בעיר כפי המנהג כרצונם (רמ״א חו״מ

 ב'), ״ואין להשגיח על צעקת איזה אנשים,

 כי פקוח הרבים דוחה הכל״ (שו״ת דברי

 חיים חו״מ נ״ח), ויש בענין פרטי דינים

 שונים ורבים ואין כאן המקום לפורטם.

רת טובי העיר: כתבו הראשונים  ב] בחי

 שנהגו בקהילות למנות נציגים על צרכי

 הציבור לפרק זמן קצוב. כאשר בחלוף

 הזמן מוחלפים הם באחרים (עי' ב״י או״ח

 סי' נ״ג ושו״ע שם). באופן בחירתם כתבו

 הפוסקים שבעלי הבתים בעיר המשלמים

 מיסים יקבלו על עצמם בחרם שכל אחד

 יאמר דעתו לשם שמים ולתקנת העיר,



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 [והמסרב לומר כן בטלה דעתו]. ואלו

 בוחרים את נציגיהם והנציגים נבחרים

 ע״פ הרוב (עי׳ שו״ת מהר״ם בירב, שו״ת

 מהר״י מינץ סי׳ ז׳, דרכי משה ורמ״א

 חו״מ קס״ג). בצורת הבחירה השתנו

 המנהגים והצורות, כפי המובא בפנקסי

 קהילות יהודיות רבות, ואכמ״ל.

ר הנציגים נבחרו ע״י המלכות, יש ש א  כ

 בכך לדעת רבים דין דינא דמלכותא דינא,

 [ודעת רוב הפוסקים שזהו רק בחו״ל ולא

 בארץ ישראל. וכבר התפרסם ד׳ פוסקי

 זמנינו שהלום אין בארץ ישראל כלל

 דינא דמלכותא דינא ואין לצרף זה אפילו

 כסניף]. אך כשהקהל מינה אותם ג״כ ע״י

 הצבעתם, שפיר נחשבים הם לטובי העיר,

 (עי׳ שו״ת חיים שאל ח״א סי׳ ל׳).

 ג] סיעות שנבחרו ע״י מיעוט: הנה

 להמובא לעיל שבחירת טובי העיר

 נבחרים ע״פ רוב הקהל. א״כ סיעות

 שנבחרו ע״י מיעוט בני העיר לכאו׳ לא

 ייחשבו לטובי העיר, אף באופן שיצטרפו

 לניהול הקואליציה המקומית. שהרי רוב

 בני העיר לא רצו בהם כנציגיהם. אולם

 יש לדון דשמא גם חברי סיעות המיעוט

 נחשבים לטובי העיר עפ״ד מהר״ם אלשיך

 (סי׳ נ״ט) שכתב שעיר שיש בה מספר בתי

 כנסיות, אזי שולחים ממונה מכל קהילה

 וקהילה בעיר והם טובי העיר. והחזו״א

 (חו״מ ב״ב ד׳, ט״ז) כתב שבכרך גדול

 בוררים יחידים מכל קהילה וביהכנ״ס

 והנבחרים יש להם דין בני העיר, ומתוכם

 נבחרים טובי העיר ודינם כנבררים מכל בני

 העיר. וכ׳ החזו״א שיש לקבוע ולהסכים

 על מספר בני אדם הצריכים לבחירת נציג

 אחד וסידור העודפים ע״פ הנקבע, ובזה

 נחשבים לנבחרי הציבור כולו. ועי׳ שו״ת

 דברי ריבות (סי׳ רכ״ד) ושו״ת חת״ס

 (חו״מ קט״ז) שנהגו להעמיד פרנסים מכל

 החוגים ושכבות הציבור. ולפי״ז י״ל דגם

 נציגי קהילות המיעוט נחשבים לטובי

 העיר, כיון שנבחרו לתפקידם על ידי

 קהילות שלמות שרצו בהם לנציגיהם.

ם נראה דכל דברינו אינם נכוחים  ד] אמנ

 וקשורים כלל להנוגע למועצות ועיריות

 מונציפאליות שבמקומותינו, ומכמה

 וכמה סיבות: א] יל״ע האם באופן שלא כל

 בני העיר מימשו את הצבעתם, אזלי׳ בתר

 רוב המצביעים. וא״נ שאכן צריך לצרף

 הצבעת אלו שלא הצביעו, צריך למינדע

 האם ישנו רוב מוצק לטובת הנבחרים

 הנוכחיים. ואף א״נ שכן הוא, אכתי

 צריך להסיר הצבעת הנשים, אשר כנודע

 מד׳ הפוסקים אין להם לבחור הנציגים,

 וכנתבאר בס׳ ויואל משה בארוכה. ויש

 חולקים וסוברים שנשים כשרות לבחור

 ואכמ״ל. ולכל זה יש לצרף את אי הצבעת

 אלו היכולים להצביע ע״פ תורה (וכגון

 המתגוררים בעיר י״ב חודש, שדינם כבני

 העיר לכל דבר) אך לא הצביעו משום

 שהחוק הישראלי אסר עליהם להצביע

 מסיבות שונות. ב] נציגי המועצה לא

 נשלחו על ידינו להיות טובי העיר, ע״פ

 הכח שנתנו חז״ל למינוי נעלה שכזה,

 ואנו שלחנום לשם לנהל צרכי המועצה

 בלבד, מבלי להתחייב מאומה מלבד
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 אשר יכפה עלינו החוק. ג] בשונה מ״ועד

 הקהילה״ שנבחרו ע״פ רצון הקהל, הרי

 שאת הצורך ויציקת התוכן בבחירת

 חברי המועצה, יצקו משרד הפנים וחוקי

 הממשלה, שלא ברצון חכמים או בסגנונם.

 ד] יצירת רשימת הרוב נוצרה מעירוב של

 רצונות שונים של קהילות שונות, מבלי

 שכאו״א מהמצביעים אכן רוצה בבחירת

 כל אחד מהנציגים. אלא שכל חוג וקהילה

 רצה במספר נציגיו שלו ומשו״כ הצביע

 הוא לרשימה זו, שע״י בחירתו ייבחרו גם

 הנציגים שחפץ בהם. נמצא שכל בוחר

 הצביע לרשימה רק בשביל נציגיו שלו

 ולא בשביל השאר. ה] הנציגים כבולים

 לסעיפי חוקי המדינה ולא תמיד לחוקי

 התוה״ק. כך שמלבד זה שהבחירות עצמם

 מבוססים על חוקי המדינה, הרי שכל דרך

 התנהלותם היא על פי חוקים ומשפטים

 בל ידעום.

 סוף דבר נראה שאף כשחברי המועצה

 שומרים תורה ומצוות ונשמעים לדעת

 תורתנו הקדושה באורח חייהם הפרטיים,

 אין להם דין של ״טובי העיר״ ומתפקידם

 רק לנהל את ענייני העיריה ותו לא.



 שלז

 עניני יורה דעה ^*״
 סימן ע״ד

 נדרי צדקה בתרומה בכרטיס אשראי

 נבוא לדון האם התורם צדקה דרך כרטיס

 האשראי, וכעת רוצה לבטל תרומתו או

 לשנותה לצדקה אחרת. האם יכול לעשות

 זאת מדין ״נדרי צדקה״ ומדין ״הגיע ליד

 גבאי״. ובזה נברר דין ״הגיע ליד גבאי״

 ואופניו, והמסתעף לדיני ביטול התרומה

 באופנים שונים.

 א] בר״ה ו׳ א׳ אמרי׳ גבי צדקה ד״בפיך״

 זו צדקה, וע״כ אמרי׳ דאמירה לצדקה

 מחייבתו ליתן הממון לצדקה, והרמ״א

 (יו״ד סו״ס רנ״ח) כ׳ דאם חשב בלבו ליתן

 איזה דבר לצדקה, חייב לקיים מחשבתו

 ואין צריך אמירה, אלא דאם אמר כופין

 אותו לקיים. וי״א דאם לא הוציא בפיו

 אינו כלום, והעיקר כסברא הראשונה.

 וראה בשו״ע הגר״ז (מכירה ומתנה

 ד׳). וע״כ כ׳ השו״ע (יו״ד רג,ד ורנז,ד)

 שהפוסק ממון לצדקה יאמר ״בלי נדר״,

 והש״ך (רד,ד) כ׳ שצריך לומר בפירוש

 ״בלי נדר״ וכן בשל״ה (שער האותיות

 אות ר). והרוצה לבטל קבלתו, צריך

 התרה ככל נדרים, כמש״כ השו״ע (רנח,ו)

 ומ״מ אין לחכם להתיר נדרו, משום הפסד

 עניים, כמש״כ בשו״ת הרדב״ז (ח״ד סי׳

 אלף רד-קלד), או משום דבעי׳ פתח או

 חרטה, ואין ראוי לאדם להתחרט על

 מצוה שכזו, כמש״כ בשו״ת הרלב״ח (סי׳

 ד). וע״ע בחכמת אדם (כלל ק׳ סימן ו׳)

 ובשו״ת מהרש״ם (ח״א סי׳ סז) ובשו״ת

 בית יצחק (יו״ד ח״ב סי׳ ע״ח), בשו״ת

 אמרי יושר (סי׳ ס״ז) ובשו״ת מנחת יצחק

 (ח״ב סי׳ ל״ט).

 ב] ונביא בזאת בפירוט דין ״הגיע ליד

 גבאי״, וכדלהלן: ב״ק לו,ב. אמר ליה

 ההוא גברא הואיל ופלגא דזוזא הוא לא

 בעינא, נתביה לעניים. הדר אמר ליה

 ניתביה ניהלי, איזיל ואברי ביה נפשאי.

 א״ל רב יוסף כבר זכו ביה עניים, ואע״ג

 דליכא עניים, הכא אנן יד עניים אנן,

 ופרש״י: ״רב יוסף הוה גבאי, בשלהי

 החובל (צג,א)״.

 ובתוד״ה יד עניים כ׳: ״וא״ת בלא

 יד עניים נמי מחייב צדקה באמירה,

 כדדרשינן בפ״ק דר״ה בפיך זו צדקה.

 וי״ל דכמו שאין אדם מקדיש דבר שלא

 בא לעולם, ה״נ אין אדם נותן צדקה דבר

 שלא בא לעולם, וכשאמר ניתביה לעניים

 הוי זה החוב כמו שלא בא לעולם, וכן

 אם היה אומר נתביה להקדש לא היה

 הקדש קונה. ונהי שאם היה אומר חוב זה

 לכשיבוא לידי אתנהו להקדש או לצדקה,

 דומה שמתחייב מטעם נדר. אבל זה לא

 אמר כן, אלא אמר תנהו לעניים ולא נדר״,
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 עכ״ל. והיינו דלהתוס' כיון דהתחייב על

 דבר שלא בא לעולם לא חשיב כנדר ולהכי

 בעי' להא ד״יד עניים אנן״. והרי״ף (שם

 יח,א מדפי הרי״ף) כ' בדומה לזה, וז״ל:

 ״דהאי דאיצטריך רב יוסף הכא למימר

 ואע״ג דליכא עניים הכא דליזכו ביה, אנן

 יד עניים אנן. דאלמא אי לאו הכי הוה

 מצי למהדר ביה, לאו משום דדין עניים

 כדין הדיוט דמי, אלא משום דההוא פלגא

 דזוזא לאו ברשותיה הוה קאי דהא לא אתא

 לידיה, כדאמרי' אמר רב כל ממון שאינו

 יכול להוציאו בדיינים והקדישו אינו

 קדוש וכו', ושמעינן מינה דבמטלטלין

 אפילו ממון שהוא יכול להוציאו בדיינין

 והקדישו אינו קדוש, ומשו״ה א״ל רב

 יוסף אנן יד עניים אנן, דלא גרע מדינא

 דהדיוט דקני במעמד שלושתן, אבל מידי

 דאתי ברשותיה ואמר הרי הוא לעניים,

 כבר זכו ביה עניים ולא מצי למיהדר ביה

 כדאמר ״בפיך״ זו צדקה״, עכ״ל הרי״ף.

 והיינו דהחסרון בנדו״ד הוא מפני דאינו

 ברשותו, הגם דיכול להוציאו בדיינים.

 ובעל המאור שם הביא לד' רב האי גאון

 דפליג ע״ד הרי״ף וס״ל דדין אינו ברשותו

 הוא דוקא במסרב ליתן לו, אך לא בנדו״ד.

 דאם לא כן הוא, אזי אף ע״י מעמד

 שלושתן לא קני בהקדש וק״ו בהדיוט.

 ופי' רב האי ז״ל דאע״פ דע״י ״בפיך זו

 צדקה״ נילף דהאומר ליתן לצדקה חל

 נדרו, ועובר ב״בל תאחר״ אם לא שילם

 נדרו, מ״מ בי״ד לא מצו למיעבד ליה

 מאומה, ורק אחר דקני במעמד שלושתן

 מצי בי״ד לאפוקי ממונא מיניה. ואמנם

 הרמב״ן במלחמותיו כ' דודאי דאין אדם

 יכול להקדיש דבר שאינו ברשותו, אף

 שמחזיקו אינו מסרב ליתן לו הממון,

 והוכיח כן בכו״כ ראיות. ולדבריו בדעת רב

 האי י״ל דכיון ״דהאי גברא לאו אקדושי

 אקדשה, מדלא קאמר תהא לעניים, אלא

 נודר הוא שאמר עלי ליתן סלע שחייב לי

 בנזקי לעניים ויתננה המזיק להם ואינה

 קדושה ביד המזיק כלל, לפיכך מן הדין

 היה יכול לחזור בו. אלא כיון שאמר

 במעמד רב יוסף למזיק תננה לעניים, קנו

 ואין יכול לחזור בו וכו', אבל מעולם לא

 עלה על דעת חכם שיוכל אדם להקדיש

 דבר שלא זכה בו״, עכ״ד.

 והתוס׳ הנ״ל הביאו לדעת ר״ח, וז״ל:

 ״ור״ח פירש שזה לא היה רוצה לחזור בו

 מן הצדקה, אלא היה רוצה ללוותו לפי

 שעה ולהחזיר אחר לעניים תחתיו. וא״ל

 רב יוסף דיד עניים אנן וזכינן בו במעמד

 שלושתן. ואמרינן בפ״ק דערכין (ו,א)

 האומר סלע זו לצדקה, עד שלא בא ליד

 גבאי מותר לשנותו, משבא ליד גבאי אסור

 לשנותו״. והנה בפשטות כוונת הר״ח דגם

 לולי מעמד שלושתן התחייב לשלם נדר

 הצדקה, ומעמד שלושתן הועיל דגם א״א

 לשנותו. וכן הבין הבעל המאור בדעת

 רבנו חננאל וכ' דהרי״ף פליג עליו, דהא כ'

 דהכא לא חל הנדר, כיון דהוי דבר שאינו

 ברשותו. ואמנם הרמב״ן במלחמותיו ס״ל

 דהרי״ף והר״ח ז״ל לא נחלקו אהדדי,

 אלא דגם להר״ח א״א להקדיש ולנדור

 בדבר שאינו ברשותו, אלא דהר״ח הוסיף

 ואמר דאחר שנקנה במעמד שלושתן, א״כ
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 גם לא מצי לשנותו לצדקה אחרינא.

 ולענ״ד נראה דהכי מדוקדק בלשון

 הרי״ף, דאחר שהביא את דבריו דלא חשיב

 לדבר שאינו ברשותו ולהכי לא הוקדש,

 הביא לדברי הש״ס בערכין דמותר לשנות

 מצדקה לצדקה, אך בהגיע ליד גבאי א״א

 לשנותה, והיינו דהר״ח בא להוסיף ולזה

 הסכים הרי״ף עימו.

 ואמנם רבינו אפרים (עה״ג שם) כ׳

 לפקפק בזה, דאם כהנ״ל אזי גם במעמד

 שלושתן לא קני, וכ׳: ״ומה היכא דאית

 ליה לראובן מנה גבי שמעון וקאמר ליה

 באנפי לוי מנה שיש לי בידך הקניא ללוי

 דליזכה ליה ליהודה, לא קני ליה יהודה.

 הכא דלא אמר אלא ליתבו לעניי, לא

 כ״ש דלא קנו עניי ולא זכי להו רב יוסף״.

 וע״כ פי׳ רבנו אפרים דהכא מיירי שכבר

 מטא האי פלגא דזוזא ליד רב יוסף,

 וקאמר ההוא נחבל דהוא עצמו עני,

 וע״ז השיב לו רב יוסף דכבר זכו ביה

 שאר עניי, עי״ש. וכן הביא הש״ך סי׳

 קכ״ו להקשות בשם סה״ת. ועי׳ בדברי

 הרא״ה בשיטמ״ק והריטב״א בקידושין

 דהוכיחו מהכא דמועיל לזכות במעמד

 שלשתן לאדם אחר. והמרדכי הקשה על

 שיטת הר״ח דמה מועיל הא דזכה רב

 יוסף לעניים מדין מעמד שלשתן, מ״מ

 אכתי לא בא הכסף לידו ואין כאן בא לידי

 גבאי. והיש״ש בסוגיין השיב דכיון דהיה

 עכ״פ קנין המועיל גם בהדיוט, שוב אינו

 יכול לחזור וללוותו שלא מדעת זה שזכה,

 דפשיטא דאין העניים גרועים מהדיוט

 דעלמא (והיינו דלהיש״ש חל קנין מעמד

 שלשתן, ודלא כרבנו אפרים).

 ועי׳ קה״י (ב״ק סי׳ כ״ח) שביאר

 מחלוקת המרדכי והיש״ש, ע״פ מחלוקת

 הראשונים בענין צדקה לעניים אי איכא

 דינא דאמירה לגבוה כמסירתו להדיוט

 היינו דבמאמר ה״ז לצדקה נתפס הסלע

 ונקנה לעניים כבהקדש, א״ד דמדין

 ״בפיך זו צדקה״ נלמד רק דמתחייב

 לקיים דברו מדין נדר, אך גוף הסלע לא

 נתפס להתהוות ממון עניים, עי׳ ש״ך

 חו״מ סי׳ ס״ו סק״ב ובתומים שם סק״ב

 ובקצוה״ח סק״ב ובמחנ״א הלכות צדקה

 סי׳ ב. ועי׳ תוס׳ ערכין ד״ו ד״ה עד בשם

 רבנו ברוך ודעת התוס׳. ולהסוברים

 דבאמירת הרי״ז לצדקה נתפס גוף הסלע

 ונעשה ממון עניים וכבר קנאוהו וזכו בו,

 א״כ הא דרשאי ללוותה כ״ז שלא בא לידי

 גבאי צ״ל שהוא מענין תנאי ושיורא, דאנן

 סהדי דאדעתא דהכי שיהיה בידו ללוות,

 הקדישה, וממילא שפיר הקשה המרדכי

 דמה מועיל הא דהיה קנין מעמ״ש, הלא

 גם באמירה בעלמא ג״כ נקנה לעניים

 ואפי״ה מותר ללוותה כל זמן שנמצאת

 תח״י, ורק במסירה לגבאי מסתלק לגמרי

 מכל זכותו. אך בשיטת הר״ח נראה

 דאמירה לצדקה לא הוי קנין, אלא יש בו

 ענין נדר וקבלה ליתנם לעניים, ומותר

 לשנותה כיון דהוא עדיין ממונו, ואת

 חיוב נדרו מצי לקיומי בממון אחר. אבל

 שקנו במעמ״ש שוב א״א ללוותה דכבר

 קנאם וא״א ליקח ממון חברו ללוותו שלא
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 מדעתו, עיש״ע. וע״ע בחדושי הגר״ח

 (מכירה פכ״ב).

 והטושו״ע כ' (בסי' רנ״ח) דהנודר

 לצדקה, אינו יכול לחזור בו אא״כ נשאל

 לחכם והתיר לו, ואם הגיע ליד הגבאי,

 אינו יכול להישאל עליו. ועוד כ' דהאומר

 חוב שיש לי ביד פלוני יהיה לצדקה, אם

 אמר כן בפני בע״ח ובפני הגבאי וכו' זכה

 בו הגבאי מדין מעמד שלשתם והרי הוא

 צדקה ואינו יכול לחזור בו ואסור לשנותו,

 וכ' הב״י דפסקינן כהתוס' והר״ח,

 דהרא״ש כ' דשניהם אמת, ואף דהמרדכי

 פליג ע״ד הר״ח. ועי' ש״ך רנ״ח סקי״ח.

 ג] והדרן לנדו״ד: הנה באופן שחברת

 האשראי העבירה כבר את סכום הצדקה

 לקופת הצדקה, א״כ חברת האשראי ודאי

 שאינה יכולה להתחרט, כיון דהוי ממון

 גמור שהגיע ליד גבאי, ואילו הלקוח

 שביקש להעביר את הסכום יתחייב

 לחברת האשראי את הסכום שהעבירה,

 מדין קנין ערב (קידושין ו' ב', אמר רבא

 תן מנה לפלוני ואקדש אני לך מקודשת

 מדין ערב, ערב לאו אע״ג דלא מטי הנאה

 לידיה קא משעביד נפשיה, האי איתתא נמי

 אע״ג דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא

 ומקניא נפשה). ואמנם כאשר הלקוח נתן

 הוראה לחברת האשראי להעביר סכום

 לקופת הצדקה, אך חברת האשראי עדיין

 לא העבירה את הסכום, א״כ לית ביה

 ״הגיע ליד גבאי״ כיון שחברת האשראי

 אינה חייבת ללקוח ממון, כי אם מלוה

 היא מממונה שלה למי שהלקוח ביקשה

 לתתו, וכל עוד לא נתנה את הממון, לא

 חל כאן שום חוב שהוקנה לעניים וממילא

 ל״ח כהגיע ליד גבאי. וכדקי״ל בשו״ע

 (חו״מ קכו,ב) ד״בד״א כשהיה לראובן

 מנה ביד שמעון. אבל אם לא היה לו מנה

 בידו, אלא שא״ל תן מנה ללוי בשבילי

 ואפרענו לך, לא קנה, וכל אחד משלשתן

 יכולין לחזור בו״.

 ואמנם גם באופן שישנו הסדר שהלקוח

 מפקיד סכום כסף לחברת האשראי,

 והחברה מאשרת כל עסקה שתיגבה מתוך

 סכום זה, וא״כ חשוב כחוב, ולכאו' יהני

 ביה דינא דהגיע ליד גבאי משום מעמד

 שלשתן. זה אינו, כיון שעסקאות אלו אינם

 נעשים בפני בעלי חברת האשראי (הבעל-

 חוב) אלא ע״י פעולת מחשב, ואנן קי״ל

 דקנין מעמ״ש לא מהני ע״י הכתב וע״י

 שליח, עי' שו״ע שם סעיפים כ-כא. דכיון

 דקנין מעמ״ש הוא הלכתא בלא טעמא,

 כבגיטין י״ג ב', הבו דלא לוסיף עלה.

 וזאת ועוד שבד״כ פעולת ההתקשרות של

 ארגוני הצדקה לחב' האשראי מתבצעת

 לאחר סיום ההתקשרות עם התורם (ואינו

 כעיסקה רגילה, בה הלקוח צריך לחתום

 ולאשרר את העיסקה, לאחר אישור

 חב' האשראי) וממילא אין כאן מעמ״ש

 מבחינה מציאותית. ומקום שאמרו לקצר

 אינו רשאי להאריך.

 ד] ובאופנים שע״י מסירת מספר כרטיס

 האשראי חל קנין המועיל בהדיוט (ועי'

 במש״כ במק״א בגדרי קניני כרטיס

 אשראי), א״כ חיובו ככל דיני קנינים



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 וא״א להישאל עליו, ועי׳ צדקה ומשפט

 פ״ו ס״ק כ״ב.

 ה] והנה עד כה עסקנו בנדון ״הגיע ליד

 גבאי״ שבזה ל״מ שאלה וחזרה, אך ודאי

 דהתורם צדקה דרך כרטיס אשראי הוי

 נדר לצדקה ואם רוצה לבטל נדרו יצטרך

 להישאל עליו, וכמש״כ באות א׳, דהא

 אמירתו מחייבתו, ככל האומר דממון זה

 לצדקה. ועי׳ צדקה ומשפט (פ״ד ס״ק

 מ״ה) בדין הכותב ש׳יק לצדקה ועדיין

 לא מסרו, דלהפוסקים דהגומר במחשבתו

 לתרום מהני מחשבתו וחייב ליתן

 לצדקה, א״כ חייב ליתן בכח מחשבתו,

 וכ״כ מרן שליט״א בדרך אמונה פ״ח

 בשם המהרש״ם. אך לענין עצם כתיבת

 הש׳יק יל״ע האם נחשב לנדר, עי״ש.

 ובצדקה ומשפט כתב בסו״ד שיל״ע האם

 כשכותב את הש׳יק ולא מסרו, האם הוי

 נדר או לא, ומ״מ ודאי דאחר שמסרו,

 ואפי׳ בש׳יק דחוי, יש בו התחייבות עפ״י

 מנהג המדינה וא״א לחזור ולבטל הש׳יק,

 וה״ה בחתימה על ״הוראת קבע״ לנכות

 מחשבונו בבנק עבור צדקה שדינו כש׳יק

 וכל שמסר ליד גבאי א״א לחזור בו.

 ונראה דגם ע״י הוראה בכרטיס אשראי

 א״א לחזור בו, ועדיף מש׳יק, כיון שאינו

 יכול לבטלו.

 ו] ויל״ע בנותן תרומה או בהמוסר חובו

 בפני ״הרבנים המקבלים״ את הצדקה,

 שאינם גבאי הצדקה המחלקים את

 הממון, אלא רק מקבלים את התרומות

 ומעבירים אותם אח״כ ליד הגבאים, האם

 נחשבים כ״יד עניים״. ועי׳ בזה בפ״ת

 יו״ד רנ״ח ס״ק ט׳ ובמש״כ בשם הנובי״ת

 דספק האו״ת אינו שייך בגבאי שאינו

 קבוע אשר יכול הוא לעשות כעת בצדקה

 כפי רצונו ולחלקם למי שירצה, ומשמע

 מדבריו דגדר גבאי, לכה״פ לדעת האו״ת,

 הוא דוקא זה שיש לו טובה״נ לחלק

 הצדקה כפי רצונו וע״כ אין לו דין שליח,

 אך לא באופן אחר. וע״ע צדקה ומשפט

 (פ״ד ס״ק כ״ב). דון מינה ואוקי באתרא.



 שמב

 הימן ע״ה

 תרומת אשה בכרטיה אשראי

 ארגון חסד פירסם על מגבית צדקה

 במגזר שאינו שומר תומ״צ, ואשה

 א׳ התקשרה ותרמה סכום כסף גדול

 בכרטיס-אשראי, האם מותר לקחת את

 תרומתה. ובזאת נבוא בדין תרומת אשה,

 ותרומתה דרך כרטיס אשראי, והמסתעף

 לנדו״ד.

 תשובה: א] כ' השו״ע (יו״ד רמח,ד):

 ״גבאי צדקה אין מקבלין מהנשים

 ומהעבדים ומהתינוקות אלא דבר מועט,

 אבל לא דבר גדול שחזקתו גזול או גנוב

 משל אחרים, וכמה הוא דבר מועט,

 הכל לפי עושר הבעלים ועניותם. וה״מ

 בסתמא, אבל אם הבעל מוחה, אפילו כל

 שהוא אסור לקבל מהם״. ובפתחי תשובה

 הביא לדברי הנובי״ק (חיו״ד סי' ע״ב)

 שכתב דאם אמרה שנתנה בשליחות בעלה

 וברשותו, נאמנת. ובתשובות נודע ביהודה

 תניינא (חיו״ד סי' קנ״ח) נשאל בדין אשה

 היודעת שבעלה מקמץ בנתינת צדקה

 ואינו נותן לפי ערכו, והיא נושאת ונותנת

 בתוך הבית ומחלקת צדקה לפי העושר,

 ויודעת שבעלה מקפיד, האם מותר לקבל

 ממנה צדקה. והשיב דגזל גמור הוא

 וחלילה לקבל ממנה. ואף שבי״ד כופין

 על הצדקה, מ״מ מי שם האשה לשופטת

 ואשה הרי פסולה לדון, וגם לבי״ד אין

 רשות ליקח ממנה בלי ידיעתו. אולם ביד

 אברהם ובערוה״ש הביאו לד' היש״ש

 בב״ק בשם הראב״ן דהאידנא מקבלין מן

 הנשים אפי' דבר מרובה, משום דרגילות

 לישא וליתן, וכאילו מינו אותן בעליהן

 לשלוחין. אך בשו״ת שבט הלוי (ח״ה

 סי' קל״ב אות ו') הרבה לפקפק בהיתר

 זה, שלדעתו אין הוכחה מד' המהרש״ל

 ביש״ש דסתם אשה בזה״ז נחשבת

 כאפיטרופסת בעלה וגם אין השכל מחייב

 כן. ואף שהרמ״א (חו״מ סי' ס״ב) כ'

 דסתם נשים נקראו נושאות ונותנות בחלק

 הבית, מ״מ אפי' א״נ כן עדיין י״ל דאי״ז

 בגדר אפוטרופסות שיכולה לעשות בכסף

 כאוות נפשה. וכן בכנה״ג (חו״מ סי'

 ס״ב) נקיט דפליגי בזה גדולי הדורות,

 דלהמהרשד״ם (אבהע״ז סי' ל״ב) כל

 הנשים נקראו נו״נ בתוך הבית בזה״ז

 ודעת מהר״א ששון (סי' קצ״ח) דאף

 אם בעלה אינו בעיר לא נחשבת בסתמא

 לנו״נ בתוך הבית, אא״כ אנו יודעים ודאי

 שכן הוא.

 ועוד דהא אפי' אם נו״נ בתוך הבית,

 אכתי פליגי בזה הראב״ן והר״מ, כמובא

 בתשובות הרא״ש (כלל יג, יא) אם מעשיה

 קיימים משום תקנת השוק, והפוסקים

 נחלקו האם ההלכה כהראב״ן או כר״מ.



 שמואל שמג סימן ע״ה ויאמר

 ואפי׳ את״ל דמעשיה קיימין, הרי

 בתשובת מהרי״ק (שורש קנ״ג) כ׳ דגם

 להראב״ן מהני זה דוקא לדבר מועט ולא

 לדבר מרובה, וגם בתשובות מהר״י אסאד

 (אבהע״ז סי׳ מ״ג) כ׳ דאין דין הראב״ן

 שייך לענין צדקה, דבו נשאר הדין דדוקא

 דבר מועט מן הסתם, ועיין.

 ובמה שהבאנו לעיל ד׳ הנוב״י דאשה

 אינה יכולה לכפות לבעלה וליתן צדקה

 במקומו, הנה בערוה״ש (יו״ד רמח, יג)

 כתב כך: ״ויראה לענ״ד דכיון דקי״ל

 דכופין על הצדקה ועכשיו בזה״ז ידוע

 שאין לנו כח לכוף, ולכן אם יש עשיר

 כילי וקמצן והאשה נותנת צדקה בלא

 ידיעתו, דודאי היא בעצמה לא תוכל

 להיות שופטת בזה. אמנם אם הרב

 שבעיר אומר לה שלפי ערכו, אם היה

 ידינו תקיפה היינו כופין אותו ליתן כך

 וכך, יכולה ליתן כשיעור הזה, ולמה

 נגרע במה שאין ביכולתינו לכופו אם יש

 ביכולתנו להוציא הצדקה שהוא מחויב

 מדינא, אע״ג דכפייה הוא מדעת הבעלים

 וכאן הוא שלא מדעתו, מ״מ כיון שהוא

 מחויב בסך זה, אלא שאין ביכולת לכופו,

 מ״מ החיוב מוטל עליו ואנחנו דנין בזה

 כפי חיובו״. והערוה״ש מביא לד׳ הנוב״י

 שאוסר בזה וכ׳ ע״ד: ״ואולי בימיו

 היה עדיין כח ביד בי״ד לכופו, משא״כ

 בזמנינו זה״, עכ״ל.

 ואמנם בשבט הלוי (שם אות ז׳) כתב

 ע״ז: ״ודבריו אין מתקבלין על הלב,

 דמנ״ל להרוס הלכה פשוטה דאסור לקבל

 ממנה, וכפיה אין כאן, כיון שהוא שלא

 בפני הבעל. ומה שהוא מחויב, אינו

 מחויב להוציא זה מיד האשה באיסור, וכל

 הגדולים ומהם גם המהר״י אסאד (אה״ע

 סי׳ מ״ג) הנ״ל חולקים עליו דבימיו ודאי

 ג״כ כבר לא היו באשה אפיטרופסת בעלה,

 כמהרש״ל הנ״ל״, עכ״ד. ובהמשך הביא

 דממרוצת ד׳ תשובות מהרי״ל (החדשות,

 סי׳ ק״ט) משמע דעכ״פ מעשה הצדקה

 קיים גם כשהבעל מקפיד, כל שהפרישה

 עכ״פ מה שראוי להפריש, ודלא כהנוב״י,

 ונוטה לד׳ הערוה״ש. וכ׳ הגרש״ו שליט״א

 דאפשר והמהרי״ל בזה לשיטתו דמחמיר

 טובא בדין הפרשת מעשר כספים, ומדמהו

 לטבל מדרבנן (ועיין בתשובות מהרי״ל

 שם סי׳ ק״ח), וא״כ אסור לה להאכילו

 דבר שאינו מעושר. אך אנן, דלא מחמרינן

 כולא האי בדין מעשר כספים, ודעת הרבה

 פוסקים דאין חיוב מעשר כספים מן הדין,

 וממילא ייצא מזה חומרא, דאין האשה

 רשאית להפריש צדקה נגד רצון בעלה,

 וכד׳ הנובי״ת.

ו לדעת ד׳ הפוסקים האוסרים  הראנ

 והמתירים ליקח תרומה גדולה מאשה,

 ואולי יש להוסיף בזה כסניפים להתירא,

 שבתרומה בכרטיס אשראי מקבלים

 מחברת האשראי פירוט תשלומים, וא״כ

 ניתן לומר שאשה לא תתרום סכום גדול

 שבעלה לא יסכים לזאת, כיון שבעלה

 יידע על תרומתה ודעתו לא תהיה נוחה

 בכך וממילא לא תעבור לכתחילה על

 דעתו, ואם תרמה בכרטיס-אשראי, מוכחא

 מילתא דהיה על דעת בעלה. ועוד דבנדו״ד



 שמואל הימן ע״ה שמד ויאמר

 אפשר דמיירי באשה שאינה נשואה כלל.

 ואם בתורמת שאינה שומרת תומ״צ

 עסקינן, אזי א״נ כד' המהרי״ל והערוה״ש,

 דבמקום שבעלה צריך ליתן ממון לצדקה

 ע״פ משכורתו ואינו ממלא חובתו בזה,

 ניתן לאשתו לכפותו בזה, עכ״פ בדיעבד,

 א״כ תורמים במגזר החילוני מסתמא אינם

 מפרישים מעשר כספים כפי מידתם. וגם

 י״ל דגם אם נישאה, מ״מ אפשר שבהיותה

 אינה שומרת תומ״צ נישאה שלא כהלכה

 ובעדים שאינם כשרים. ואולם א״נ דהאי

 דינא הוא ספק גזל, א״כ בעינן לברורי

 כולי האי ואולי, וצ״ע.

 ואמנם במגזר החילוני ישנה בעיה קשה

 שאין הם יודעים כלל מהאי דינא ד״מה

 שקנתה אשה קנה בעלה״, ולרבים מהם

 ישנם חשבונות בנק נפרדים, למרות

 שהבעל מפרנס את אשתו במזון וביגוד

 (דאל״כ אפשר דהוי בגדר ״איני ניזונית

 ואיני עושה״). וממילא גם אם הבעל יראה

 את הפירוט בדף חברת האשראי, עדיין

 לא יבוא בטרוניה על אשתו, כיון שסובר

 שמכיון והיא השתכרה בכסף, הכסף שייך

 לה ולא לו. וא״כ לא הועיל לנו שהבעל

 יודע מתרומת אשתו, מפני שחרף ידיעתו

 ואי רצונו המוחלט מסכום התרומה, אינו

 מעלה כלל בדעתו שיכול להתנגד לכך,

 בהיות ממון אשתו שייך לו.

 ומ״מ ודאי שארגוני החסד צריכים

 להורות לטלפניות הפועלות מטעמם,

 שאם תורמת להן אשה סכום גדול, צריך

 לברר שהתרומה ניתנה ברשות בעלה,

 לכה״פ להני פוסקים המחמירים בזה.



 שמה

 סימן ע״ו

 השלמת סכום פדיון הבן

 מעשה שהיה בבכור שגילה שאביו פדה

 אותו לכהן בסכום של ד׳ סלעים בלבד.

 היהודי רוצה כעת לפדות את עצמו והוא

 מסתפק האם עליו לשלם לכהן סלע כסף

 אחד (כאשר אביו שילם כבר 4 סלעים) או

 שעליו לשלם כעת 5 סלעים. מה דינו?

 תשובה: א] נאמר בבכורות (מ״ז, ב׳):

 כהן שמת והניח בן חלל. רב חסדא אמר,

 הבן חייב לפדות את עצמו, רבה בר רב

 הונא אמר אין חייב לפדות את עצמו. כל

 היכא דמת האב לאחר שלושים דכו״ע לא

 פליגי היכא דמת האב תוך ל׳ יום, ר״ח

 אמר הבן חייב לפדות את עצמו דהא לא

 זכה אביו בפדיונו, רבה בר״ה אמר אין

 הבן חייב לפדות את עצמו, דאמר ליה

 אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי

 דינא בהדיה. ופירש רש״י: דכיון דזכה

 האב בפדיונו מורישו לבנו עם שאר נכסיו,

 ודאמר ליה האי חלל לכהן דאתינא מכח

 הכהן, שאם היה אביו פודהו היה נוטל

 הפדיון לעצמו, עכ״ד. ודברי רש״י צ״ע,

 דמאי איכפ״ל שאילו היה האב קיים היה

 נוטל את הפדיון לעצמו, הא סו״ס כעת

 לא נטל את הפדיון וחלה חובת פדיון

 על הבן. וכן הקשה מהרי״ט אלגזי. ואכן

 התוספות פירשו באופן אחר, דכה״ג כלל

 אין חיוב על האב לפדות. ועי׳ רא״ש.

 ב] המנחת חינוך (מצוה שצ״ב) כתב

 שאסור לבן לחטוף את מצות פדיון הבן

 לאביו, ואם חטפה - עליו לשלם עשרה

 זהובים כדין לכל החוטף מצוה. והדבר

 צ״ע, שהרי גם אם המצוה מוטלת על

 האב, לכאורה גם לבן עצמו ישנה שייכות

 בה, שהרי פודים אותו עצמו, ואינו כסתם

 חוטף מצוה. וא״כ איך אפשר לחייבו

 עשרה זהובים על שפדה את עצמו?

 וצ״ע.

ן (כ״ט, א׳) נפסקה הלכה  ג] בקידושי

 באדם שיש לו רק ה׳ סלעים והוא צריך

 לפדות את עצמו ואת בנו, מי יפדה,

 שלכו״ע עליו לפדות קודם את עצמו מפני

 ״דמצוה דגופיה עדיפא״. והנה בהמשך

 הגמ׳ שם נאמר שאם יש בידו ממון לפדות

 את בנו או לעלות לרגל לירושלים, פודה

 את בנו קודם. וצ״ע מדוע במקרה זה לא

 אומרים שמצוה שבגופו עדיפא וא״כ

 שיעלה לרגל לפני שיפדה את בנו? וכבר

 נתקשו ופילפלו בזה האחרונים.

 ד] והנראה בזה בהקדם דברי הרשב״א

 (בשו״ת ח״א רמ״ה) שכתב שלא מברכים

 ״שהחיינו״ על מצות מילה וז״ל: ״טעמא

 דמילתא כתב הרב בעל העיטור ז״ל לפי

 שהיא מצוה שמוטלת על בי״ד, ואינה



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 כפדיון שמוטל על האב״, עכ״ל. והדבר

 צ״ע, שהרי סוגיה ערוכה בקידושין

 שם שמצות מילה מוטלת ג״כ על האב

 ובמה שונה היא מפדיון הבן? וצריך

 לומר שהעיטור סובר ששונה מצות

 מילה מפדיון הבן. מילה היא חובת הבן

 המוטלת על האב שצריך לדאוג שתתקיים

 (וכעין דאגת הבי״ד לקיום המצוות). אך

 מצות פדיון הבן הינה מצוה שהאב בלבד

 מחויב בה, ורק כשלא עלתה בידו לפדות,

 צריך הבן לפדות את עצמו.

 ונראה שאב שלא מל את בנו והבן מל
 את עצמו, לא נחשב שהאב ביטל מ״ע

 דמילה, וכמש״כ הרמב״ם בפיהמ״ש

 בשבת פי״ט. אך כשהאב לא פדה את

 בנו והבן פדה את עצמו כשהגדיל, ביטל

 האב מצות עשה. דחיוב מילת האב עניינו

 דאגה לקיום המילה, והמילה נתקיימה.

 ה] ולפי״ז מתורץ מה שהקשנו מדברי

 הש״ס בבכורות, שא״נ שמצות פדה״ב

 היא מצות האב, א״כ כשהאב עצמו היה

 יכול לפטור את עצמו מחובה זו, נמצא

 שכלל לא התחייבו במצוה זו, שעיקרה

 על האב ועל הבן סה״כ מוטל להשלים

 אי פדיונו של אביו. ועפ״ז א״ש דברי

 המנ״ח, דאכן חיוב פדה״ב מקורו על האב

 והבן הינו טפל במצוה זו (וכ״נ בפירוש

 מדברי החינוך, עי״ש) וממילא כשחטף

 בנו המצוה אכן נטל מצוה שלא שייכת לו

 כלל, ולא כמילה שמצותו עליו, רק מוטל

 על האב לדאוג לקיום מילתו, ושפיר חייב

 י' זהובים. וכ״נ מדברי ר' יהודה בקדושין

 שם דאמר דהוא ובנו בנו קודם לו מפני

 שזה מצותו על אביו וזה מצות בנו עליו.

 הרי דחזי' דעיקר מצות פדיה מוטלת על

 האב גרידא ורק מחוסר ברירה יפדה הבן

 א״ע. ורבנן לא פליגו עליה דס״ל דמ״מ

 בב' מצוות שוות (שהרי מאחר ואביו לא

 פדהו וביטל למצותו, צריך הוא עצמו

 לפדות א״ע) עדיפא המצוה שמקיימה

 בגופו ממש, והוא לפימש״נ דחיוב מצות

 פדה״ב דבנו מוטלת עליו כשופר ולולב,

 (ומבחינה מסוימת עדיפא מצוה דבנו על

 פדיונו עצמו, רק רבנן ס״ל דמאחר וסו״ס

 מצות פדיון עצמו נעשית בגופו ממש,

 להני עדיף לפדות א״ע, ודו״ק).

 ו] והנה כ' הר״מ (ביכורים יא, ז): נתן

 ה' סלעים לעשרה כהנים בין בבת אחת

 בין בזה אחר זה יצא. והיינו דלדעת הר״מ

 הנותן לה' כהנים א״צ ליתן להם בבת אחת

 וכמש״כ הר״י קורקוס שם. וכ״ה בפסקי

 תוס' אות ק״ז ובפסקי ריא״ז, ועי' דרך

 אמונה שם. ויש קצת להסתפק כשהאב

 נתן ד' סלעים לכהן ושוב לא הוסיף הסלע

 הנוסף, האם בנו צריך להוסיף סלע א' או

 להתחיל את המצוה מתחילה. ובפשטות

 כיון דסו״ס היא מצוה אחת שפיר יכול

 להשלים לד' הסלעים דאביו. אך אולי

 כיון דמצות פדה״ב עניינה חיוב האב ולא

 הבן א״כ קצת דמיא לב' מצוות נפרדות

 וכשהאב פדה רק מחצית ל״מ לפדיית

 הבן. ועי' בכורות מ״ח א' דמי שביכרה

 אשתו וילדה ב' זכרים ומת האב שכבר

 נתחייב בפדיית הבכור ולא נודע מי מהם

 הבכור ונחלקו ביה ר״מ ור״י ואמרינן



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 במסקנה דלכו״ע ״חמש״ ולא חצי

 חמש, ונחלקו בפלוגתא אחרינא. והיינו

 דהנכסים נשתעבדו לקיום מצות האב

 להפדיון וכשא״א ליקח יותר ממחצה,

 שוב אין ענין כלל ליתן רק מחצה,

 דהמצוה מתקיימת רק בתשלום כל הה׳

 סלעים ולא בחצייה כלל. וחזי׳ דתשלום

 פדה״ב אינו כתשלום חוב אשר אם א״א

 לו לשלם הכל, ודאי דטוב שישלם מחצה,

 וממילא כשנתן רק ד׳ סלעים ותו לא, לא

 התקיימה כלל מצוותו, אפי׳ לא למחצה

 שליש ורביע, ויל״פ קצת בזה.

 ומו״ר הגר״ח קניבסקי שליט״א כ׳ לי

 בזה בזה״ל: ״יתכן שיוצא כשמשלים

 הסלע, וצ״ע״.



 שמח

 סימן ע״ז

 שחיטת בהמות בלא מסורת

 השבוע רעשה ארץ וגדוליה בעקבות

 שחיטת הבהמות בחו״ל ופרת הז׳אבו.

 נביא את עיקרי הדברים ההלכתיים

 הקשורים לנושא זה בקוים כלליים ובלא

 התעסקות בפרטי השחיטה העכשוית

 ובכל הנוגע להחלטת הפוסקים של ימינו

 אנו וועדי הכשרויות השונות. הרהורי

 דברים יש כאן ולא הכרעה הלכתית.

 א) השו״ע (יו״ד סי׳ פ׳) מביא כמה

 וכמה סימנים לחיה טהורה. והש״ך כתב

 ע״ז בזה הלשון: ״עיין פירושם של דברים

 אלו בבית יוסף. ולפי שאין לנו עתה אלא

 מה שקבלנו במסורת, וכדלקמן (סי׳ פ״ב)

 גבי סימני העוף, קיצרתי״, עכ״ל הש״ך.

 ועי״ש (סי׳ פ״ב סעי׳ ב׳) שכתב השו״ע

 שעוף טהור צריך מסורת, עי״ש בפרטי

 הדינים בזה.

 והנה הש״ך כתב שצריך מסורת, בהלכות

 חיה טהורה ולא בהלכות בהמה טהורה.

 ואדרבה, מפשטות לשון השו״ע בהלכות

 סימני בהמה טהורה משמע שבבהמה

 א״צ מסורת ו״המוצא במדבר בהמה ואינו

 מכירה ופרסותיה חתוכות, שהרי אינו יכול

 לבדוק בהם, יבדוק אם אין לה שינים ולא

 ניבין למעלה בידוע שהיא טהורה״. הרי

 שהביא מספר סימנים המתירים לאכול

 בהמה, גם כשאינו בקי במסורת מנהגי

 אכילתה. וא״כ לכאו׳ י״ל שהש״ך, שכתב

 שצריך מסורת, התכוון בדבריו דוקא

 לחיות טהורות אך לא לבהמות.

 ואכן הפרמ״ג (שפתי דעת ס״ק א׳)

 הקשה מהו הדמיון בין הצורך במסורת

 בסימני עוף לבין מסורת בהמה וחיה.

 הלא דוקא בעופות צריכים מסורת,

 משום שרבו הפרושים והדעות בעניינם,

 אך ״בסימני חיה ובהמה לא הוזכר זה

 דאין נאכל אלא במסורת״. על כן פירש

 הפרמ״ג שכוונת הש״ך היא ש״כיון

 שרבו הפירושים אין לאכול החלב [=של

 החיה הטהורה=] אלא במסורת, דאין אנו

 בקיאין במובלע חירקייהו [=אחד מסימני

 החיה הטהורה=] ושאר הסימנים״. הרי

 שלהפרמ״ג גם לפי הש״ך אין צורך

 במסורת מדורי דורות כדי להתיר אכילת

 חיה (וכ״ש בבהמה) ואנו יכולים לסמוך

 על סימני הבהמה הטהורה, שנתפרשו

 בתורה ושנפסקו בשו״ע (סי׳ ע״ט). לפיכך

 כל בהמה וחיה שיש בה סימני טהרה

 כשרה בשחיטה ואכילה, למרות שאין לנו

 מסורת על כשרותה. אך חלב חיה אסורה

 בלא מסורת.

 ב) החכמת אדם בכלל ל״ו מביא את דיני



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 סימני בהמה, חיה, עוף ודגים וכתב (אות

 ו') כך: אבל אנו במדינתינו קיימא לן

 כאותן הפוסקים דכל הסימנים שבעולם

 לא מהני להתיר אלא מה שנמסר לנו

 מאבותינו, עכ״ל.

 והחזו״א (קובץ אגרות א, צ״ט. ב', פ״ג)

 נדרש לנושא ע״י הגרי״א הרצוג זצ״ל,

 ששאל בענין שור ממדינת הודו שלא

 נודע על מסורת שחיטתו דבר. החזו״א

 מכריח מעומק לשון הש״ך שאין כוונתו

 כדברי הפרמ״ג. מפני שאם נאמר כן

 יתאפשר לנו לקבל מינים חדשים בלי

 מסורת, ולהחמיר בהם את דיני חומרות

 הבהמה ודיני חומרות החיה (שחלב חיה

 מותר וחלב בהמה אסור), א״כ היה על

 הש״ך לכתוב כן בלשון הוראה אישית

 ולא בסגנון של הלכה ומנהג כדבר ידוע

 שכך כולם נוהגים. שהרי אין זה שכיח

 ונודע שקיבלנו מין חדש ונהגנו בו את

 חומרות דיני הבהמה והחיה. אלא, סובר

 החזו״א, הש״ך סבר שהמסורת מאפשרת

 לנו לאכול רק בהמות כבשים ועיזים,

 הנודעים לנו מימי קדם. החזו״א כותב

 ש״אין לנו לנטות מדברי הגאון חכמת

 אדם שקבע בספרו שמנהגנו שלא לאכול

 בהמות וחיות אלא במסורת״. ומסיים את

 מכתבו במילים הללו: ״ואף לדברי הפרי

 מגדים לדידן אסור משום מנהג שקבע

 בחכמת אדם וספרו התפשט בדורו בכל

 ארץ ליטא. אבל העיקר שדברי הש״ך הן

 כפירוש החכמת אדם, ואין לפרוץ גדר

 במנהגן של ישראל, ואין לנו שום הכרח

 לזה, ודי לנו בבקר וצאן שבמסורת״.

ב נוסף חוזר החזו״א על דבריו ת כ מ  ב

 וכותב: ״וצריך לומר שהיה פשוט להם

 מנהג זה, והדור של הש״ך היה דור של

 חכמים גדולים. הבית דין של החלקת

 מחוקק והגאון ר' יהושע השל [=בעל

 ״חנוכת התורה״=], ורבני הגלילות, וכל

 ישראל היו נשמעין להם, על פיהם יצאו

 ועל פיהם באו והיה שימת לב על כל

 מנהג״. לפיכך סובר החזו״א שיש לשחוט

 ולאכול אך ורק בהמות שיש לנו מסורת

 עליהם.

 ג) והנה המעיין בלשון החכמת אדם

 יראה לכאורה שאין כל הכרח לפרש

 בדבריו כפי שהבין וציטט בדבריו רבנו

 מאור ישראל בעל חזו״א זצ״ל. שהחכמת

 אדם פותח את סימן זה בהביאו את סימני

 הבהמה, שהיא מעלת גרה ומפריסת פרסה

 וכותב את חילוקי הדינים שבין החיה

 לבהמה. לאחר מכן כתב שישנם סימנים

 להבדיל בין חיה לבהמה, אך ״לפי שאין

 אנו אוכלים אלא מה שקבלנו במסורת

 מאבותינו כדלקמן (סעיף ו') וא״כ אסור

 לנו לאכול מן החיות, רק הצבי שניכר

 לנו, ולכן לא העתקתי הסימנים״. הרי

 שהחכמ״א כותב שאנו יש לנו מסורת

 בנושא ומשליך את ענין המסורת לחיות

 ולא לבהמות.

 ואכן מצאתי בספר זבחי צדק (סי' פ' אות

 ב', להגאון רבי עבדאללה סומך זצ״ל,

 ראש חכמי ורבני בבל) שהביא בהלכות

 חיה טהורה את דיני סימני החיה וכתב:

 ״והאידנא אין אנו בקיאים בסימנים



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 אלו ואין לנו אלא מה שקיבלנו במסורת

 מאבותינו. ש״ך (סק״א), בית לחם יהודה

 (סק״ב), הלכה פסוקה (אות ב׳),משבצ״ז

 (סק״ב), שפתי דעת (סק״ב), חכמ״א

 (כלל ל״ו אות א׳), ופה באגדד יע״א יש

 לנו מסורת וקבלה על שלשה מיני חיות,

 והם הצבי האיל והיחמור״.

 הרי לנו שהגאון הנודע ר׳ עבדאללה

 סומך זצ״ל חיבר יחדיו את דברי הש״ך,

 הפרי מגדים והחכמת אדם, וכללם בדיני

 החיה הטהורה, ודלא כד׳ החזו״א. שהרי

 להחזו״א ודאי שא״א לחבר את דברי

 הפרמ״ג, שסבר שהש״ך אמר את דבריו

 רק לענין חיה, עם דברי החכמת אדם,

 שסבר שהש״ך מיירי גם לענין בהמה, אלא

 כדברינו [וכן יש קצת להוכיח מהמשך

 דבריו שהביא שבבגדד ישנה מסורת על

 סוגי חיות, ולא הזכיר כלל עניני בהמות].

 וכנראה שהחזו״א חש לזאת שאפשר

 לנטות בדברי החכמ״א ולפרשם רק

 על חיה, ולכן כתב (במכתבו הנ״ל) את

 הדברים הבאים: ״ואין כוונת החכמ״א

 שלא לקבל לחיות, אבל לבהמות מותר.

 דהרי הש״ך כתב שלפיכך קיצר, ואם יש

 חילוק בין חיות לבהמות אכתי אנו צריכין

 לסימני חיה, אלא ודאי כוונתו שבכל אופן

 אין אנו מקבלים מין חדש״, עכ״ל.

ונת החזו״א היא, לפי עניות דעתי,  כו

 שהרי גם אם נתיר לשחוט בהמות בלא

 מסורת, עדיין נצטרך לדעת היטב את

 סימני החיות הטהורות, כדי שנבדיל בין

 חיה לבין בהמה. שהרי בלא כל סימני

 הזיהוי לא נדע האם מין זה שאנו דנים

 עליו הוא חיה או בהמה. ואם בחיה סבר

 הש״ך שצריך מסורת, א״כ יתכן וזן זה

 הוא חיה וייאסר מפני שאין עליו מסורת.

 אלא סבר החזו״א שאין הבדל בין בהמות

 לחיות ובכולן צריך מסורת, ומשום כך לא

 הזכיר הש״ך את סימני החיה.

 אך אם נפרש כהבנת הפרמ״ג לא תיקשה

 קושיה זו. ע״י שנתיר מין בהמה (או חיה)

 שלפנינו ונאפשר לשוחטה כבהמה, אך

 לא לאכול את חלבה כחיה. וא״כ אין אנו

 צריכים כלל לסימני החיה. משום שבהמה

 מותרת גם ללא מסורת, ואף שחלב חיה

 נאסר בלי מסורת (כדברי הפרמ״ג), מ״מ

 שחיטתה מותרת גם ללא מסורת, והכל

 שריר וקיים. אמנם יל״ע דלפי״ז היה על

 החכמ״א לכתוב בפירוש שיחמור ואייל,

 למשל, מותרים באכילה אך חלבם אסור.

ם הערוה״ש (סעי׳ י׳) כתב בדעת  אמנ

 הש״ך כך: ולמעשה אין אנו סומכים

 על סימנים, שאין אנו בקיאים בהם ואין

 חיה נאכל אלא במסורת, עכ״ל. והנה

 הגם שנקט כן על חיה ולא על בהמה.

 מ״מ כתב שהש״ך איירי לענין אכילה

 ולא כהבנת הפרמ״ג שהש״ך איירי

 לענין החלב. וא״כ אכתי נצטרך לסימני

 החיה, כדי שנבדיל בין בהמה לחיה, וכפי

 שכתבנו לעיל. אלא שלדברי הערוה״ש

 אנו חייבים להגיע ולסבור כדברי החזו״א.

 ואולם הג״ר ישעיהו פרנקל שליט״א

 אמרני דנראה דגם בדברי הערוה״ש

 כלל לא מוכרח שסבר כמש״כ החזו״א.



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 שהרי נקיט בלישניה ״ואין חיה נאכל״,

 והרי הערוה״ש קפיד בלישניה ואמאי לא

 כתב ״ואין חיה נאכלת״ בלשון נקבה.

 אלא דכוונתו לחלב חיה, וכמש״כ ע״ד

 החכמ״א.

 לסיום ולפרפרת יש להאיר דהנה החזו״א

 כתב שכך התפשט המנהג בליטא. ולפי״ז

 כל קהילות ישראל האחרות המהוות

 רוב מנין ובנין של היהדות החרדית,

 אינם אמונים על מנהג זה. ויל״ע בדין

 רבבות חניכי הישיבות הקדושות שלמדו

 אצל רבותינו שבליטא, הם ותלמידיהם.

 אך הוריהם ומשפחתם הגיעו מפולין

 ורוסיה, גליציה ורומניה. האם דין

 מנהגי ליטא להם, כפי שקבלו דברי דרך

 הלימוד וההשקפה. או שאזלינן בתר

 מקומות מושבותיהם. אמנם י״ל שמכיון

 שהוראות החזו״א עצמו התפשטו בכל

 מקומות התורה, א״כ גם לבני המדינות

 שאין מנהגם כהחכמ״א, עדיין יש לנהוג

 כהוראת רבנו בעל חזון איש זי״ע.



 שנב

 הימן ע״ח

 קבלת תענית בלי נדר

 יהודים רבים נהגו לצום בימי השובבי״ם,

 וכפי שמצינו בספרי הקדמונים, עי'

 ספר לקט יושר לתלמיד התרומת הדשן

 ובספר המנהגות (טירנא). וכ״כ המג״א

 (או״ח תרפ״ה בהקדמה) והברכ״י (שם).

 ויעויין דברים נשגבים בזה בשער רוח

 הקודש דרוש ג' למהר״ח ויטל ז״ל, בשם

 הגדולים ערך ר' אליעזר בעל הרוקח,

 שו״ת דברי יציב (צאנז, אבהע״ז מ״א)

 ובס' תקנת השבי״ם (להגרי״מ הלל),

 ואכמ״ל. והנה נפסק בשו״ע שיש לקבל

 תענית מבעוד יום בתפילת המנחה (שו״ע

 תקס״ב ב'), ויש לברר האם אפשר לקבל

 תענית בלשון ״בלי נדר״, וכפי הנדפס

 בסידורים. ומצינו שנחלקו בדבר גדולי

 פוסקי זמנינו. והנראה להוסיף מעט בזה.

 א] בזמן המערכה על כבוד התורה בשנת

 תשמ״ט צמו רבים מן היראים להצלחת

 הענין. ופורסם בשם מו״ר הגר״ח

 קנייבסקי שליט״א שאפשר לקבל התענית

 במנחה בלשון ״בלי נדר״, ואכן כך נדפס

 בסידורים רבים וביניהם בסידור השל״ה,

 שקבלת תענית הוא [גם] בלשון ״בלי נדר״.

 אמנם כל גדולי ההלכה, וביניהם הגרי״ש

 אלישיב, הגרש״ז אוירבך, הגר״ש ואזנר,

 הגרי״י פישר ועוד רבים נודעים סוברים

 שקבלת תענית בלשון בל״נ אינה נחשבת

 לקבלת תענית, וכפי החקוק מפיהם ומפי

 כתבם. וכן מצינו שהלבוש (תקס״ב א')

 כתב בפירוש דצריך לקבל התענית בנדר.

 וכן מוכח מלשון נוסחת התרת הנדרים

 שאומרים בערב ר״ה, בו נאמר שאנו

 מבטלים הנדרים מכאן ולהבא, ״חוץ

 מנדרי תענית בשעת מנחה״. אמנם בזה

 י״ל דאיירי באחד שנדר בפירוש בשעת

 מנחה, וכדמצינו בראשונים בסוגיה

 דקבלת תענית (תענית י״א, ב' ואילך)

 שישנו מושג של ״קבלת תענית״ וישנו

 ״קבלת נדר״, וכדלקמן.

 ב] הלבוש (שם) כתב שתענית היא
 כקרבן, שצריך להקדישו קודם הקרבתו.

 והמתענה בלא קבלה נחשב לכמתעסק

 בקדשים גרידא, והלבוש עצמו, הסובר

 האי טעמא דצריך לקבל תענית בנדר

 דוקא, הבין שכשם שא״א להקריב קרבן

 בלי הקדש מוחלט, כך א״א לקבל תענית

 בלי החלטה מוחלטת, ולכן סבר שלשון

 ״בלי נדר״ אינה מועילה. אך היה אפ״ל

 שקבלת תענית עניינה לגלות דעתו שצומו

 אינו כדיאטה בעלמא, אלא צום לשם

 תענית, ולזה לכאו' לא יצטרכו לקבל

 בנדר דוקא.

 ג] והנה מלשונות הראשונים והפוסקים



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 (בסוגי׳ הנ״ל ובפוסקים סי׳ תקס״ב-

 תקס״ח) משמע שקבלת תענית מחייבת

 לגמרי והוי כנדרי הקדש, למרות שאינה

 כנדרי איסור, שהרי לא אסר חפצא עליה

 (וכלשון הריטב״א בתענית). וכן מצינו

 בטור בהלכות ר״ח (סי׳ תי״ח), שכתב

 שר״ח אסור בתענית, ויחיד שקיבל ע״ע

 תענית כך וכך ימים ופגע בו ר״ח, נדרו

 בטל וצריך התרת חכם. וכתב הרמב״ן:

 ודוקא דאפקיה בלשון ״הרי עלי״, אבל

 אפקיה בלשון קבלת תענית, אינו חמור

 כשאר נדר, ואפילו התירא אינו צריך,

 עכ״ל. חזינן מדברי הרמב״ן שקבלת

 תענית לא נחשבת לנדר לענין צום בר״ח

 וימים טובים. אך לענין הפרת הקבלה

 בכל יום רגיל, ודאי דאי אפשר. ומוכח

 שקבלת תענית אינה נאמרת בלשון בל״נ

 וקבלה זו אכן מחייבת את מקבלה. וכן

 מצינו בראשונים ובפוסקים שחילקו בין

 קבלת תענית, שאינה אלא כנדרי הקדש

 ומצוה, לבין קבלת תענית בנדר רגיל,

 שיש עליו כל דיני נדרים. ומוכח דמ״מ

 לא עלתה במחשבתם כלל שישנה קבלת

 תענית כשאומר בפירוש שמקבל בל״נ,

 דזה אינו כלום.

 ד] וכן יש להוכיח לענ״ד מהא דאיתא

 בנדרים (כ״ב, ב׳), שם מובא שר״ש בנו

 של רבי רצה להפר את נדרו, ורבנן התקשו

 להתירו וטרחו מאד בדבר. והקשה הר״ן

 מדוע לא פתחו לו חכמים בחרטה והנדר

 בטל ממילא, ותירץ: ״וי״מ שאותו נדר

 היה כעין דבר מצוה, כגון שנדר להתענות

 זמן ידוע והתענה מקצת אותו זמן. ואילו

 היה מתחרט על עיקר הנדר יאבד שכר

 תעניותיו שהתענה אם היה תוהא על

 הראשונות, לפיכך לא היה מתחרט״,

 עכ״ל הר״ן.

 ויש לשאול מדוע לא התחרט ר״ש על

 קבלת התענית בלשון נדר, אך לא על

 עצם התענית, וכמו דמצינו בנוסח ״התרת

 נדרים״ ש״אין אני מתחרט ח״ו על קיום

 המעשים טובים אלא על קבלתם בלשון

 נדר״. אלא בהכרח שחרטה מקבלת

 התענית בלשון חיובי ונדר מפקיעה את

 כל עצם התענית, וא״א להתחרט מחיוב

 הקבלה מבלי לפגום בכל התעניות.

 ומוכח כדעת גדולי הפוסקים שא״א

 לקבל בל״נ. [אמנם עדיין יש להקשות

 אמאי לא התחרט ר״ש על כך שקיבל ע״ע

 תענית לזמן כה ארוך, ואם קבל תענית

 לחודש וצם שבועיים, היה מתחרט על

 כך שקיבל תענית לחודש ולא לשבועיים,

 ואולי קבלת משך הזמן הארוך מפחיתה

 בעוצמת התענית גם במשך השבועיים,

 וכיסוד המוסרי הנודע ש״12+12 אינם

 24״...]

 ה] ובפוסקים מצינו דיון האם ניתן לקבל

 תענית בלשון חיוב, אך להוסיף תנאי,

 למשל שאם יאמר מזמור מסוים בתהילים,

 תפקע קבלתו. שהגרשז״א כתב שאפשר

 לעשות כן, אך בס׳ תשובות והנהגות ח״ב

 הביא בשם החת״ס בשם רבו ר״נ אדלר

 שא״א, ומפני שקבלת תענית שאפשר

 לבטלה בתנאי אינה קבלה. ועי׳ שו״ת

 אז נדברו חי״ד סי׳ מ״ב, ורבים האריכו



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 בדבר. אך נידון זה אינו קשור לנדו״ד.

 דהתם הקבלה חלה לגמרי, ורק אפשר

 לבטלה באופן חיצוני, וכשאלה בהקדש

 וכהפרת נדרים. ורק נחלקו האם תנאי

 נחשב להפרה חיצונית או לאי-רצינות

 קבלת התענית עצמה. אך כשאומר בל״נ,

 מוכח מתוכו שאי״ז קבלה מוחלטת. ותן

 לחכם ויחכם עוד.

 ו] והלום שטחתי הנ״ל קמיה מו״ר הגר״ח

 קניבסקי שליט״א והשבני בזה״ל: ״דעת

 מו״ח שליט״א שצריך לקבל דוקא בנדר.

 וצ״ע הרי המ״ב כתב שמי שענה אמן על

 מי שברך למתענה הוי קבלה ואפ״ה אינו

 חייב, ע״ש״, עכ״ל הגר״ח שליט״א.



 שנה

 סימן ע״ט

 קיום צוואה

 נהגו רבים וטובים משלומי אמוני ישראל,

 שכותבים צוואה לפני מותם ומצווים את

 זרעם אחריהם בהנהגות טובות וישרות.

 ויש לידע מהו תוקפה של צוואה שכזאת

 והאם מחייבת היא את זרע הנפטר לציית

 לדברי הצוואה.

ת ר״מ בכמה דוכתין בש״ס שמצוה ע  א] ד

 לקיים דברי המת, וכ״פ הטושו״ע (חו״מ,

 רנ״ב) וז״ל: ״מצוה לקיים דברי המת,

 אפילו בריא שצוה ומת, והוא שנתנו

 לשליש לשם כך״.

 והתשב״ץ (ח״ב נ״ג) כתב: ״שלא בכל
 דבר אמרו מצוה לקיים דברי המת, שאין

 אדם בשעת מיתתו נביא ולא מלך ונשיא

 שיצוה החיים לקיים דבריו, שאין שלטון

 ביום המוות, ולא אמרו זה אלא כשציוה

 שיעשו מממונו כלום, שמצוה לקיים

 דברו, שהרי בממון שלו יכול לצוות,

 וחייבין הכל לקיים דברו, ונכלל בכלל

 מצות נחלות״, עכ״ל. ובהמשך כתב:

 ״אבל עדיין תוכל לומר דאביו שאני,

 שאסור לסתור את דבריו כדאיתא בפ״ק

 דקידושין ל״א ב׳ ״, עכ״ל.

 ויסוד זה כבר הובא בתוס׳ בגיטין (יג,א

 ד״ה והא) דאמר ר״ת ״דבגר לא אמרי׳

 מצוה לקיים דברי המת, דכל דאיתיה

 בירושה מצוה לקיים דבריו, הואיל ולא

 פסק כוחו מאותו הממון, דמכוחו יורשין.

 אבל גר דליתיה בירושה ופסק כחו

 מממונו, אין מצוה לקיים דבריו״, עכ״ל.

 ועי׳ בקצוה״ח (חו״מ רמ״ח סק״א וסק״ה)

 דהיורשים זכו בהנכסים ורק מוטל עליהם

 חיוב לקיים דברי המת השייכים לנכסיו.

 ומ״מ היא גופא שיש לו כח לצוות על

 יורשיו שיתנו לאחר מיתה, לזה צריך

 זכות בעלות מסוימת להמת בנכסיו, עי״ש

 במש״כ בשם המהרי״ט.

 ונמצא לד׳ הראשונים הללו דהמצוה

 לקיים דה״מ שייכת רק בכספי ירושתו,

 אך לא ביתר נכסיהם ובשאר מילי. וכ״כ

 בשו״ת שבות יעקב (ח״א סי׳ קס״ח)

 דמצוה זו שייכת רק בנכסי המת וירושתו,

 אך לא בשאר מילי. והוכיח כן מציווי

 יעקב ליוסף לקוברו בא״י, דמשמע דיוסף

 לא הוכרח לקיים הצוואה ולכן הוצרך

 יעקב להשביעו. וכ׳ דמ״מ לפנים משורת

 הדין צריך לקיים צוואת הוריו.

 ובשד״ח (מערכת המ׳ כלל רי״ט) כ׳

 שכ״כ בס׳ מעשה איש בשם הריב״ש, והיד

 מלאכי (כללי הדינים סי׳ תכ״ב) הביא לד׳

 השבו״י וכ׳ להוכיח כדבריו מכתובות

 ק״ג ב׳ שלא קיבל ר׳ חנינא לישב בראש,



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 אף שרבי ציוה כן לפני מותו. ובשד״ח

 שם הביא לד' הספר חסידים (סי' תקל״ח)

 שא' ציוה קודם מותו לבנו לבל יתן לעבדו

 ולשפחתו לצאת לחוץ, ואח״כ נעשו

 סרסורים לעבירה וכו' ואמר לו החכם

 שאע״פ שבמקום שבאים לעבירה א״א

 דמצוה לקיים דברי המת. והוכיח השד״ח

 דנראה מד' הס״ח דאמרי' מצוה לקיים

 דה״מ בכל מילי. ואולם לענ״ד י״ל דכיון

 דהתם העבד והשפחה הינם מירושת האב

 (וכמשמעות הלשון שם: ״ובעל הבית

 צוה לבנו״, והיינו דהאב היה בעליהם של

 העבד והשפחה), וע״כ ביכולתו להביע

 דעה ותנאי בצורת הורשתם לבנו, ואינו

 ענין לשאר מילי.

 ב] ואולם קשה לי מכמה דוכתין, דמצינו

 דאמרי' דמצוה לקיים דה״מ גם בשאר

 מילי. דבדרשות רש״י אבן שועיב כ' בשם

 הרמב״ן דמצוואת יעקב ע״ה לבניו לקברו

 בא״י למדנו שמצוה לקיים דברי המת,

 דכתיב ״ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום״.

 וכן הרא״ש באורחות חיים (הלכות אבל

 אות כ״ד) כתב: ״ואם ציוה לקברו בביתו

 ולהעתיקו לבית הקברות, מצוה לקיים

 דברי המת״. והש״ך (יו״ד שס״ג) כ' בענין

 העברת מת לא״י ״וכ״ש כשציווה בחייו,

 שמצוה גדולה היא לשמוע לדבריו, וגם

 מטעם דמצוה לקיים דברי המת וכו' והוא

 חיוב גמור ומצוה לקיים דבריו״.

 והשד״ח עצמו ציין לד' השו״ע (חו״מ

 רנג,ל) ששכיב מרע שציוה שלא להספידו,

 אין סופדין לו. וכ' הסמ״ע דהטעם משום

 דמצוה לקיים ד' המת, וא״כ מוכח דגם

 לשאר מילי אמרי' דמצוה לקיים דבריו.

 והביא דברי מהר״ם תאומים בס' אוריין

 תליתאי (סי' כ״ד) שדחה דהציווי שלא

 להספידו כולל שלא להוציא ממון

 מירושתו לצורך ההספד, וא״כ גם דין זה

 שייך לירושתו. ואמנם לענ״ד מפשטות ד'

 הפוסקים נראה דגם בלי קשר לירושתו

 מצוה לקיים דבריו בענין קבורתו והספדו,

 ועיין. וכן במשנ״ב כ' בהלכות יו״ט

 (תקצ״ו סקכ״ב) דאם יש ביה״ק בתוך

 העיר וציוה לפני מותו להוליכו לקברי

 אבותיו, מלינים אותו עד אחר יו״ט כיון

 שמצוה לקיים דברי המת. וכן מצינו עוד

 רבות בפוסקים דאיכא מצוה לקיים דה״מ

 בעניני קבורתו, וצ״ע.

 ג] ואמנם רבנו ר״ע איגר גלי נהורא בי

 מדרשא. דכ' (בשו״ת ח״א סי' ס״ח),

 שכבוד אביו לאחר מותו (שאמרו

 בקידושין לא,א דמכבדו בחייו ובמותו)

 הוא דוקא בענין שיש בו כבוד וגדולה

 בעצמותו, כגון לקרותו ״אבא מארי״. אך

 אין חובה, מדין כיבוד אב, לעשות לו נחת

 רוח ולמנוע צערו, וממילא י״ל שלשמוע

 בקול אביו ואמו שציווהו בצוואתם הוא

 משום נח״ר להם שיקויים רצונם, וי״ל

 דל״ש לאחר מותם, אף דמשמעות ד'

 השו״ע (ר״ג ס״ט) דמחויב לקיים צוואתו

 לאחר מותו. אלא דמ״מ צריך לקיים

 הצוואה מדין מורא, שצריך לירא שלא

 לעבור על צוואתם, וזהו שייך גם לאחר

 מיתה. ומש״כ הפוסקים דצריך לקיים

 רצון אביהם בירושה רק שהושלש הממון,
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 הוא דוקא מדין מצוה לקיים דה״מ וכו׳,

 אך מדין מורא אביו (וכבודו, במקום

 שחושש לכבודו שלא יפרעו חובותיו)

 מחוייבים הבנים לקיים רצון אביהם.

 והגרעק״א כ׳ דאע״פ דהט״ז (יו״ד ר״מ

 סק״ג) כתב דמורא בסתירת דברי אביו

 היינו דוקא בפניו, מ״מ ״שלא לעבור על

 צוואתו הוא ענין אחר ושייך בכל ענין אף

 שלא בפניו״.

 ולפי״ז אה״נ דכוונת הפוסקים שכ׳ דבעי׳

 לקיים רצון האב אחר מותו מדין מצוה

 לקיים דה״מ, הוא לשון מושאל לדין זה

 הנוהג בירושתו, וחיוב קיום הצוואה הוא

 מדין מורא אב, הנוהג גם אחר מיתה.

 ד] ואמנם אכתי י״ל דעניני הקבורה

 וההספד מדין כבוד אב הוא, דהאב חישב

 להתכבד בכך וע״כ ציוה מה שציוה בהאי

 עניינא. וא״צ לדין מורא. וכל ד׳ הגרעק״א

 אמורים רק בענינים שאינם קשורים

 לקבורתו והספדו.

 ה] ולעיל הזכרנו ד׳ הסמ״ע, וז״ל: ״אין

 סופדין אותו. לשון דאין סופדין משמע

 דאסור לספוד אותו, והטעם כי ההספד

 אינו אלא משום כבוד המת וקרוביו,

 והרי מחל על כבודו, ומצוה לקיים

 דברי המת״. ויש להבין בדבריו. א) דכ׳

 בחדא מחתא דהספד הוא משום כבוד

 המת ומשום כבוד קרוביו, והלא הטעם

 ששומעים לו הוא משום כבודו שלו ולא

 משום כבוד קרוביו. ב) אם טעמו משום

 דהוא כבודו והרי מחל על כבודו, א״כ

 לשם מה כתב דגם איכא ביה משום מצוה

 לקיים דה״מ, וצ״ע. ואולם אפשר וקושיה

 מתורצת בחברתה, דמכיון וסו״ס איכא

 ביה גם משום כבוד הקרובים, א״כ אמאי

 ניזיל בתר כבודו ולא בתר כבודם. וע״ז

 השיב שסו״ס מצוה לקיים דה״מ ומשו״ה

 צייתינן ליה. ואולם י״ל בזה בפשטות,

 דכוונתו דאף אם המת מחל על כבודו,

 אכתי ס״ד דיוכלו הבנים להספידו, דאף

 שמחל על כבודו, רוצים הם לכבדו. וע״ז

 הוסיף דכה״ג אין להספיד, כיון דמצוה

 לקיים דה״מ. ואולם כ״ז הוא נכון דוקא

 באופן שהמת חשב שההספד יכבדנו, אך

 מחל ע״ז. אך במקום שסבר שההספד

 יגרום לו לבזיון, כגון באופן שסבר

 שהמספידים לא יידעו להספידו כנצרך,

 בזה ודאי דא״א להספידו. ואף אם יקרא

 דחיי הוא, אין לקרובים זכות להתכבד

 בהספד, שיגרום בזיון לפום דעתיה

 דהמת.

 ואולם ד׳ הסמ״ע קשים מעצם ד׳ הש״ס.

 דהנה מקור דין זה הוא בסנהדרין מ״ו ב׳.

 איבעיא להו הספידא יקרא דחיי הוי או

 יקרא דשכבי הוי, למאי נפ״מ דאמר לא

 תספדוה לההוא גברא, ופרש״י: אי יקרא

 דשכבי כי אמר לא תספדוהו צייתינן ליה

 ואי לא אמר ואמרי יורשין לא ניחא לן

 כפינן להו, ואי יקרא דחיי הוא, לדידיה לא

 צייתינן ליורשין צייתינן, עכ״ל. וא״כ אי

 הספידא יקרא דחיי אזי לא צייתינן ליה,

 ואמאי כ׳ הסמ״ע דהספידא יקרא דקרוביו

 הוא ולהכי צייתינן להמת, וצ״ע.

 והגר״מ טורעצקי שליט״א השבני דבר
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 נאה בזה. דהסמ״ע סבר דמת שנספד

 כהלכה, מתכבד משום כבודו שלו וגם

 הוא עצמו מתכבד מכך שקרוביו מתכבדים

 בהספדו. וזמש״כ דההספד משום כבוד

 המת וקרוביו, והיינו דהמת עצמו מתכבד

 מכיבוד קרוביו, וכשמחל ע״ז ממילא א״צ

 להספידו.

יתנה ראש ונשובה לראשונה, לדברי  ו] נ

 השבו״י והגרעק״א. דהנה השבו״י נקיט

 דיוסף לא נתחייב מדינא לקיים צוואת

 אביו עד שהוצרך יעקב לבקשו כ״כ בלשון

 ״אנא שא נא״, וגם יוסף הוצרך להבטיחו

 ע״כ ויעקב הוצרך להשביעו, ומשמע

 דבצוואה לחוד לא מחויב לקיים מצוותו.

 והשבו״י כתב עוד וז״ל: ״והנביא ירמיה

 סי' ל״ה צווח על בית הרכבים ונשמע

 בקול יהונדב בן רכב אבינו לכל אשר צונו

 לבלתי שתות יין כל ימינו וגו', כי שמעו

 את מצות אביהם וגו', יען אשר שמעתם

 על מצות יהונדב אביכם וגו', משמע

 שהוא רק מצד החסד לפנים משורת הדין

 לשמוע מצות אביהם ולא מצד הדין

 וחיוב״.

 וצ״ע דאם כהגרעק״א דמשום מורא

 איכא חיוב לקיים רצון אביהם גם אחר

 מותו, א״כ אי״ז לפנים משורת הדין כי

 אם מחיוב גמור. [ובשלמא בהא דקבורת

 יעקב שפיר י״ל דסו״ס הדבר תלוי היה

 בדעת אחרים, וכמש״כ המדרשים שפרעה

 התנגד בתוקף להוצאת יעקב ממצרים,

 ובזה אא״ל דחייבים היו לקוברו בא״י,

 שהרי אנוסים היו ברצון המלך שלא

 לקוברו. ולזה הוצרך יעקב להשביעו, כדי

 שיתאמץ בדבר ביותר גם נגד רצון המלך.

 אך בהא דיהונדב בן רכב קשה כנ״ל],

 וצ״ע.

 ועוד דהנה המהרי״ק (שורש קס״ו,

 והו״ד ברמ״א יו״ד ס״ס ר״מ) כ' דאב

 המוחה בבנו לישא איזה אשה שיחפוץ

 בה הבן, א״צ לשמוע אל האב. וכ'

 המהרי״ק דבמילתא דל״ש בגוויה כי

 הכא, פשיטא דאין כח לאב למחות בבנו,

 לא משום כבוד ולא משום מורא, דל״ש

 כגון אלא כגון מאכילו משקהו מלבישו

 מנעילו וכו', מורא לא ישב במקומו ולא

 סותר את דבריו וכן כיוצ״ב דשייך לאב,

 אבל במילתא דל״ש האב בגווה פשיטא

 דאין כח האב למחות ביד בנו.

 ואולם לכאו' סיתרא״ה נינהו,

 דהתרומה״ד סי' מ' כתב דתלמיד שרוצה

 ללמוד תורה במק״א, שם ימצא סימן

 ברכה בתלמודו, ואביו מוחה בו מפני

 שחושש שהבן יסתכן שם, דא״צ לשמוע

 בקולו. וכ' הגר״א בביאורו: ״דאמרי'

 בספ״ק דמגילה גדול ת״ת יותר מכבוד

 או״א וכו' ואפי' משום כל מצוה שא״א

 להעשות ע״י אחרים נדחה כבוד או״א״.

 וחזינן דאילולי ביטול תורת הבן והוא

 דגדול ת״ת שדוחה כיבוד או״א, אזי היה

 הבן מחויב לשמוע בקול אביו, למרות

 שהדבר אינו קשור כלל לאב. והפלא

 בזה הוא שהשו״ע (שם) פוסק את דברי

 התרומה״ד והרמ״א מוסיף עליו דכן הוא

 הדין בנידון המהרי״ק, ומשמע דס״ל
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 דדין וטעם שווה הוא, ולכאו׳ הם ב׳ דעות

 החולקות זו על זו, וצ״ע. וכמו״כ צ״ת

 דלהגרעק״א לכאו׳ יתחייב לציית לאביו

 מדין מורא. וזאת ועוד שהשו״ע (שם סעיף

 טז) פסק ד״האב שצוה את בנו שלא ידבר

 עם פלוני ושלא ימחול לו עד זמן קצוב,

 והבן רוצה להתפייס מיד לולי צוואת

 אביו, אין לו לחוש לצוואתו״. וביארו

 הש״ך והט״ז דהוא משום שאסור לשנוא

 לשום יהודי ונמצא שהאב מצווה אותו

 לעבור על איסור, ומשמע מיניה דלולי

 דינא דא״מ לשמוע בקול אביו שאומר לו

 לעבור עבירה, היה הבן מתחייב לציית לו

 ולא לשוחח עם אותו פלוני, וצ״ע להנ״ל,

 דהא הוי מילתא דל״ש בגוויה דהאב

 ואמאי צריך לציית לו.

 וע״כ דצ״ל דגם להגרעק״א חיוב אי סתירת

 דברי אביו שייכים רק באופן שהדברים

 קשורים לצער האב, אף בעקיפין, ובכה״ג

 שהאב אמור להצטער באיזה שהוא דרך

 מסירוב בנו, מפני שהדבר קשור לצרכי

 אביו ומהוויו, נאסר לבן לעבור על דבריו.

 אך בדבר השייך רק לבן, כמו בשתיית היין

 דבני יהונדב בן רכב, ובהא דלישא אשה

 כרצונו, בזה אין חיוב מורא, מפני שאי

 ציות לד׳ אביו בנושאים שאינם קשורים

 ואינם אמורים לצער מצד עצמם את אביו,

 אינם נכללים בהאיסור לסתור את דבריו.

 וממילא באופן שהאב אומר לו לא לדבר

 עם פלוני, אשר פלוני נחשב לשונאו של

 אביו וכיוצ״ב, שהאב מצטער מדיבורי

 בנו, וכן כשהבן רוצה לגלות מקום תורה

 מסוכן, שהאב יצטער ויחשוש כל הימים

 לגורל בנו, אזי איכא חיוב מורא, ואילולי

 התירא דביטול תורה ודינא דא״צ לציית

 לאביו כשמצווהו לעבור על ד״ת, היה

 איסור לעבור על דברי אביו. ויש לפלפל

 בזה דאכתי איכא ביה מחלוקת התוס׳

 והרשב״א ביבמות ו׳ א׳, ואכ״מ.

 ז] וגדר מדויק יותר לזה הראוני שכ׳

 המקנה (קידושין לא,ב ד״ה ת״ר איזהו)

 וז״ל: ״נראה דכל דבר שמצווה לו אביו,

 אף בדבר שאין לאביו שום הנאה ממנו,

 שאינו בכלל כיבוד, אפ״ה אם אין לו לבן

 שום הפסד ממנו, זהו בכלל מורא, שאם

 לא ישמע לו הוי כסותר את דבריו. ועי׳

 ביו״ד סי׳ ר״מ בהג״ה אם האב מוחה בבן

 לישא איזה אשה שיחפוץ בה הבן, אין

 צריך לשמוע לו, ע״ש. משמע דלדברים

 אחרים אעפ״י שאין לאב הנאה הימנו צריך

 לשמוע לו״, עכ״ל. ולדבריו גדר מורא

 הוא דוקא באופן שאין לבן שום הפסד ע״י

 קיום רצון אביו, דאזי אף אם אין דעת האב

 נוחה מכך, סו״ס אא״ל דהבן סתר דבריו,

 כיון שעשה להנאת עצמו ולא חלילה

 כדי לזלזל ברצון אביו. וגם ד׳ הגרעק״א

 (וגם ד׳ הנובי״ת חאבהע״ז סי׳ מ״ה,

 שהגרעק״א הזכירו, שדן בענין מת אביו

 וציוה לו לעשות כן ורצון אמו בהיפוך)

 תואמים לזה, דהגרעק״א והנובי״ת מיירי

 בצוואת אב המתנגדת לצוואת האם, ולא

 באופן שהבן מפסיד מקיום א׳ מהצוואות

 או שאי״ז ע״פ רצונו, וכל הספק הוא רק

 לאיזה מב׳ הצוואות יציית, ובכה״ג איכא

 חיוב מורא.



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 ח] ותבנא לדינא דצריך לקיים צוואת

 המת הנוגעת לירושתו, משום ״מצוה

 לקיים דברי המת״, ויתר פרטי הדינים

 בזה מבוארים בטושו״ע הנ״ל. ויש לקיים

 צוואת אביו ואמו שאין להבן הפסד

 מקיומה [או באופן שאינם נוגעים כלל

 להאב], משום חיוב מורא. ואמנם אפשר

 דבמקום שהבן מפסיד או מצטער ע״י

 קיום הצוואה, אין בכה״ג חיוב מורא

 ואינו מחויב לקיימה [ואולי הוא גם

 באופן שאיירי בדברים שאינם נוגעים כלל

 להאב, כשתיית יין דיהונדב בן רכב הנ״ל,

 דכ' השבו״י דאין מחויב לקיים כה״ג], כי

 אם לפנים משורת הדין.

 ט] והנה כל זה הוא בצוואת אביו ואמו,

 ויל״ד מהו דין צוואת סביו. וברמ״א

 (יו״ד רמ, כד) הביא ב' דעות האם חייבים

 בכבוד אבי אביו או לא. ועי' בספרי שלהי

 דקייטא שהובא שם דו״ד בד' הפוסקים

 האם צריך לכבד להורי אמו וכו' וכו',

 עי״ש. ואכתי כ' הבית מאיר ועיקרי הד״ט

 (ביו״ד שם) דבאחיו הגדול, אף דחייב

 לכבדו, אינו חייב במוראו. וכעת לא

 מצאתי ד' הפוסקים האם מחויבים במורא

 סביו, וביחוד במוראו אחר מותו. וא״כ

 לכאו' הדבר תליא בזה, דאם אין מחויבים

 במורא סביו, אזי אם כהנ״ל שקיום

 הצוואה דשאר מילי עניינה משום מורא,

 אזי אין הנכדים חייבים לציית לצוואת

 הסב. וכמו״כ פשוט הוא דבמקום דצוואת

 הסב נוגדת לכבוד ומורא דבנו, ה״ה

 אביהם של הנכדים, דודאי א״צ לציית

 לרצון הסב, דלכו״ע חייב בכבוד אביו

 יותר מכבוד סביו, וכמש״כ שם הרמ״א.

 י] ואחר חתימת הענין, כשעסקתי בקדשים

 בעריכת ספר סדר פרשיות לרבנו גאון

 ישראל האדר״ת זי״ע, ראיתי שהקשה

 (בפרשת יתרו עמוד קס״ט ד״ה וקשה

 לי) דבפסחים פ״ו ב' איתא דר' ישמעאל

 ברבי יוסי איקלע לבי רבי שמעון ברבי

 יוסי בן לקוניא יהבו ליה כסא קבליה בחד

 זימנא ושתייה בחד זימנא וכו', אמר להו

 לא אמרי בכוסך קטן ויינך מתוק וכריסי

 רחבה. והא בירושלמי בתענית פ״ד ה״ב

 ובעוד דוכתין אמרינן דהיה מבני יונדב

 בן רכב, וא״כ צ״ע איך שמע למצוותו

 שציווה לבל ישתו יין לעולם. והאדר״ת

 נשאר בתימה. ואמנם הגרעק״א בגליונו

 שם ציין דבירושלמי סופ״ג דמעשרות

 איתא דאיירי בר' אלעזר ב״ר שמעון,

 וממילא לק״מ.

 ואאמו״ר שליט״א כתב שם בגליונותיו

 ע״ס סדר פרשיות די״ל דהנה בפסחים

 שם אמרינן דכל מה שאומר לך בעה״ב

 עשה, והמשנ״ב סי' ק״ע סקט״ז כ' בשם

 הפוסקים דבדבר שיש בו סרך איסור אינו

 מחויב לשמוע לבעה״ב, אך בדבר שנוהג

 בו רק משום פרישות בעלמא לעצמו,

 מחויב לשמוע לו. והנה אחר דנתבאר

 בפוסקים דקיום צוואת אביו אינו מדינא

 כי אם כהנהגה טובה, (וכמשנ״ת בס״ד

 בהנ״ל), א״כ הוצרך רי״ש בר״י לשתות

 יין כצו בעה״ב, דמה שאומר לך בעה״ב

 עשה.

 ועוד תירץ אאמו״ר שליט״א דנראה



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 דיונדב בן רכב ציווה לבניו שלא לשתות

 רק יין בכמות גדולה, וכמש״כ שם הרד״ק

 דסיבת גלות עשרת השבטים היתה על

 הרבות היין. אך כששותה מעט יין (כגון

 בקידושא והבדלתא, עי״ש בד׳ האדר״ת

 ז״ל ודו״ק, וכגון בהא דר׳ ישמעאל ברבי

 יוסי דשתה מעט יין, דאמר ״כוסך קטן״)

 לית לן בה. ודייקא נמי דבקרא דירמיה

 נתן לבני יונדב ״גביעים מלאים יין וכוסות

 ואומר אליהם שתו יין״, והיינו דמיירי

 בגביעים גדולים וכמש״כ שם המפרשים,

 וא״ש.

 ואולם הוקשה לאאמו״ר שליט״א מכו״כ

 דוכתין דחזינן ביה דלזרע יונדב בן רכב

 היו בתים וכרמים, כבכתובות ק״ה ב׳

 ובמכות כ״ד א׳ דר׳ ישמעאל ברבי יוסי

 הוי רגיל אריסיה וכו׳, ובשבת קי״ח ואמר

 ר׳ יוסי מימי לא ראו קורות ביתי אמרי

 חלוקי, ומשמע שהיה לו בית. ובירושלמי

 בפאה פ״ז ה״ג מעשה שאמר ר׳ יוסי לבנו

 בציפורי עלה והבא לנו גרוגרות מהעליה,

 ועי״ש שדר בציפורי עוד מזמן אבותיו,

 שהיו מזרע יונדב בן רכב (וכבשבת קי״ח

 ב׳), וכן לעיל שם מעשה בר״ש בן חלפתא

 שאמר קלח אחד של חרדל היה לי בתוך

 שלי, וכן ברות רבה פ״ה י״ב דר״ש בן

 חלפתא קיבל שדה מר׳ חייא (ואמנם

 במתנות כהונה פי׳ שם לחד פירושא

 דקיבל באריסות, אולם לאידך פירושא

 נקיט דקיבל במתנה, והרי כ׳ המפרשים

 דיונדב אסר על בניו גם לקבל בית ושדה

 במתנה), וצ״ע.

 ולולי דמסתפינא הייתי מתרץ בזה דהנה

 בירמיה כתיב: ״ויאמרו לא נשתה יין, כי

 יונדב בן רכב אבינו צוה עלינו לאמר לא

 תשתו יין אתם ובניכם עד עולם״, והיינו

 דגבי יין אסר עליהם עד עולם, ואילו

 גבי איסור בתים ושדות כתיב: ״ובית לא

 תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו ולא

 יהיה לכם, כי באהלים תשבו כל ימיכם״,

 ומשמע דהאיסור הוא רק כל ימיהם שלהם

 ולא גם לזרעם אחריהם עד עולם, כמש״כ

 גבי שתיית יין, וממילא לק״מ.

 וכן אמרני גיסי הרב יצחק שוגרמן

 דנראה גם מהמשך הפסוקים שם, דכתיב:

 ״ונשמע בקול יהונדב בן רכב אבינו לכל

 אשר צונו לבלתי שתות יין כל ימינו אנחנו

 נשינו בנינו ובנותינו״, והיינו דגבי שתיית

 יין גם בניו ובנותיו מצווים בזה, ואילו

 גבי יתר איסוריו נאמר שם: ״ולבלתי

 בנות בתים לשבתנו וכרם ושדה וזרע לא

 יהיה לנו״, דבזה לא כתיב דלא יהיה גם

 לבניהם ובנותיהם, וא״ש.



 שהב

 הימן פ׳

 קריאת שמו של רבו בפניו

 יש לדון אי שרי לקרוא לרבו המובהק

 בשמו בפניו בתוספת הזכרת שם תואר

 (כגון ״רבי וכו׳״), או דלא אריך ששם

 רבו בפיו יקבנו אף אחר הקדמת התואר.

 ונראה לחדש חידוש בנדו״ד וכדלקמן.

 א] כתב השו״ע(יו״ד רמ״ב, ט״ו) שאסור

 לתלמיד לקרות לרבו בשמו, לא בחייו

 ולא במותו, וכתב הרמ״א: וכל זה דוקא

 שאינו מזכיר אלא רק את שמו לבד, אך

 מותר לקרותו ״רבי פלוני״. אמנם הש״ך

 סייג דבריו וכתב שדוקא שלא בפני רבו

 מותר להזכיר שמו בהוספת שם תואר,

 אך בפניו אין להזכיר שמו כלל, אלא

 צריך לקרותו ״רבי״, והפר״ח ועוד רבים

 מהפוסקים הקשו מפסוק מפורש בפרשת

 בהעלותך שאלדד ומידד התנבאו במחנה

 ואמר יהושע ״אדני משה כלאם״, הרי

 שנקב בשם רבו בפניו, ודלא כהש״ך.

 והמהר״ם שיק תירץ שהשם ״משה״

 מורה על חשיבות, כדאיתא ״משה שפיר

 קאמרת״, והחת״ס תירץ דמשה בגימטריא

 ״צנור״, שעל ידו הושפע שפע, ולזה

 התכוון יהושע.

 ולענ״ד לא קשה, והוא דיהושע לא

 דיבר אל משה ואמר לו ״אדני משה״,

 אלא הכרזה היתה כאן. שאלדד ומידד

 אמרו שיהושע מכניס ומקבל ההנהגה,

 וע״ז הכריז יהושע שאינו כן, אלא ״אדוני

 משה״, משה הוא אדון ולא אני. וממילא

 אין הפנייה למשה מתחילה אלא במילה:

 ״כלאם״, ולא במילים : ״אדוני משה״.

 ב] ובנידון זה של קריאת שם רבו בצירוף

 שם תואר, בפניו ושלא בפניו, האריכו

 בספרי האחרונים והפוסקים עד אין קץ,

 והקשו רבות מתנ״ך וש״ס, זה אומר בכה

 וזה אומר בכה. ויש שכתבו שמותר לקרות

 שם רבו רק באופן שמזכיר שם התואר

 קודם לשם הרב (כמו ״רבי פלוני״), אך

 לא להיפך (שאומר ״פלוני רבי״). וע״ז

 הקשו מברכות (ד, א), שאמר דוד: ״ולא

 עוד אלא כל מה שאני עושה אני נמלך

 במפיבושת רבי, ואומר לו, מפיבושת

 רבי יפה דנתי יפה חייבתי יפה זכיתי״.

 הרי שהקדים דוד שם רבו בפניו, למרות

 שהזכיר שמו הפרטי קודם שם תוארו.

 ג] ואני עני אמרתי בחופזי דיש לחדש

 שמאחר שקריאת שם רבו הוי פחיתות

 כבוד, א״כ בשעה שכל דברי התלמיד

 קשורים ונסובים סביב כבוד רבו, אזי

 בכה״ג לית לן בה ואין כל פחיתות כבוד

 כשמזכיר שמו, כיון ששוברו בצידו מעצם

 דבריו, העוסקים בדברי שבח וקילוס



 הימן ע׳ שמואל שכד ויאמר

 לרבו. ולפי״ז א״ש, דמאחר וכל פרשת

 דברי יהושע היתה לכבוד רבו, שאמר

 לכלוא את מבזיו כדין מבזי השכינה. וכן

 בדוד, שכל דבריו נסובו למען כבוד רבו,

 לשואלו האם יפה דן ופסק, להכי בכה״ג

 אפשר לקרוא לרבו בשמו, כיון שמוכח

 מתוכו שאינו מזלזל בו.

 ואבאר דברי בס״ד. הנה בהשקפה

 ראשונה הקורא לרבו בשמו בלא הוספת

 שם תואר, הוא בזיון. אך זה אינו, דבאמת

 לקרוא לאדם בשמו אי״ז ״בזיון״, אלא

 ״חוסר כבוד״ גרידא, וראיה ממש״כ

 הפוסקים דבכתיבה א״צ לכתוב שם תואר

 לאביו ולרבו, והיה א״נ דהוא בזיון, א״כ

 פשוט דגם בכתיבה היו צריכים לכתוב

 שם תואר. אלא דאה״נ ואי״ז ״בזיון״,

 ובמקום שלא נוהגים להוסיף שם תואר,

 כגון בכתיבה, שבזמנם כל מילה כתובה

 היתה מדודה ושקולה ומיעטו להפריז

 בכתיבה, אזי כשמזכיר שם רבו בכתיבה

 בלא שם תואר, אי״ז פחיתות כבוד. ולפי״ז

 אם אכן זהו ״בזיון״ לקרוא לרבו בשמו,

 א״כ גם כשמתעסק בכבודו אינו יכול

 לבזותו ולקרותו בשמו, אך א״נ דהוא רק

 צורך לכבדו, ע״י הוספת שם תואר, א״כ

 כשעוסק באותה שעה בכבודו וכל דבריו

 קשורים לכבודו, אזי א״צ להוסיף גם שם

 תואר, דרבו מתכבד מעצם דבריו וא״צ

 להוסיף לו כבוד נוסף דשם תואר.

 והנה המפרשים האריכו למעניתם

 לשאול ממקומות רבים בהאי עניינא,

 ולדברינו הכל מיושב שפיר. ונביאם

 אחת לאחת: הקשו מהא דאמר יצחק

 אבינו (סוף פרשת תולדות) לבנו יעקב:

 ״ויתן לך את ברכת אברהם״, ומפרשת

 ויחי שאמר יעקב ליוסף: ״שמה קברו את

 אברהם ויצחק בנו״, ומריש ספר יהושע

 שאמרו בני ישראל: ״וכאשר שמענו אל

 משה כן נשמע אליך, רק יהיה ה׳ אלוקיך

 עמך כאשר היה עם משה״, ובספר מלכים

 שאמר שלמה: ״ולדוד ולזרעו יהיה

 שלום״, ולחלק מהגרסאות אמר ר״ע

 לרבו ר׳ יהושע: ״יהושע נתפייסת, כלום

 לא עשינו אלא לכבודך״.

 ולפימשנ״ת הכל א״ש, שהמעיין בכל
 אחד מהכתובים והאיזכורים הללו ייראה

 לנכון דמיירי באופנים שכל כולם נאמרו

 לכבוד הרב או האב, שיצחק מקלס את

 בנו בברכת אביו אברהם, ויעקב מסביר

 שברצונו להיקבר במערת המכפלה משום

 שאבותיו הקדושים שוכנים בה, ובני

 ישראל הזכירו את משה בקילוסין ובירכו

 את יהושע שיהיה כמותו ושהם יתייחסו

 אליו כפי שהתייחסו לרבינו משה, ושלמה

 ביקש בתפילה מפני כבוד אביו, ור״ע

 עסיק בהאי פרשתא משום כבודו של ר׳

 יהושע, והכל נפלא עד מאד.

ם הקשו מסוגיה ערוכה  ד] והמפרשי

 בקידושין (ע׳, א׳) שרב יהודה תלמידו

 של שמואל אמר דברי תורה בשם רבו

 בלא הוספת שם תואר, והיינו דשם איתא

 שרב נחמן הזמין את רבי יהודה לדין, ורב

 יהודה הוכיח לו מכל צעד ושעל שעשה,

 שפועל כנגד מימרות של שמואל, (כמו



 הימן ע׳ שמואל שכד ויאמר

 שר״נ צבע מעקה ושמואל אמר שאסור

 לפרנס על הציבור לעבוד בפרהסיא, ור״נ

 אמר ״אתרוגינא״ ושמואל אמר שלומר כן

 הוא רעות רוחא ועוד ששאל בשם אשתו

 ואמר לו בשם שמואל דאסור לשאול

 בשלום האשה ועוד ועוד). ור' יהודה

 נקיט בשם שמואל בלא להוסיף לו שם

 תואר, וצ״ע.

 ובהקדם התירוץ בזה יש לדקדק דהנה

 המעיין שם בגמ' יראה נכחו שהאמורא

 היחיד שר' יהודה פרך את הנהגותיו של

 רב נחמן ממנו, היה שמואל. ודבר זה עובר

 שם בגמרא כחוט השני. זאת ועוד צ״ע

 דמהו החסרון בזה שרב נחמן, אשר הלכה

 כמותו בדיני דנחית לעומקיה דהלכה, לא

 ידע כמה מימרות של שמואל האמורא.

 וע״כ חשבתי לפרש שהנה נודע שרב נחמן

 היה תלמידו דשמואל (וכבברכות ל״ח,

 ב', וכמובא בס' תולדות תנאים ואמוראים

 עמוד 930 בארוכה). ועפ״ז י״ל שזוהי

 היתה כל מטרת רב יהודה, להוכיח לרב

 נחמן שהוא לא נחשב לתלמיד אמיתי של

 שמואל באשר אינו יודע את שמועותיו.

 ולפי״ז כל המו״מ בין שניהם היה האם

 רב נחמן זכאי לכבוד כתלמיד שמואל או

 לאו, ונמצא שהנידון היה לכבודו דשמואל

 וממילא לפי משנ״ת לעיל בכה״ג א״צ

 להזכיר שם הרב, באשר כל הדיון כולו

 נסוב בענייני כבודו, ונפלא. (ועי' עירובין

 פ״ו תנא דבי שמואל, ודו״ק).

 ה] ושוב שמחתי לראות את יסוד דברינו

 בשו״ת אגרות משה (יו״ד ח״א קל״ג),

 שכתב וז״ל: ומ״אדוני משה״ נראה

 שבלא״ה לא קשה, דכיון דאמר יהושע

 שחייבים כליה כמרדו בה', אין לך כבוד

 גדול מזה, ולא איכפ״ל שוב במה שמזכיר

 את שמו, עכ״ל. וממש כדברינו בס״ד.

 ו] והנה בפוסקים דנו האם בכתיבה יש

 איסור לקרות שם רבו ואביו בלא הזכרת

 שם תואר, והוכיחו מהא דהרמב״ם חתם

 בסוף הקדמתו לספרו הי״ד ״משה בן

 מימון״. ולמשנ״ת ליכא ראיה מחתימת

 הרמב״ם, כיון שכל מה שחתם בשם אביו

 הוא לכבוד אביו, דבא להדגיש שבנו של

 אביו הוא, ואביו מתכבד בזה דאשרי אביו

 שלימדו תורה וכו'. וכה״ג א״צ בהזכרת

 שם תואר נוסף.

 ז] ואכתי יש לדקדק מכמה מקומות

 בש״ס שהזכיר הגר״א בביאורו גבי הזכרת

 שם אביו, כמו ״יוחאי אבא״ ו״ינאי אבא״.

 ויש לפלפל האם דין רב דומה בדיוק נמרץ

 לדין אב בזה.

 ח] ויל״ע האם להש״ך ייאסר לקרוא

 לרבו בפניו בשם משפחתו ולא בשמו

 הפרטי. וכן יל״ע כאשר שם משפחתו

 של הרב הוא שם פלאי שרק הרב נקרא

 בו כך. ויל״ע ג״כ להחולקים על הש״ך,

 האם מותר לקרוא לרבו בשמו, בהוספת

 שם תואר, כאשר רבו מכונה בלשון כינוי

 חברי (כמו ״ר' בערל״ או ״ר' שלוימקה״),

 וצ״ע.



 שסה

 סימן פ״א

 נטילת אברים מהרוגי בי״ד

 במספר מדינות בעולם, כמו במדינת

 סין, עונשים עבריינים בעונש המוות,

 כאשר לאחר מיתתם נוטלים אברים

 מגופות הנידונים למוות. ויש לידע

 ולעיין האם ניתן ליטול אברים לצרכי

 הצלת חיים ופקוח נפש, מגופו של יהודי

 שנגזר דינו בבי״ד למיתת בי״ד, לאחר

 תקומת הסנהדרין בב״א.

 תשובה: א] כאשר הנדון למיתת בי״ד

 מאפשר ליקח מאבריו שלו לצרכי הצלת

 נפשות, א״כ לכאו׳ מותר לעשות זאת

 ולא להורגו במיתה שמחויב בה דייקא,

 מפני שעי״כ יציל באבריו יהודים נוספים

 הזקוקים לזה. כיון שכל הטעם שנאסר

 ליטול אברים מאדם חי או מהנוטה למות

 שמוכן למוסרם, הוא מפני שנטילת אברים

 שהנשמה תלויה בהם תמית אותם, ואסור

 לו ליהודי להרוג את עצמו כדי שיהודי

 אחר יחיה תחתיו, וכמש״כ הפוסקים,

 וכנודע. אך כאן, שנחשב מחויב מיתת

 בי״ד העומד להריגה כ״גברא קטילא״,

 ואדרבה, אף מחוייבים להורגו, א״כ

 לא נתחייב על הריגתו משום רוצח,

 דגברא קטילא הוא, ואפשר דגם משום

 ״לא תרצח״ ליתא, כיון שמחויב הריגה

 הוא. אולם א״נ שכה״ג שייהרג ע״י

 נטילת אבריו לא יתחייב כלל מיתה, כיון

 שהמיתה לא נעשתה כצורתה, א״כ א״א

 להורגו כך, ובזה החילותי בס״ד:

 ב] סנהדרין מה,א במתני׳, אחד מן
 העדים דוחפו וכו׳ ואם מת בה יצא ואם

 לאו השני נוטל את האבן ונותנו על לבו,

 אם מת יצא ואם לאו רגימתו בכל ישראל,

 שנאמר ״יד העדים תהיה בו בראשונה

 להמיתו ושאר כל העם באחרונה״, ובגמ׳

 שם ע״ב אמר שמואל דנקטעה יד העדים

 פטור וכו׳, אלא מעתה עדים גדמים וכו׳.

 והקשו בגמ׳ - מיתבי כל מקום שיעידוהו

 שנים ויאמרו מעידין אנו באיש פלוני

 שנגמר דינו בבי״ד פלוני, ופלוני ופלוני

 עדיו, הרי זה יהרג, תרגמא שמואל בהן

 הן עדיו. ובהמשך דברי הש״ס שם אמרינן

 דברוצח שא״א להרגו במיתתו ניתן להרגו

 בכל מיתה שהיא, ויליף לה מקרא.

 והרמב״ם (סנהדרין יג,ז) כתב: מי
 שנגמר דינו וברח ובא לבי״ד אחר, אין

 סותרין את דינו, אלא כל מקום שיעמדו

 שנים ויאמרו מעידים אנו את איש פלוני

 שנגמר דינו בבי״ד של פלוני, ופלוני

 ופלוני עדיו, הרי זה יהרג. בד״א ברוצח,

 אבל שאר חייבי מיתות עד שיבואו עדיו

 הראשונים ויעידו שנגמר דינו ויהרגוהו

 בידם, עכ״ל. ובפי״ד ה״ח כתב: מי שעמד



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 על נפשו ולא יכלו בית דין לאסור אותו עד

 שימיתוהו במיתה שהוא חייב בה, הורגין

 אותו עדיו בכל מיתה שיכולין להמית

 אותו בה, מאחר שנגמר דינו ואין רשות

 לשאר העם להמית אותו תחילה, לפיכך

 אם נקטעה יד העדים פטור, ואם היו

 העדים גדמין מתחלה, יהרג בידי אחרים.

 בד״א בשאר מחוייבי מיתות בית דין חוץ

 מן הרוצח. אבל הורג נפש שנגמר דינו,

 רודפין אחריו בכל דבר וביד כל אדם עד

 שממיתין אותו, עכ״ל. (ואמנם הרדב״ז כ'

 בטעמא דרוצח דכיון דמזיק הוא וחיישינן

 שמא יהרוג אחרים, ולכאו' זה אינו כד'

 המנ״ח דלקמן, ודו״ק).

ו במנ״ח (מצוה רצו) דמספק״ל נ  ומצי

 בגויים שרצו להרוג אחד מחבורת

 הישראלים והיה בהם א' שנגמר דינו

 בבי״ד להמיתו אך נמלט, האם רשאים

 ליתן איש זה כיון דגברא קטילא הוא.

 וכ' דהרמב״ם פי״ד מסנהדרין ה״ח כתב

 דאף דנגמר דינו ויכולים להמיתו בכל

 מיתה שירצו, מ״מ צריך שיהיה יד העדים

 בו תחילה ואם נקטעה יד העדים פטור,

 א״כ אפשר דאסור למוסרו להאנסים,

 כיון דפטור עתה ממיתה בלא העדים,

 הוי ככל אדם ומחויבים למסור נפשם

 עבורו. ואף אם ייחדו להם הגויים שיתנו

 להריגה דוקא אותו, מ״מ אינו חייב מיתה

 כלל, דצריך שיהיה בו יד העדים דוקא.

 וכ': ״עיין בלשון הר״מ שם שכתב ״ואין

 רשות לשאר העם להמיתו תחלה״, נראה

 דאפשר דלכתחילה אסורים להרגו, אבל

 אם הרגו אחר אינו נהרג עליו. ומ״מ נראה

 דהטעם מחמת דעומד למות ע״י העדים,

 אבל בנקטעה יד העדים, כיון דלא אפשר

 לקיים כדכתיב, נפטר לגמרי, וצ״ע״,

 עכ״ל המנ״ח. ומ״מ כתב: ״אך אם היה

 ביניהם רוצח שנגמר דינו, כיון דמצוה

 ביד כל אדם ובכל דבר שאתה יכול

 להמיתו, בודאי ימסרו אותו, כיון דגברא

 קטילא הוא, וזה פשוט״, עכ״ל. ונמצא

 דהמנ״ח פשט לן דבמקום שיד העדים

 אינה הורגתו ייאסר להורגו ע״י אחרים,

 ואף אם הרגו אחר דלא יתחייב מיתה,

 היינו מפני דסו״ס העדים יכולים להרגו

 ונחשב כגברא קטילא, אך לענין ״לא

 תרצח״ אפשר ומתחייב. ומ״מ ברוצח

 עדיין יש להסתפק טובא, דקי״ל דניתן

 להרגו בכל אדם ובכל דבר, האם אפשר

 להרגו ע״י נטילת אבריו ונתינתם להצלת

 נפשות.

 ג] ואמנם יתכן דיל״ע בזה גם ביתר

 חייבי מיתות בי״ד, לפי מה שחידש בכלי

 חמדה (פרשת שופטים) דהא דבעינן ״יד

 העדים תהיה בו בראשונה״ היינו דוקא אם

 מחויב המיתה אינו מתוודה ומודה שעשה

 העבירה שנתחייב ע״ז מיתה. אך כיון

 דקי״ל דכל המומתין מתוודין, מסתמא

 מודה הנדון שעשה העבירה שנתחייב

 עליה מיתה ובכה״ג דאיכא עדים מהני

 הודאתו, דאין לך אומדנא גדולה מזו.

 וא״כ אין מיתתו ע״י עדים דוקא וא״צ

 בזה שיד עדיו יהיו בו בראשונה, עי״ש

 ובשו״ת צור יעקב (להגרא״י הורביץ, סי'

 קסה), והוא חידוש גדול למתבונן. וא״כ

 בכה״ג לכאו' נשוב לראשונה.



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

רי שם בסוגיין נקיט דאף בשאר  ד] והמאי

 מיתות בי״ד לא אמרו דפטור אלא מהריגת

 בי״ד במקום שיד העדים נקטעה, אך מ״מ

 הוא בכלל אותן שמאריכין מאסרן בלחם

 צר ומים לחץ עד שתבקע כריסן.

 והעירו בזה דבסנהדרין ע״ט ב׳ מצינו

 דין הכנסה לכיפה דוקא ברוצח, אך לא

 בשאר חייבי מיתות, וצ״ע. ואפשר דהוא

 כמו שכתב הר״מ סנהדרין פכ״ד ה״ד דיש

 לבי״ד להלקות או להרוג גם מי שאינו

 מחויב מיתה, כדי לעשות סייג לתורה,

 וכהא דשמעון בן שטח הרג לשמונים

 המכשפות. ומלשון הר״מ משמע דרק

 לבי״ד יש כח לזה אך לא לכל יחיד ויחיד,

 ואפשר דה״ה הכי.

 ולזה י״ל דהמחויב מיתה שמניחין אותו

 בכיפה עד שימות א״א ליטול ממנו אבריו,

 כיון דאף א״נ דהוא כגברא קטילא כיון

 דסו״ס ייהרג ע״י הימצאותו בהכיפה,

 מ״מ אסור להורגו. ועי׳ בביאה״ל סי׳

 שכט סד״ה אלא לפי שעה שכתב וז״ל:

 ״ודע עוד שראיתי בפרמ״ג שכתב דמי

 שהיה חייב מיתת בי״ד (בימים הקדמונים)

 ונפל עליו הגל, דמפקחין עליו, דהלא אין

 ממיתין אותו בשבת וחיי שעה יש עכ״פ,

 ולענ״ד לא נהירא כלל, דהתורה חסה

 על חיי שעה, היינו למי שחסה על חיים

 שלו, לאפוקי בזה דגברא קטילא הוא

 מחמת רשעתו, ולא עדיף מרועי בהמה

 דקה דקי״ל ביו״ד קנ״ח דאין מעלין

 אותו מן הבור״, עכ״ל הביאה״ל. ואמנם

 כ״ד הביאה״ל הינם דוקא גבי הצלתו מן

 הבור, אך ודאי דמכיון והתורה לא חסה

 על חייו א״א להורגו בידים שלא כדינו.

 ולהכי מניחים אותו בכיפה, במקום שלא

 ייחשבו לרוצחים על הריגתו, וכבסנהדרין

 פ״א ב׳ דמאכילין אותו לחם צר ומים לחץ

 עד שיוקטן מעיינו ומאכילין אותו שעורים

 עד שכריסו מתבקעת. והיינו דאי״ז מעשה

 הריגה אלא גרמא דגרמא, וא״כ בנדו״ד

 פשוט דא״א ליטול אבריו בפועל.

 והדרן לנדון דרוצח, דבזה י״ל דאף

 דאיכא מ״ע להורגו כדינו בסייף וכמש״כ

 הר״מ סנהדרין רפי״ד, מ״מ נראה דפקו״נ

 האחרים, שיוצלו ע״י אבריו, קודם למ״ע

 דבסייף דווקא (במקום שהריגתו בסייף

 תזיק ללקיחת אבריו), דפקו״נ אינו נדחה

 רק מפני ג׳ עבירות ולא מפני מ״ע זו.

 ונמצא שאם עדיו יהרגוהו ואזי יטלו

 אבריו, שפיר דמי. וכן הוא בשאר מיתות

 בי״ד ע״י שהעדים יהרגוהו ואז יקחו

 אבריו.

 ה] וכל זה הוא דוקא בהנידון למוות

 שהסכים לתרום את אבריו להצלת

 ישראל, אולם יש לדון במקום שאינו מוכן

 לכך. והנה גופו דהמחויב מיתת בי״ד

 אינו נחשב לרכוש בי״ד כי אם הוא ככל

 מת, ועי׳ סנהדרין מ״ו-מ״ז דאע״פ דאין

 נקבר בקברות אבותיו עד שנתעכל הבשר,

 היינו מטעמא אחרינא דאין קוברין צדיק

 עם רשע ואכן אחר שנתעכל לוקחים

 אותו לקברי אבותיו, עי׳ ר״מ פי״ד ה״ט

 ובגרסאות שם.

 והנה בשו״ת בנין ציון סי׳ ק״ע וסי׳ קע״א
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 נקיט שדעת רש״י בב״ק ס' א' היא דאסור

 לאדם להציל נפשו ע״י גזילת ממון חברו,

 ועי' בזה בספרי שלהי דקייטא סי' נ״א

 דכן מוכח מכמה דוכתין. וכ' הבנ״צ דאם

 להציל עצמו בממון חבירו א״א, א״כ

 כש״כ דאסור להציל עצמו בקלון חברו,

 דכבודו חביב לו מממונו, כדאיתא בפ״ח

 דב״ק בהאשה שבאת לפני ר״ע וכו',

 עי״ש. וא״כ אא״ל דשרי להציל אחרים

 ע״י ניוול המת ובזיונו. וכ' דאף לשיטת

 התוס' והרא״ש בב״ק שם שרי כן דוקא

 ע״מ לשלם ממון לבסוף, ולפי״ז בנדו״ד

 דא״א לשלם למת את בזיונו, כה״ג לכו״ע

 ייאסר לעשות כן. והוכיח מכמה דוכתין

 דכה״ג ל״א דאדם מחיל זילותיה לגבי

 דיורשים, עי״ש. ולפי״ז בנדו״ד דהיוצא

 למות במיתת בי״ד ואינו מאפשר לעשות

 כן וליטול גופו להצלת נפשות, לא נוכל

 לעבור על רצונו בזה.

ן ציון שם הוסיף שם לענין דעת  ובבני

 התוס' והרא״ש, דבשלמא לענין הצלת

 עצמו בממון חברו ישנה סברה להתיר,

 כיון דהנגזל בעצמו מחויב להציל את

 חברו בממונו משום ״לא תעמוד על דם

 רעך״, כבשו״ע חו״מ סי' תכ״ו, אולם

 כשרוצים ליקח אברים מן המת אי״ז שייך

 כיון דאמרי' בנדה ס' דבמתים חפשי והוא

 אינו מחוייב ב״לא תעמוד על דם רעך״,

 וא״כ גם להתוס' והרא״ש לא יתחייב.

 ו] ולפי״ז יש לדון בנדו״ד, האם הנדון

 למוות מחויב להסכים שיקחו ממנו אבריו

 בהריגתו, ונדו״ד לכאו' שייך הוא בכל

 או״א מישראל, האם מחויב הוא לחתום

 על כתב האומר שיהיה ניתן לקחת ממנו

 איברים לאחר פטירתו, כדי להציל את

 נפשות ישראל אחרים (והיינו באופן

 שאין בזה פיקוח נפשו שלו עצמו, והיינו

 שיוסיף בחתימתו על כרטיס זה שלקיחת

 האברים תהיה בהסכמתם המפורשת של

 גדולי הוראה פלוני ואלמוני וכו', שיכריעו

 שבלקיחת אבר פלוני לא מסתכן האדם

 עצמו). ושורש הספק הוא האם מוטל על

 האדם בחיי חיותו להסכים להצלת נפש

 חברו, כאשר הקיום בפועל של הצלת נפש

 חבירו תהיה רק לאחר מיתתו שלו, ואז

 ״במתים חפשי״ ופטור הוא מהמצוות,

 דלכאו' לא יתחייב בזה, כיון דאינו מחויב

 ליתן גופו בזמן שאינו מחויב במצוות.

 א״ד דמכיון ובשעת ההסכמה ליקח אבריו

 עדיין חי הוא, וכעת מחויב הוא להציל

 חברו, יתחייב בזה. וצ״ע.

 וכל ספק זה הוא דוקא במקומות בהם

 הרופאים והמנתחים אינם חשודים על

 נטילת איברים, ובזה קי״ל דאם הוא

 ברצונו של מת, שרי באופנים מסוימים,

 ואכמ״ל. אך בא״י בימינו אנו, הורה לי

 רבנו הגר״ח קניבסקי שליט״א שאין

 לחתום על כרטיס עד״י, המותיר ליקח

 אברים אחר מיתה, ואפילו באופן

 שכותבים בטופס שלקיחת האברים תהיה

 באישור מו״צ ורב מאנ״ש.



 שסט

 סימן פ״ב

 טומאת תלמיד כהן לרבו

 א] בירושלמי (ברכות פ״ג ונזיר פ״ז)

 נאמר שכשנפטר רבי הקדוש הכריז ר׳

 ינאי ואמר אין כהונה היום, דבמיתתן עשו

 אותן כמת מצוה. וכתב הרמב״ם (אבל ג,

 י): נשיא שמת הכל מתטמאין לו אפילו

 כהנים, עשאוהו כמת מצוה לכל, מפני

 שהכל חייבין בכבודו וכן הכל אוננין

 עליו. ובהמשך הירושלמי שם מיבעיא כהן

 מהו שיטמא לכבוד רבו, ונחלקו בדבר ר׳

 אחא ור׳ יוסי. וכשנפטר ר׳ יוסי (כגירסת

 הירושלמי בברכות וכמובא בקרבן העדה

 בפ״ז דנזיר) נטמאו לו תלמידיו, אך אכלו

 בשר ושתו יין. אמר להם רבי: אם אבלים

 אתם למה אכלתם בשר ושתיתם יין. ואם

 אין אתם אבלים, למה נטמאתם.

 ב] והטור (בסי׳ שע״ד) פסק שכהן נטמא

 לנשיא אך כהן אינו נטמא לרבו. וכ׳ הב״י

 שכתבו הרמב״ן והרשב״א דכיון דהיא

 בעיא דלא איפשטא בירושלמי, לכן אסור

 לכהן להיטמאות לרבו. אמנם השו״ע

 (סי׳ שע״ד) נקט שעל רבו שלימדו חכמה

 נוהג דיני אנינות ומתאבל עליו יום אחד,

 ובהלכה הבאה כתב: נשיא, אע״פ שהכל

 מיטמאין לו אין מתאבלין עליו, עכ״ל.

 ואילו דין טומאה לרבו השמיט לחלוטין,

 וצ״ע. וביחוד שהטור הכריע לאיסור.

 עוד יש להתבונן, שבפתיחת סימן שע״ד

 נכתב כך: ״טומאת כהן למת מצוה,

 לנשיא ולרבו, ועל איזה מת מתאבלין״.

 וכמדומני שגברא רבא כתב להאי פתיחות

 לסימני השו״ע (ואפשר שמרן השו״ע

 עצמו, ועיין). וא״כ קשה כיצד כתב

 שבסימן זה יבואר דין טומאת כהן לרבו,

 בעוד שהשו״ע השמיט לחלוטין דין זה.

 עוד יש להעיר, שהגר״א בביאורו (ס״ק

 א׳) הביא לספק הירושלמי האם מטמאין

 לרב וכ׳ ״דלא איפשטא, הלכך לא יטמא,

 תורת האדם. ועיין סעיף י״א נשיא וכו׳״,

 עכ״ל. וצ״ת מדוע הזכיר אדונינו הגאון

 נ״ע את פסק השו״ע שמטמאים לנשיא

 לענין טומאת כהן לרבו.

 ג] והנה עצם הזכרת דין טומאה לנשיא

 צריכה תלמוד. שהרי השו״ע כלל אינו

 מביא הלכות שאינם קשורות לזמן הזה,

 ובזמנינו אין נשיא כמובן. והכי הקשה

 האדמו״ר ממונקאטש זצ״ל בשו״ת מנחת

 אלעזר (ח״ג סי׳ ס״ג) וכתב דהנה ההג״מ

 (הלכות אבל שם) מסתפק האם מטמאים

 לגדול הדור כפי שמטמאים לנשיא. והב״י

 כתב שמדבריו של רבי חיים כהן, שאמר

 שאם היה בלוויתו של רבנו תם היה נטמא

 לו, מוכח שסבר שנטמאים לגדול הדור



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 כפי שנטמאים לנשיא. וכתב המנחת

 אלעזר שכנראה השו״ע סובר שדין גדול

 הדור כדין הנשיא, ולכן פסק שמטמאים

 לנשיא, וכוונתו שנטמאים לגדול הדור.

 עכ״ד המנח״א.

 אם כך, יתכן ונצעד צעד קדימה. דהנה

 התוספות בברכות (לא, ב) ובתרומת הדשן

 (סי' קל״ח) כתבו שדין גדול הדור כדין

 רב מובהק, וכמו״כ משיגרא דלשונות

 הפוסקים בהלכות כבוד רבו (יו״ד רמ״ב)

 מצינו שגם דין רב מובהק כדין גדול הדור

 לענינים מסוימים. וע״כ נראה בדרך אפשר

 שבמש״כ השו״ע שמטמאים לנשיא, נכלל

 בזה גם שמטמאים לגדול הדור, וא״כ אזי

 גם לרב מובהק מטמאים.

 ולפי״ז אכן לא התעלם השו״ע מדין

 טומאה לרב, אלא אדרבה, פסק שמטמאים

 לרב מובהק. וזמש״כ בפתיחה לסימן

 שע״ד שיפסוק גם בענין טומאה לרב, וזהו

 כוונת הגר״א ז״ל שציין להא דנשיא.

 ד] ולחזק דברינו נראה דהנה הבאנו לעיל

 את דברי הירושלמי שאמרו לתלמידי ר'

 יוסי שאם התאבלו לא היה להם לאכול

 בשר ויין, ואם אין אבלות אזי לא יכולים

 להיטמא. והשו״ע הלא פוסק שתלמידים

 אינם אוכלים בשר ויין והם אבלים על

 רבם, וא״כ לפי״ד הירושלמי ממילא מובן

 שאכן נטמאים. (והוספה זו שמעתי מכ״ק

 האדמו״ר הישיש גאב״ד מוזשאי שליט״א

 מארה״ב).

 ה] וחשבתי להוסיף עוד דאין להקשות

 דמי יימר לן דבירושלמי איירי ברב

 מובהק. דנראה דברב מובהק איירי, דהא

 בב״מ (לג, א) ס״ל לר' יוסי דרב מובהק

 הוא כל רב שלימדו אפילו דבר תורה אחד,

 והירושלמי הרי מיירי בר' יוסי ותלמידיו,

 דודאי ס״ל כר' יוסי רבם דכל רב מיקרי

 רב מובהק, ונפלא.

 ו] שוב שמחתי באומרים לי לראות בטוב

 דברי הבית הלל על השו״ע שם, דכתב

 דאם השו״ע כתב שמטמאין לנשיא, אע״פ

 שאין מתאבלים עליו. אזי כ״ש שנטמאים

 על רבו שלימדו חכמה, אשר אנו מצווים

 להתאבל עליו.

 ז] והנה הרמב״ם שם כתב שמטמאים

 לנשיא ״מפני שהכל חייבים בכבודו״.

 ולפי״ז היה מקום לומר דדוקא לנשיא

 ולגדול הדור מטמאים, מפני שהכל

 חייבים בכבודם. אך לא ברב מובהק, שרק

 תלמידו חייב בכבודו.

 אולם הא ד״שהכל חייבים לכבודו״ יש

 לפרש בב' אנפי. א] שמפני שהכל חייבים

 בכבודו, א״כ כל עוד שלא כיבדוהו כולם,

 נחשב הוא למת מצוה. ב] משום שהכל

 חייבים בכבודו, א״כ גם הכהן חייב

 בכבודו, ומה יועיל שאחרים יכבדוהו אם

 חיוב הכיבוד מוטל על הכהן, ולהכי הוי

 מת מצוה כלפי הכהן. והנה א״נ כצד ב',

 א״כ לכאו' יש גם להיטמא לרב מובהק,

 באשר מאי איכפ״ל שאחרים יכבדוהו.

 הא סו״ס אני תלמידו מחויב בכבודו,

 וכלפי חיוב כבודי שלי נחשב הוא למת

 מצוה. ודו״ק.



 שעא

 *^w נכרים
 סימן פ״ג

 קדיש על נכרי

ת השואה הנוראה שלחו ראשי פ ו ק ת  ב

 ה״יודנראט״ שבגטו-קובנה את ידידי

 מר יהודה ביליס שיחי׳ להציל ילדים

 יהודים ולהבריחם מתוך הגטו. הנער

 יהודה ביליס סחב על כתפיו, בתוך שק

 ירקות, ילד יהודי קטן והובילו אל מחוץ

 לגטו, לידיו של כומר קתולי, שהעבירם

 לידים נאמנות. 22 ילדים רכים ניצלו כך

 בזכותם של מר ביליס שיחי׳ ואותו כומר

 נוצרי, שחירף את נפשו למען הצלת

 הילדים מתחת ציפורני הקלגס הנאצי

 יש״ו. לאחרונה נסע מר ביליס הי״ו

 לליטא ורצונו הכביר היה לומר קדיש

 לעילוי הכומר הנ״ל, במהלך טכס רשמי

 לזכרו של הכומר ובהשתתפות יהודים

 רבים ולהבדיל גם בני לא ברית. לפיכך

 שאלני האם אפשר לומר קדיש יתום

 לע״נ הכומר הלזה, ששם נפשו בכפו

 למען כ״ב מילדי ישראל היקרים.

 תשובה: א] בבואנו לדון בשאלה זו

 עלינו לעמוד על מספר שאלות. ראשית,

 האם ישנו לגוי חלק לעולם הבא. שני

 בקודש עלינו לידע האם ישנו בכלל

 מושג ושייכות של עליית נשמה אצל נכרי

 לאחר מותו, ושלישית, האם אפשר לומר

 קדיש על אדם זר שאינו אביו או אמו,

 וכדלהלן:

 ׳עולם הבא״ בנכרי

 ב] האם לנכרים יש חלק לעולם הבא?

 ומי מהם יש לו חלק לעוה״ב?

 איתא בסנהדרין (קה, א): כתיב ״בן

 בעור״ וכתיב ״בנו בעור״, אמר רבי

 יוחנן אביו בנו הוא לו בנביאות, בלעם

 הוא דלא אתי לעלמא דאתי, הא אחריני

 אתו, מתניתין מני רבי יהושע היא, דתניא

 ר׳ אלעזר אומר ״ישובו רשעים לשאולה

 כל גוים שכחי אלקים״, ״ישובו רשעים

 לשאולה״ אלו פושעי ישראל, ״כל גוים

 שכחי אלקים״ אלו פושעי עובדי כוכבים,

 דברי ר״א, אמר לו ר׳ יהושע וכי נאמר

 ״בכל גוים״ והלא לא נאמר אלא ״כל

 גוים שכחי אלקים״. אלא ״ישובו רשעים

 לשאולה״, מאן נינהו ״כל גוים שכחי

 אלקים״. נמצא דנחלקו תנאים האם לנכרי

 יש חלק לעוה״ב או לא.

 ובדברי הרמב״ם בזה רבתה המבוכה.



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 דבפ״ח ממלכים הי״א כתב וז״ל: כל

 המקבל שבע מצות ונזהר לעשותן, הרי זה

 מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם

 הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן

 מפני שצוה בהן הקב״ה בתורה והודיענו

 על ידי משה רבינו שבני נח מקודם נצטוו

 בהן. אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת,

 אין זה גר תושב ואינו מחסידי אומות

 העולם אלא מחכמיהם, עכ״ל. וכ״כ בפ״ג

 מתשובה סוף ה״ה ובסוף פי״א מעדות,

 דלחסידי אומות העולם יש חלק לעוה״ב.

 וצ״ע דבפי״ד מאיסו״ב ה״ד כתב וז״ל:

 ואומרים לו [לבא להתגייר] הוי יודע

 שהעוה״ב אינו צפון אלא לצדיקים והם

 ישראל, וזה שתראה ישראל בצער בעולם

 הזה, טובה צפונה היא להם. שאינן יכולין

 לקבל רוב טובה בעולם הזה כאומות,

 שמא ירום לבם ויתעו ויפסידו שכר

 העולם הבא, עכ״ל. ולכאו' סיתרא״ה

 נינהו, דהכא נקיט דהעוה״ב צפון אך ורק

 לישראל ולא לנכרים, וצ״ע.

 ב] והמהרי״צ חיות (יבמות מ״ז א') כתב

 דצ״ל דט״ס נפלה ברמב״ם בהלכות

 איסו״ב. וראיתי שציינו שעמדו בזה

 בצפנת פענח סנהדרין צ' א' ד״ה כל,

 בתורת אבות פי״א ובשיעורים וחדו״ת

 מהרב דפוניבז' הגרי״ש כהנמן זצ״ל, ואין

 ספרים אלו תח״י.

 ואכן ברדב״ז בהלכות מלכים שם כתב:

 וראיתי מי שכתב שאין החלק הזה בגן

 עדן, שאין ערל נכנס שם (עיין עירובין יט,

 א) וסימנך ״כל ערל לא יאכל בו״. נמצא

 דחלוקים ב' העולמות, ואפשר דזוהי כוונת

 הרמב״ם בהלכות איסו״ב. ובס' מרגליות

 הים בסנהדרין שם הביא את דברי הזוהר

 חדש רות (ע״ח ד') שכתב: כל גוי שיעשה

 תשובה ויתפרש מע״ז ומעבירה, יעיל

 הקב״ה ביה רוח קדישא ונפשא קדישא

 וע״ד יש לו חלק לעוה״ב. ולא עם בני

 ישראל, אלא חלק בפני עצמו ועולם בפני

 עצמו. וציין ג״כ לדברי התוס' בע״ז (ה'

 א' ד״ה אין) דהנשמות של ישראל ושל

 נכרים אינן בגוף אחד.

 וכן מצינו שכתב רבנו הלוצאטו ז״ל

 בדרך ה' (ח״ב פ״ד אות ז) וז״ל: ואולם

 לעוה״ב לא תמצאנה אומות זולת ישראל.

 ולנפש חסידי אומות העולם ינתן מציאות

 בבחינה נוספת ונספחת על ישראל עצמם

 ונטפלים להם כלבוש הנטפל לאדם,

 ובבחינה זו יגיע להם מה שיגיע מן הטוב,

 ואין בחוקם שישיגו יותר כלל, עכ״ד.

 ולפי״ז יובנו דברי הרמב״ם בשופי.

 ג] והנה הרמב״ם נקיט שחסידי אומות

 העולם הם אלו המקיימים ז' מצוות

 בני נח. אולם בש״ס לא מצינו שצדיקי

 אוה״ע הם אלו המקיימים ז' מצוות, ועיין

 לקמן מקורו הטהור. ואמנם בתוספתא

 (סנהדרין פי״ג א') נאמר ״הא יש צדיקים

 בעובדי כוכבים שיש להם חלק לעוה״ב״,

 ומלישנא ד״עובדי כוכבים״ לכאו' יש

 לדקדק קצת שיש להם חלק לעוה״ב

 באופנים מסוימים, הגם שהם עובדי ע״ז.

 ואולם מסתבר שאינו כן, ועכו״ם הכוונה

 לנכרים. וכן ראיתי שכ' מו״ר הגר״א
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 ארלנגר שליט״א בברכת אברהם סנהדרין

 שם דנראה דט״ס הוא וצ״ל גויים.

 והר״מ הוסיף בזה וכתב שעל הנכרי לקיים

 ז׳ מצוות מפני שהקב״ה ציוה עליהם ולא

 מפני הכרע הדעת. והכס״מ נקיט דהר״מ

 מסברא דנפשיה קאמר. ואולם הביאו בזה

 דברי מדרש משנת ר׳ אליעזר שכ׳ שחסידי

 אוה״ע הם כשעושים ז׳ מצוות ב״נ, מכח

 שציוה אותנו אבינו נח מפי הגבורה, אך

 אם עשו המצוות מדעת עצמן או ששיתפו

 שם ע״ז, אין לוקחים שכרן אלא בעולם

 הזה. וע״ע דברים נפלאים באור שמח

 איסו״ב שם, דלפי״ד הר״מ י״ל דהא

 דב״ק ל״ח א׳ דאין הנכרים מקבלים שכר

 כמצווה ועושה, היינו כשלא מקיימים

 משום שכן ציוה ה׳ למשה רבנו ועושים

 רק מפני צו ה׳ לאדם ונח. עי״ש ובספר

 הליקוטים ברמב״ם מהדורת פרנקל,

 ובמכתבים בס״ס חידושי מרן הגרי״ז.

 והנה כשגוי מקיים ז׳ מצוות מפני הכרע

 הדעת, נמצא שאינו חשוב לחסיד אומות

 העולם. ומדברי מדרש משנת ר״א למדנו

 שגם נוצרי המקיים מצוות אלו מפני דתו

 אין לו חלק לעוה״ב, כיון ששיתף שם

 משיחו וע״ז דיליה במצוותיו. ומצאתי כן

 בריטב״א (ר״ה יז, א) שכתב דדוקא חסידי

 אומות העולם יש להם חלק לעוה״ב, ״אבל

 אלו הנוצרים והישמעאלים בכלל מינים

 הם, וכמו שפירש רש״י דהמינים תלמידי

 ישו הנוצרי״. וע״ע שו״ת הרשב״א (ח״א

 סי׳ תי״ח).

 ד] ואמנם עדיין י״ל מסברה דשאני

 המציל נפש אחת מישראל, וכ״ש נפשות

 רבות מישראל, דאפשר ואף אם לא קיים

 כהלכה את ז׳ מצוות ב״נ משום צו הקב״ה,

 עדיין שכרו רב. דאע״פ דאמר קרא ״חסד

 לאומים חטאת״ (ועיין ספר היראה בזה),

 מ״מ ישראל ניצלו על ידו. ויעויין בב״מ

 קי״ד א׳ דרבה בר אבוה אשכחיה לאליהו

 הנביא דקאי בבית הקברות של נכרים,

 ובמדרש תלפיות (ענף אליהו ומשיח)

 הביא שפירשו בזה שהלך אליהו להציל

 מת גוי שעשה טובה לישראל ממזיקי

 הגיהנום. וכן בספר חסידים (סי׳ תש״צ)

 כתב שאם יש נכרי שעשה טובות לישראל

 יכולים לבקש מהקב״ה שיקל בדינו, וכן

 מברכים את חרבונא הזכור לטוב על

 שדיבר סרה על המן.

 וממילא שפיר י״ל שאף אם אין חלק
 לעוה״ב למציל נפשות מישראל לפי צו

 הנצרות, מ״מ אפשר להצילו בתפילה

 מהמזיקים דגיהנום ולהקל בדינו הקשה.

 עילוי נשמה בגוי

ר לעיל נתבאר שאפשר  ה] בהאמו

 להתפלל על נכרי שלא יינזק בעוה״ב

 ושלא תשלוט בו יד גיהנום. אך עדיין

 עלינו לדעת האם שייך בו ענין עילוי
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 נשמה כפי ששייך בישראל ע״י פעולות

 הבנים, אמירת קדיש, לימוד תורה ועשיית

 מצוות לעילוי נשמת הנפטר.

 ואלו הם דברי הספר חסידים (שהזכרנום

 לעיל): ״אם יש נכרי שעשה טובות

 ליהודים, יכולים לבקש מהקב״ה שיקבל

 בדינו. וכן יכולים לבקש לבקש על מומר

 שעשה טובה ליהודים, וכן אמר ר' יוחנן

 על חרבונא זכור לטוב לפי שדיבר על

 המן. אבל נכרי רע וכן מומר רע אין לבקש

 עליו. ויצחק אמר על עשו ״יוחן רשע״

 (ישעיה כו, י) והשיב לו ״בל למד צדק״.

 ודוד שביקש על אבשלום להצילו מדינה

 של גהינום, כי גרמה של דוד היה, שאם

 לא חטא בדבר אוריה לא היה אבשלום

 חוטא. וגר המבקש על אביו ועל אמו לא

 יועיל להקל בדינם״, עכ״ל.

ת דבר מוכח מדבריו שיכולים  ובראשי

 להמתיק את דין הנכרים בעוה״ב, אך

 אפשר וזהו דוקא ע״י תפלה, שנתפלל

 בתפילה ישירה להמתקת דינו. אך קדיש

 אין עניינו תפילה ישירה לתועלת הנפטר,

 אלא היא תפילה לרומם ולקדש שמיה

 רבה, ורק מפני שהנפטר גרם את אמירת

 הקדיש מתעלה הוא על ידה. ובזה מי

 יימר לן שעילוי כזה שייך גם בנכרי?!

 והנה הספר חסידים כתב מצד אחד

 שניתן להמתיק את דין שמים של הנכרי,

 אך מנגד כתב שגר צדק אינו יכול להמתיק

 את דין הוריו. ותמוה מדוע ייגרע כח הגר

 מכחם של אחרים המתפללים לנשמת

 הנכרי? אלא שצ״ל דמש״כ לענין הגר,

 היינו שימתיק את דינם כדין ״בנא כרעא

 דאבוה״, שלכאורה על ידי עצם מעשי

 הגר וזכויותיו יתווספו להם זכויות בשמי

 שמים, כבסנהדרין קב, א. וע״ז אמר רבי

 יהודה החסיד שמכיון וגר שנתגייר כקטן

 שנולד דמי ואינו מתייחס אחר הוריו

 הנכרים (וכפי שציין שם הגר״ר מרגליות

 זצ״ל בהערות מקור חסד בשם רמ״א),

 ל״ש שיעלה במעשיו הטובים את נשמתם.

 אך אם יתפלל בפירוש להקב״ה שישמרם

 ויצילם מהמזיקים ויזכה אותם בדינם,

 תועיל תפילתו כמו כל תפילה להקב״ה.

 וכן מוכח לכאו' מדברי התוספות

 בסוטה (י, ב) שהקשו על הא דאיתא שם

 דדוד המע״ה התפלל שאבשלום ייתיה

 לעולמא דאתי, דהאיך עשה כן והא אמרו

 בסנהדרין ק״ד א' דברא מזכה אבא ואבא

 לא מזכי ברא, ותירצו בחד תירוצא וז״ל:

 ״א״נ מצי למימר הא דאמר אבא לא מזכי

 ברא היינו משום כבוד אב אין מונעין

 מלמנותו עם רשעים בלא תפלה, אבל

 תפלה מועלת, ודוד התפלל על אבשלום״,

 עכ״ל. הרי לנו שהגם שמדין עילוי נשמה

 ע״י יסוד ״בנא כרעא דאבוה״ וכדו' ל״ש

 עילוי נשמה במקומות מסוימים. אך ע״י

 תפילה, שעניינה בקשה לעילוי נשמה ולא

 גרמא דעילוי נשמה, שפיר מהני.

 והלום נראה לפרש דברי הס״ח מעט

 באופן אחר. דהנה הבאנו במק״א(במש״כ

 בגדרי זכויות הקדיש לע״נ הנפטר) את

 דברי ספר החיים לאח המהר״ל מפראג ז״ל

 (ח״ב פ״ח), שכתב שרובא דעלמא מתים
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 בשביל חילול ה׳ המתכפר במיתת האדם,

 וכשעומד בן החוטא ואומר לפני התיבה

 שיתגדל ויתקדש שמיה רבה ומתנחם אני

 על מות אבי, הואיל ושם אביו מתקדש

 ע״י מיתתו, מיד מתכפר עי״כ עוון חילול

 השי״ת שעשה אביו, עי״ש. ולפי״ז י״ל

 דכשגר אומר קדיש לע״נ אביו הנכרי לא

 יומתק דינו, כיון שאין שייך דעוון חילול

 ה׳ מתכפר ע״י מיתה בנכרי. וכמו״כ גם

 א״נ דהכפרה היא בלא קשר לעוון חילול

 ה׳, מ״מ מד׳ ספר החיים נראה שרק בני

 משפחה מועילים בהודאתם דהקדיש

 להנפטר, וכעין דברי הש״ס שמשפחת

 הרוגי בי״ד מודים לבי״ד ואומרים יפה

 דנתם. אך בגר, שמבחינת ההלכה לא

 נחשב לבן משפחת אביו הנכרי, לא יועיל

 להמתיק דינם בהקדיש, כיון שאינו נחשב

 לבנו ויל״ע בזה.

ם יש להקשות ע״ז מדברי הרמב״ן  ו] אמנ

 (בראשית יא, לב), דכתב גבי פטירתו של

 תרח אבי אברהם וז״ל: ״או שמא יש לו

 חלק לעולם הבא שאמרו חז״ל בזכות

 בנו״, עכ״ל. נמצא שהרמב״ן סבר שדין

 ״בנא כרעא דאבוה״ שייך גם בתרח

 הנכרי.

 ואולי י״ל בזה עפ״מ שכתבתי במק״א

 (עי׳ בקונטרסי רינת שמואל בפרשת חיי

 שרה) דמצינו דאליעזר עבד אברהם נחשב

 לארור וגם ישמעאל בן אברהם נחשב

 לזה, ואברהם אמר עליהם ״עם הדומה

 לחמור״, וצ״ע אמאי לא נתגיירו, וכפי

 שאאע״ה הכניס רבים תחת כנפי השכינה.

 ואמרתי בזה דנראה דאיכא ב׳ דינים

 בגרות עכו״ם. א) קבלת עול תורה ומצוות

 והכרה בשלטון הית״ש. ב) כניסה על ידי

 כך לכלל ישראל. ודין זה מוכח מכמה

 דוכתי בסוגית גר קטן בכתובות י׳ א׳. וי״ל

 דהכנסת הגר לכלל ישראל ע״י קבלת עול

 מלכות שמים היא דוקא כשישנו מושג

 של ״אומת ישראל״, היינו ממעמד הר

 סיני ואילך בהיותם לעם ואומה. אך בזמן

 האבוה״ק, כשעדיין לא היה כלל מושג

 של ״אומת ישראל״, אזי הנכנס תחת כנפי

 השכינה אינו בן ישראל, למרות שקיבל

 ע״ע מצוות. ולפי״ז א״ש דאה״נ ואליעזר

 וישמעאל קיבלו ע״ע להכנס תחת כנפי

 השכינה, אך מאחר דזה לא הכניסם לכלל

 ואומת ישראל, נשארו כבני חם הדומים

 לחמור. ובזה ביארתי בס״ד אמאי אמרו

 חז״ל במדרש דהאבוה״ק לא רצו לגייר

 את תמנע, אשר בעקבות זאת אמרה שאם

 לא חפצים בה תלך ותדבק בזרעם ונישאה

 לאליפז. דמהא דרצתה להידבק בזרע

 האבות מוכח שתמנע לא רצתה רק להכנס

 תחת כנפי השכינה גרידא, אלא גם להיכנס

 כחלק מאומת ישראל וזרע ישראל, ולכן

 האבוה״ק דחוה, כיון שעדיין לא נוצרה

 לה האומה הישראלית, שאפשר להיות

 חלק ממנה ע״י גירות. ולפי״ז י״ל דה״ה

 גבי אברהם, ד״בנא כרעא דאבוה״ דל״ש

 בנכרי הוא דוקא אחר היותנו לאומה

 ויחס, שאז נאמר שהגר המתגייר חדל

 להתייחס לאביו הנכרי כיון שנכנס בצל

 אומת ישראל. אך קודם מתן תורה שפיר

 נחשב אברהם כבנו של תרח.
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 ז] ואמנם אמו״ר שליט״א ביאר דברי

 הספר חסידים באופן אחר, וההוא

 שלאמיתו של דבר לא ראוי שיהודי יעתיר

 למען המתקת דין הנכרי, ורק בהיותו

 מטיב ליהודים התירו זאת. אמנם גר,

 שאביו ואמו לא הביאוהו לחיי ישראל,

 אי״ז נכון שימתיק דינם, ומה שהטיבו

 עמו בהיותו נכרי אי״ז נחשב. וכן שמעתי

 מהגר״י פרנקל שיחי'. אמנם מלשון הספר

 חסידים ״שלא יועיל להמתיק דינם״, לא

 משמע בעניותי כדבריהם.

 קדיש על אדם אחר

 ח] ובדין אמירת קדיש על אדם שאינו

 מהוריו כבר נודע דשרי, וכבר דשו ביה

 רבים. עיין ב״י סוס״י ת״ג ששוכרים

 אדם לומר קדיש כשהנפטר לא הניח

 בן אחריו. ויעויין בזה במג״א סי' קל״ב

 סק״ב ובפתחי תשובה יו״ד שע״ו סק״ז

 ואבהע״ז פ״ט סק״ב, כף החיים סי' נ״ה

 אות ל' ואגרות משה יו״ד סי' רנ״ד.

 וממילא משום זה אין חסרון שהאומר

 קדיש על גוי שאינו אביו.

 הכרעת גדולי הדור שליט״א

 ט] שוב ראיתי מביאים שבשו״ת זקן אהרן

 (להגאון הנודע מוה״ר אהרן וואלקין

 זצ״ל אב״ד קרלין, סי' פ״ז) דן בזה וצידד

 שאפשר וגר מחויב לומר קדיש לע״נ אביו,

 ומפני שלא יאמרו שע״י שהתגייר נפטר

 מהחובה לכבד את אביו, וכדברי הרמב״ם

 בהלכות מלכים וד' גליון רעק״א הנודעים

 בהלכות כבוד אב ואם שהנכרים קיבלו

 על עצמם לכבד את הוריהם. ומסקנתו

 היא שהגר יאמר קדיש באופן שלא יורגש

 שאומרו על אביו הנכרי. ואף שאנו לא

 בקיאים בטיב עליית הנשמה ע״י הקדיש

 והאם נשמת הגוי תתעלה עי״כ. מ״מ אם

 לא יועיל - לא יזיק, ואפשר לאומרו.

 והלום נדברתי בדבר עם גדולי התורה

 וההוראה שליט״א. מו״ר מרן הגר״ח

 קניבסקי שליט״א כתב לי בזאת בזה״ל:

 ״לכאורה לא שמענו קדיש בגוי״. וכעי״ז

 כתב לי הגר״י זילברשטיין שליט״א. מרן

 הגראי״ל שטינמן שליט״א השבני דבר

 ש״קדיש לגוי יעזרו לו כמו כוסות רוח

 למת... ואפשר לומר קדיש על גוי, אך

 הקדיש לא יעזור לו״. גם הגר״מ גרוס

 שליט״א אמר לי בזה שמעשה דומה בא

 לידו, כשגוי עשיר הוריש בצוואתו הון

 רב ליהודי, שבתנאי שהיהודי יאמר קדיש

 לעילוי נשמתו. ואמר ע״כ אחד מגדולי

 הפוסקים מרן שליט״א שאפשר לומר

 קדיש, אם כי יתכן מאד שהקדיש לא

 יסייע לנשמת הנכרי. אך גם אם לא יועיל

- לא יזיק...



 שעז

 סימן פ״ד

 קריאה להצלת חיי נכרים

 יש לברר האם שרי לישראל להביע

 מחאה כנגד רציחת נכרים ע״י נכרים

 אחרים, כפי שראיתי שעשו כן לאחרונה,

 ונראה לברר אי אריך למיעבד הכי.

 א] איתא בע״ז כ״ו סוע״א: ״תני רבי

 אבהו קמיה דר׳ יוחנן העובדי כוכבים

 ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין,

 אבל המינין והמסורות והמומרים היו

 מורידין ולא מעלין״. וכ׳ התוס׳ (ד״ה

 ולא) וז״ל: ״וא״ת הא אמרינן במסכת

 סופרים (פט״ו) כשר שבכנענים הרוג.

 וי״ל דבירושלמי דקידושין מפרש דהיינו

 בשעת מלחמה, ומביא ראיה מ״ויקח שש

 מאות רכב בחור״, ומהיכן היו מ״הירא

 את דבר ה׳״. ואע״פ שסתם כנענים עובדי

 כוכבים ומזלות הם ועוברין על שבע

 מצוות, מ״מ אין מורידין, דרבינהו בקרא

 להתירא דכתיב ״והיה לך למס ועבדוך״,

 עכ״ל. ועי׳ תוס׳ בע״ז ד׳ ב׳ ד״ה ש״מ

 ובברכות ז׳ א׳ ד״ה ההוא צדוקי ובע״ז י׳

 ב׳ תוד״ה חד.

 והתוס׳ בע״ז ס״ד ב׳ ד״ה איזהו כ׳:

 ״איזהו גר תושב כו׳. במסקנא קאמר

 דהיינו להחיותו. וא״ת והלא מיד שעבר

 שבע מצוות חייב מיתה, דאזהרת בני

 נח היא מיתתן בלא עדים והתראה. י״ל

 דכל זמן שלא דנוהו בית דין אינו חייב

 מיתה. תדע דהא אמרינן העובדי כוכבים

 לא מעלין ולא מורידין״. והנה יש לדקדק

 בד׳ התוס׳ האם כוונתו לבאר דמאחר

 ואין חייבים מיתה בלא בית דין ע״כ אין

 מורידין, אך לא נחתיה לבאר אמאי אין

 מעלין. א״ד דכוונתם ז״ל דז״פ ג״כ אמאי

 אין מעלין, דכיון דסו״ס עברו אז׳ מצוות

 ב״נ ע״כ אין מעלין אותם.

 והמרדכי (ע״ז רמז תתיד) פירש כך:

 ״כנעני לא מעלין משום דהוי כמוליד

 בן לעבודת כוכבים שהוא מצילו מן

 המיתה״.

 ב] ויש לברר בזה דעת המיימוני ז״ל,

 דהר״מ בהלכות ע״ז (ריש פ״י) כתב: ״אין

 כורתין ברית לעובדי ע״ז [ויש גורסים:

 ״לשבעה אומות״, ואכמ״ל] כדי שנעשה

 עמהן שלום וכו׳, ואסור לרחם עליהם,

 שנאמר ״ולא תחנם״. והרדב״ז (ח״ו סי׳

 רמ״ז) ביאר דהרמב״ם סבר דבכלל ״לא

 תחנם - לא תתן להם חן״ נכלל גם שלא

 להצילם.

 ואמנם בהלכות רוצח (ד, יא) כתב

 הרמב״ם: ״הגויים שאין בינינו ובינם

 מלחמה, ורועי בהמה דקה מישראל

 וכיוצ״ב, אין מסבבים להם המיתה ואסור



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 להצילם אם נטו למות, כגון שראה אחד

 מהן שנפל לים, אינו מעלהו. שנאמר

 ״לא תעמוד על דם רעך״ ואין זה רעך״,

 עכ״ל.

 ויש להעיר בתרתי. א) דלכאו' מהאי

 קרא ד״לא תעמוד על דם רעך״ רק נילף

 דבעינן להציל נפשות ישראל ולא נפשות

 גויים, אך מהיכ״ת דחזינן מהכא דגם

 נאסר להצילו. ב) יש לדקדק דבהלכות

 ע״ז נקיט לקרא ד״לא תחנם״ למילף

 בהא דאסור לרחם עליהם ואילו בהלכות

 רוצח כ' לקרא ד״לא תעמוד על דם רעך״,

 וצ״ת.

 ושמחתי לראות שקדמני בהערה זו

 הכנה״ג (חו״מ סי' תכ״ה) דהעיר דמחד

 נקיט הר״מ דאיסורו מצד ״לא תחנם״

 ומאידך נקיט דהוא משום ״לא תעמוד על

 דם רעך״, ועוד דלהטעם ד״לא תעמוד״

 לכאו' אם רוצה להצילם אינו מוזהר

 ע״כ. ותי' דהר״מ בהלכות ע״ז דאיירי רק

 בעכו״ם כ' שאזהרתם משום ״לא תחנם״

 וממילא אסור להעלותו. אך בהלכות

 רוצח שמדבר בכולל בין בגויים ובין

 ברועי בקר, נתן בנותן טעם משום דאי״ז

 ״רעך״, וזהו הטעם שייך דוקא לרועי בקר

 אך לגויים א״צ לזה כיון דנפקא מ״לא

 תחנם״, וממילא הרוצה להציל רועי בקר

 יכול להצילם דאזהרת ״לא תחנם״ נאמרה

 רק בעכו״ם. ואמנם בס' המפתח שם

 ציינו לד' שו״ת בית יהודה (יו״ד סי' ד')

 שכ' דאסור להציל גם רועי בקר, ולפי״ז

 ייקשה דהיכי נילף מקרא ד״לא תעמוד״

 שאסור להצילם, דלכאו' רק מצות הצלה

 אית ביה אך לא איסור, וצ״ע. ואין שו״ת

 בית יהודה תח״י לע״ע.

 ג] והנה בע״ז כ״ו ב' אמרי' דישראל

 מל את העכו״ם לשום גר, לאפוקי משום

 מורנא דלא, ופרש״י: ״לאפוקי משום

 מורנא. תולעת שיש לו בערלתו דלא,

 דאסור לרפאותו בחינם, דהא אמרן לא

 מעלין ולא מורידין״, עכ״ל. וכן בתוס'

 (ד״ה לאפוקי) כתב: ״כפ״ה דאסור

 לרפאות בחינם, אבל בשכר שרי משום

 איבה״, עכ״ל ועיש״ע. ואמנם הרמב״ן

 כ' דכל היכא דל״ל משום איבה, אפילו

 בשכר אסור וכדאיתא בע״ז (שם ע״א)

 סבר רב יוסף למימר דבשכר שרי משום

 איבה ואמר לו אביי דלא. והרמב״ם

 (ע״ז י, ב) פסק דאסור לרפאות עכו״ם

 אפילו בשכר, ואם היה מתיירא מהן או

 שהיה חושש משום איבה, מרפא בשכר

 אבל לא בחינם. והכס״מ הערה מקורו

 וכתב: ״פשוט הוא דרפואה היינו מעלין

 ובפירוש אמרו בגמרא דאסור להעלותן

 אפילו בשכר״. והגר״א ציין למחלוקת

 רש״י והתוס' והרמב״ן הנ״ל.

י טובא דבשלמא א״נ כפירוש ת ש ק ת נ  ו

 המרדכי דהאיסור להעלותן מן הבור הוא

 משום דמגדל בן לע״ז, א״ש אמאי אסור

 לרפאותן אפילו בשכר. אך לפי' הרמב״ם

 דהאיסור הוא משום ״לא תחנם״, וכמש״כ

 שם בהלכה א' וכנ״ל, א״כ אמאי אסור

 בשכר, והרי בע״ז כ' א' אמרי' דנילף

 מ״לא תחנם״ דלא תתן להם מתנה של



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 חינם, וקי״ל דבאופן שהישראל מרויח

 עי״כ וכגון בשכנו ומכירו שרי, וכדאיתא

 בתוספתא סופ״ג דע״ז, ועי׳ שדי חמד

 (ח״ג עמוד 299) דכ״כ רבים מהפוסקים,

 וא״כ אמאי ייאסר לרפאותו בשכר, וצ״ע.

 ושוב הראוני דכן הקשה המנ״ח (מצוה

 תכ״ו) ונשאר בתימה.

 והנה הזכרנו לעיל ד׳ הרדב״ז דהר״מ

 ס״ל דכן הוא פשטיה דקרא ד״לא תחנם״

 דהיינו שלא לרחם עליהם ולחון אותם,

 ובסמ״ג (ל״ת מ״ח) כתב: ״שלשה דברים

 למדו רז״ל מקרא ד״לא תחנם״ וכו׳ ולשון

 חנינה. לכן אמר עליהם במסכת ע״ז דלא

 מעלין אותם מן הבור ולא מורידין, ועיקר

 פשוטו לא תרחם אלא תהרגם״, עכ״ל.

 ועי׳ בהגהות הגרי״פ. וממילא י״ל דכשם

 דבאיסור חנייה בקרקע הנילף מ״לא

 תחנם״ א״א למכור לנכרי קרקע בממון,

 ה״ה דאין לרחם עליהם בשכר. ובס׳

 המפתח כתבו: ״ועי׳ דינא דחיי לאוין מ״ח

 ד״ה ולא, שכשמעלהו לגוי ומציל נפשו

 אפילו בשכר מקרי מתנת חינם״. ואין הס׳

 (שחיברו כנה״ג) תח״י, ואפשר כוונתו

 דתשלום על הצלת נפש עדיין מחשיבו

 למתנת חינם, ומפני שכל הון שבעולם לא

 ישווה להצלת נפש וע״כ גם בשכר אסור

 להתרפאות דשפיר נחשב בחינם. וא״נ כן

 לכאו׳ יש לחלק בין רפואת פיקוח נפש

 לרפואת אבר אחד או מיחוש וכדו׳.

 ד] והשו״ע (יו״ד קנח, א) כתב:״עובדי

 אלילים שאין בינינו וביניהם מלחמה

 וכו׳, אין מסבבים להם המיתה ואסור

 להצילם אם נטו למות, כגון שראה אחד

 מהם שנפל לים אינו מעלהו אפילו אם

 יתן לו שכר. לפיכך אין לרפאותן אפילו

 בשכר אם לא היכא דאיכא משום איבה״.

 וכ׳ הש״ך (סק״ב): ״אין מסבבין. כלומר

 אין מצוה להורגם אע״פ שהם עוברים על

 ז׳ מצות בני נח. ומיהו היכא דמקיימי ז׳

 מצות בני נח משמע דאסור להורידן״,

 ועי״ש בפוסקים (ב״י וד״מ ומהרש״ל

 בביאורו לסמ״ג וש״ך וט״ז ועוד) האם לא

 מורידין פירושו שיש איסור להורידן או

 שרק אין מצוה להורידם. ומ״מ חזינן מכל

 הני דאסור להציל גוף נכרי שאינו מקיים

 ז׳ מצות ב״נ ואפי׳ בשכר אסור. ולפי״ז

 התנהגות הני ארגונים חרדיים באמריקה,

 שמחו בתוקף על רציחת נכרים במקומות

 שונים בעולם, צריכה תלמוד, שהרי גם אם

 יש בפרסום מכתבם משום רווח לישראל,

 אכתי אסור להציל נכרים. ואפשר דמשום

 ״דרכי שלום״ עשו כן ובמקום דאיכא

 איבה וכן מכיון שידעו שמכתבם לא

 יסייע מאומה להצלת הנכרים והכל ענין

 ״יחסי ציבור״ הוא וממילא שרי.



 שפ

 הימן פ״ה

 פרהום תמונת ״צלבי-קרה

 פוחזים וריקים ריססו ע״ג קירות בעירנו

 צורות של ״צלבי-קרס״, ונשאלתי ע״י

 עורך העיתון המקומי ידידי הר״ר אלון

 טיברגר שיחי׳ האם מותר לפרסם בעיתון

 תמונה של ״צלבי הקרס״ הללו.

 תשובה: א) השו״ע (יו״ד קמ״א א')

 כתב: כל הצלמים של עבודת כוכבים

 אסורים, דסתמא לשם אלילים נעשו,

 והנמצאים בכרכים מותרים, דודאי

 לנוי נעשו, אלא אם כן עומדין על פתח

 המדינה. וכתב הרמ״א: אבל אותן צורות

 שתי וערב שתולין בצוואר לזכרון, לא

 מעשה צלם ממש. (ומקורו טהור מדברי

 המרדכי בפרק כל הצלמים בעבודה זרה

 ובמספר דפוסים של השו״ע הושמטו

 המילים ״צורות שתי וערב״ וכנראה ידה

 הזדונית של הצנזורה היתה במעל).

 וכן מצינו בראשונים (בפ״ג דע״ז)

 שצורות שכאלה נעשות בד״כ לזכרון

 בעלמא, להזכיר להם את אמונתם

 השיקרית שאותו האיש יש״ו נצלב ע״י

 חכמי ישראל (כמובא בריטב״א ובר״ן

 שם). והפוסקים האריכו עד מאד בדין

 החזקת מדליות זהב וסמלים, בהם מופיע

 צורת השתי והערב, אשר ניתנו ע״י

 המלכות ושריה לאנשים מורמים מעם או

 אלו שעשו מעשי גבורה (כאותות הגבורה

 הגבוהים ביותר באנגליה). הסכמת

 פוסקים רבים היא להתיר החזקת מדלית

 צלב שכזו, לאור דברי הרמ״א שאינו

 נעשה לע״ז כי אם לנוי או לזכרון ותו לא.

 אך ישנם האוסרים זאת בתכלית האיסור.

 גם בנושא החזקת תכשיטים עם צורת

 שתי וערב או לסחור בבולים שיש עליהם

 צורה שכזו, מצינו פולמוס רחב בספרות

 ההלכתית, ישנם המחמירים וישנם

 המקילים. (עיין שו״ת מהר״י אסאד קע״ז,

 שו״ת הר״א גוטמכר יו״ד מ״ד, שו״ת

 נהרי אפרסמון יו״ד פ״ד, שו״ת מנחת

 אלעזר ח״א כ״ז, שו״ת ערוגת הבושם

 יו״ד ק״ל, שו״ת שואל ומשיב קמא ח״ג

 ע״א, שו״ת אגרות משה יו״ד ח״א ס״ט

 ובעוד ספרים רבים). נמצא שצורת שתי

 וערב הנעשית לע״ז אסורה וצורה שכזו

 שאינה עשויה לע״ז כי אם לנוי וזכרון

 מותרת, ונחלקו הפוסקים מתי והיכן

 ובאיזה מצבים נעשה הצלב לע״ז ובאיזה

 לזכרון ונוי בעלמא. ובאגרות משה שם

 נקיט דאין איסור במכירת בולים עם

 ציורי כמרים ושתי וערב, וכמש״כ התוס'

 והרא״ש (בשבת קמ״ט ד״ה ודיוקני) דרק

 בשויה לעבודת גלולים אסור להסתכל

 בה, אבל אם נעשה רק לנוי שרי. ועי'



 שמואל שמג סימן ע״ה ויאמר

 תוס׳ ע״ז (נ, א ד״ה ה״ג) טעמא אחרינא

 בהיתרא דהסתכלות על מטבע עם שתי

 וערב, דכיון דהורגלו לראותה ומסתכלים

 בה בשל צורתה והסכום שבה, שוב ל״ש

 ביה הפנאה לע״ז. וה״ה לבולים עם

 צורה זו. וכמו״כ ישנם טעמים נוספים

 להיתרא, דכיון דאינו הע״ז גופא אלא

 רק חוק עכו״ם להחזיק סימן זה, אזי אין

 איסור להסתכל או לסחור בהם. זאת ועוד

 שהצורה מתלכלכת ומתכערת ע״י חותמת

 הדואר וזורקים את הבול לאשפה, והוי

 כמש״כ בע״ז מ״ד לענין דשרי לרחוץ

 במרחץ של אפרודוטי.

 ב) מהו צלב? הרא״ש בסוכה (פ״ג סכ״ו)

 כתב, בענין נענוע ד׳ המינים לארבע רוחות

 השמים, שמנהג בעל העיטור שלא לנענע

 לד׳ רוחות השמים, משום שהעושה כן

 נראה כעושה שתי וערב, וכתב הרא״ש:

 ״כשמוליך ומביא לשתי רוחות ומעלה

 ומוריד, הוא הנראה כשתי וערב, כי ד׳

 קצוות יש לו, אבל המוליך ומביא לארבע

 רוחות ומעלה ומוריד, ששה קצוות יש

 לו״, עכ״ל.

 הרי לנו דברי הרא״ש שצורת צלב אינה

 כי אם צורת ארבע קצוות ולא צורות

 אחרות, וכהצורה הנודעת. וכן הוכיח

 מדבריו בגיליון מהרש״א (יו״ד קמ״א

 א׳). ומובא בשם הגר״א ז״ל (בשערי

 רחמים בכתבי מוהר״ח מוולוז׳ין) שאף

 שידוע שמותר לעשות שאין עובדים לה,

 מ״מ יש להזהר, ומשום כך הורה הגר״א

 לעשות מסגרות החלונות באלכסון. (ועי׳

 ספר מאורי אור חלק קן- טהור נ״ב, א׳).

 א״כ שתי וערב האסורה אינה אלא צורת

 ארבע קצוות ישרות, שאינם נעשות כצלב

 הקרס או כצורות אחרות.

ר שערכתי הוברר שצלב הקרס  ג) מברו

 (הנקרא גם בשמות ״צלב האש״, ״צלב

 הברזל״ או ״צלב החץ״) אינו קשור כלל

 ועיקר לנצרות הארורה, ונפוץ שימושו

 בקרב עמים שונים למזל וברכה או לסמלי

 מדינות. במאה השנים האחרונות אימצה

 גרמניה הנאצית ותנועות פאשיסטיות

 ידועות לשמצה את הצורה הזו, אך אין

 לצורה זו קשר לנצרות או לדת כל שהיא.

י צורות זדוניות אלה בעירנו ר י  ד) מצי

 ובמקומות אחרים, אינם מתכוונים לצורת

 השתי וערב או לדת הארורה, אלא להזכיר

 את התנועות הפאשיסטיות (וביחוד

 הנאצים יש״ו) שהשתמשו בסמל זה, עמם

 צעדו הקלגסים, בהעלותם את מליוני

 היהודים לעקידתם על קידוש הית״ש.

 נמצא שאין בכיתובים אלה סממן של דת

 זרה, ואינו נעשה אפילו לזכרון דתם (אשר

 גם בזה הקלו הפוסקים), וביחוד שרוססו

 ע״י בני ברית בני יעקב וישראל שלא

 התכוונו ח״ו לנצרות אלא להפגין מחאה

 כל שהיא ע״י ציור צורה זו. וכ״ש שמותר

 לעורכי עיתונים חרדים לפרסם תמונות

 עם הנ״ל, שבודאי אין כוונתם לע״ז ואין

 חשש שהקוראים יביטו אחר האלילים,

 ומסתבר שגם להמחמירים בהסתכלות,

 עי׳ שבת קמ״ט ובתוס׳ שם, זהו דוקא

 בצורת שתי וערב דהנצרות הארורה, אך

 לא בצורה זו.



 שפב

 הימן פ״ו

 היור ב״גני הבאהים

 בחיפה ובעכו ובעוד מקומות ישנם גני

 פאר, השיכים לבני כת הבאהים, ובחיפה

 ישנו גן מפואר של בני הכת הנקרא

 ״הגנים התלויים״. האם מותר להיכנס

 ולטייל בגנים אלו?

 תשובה: שנינו בע״ז (ט״ז, ב') הרחק

 מעליך זו מינות. והקשו התוספות (ד״ה

 הרחק) דהא מצינו דכמה אמוראים ביקרו

 בבית אבידן. ותירצו שהיה זה בכדי

 להתווכח עם העובדי העבודה זרה ולא

 היה מקום מינות של ממש אלא מקום

 שנועד לויכוחים. והרמב״ם (בפירוש

 המשניות ע״ז פ״א) כתב שאסור לנו

 לבקר בבית ע״ז ואין לראותו ובהלכותיו

 כ' הרמב״ם (מאכלות אסורות ספ״א)

 שהנוצרים הינם עובדי ע״ז וממילא דין

 כנסייתם כדין בית עבודה זרה לכל דבר,

 ובברכ״י (קמ״ט ב' בהג״ה) כתב שכמו״כ

 אסור להכנס לחצר ע״ז אפילו ע״מ לשוחח

 עם אחד מהם, וכ״פ השו״ע (יו״ד ק״נ).

 והאריכו הפוסקים בגודל איסור חמור

 זה. ומובא בספר חסידים (תל״ה): מעשה

 ביהודי שהלך בחצר בית הע״ז ושמע בת

 קול מכרזת ״ואותי השלכת מאחורי גבך״

 והיה מתענה כל ימיו. ועי' אגר״מ (יו״ד

 ג' קע״ט אות ו') ובספרי שלהי דקייטא

 בזה.

 וגבי מסגד המוסלמים כתב בשו״ת אבני

 ישפה (ח״א קנ״ג) שמותר להכנס לשם,

 מהא דכ' הגאון מו״ה אלעזר יצחק בשו״ת

 חוט המשולש (סי' כ״ח) דשרי מדינא

 לבנות בית תיפלה למוסלמים, מפני

 שעיקר ההתאספות שם היא לעבודתם,

 וזה לא מקרי משמשי ע״ז שכתב השו״ע

 (יו״ד קמ״ג ב') דאסור לבנות עם העכו״ם

 כיפה שמעמידים בה ע״ז, משום דשם

 עבדו ע״ז ומשא״כ הכא שאין בניניהם

 מיועדים לע״ז, והו״ד בדרכי תשובה

 (קמ״ג, ח'), ונלמד מדבריו שאם מותר

 לבנות מסגדי מוסלמים כ״ש שמותר

 להכנס לתוכם. וכתב דכן הסכים עימו

 מרן הגרי״ש אלישיב שליט״א. ועי' שו״ת

 ציץ אליעזר (חי״ד צ״א) שכתב דאסור

 להכנס למסגד, ע״ש.

 והנה מבירור (בכתב ובע״פ) שערכתי עם

 אנשי כת הבהאים בחיפה, עיקרי אמונתם

 ודתם היא שיש בורא לעולם והוא ברא

 לבדו את כל הנבראים, ושמעתי מהם

 עיקרי דתם וכו' וכו' ואין בדבריהם כפירה

 וע״ז כי אם דברי הבל ושטות.

 ולפי״ז נראה דשרי לבקר בגנים (אשר

 נועדו לפי פרסומיהם לפאר את מקדשם),

 מפני שאינם עובדי ע״ז, ואין בגן משום נוי



ג  ויאמר הימן ה״ו שמואל שי

 ומשמשי ע״ז. ואף שמתפללים במקדשם,

 מ״מ שמעתי מפיהם שמתפללים בו אך

 ורק לאלוקים ולא למנהיגם כלל. ואף א״נ

 דאיכא למיחש ומפני דמנהיגם נחשב ע״י

 לשליח האלוקים (עפ״ל). הא לא מיגרע

 מביקור במסגד, אשר דעות הפוסקים

 הנ״ל להתירא.

ן הלכה למעשה נחלקו בדבר י  ולענ

 גדולים וטובים זצ״ל ויבלחט״א מרבני

 חיפה והצפון, ולאחרונה שטח הגר״ח כץ

 את הנתונים לפני מרן הגרי״ש אלישיב

 ואמר הגרי״ש שאע״פ שמעיקר הדין

 מותר להיכנס ל״גני הבאהים״, מ״מ

 אין זה נאה ליהודי שומר תורה להיכנס

 למקומות שכאלה, של בני דת לא לנו.

כעת חיה יצא לאור ספר ״מנוחת אמת״  ו

 להגר״מ גרוס, ושם (פ״י כ״ה) כתב וז״ל:

 אין לבקר בגן הפרסי [הבאהי] שבחיפה

 ועכו, שהוא ליד מקדשי הבאהים. וגם אם

 מעיקרא דדינא שרי, עיין שו״ת דבר דוד

 (ח״א סי׳ כ׳). מכל מקום מכוער ומגונה

 הדבר.



 שפד

 הימן פ״ז

 השתתפות בנישואי דרוזי

יר הבטחון בעירנו הוא גוי דרוזי,  סי

 וכעת הזמין את מכריו לסעודת נישואיו,

 ונדרשתי ע״י חברי ארגון ״הצלה״

 בעירנו, הקשורים עימו בעסקי הצלת

 נפשות, לדעת האם יכולים הם להשתתף

 בחתונתו.

 תשובה: כ' השו״ע (יו״ד קנב, א):

 עכו״ם העושה משתה לחופת בנו או

 בתו, אסור לישראל לאכול שם, אפילו

 אוכל משלו ושמש שלו עומד עליו

 ומשמש. ומקורו טהור מד' הש״ס בע״ז

 (ח,א) שהמשתתפים בסעודה זו מעלה

 עליהם הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים,

 שנאמר ״וקרא לך ואכלת מזבחו״. והנה

 הפוסקים נחלקו בגדר האיסור, דהפרישה

 דן האם משום איבה שרי וכדמצינו לעיל

 בסי' קמ״ח דמשום איבה התירו כו״כ

 עניני השתתפות בחגי האלילים. ואולם

 הט״ז הקשה ע״ז בעוז דהא בקרא כתיב

 ״פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחר

 בנותיהן״, הרי שהתורה ציוותה שיהיה

 לנו איבה עמהם משום הרחקת בנותיהן,

 ולא התירו משום איבה אלא במקום

 שהאיסור משום קירבה לע״ז וכו', אך

 בעניני הרחקה משום בנותיהן לא התירו

 משום איבה אפי' איסורים דרבנן כבישולי

 עכו״ם. ואמנם בצבי לצדיק שם ציין לד'

 רש״י בע״ז שם דכל ימי הילולא מקריב

 לעבודת כוכבים. ואם הטעם משום ברית,

 א״כ מה לי אי מקריב או לא ומה לי מחמת

 הילולא או שאר משתה. ועוד דבזה״ז אין

 הנכרים מקריבים כלל. וע״כ כ' דבמקום

 איבה ושמש מיוחד עומד לפניהם להכירא

 שאין מתערבים במאכלים, יש מקום לד'

 הדרישה.

 ואמנם מלשון הר״מ יש מקום לדקדק

 דתרתי אית ביה, דנקיט (עוכומ״ז ט, טו)

 דכל הרחקה זו עניינה מפני ע״ז, אך הוסיף

 את ד' הפסוק שנאמר ״וקרא לך ואכלת

 מזבחו ולקחת מבנותיו לבנך וזנו״, והאי

 קרא לא הובא בש״ס שם. ואפשר דכוונתו

 דב' טעמי ההרחקה הנ״ל שייכים באיסור

 זה. ועי' שו״ת משנה הלכות ח״ז סי'

 קי״ח.

 והנה א״נ דהאי איסורא שייך דוקא

 בעובדי ע״ז ומשום הקרבתם בימי

 ההילולא, וכדפרש״י שם, אזי יש מקום

 להקל בדרוזי, שבפשטות אינו נחשב

 לעובד ע״ז ודינו כדין הישמעאלי שכ'

 הרמב״ם (מאכ״א יא, ז ובשו״ת הרמב״ם

 סי' שצ״ט) דאין דינו כעובד ע״ז. ועי' בס'

 שלהי דקייטא במש״כ בזה בענין כניסה

 למסגד מוסלמי, יעוי״ש הדעות בדבר.



 שפה סימן פ״ז שמואל ויאמר

 [ואמנם ראיתי מש״כ בשו״ת עטרת פז

 במילואים לאבהע״ז כרך ג׳ סי׳ מ׳ שכתב

 ששמע מיודעי דתיהם שיש בדת הדרוזית

 דברים המחשיבים לעובדיהם כעובדי

 ע״ז, וצ״ע]. ואמנם אי משום חתנות הוא,

 א״כ איסור זה שייך בכל הנכרים ולא

 דוקא בעובדי ע״ז, וייאסר.

 ואמנם הצעתי להם שילכו להשתתף

 בחתונה זו, אך שלא יאכלו ולא ישתו

 כלל. שהרי מד׳ הש״ס והפוסקים מוכח

 שהאיסור הוא בהשתתפות ע״י מאכל

 ומשתה, אך לא מצינו איסור השתתפות

 מבלי לאכול ולשתות מאומה. ומ״מ

 יזהרו מהסתכלות אסורה ומשאר דיני

 ״לא תחנם״.



 שפו

 סימן פ״ח

 אמירת שלום לנכרי

 יש לברר אי שרי להשיב שלום לפועל או

 שכיר גוי העובדים בביתו, ואם חלוק בזה

 מילת שלום משאר ברכות המקובלות

 בפי בני אדם בהפגשם יחד.

 תשובה: א] נאמר בגיטין (ס״א, א)

 ששואלים בשלום גויים מפני דרכי שלום,

 ופירש רש״י שלמרות שמטיל על הנכרי

 שם שמים, שהרי השלום שמו של הקב״ה

 הוא, מ״מ מותר מפני דרכי שלום לומר

 להם שלום. ובברכות (י״ז, א׳) אמרינן:

 לעולם יהא מרבה שלום עם כל אדם

 ואפילו עם נכרי בשוק. אמנם אין לכפול

 להם שלום ולפיכך טוב להקדים לו

 שלום, כדי שלא יתחיל העכו״ם לברכו

 ויצטרך לכפול לו שלום. וכ״פ השו״ע

 (יו״ד קמ״ח י׳). ומ״מ דוקא שלום, שמו

 של הקב״ה, אין לכפול. אך מותר לברכו

 בשאר ברכות אשר אין בהם את שמו של

 ה׳, (ארחות חיים ח״ב עמוד 237, בדק

 הבית להב״י סי׳ קמ״ח וט״ז וש״ך ביו״ד

 שם). וכן מצינו שמהר״י ברונא ז״ל בירך

 את פועליו הנכריים בלשון אשכנז בשם

 ה׳ (שו״ת מהר״י ברונא סי׳ קי״ב) וע״ע

 בספר אהלך באמיתך פכ״ב.

, אשר אנשים מברכים זה את  ב] בימינו

 זה גם בברכות אחרות כ״בוקר טוב״ או

 ״מה נשמע״ וכדומה, לכאורה אפשר

 להמנע מלומר לנכרי דוקא ברכת שלום,

 שמו של הקב״ה, ויש להשתמש בנוסח

 ברכה אחרת. וכן נהג הגרש״ז אוירבך

 זצ״ל שנהג לומר לנכרים ״שלון״, אשר

 צליל שמיעתה דומה ל״שלום״.

 ואולי יש להעיר בדבר דהנה בגיטין

 (ס״ב א׳) אמרו שר׳ חסדא מקדים ויהיב

 להו שלמא, רב כהנא אמר ליה שלמא

 למר. ופירש רש״י שלא היה מתכוון

 לברך את הגוי, אלא כוונתו היתה לברך

 את רבו. והקשו התוספות דצ״ע שלא יהא

 בזה גונב דעת הבריות.

 ואפשר דיתכן שרש״י ותוספות נחלקו

 בגדר ברכה לחבר. רש״י סבר שברכה זו

 מטרתה להראות על הקשר וחביבות בין

 המברכים זה את זה. שכאשר אדם מברך

 את חבירו וחבירו משיב לו ברכה, יש

 ביניהם קשר טוב. ומשום כך סבר רש״י

 שגם אם מתכוין ליתן את ברכתו לרבו

 ולא לנכרי שפגשו, מ״מ עצם ההתיחסות

 ואמירת הברכה למול הגוי מילאה את

 תפקידה, היינו לקשר בין שניהם, וממילא

 אין בזה כלל גונב דעת הבריות. אמנם

 התוספות סברו שבנוסף להתקשרות

 המילולית שבין שנים המברכים זה את זה,



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 ישנה את עצם הברכה. ולפיכך המתכוון

 לברך את רבו ולא את הנכרי, גונב את

 דעתו, שהרי הראה לו שבירכו וכלל לא

 בירכו. לפי״ז האומר ״שלון״, כשהמנהג

 לברך בברכת ״שלום״ משום ברכה, הוי

 גניבת דעת. וכנראה סבר הגרשז״א זי״ע

 שאמירת שלום כיום אינה לברך בברכת

 השלום את המתברך, אלא רק לסימן של

 ידידות בעצם ההתייחסות זה לזה. שהרי

 איש אינו מקפיד באם הוא אומר לחבירו

 ״שלום״ וחבירו משיב לו במילה סתמית

 שאין בה ברכה, כמו ״מה נשמע״ או

 הנפת יד וחיוך נלווה. ועיין במש״כ בנדון

 אמירת שלום לאשה בספרנו זה, דון מינה

 ואוקי באתרא.

 ג] ויל״ע כיום שגם האומרים ״שלום״

 אינם מתכוונים לשמו של הקב״ה, ואף

 אפיקורסים ואתאיסטים שאינם מאמינים

 במי שהשלום שלו, מברכים זה את זה

 במילה זו. האם כה״ג מותר לברכו לנכרי

 ואף לכפול במילת שלום.

 והנה מצינו (או״ח פ״ד א') ששאילת

 שלום אסורה בבית המרחץ. וכתב המג״א

 (סק״א) בשם הב״ח שכשם שאסור

 לשאול בשלום חבירו במקומות אלו, כך

 אסור לקרוא בשמו של אדם ששמו שלום

 במקומות אלו. אך הט״ז (סק״ג) נחלק

 עליהם וכתב וז״ל: דוקא בענין שמכיון

 באמרו שלום על השלום ממש כדרך נותני

 שלום לבאים מן הדרך. אבל אם יש אדם

 ששמו שלום, ודאי אין איסור להזכיר את

 שמו בבית המרחץ, דאינו מתכוין על ענין

 השלום אלא להזכרת שמו של אותו אדם,

 והמשנ״ב (סק״ו) כתב על כך שבדברי

 סופרים הלך אחר המיקל וכן נוהגין. אך

 ירא שמים יחמיר ויבלע את המ״ם ויקרא

 לשלום חבירו ״שלו״ או ״שלון״.

 ונראה שנידונינו שלנו תלוי במחלוקת

 הפוסקים דנן. שלדעת הב״ח והמג״א

 מילת ״שלום״ היא קודש הגם שאינה

 קשורה לשמו של הקב״ה. ומנגד סבר

 הט״ז שמכיון ולא מכוין לשם ה', מותר

 להשתמש במילה זו גם בבית המרחץ.

 ולכאו' לדברי הט״ז נוכל גם כיום

 לכפול בשלום נכרים, כאשר ברור כשמש

 שאיננו מתכוונים לשם ה' אלא לאיחול

 בעלמא, או לברכה שיהיה שלום למתברך

 (כ״ונתתי שלום בארץ״), כפי שחושבים

 רבים בכוונת ברכת שלום. וצ״ע למעשה.



 שפח

 סימן פ״ט

 בדברי השו״ע שכ״ט וי

 א. כתב השו״ע (או״ח שכ״ט ו׳): עכו״ם

 שצרו על עיירות ישראל, אם באו על עסק

 ממון אין מחללין עליהם את השבת. באו

 על עסקי נפשות, ואפילו סתם, יוצאים

 עליהם בכלי זיין ומחללים עליהם את

 השבת. ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא

 באו אלא על עסקי תבן וקש, מחללין

 עליהם את השבת. הגה: אפילו לא באו

 עדיין, אלא רוצים לבוא.

 ומקורו טהור מדברי הש״ס בערובין

 (מה, ב). ושם איתא שאמר ר׳ יוסף בר

 מניומי אמר ר׳ נחמן, שבבל נחשבת כעיר

 הסמוכה לספר. והרמב״ם והסמ״ג כתבו

 ״שיוצאין״ היינו שישנה מצוה לצאת

 למלחמה כנגדם. ונראה לברר בס״ד

 האם דברי השו״ע מישך שייכי האידנא,

 כשרוצים אנשי המדינה למסור אדמות

 ארץ ישראל הק׳ לעכו״ם כדי לבוא עימם

 להסכמים. (וכמובן שהבירור בזה נוגע

 רק להלכה ולא למעשה, כיון שאנשי

 הממשלה פועלים בחוקות העכו״ם ודינם

 ומשפטם שלא ע״פ תורה וכו׳, כנודע.

 ורק מכיון דישנם המשייכים דברי השו״ע

 דילן לנדו״ד, ע״כ אמרתי לבוא במגילת

 ספר לדחות דעתם ותו לא).

 ובגדר עיר הסמוכה לספר כתב רש״י

 שם דהיינו עיר המבדלת בין גבול ישראל

 לגבול האומות, שיוצאים עליהם שמא

 ילכדוה ומשם תהיה נוחה הארץ ליכבש

 לפניהם. וכהאי לישנא כתב המשנ״ב (שם

 סקי״ד). ובדברי הש״ס שבבל נחשבת

 לעיר ספר, יעויין בב״ק (פג, א) דפירש

 רש״י שמכיוון ובבבל ישנו ישוב יהודי

 קבוע ומתגוררים בו יהודים רבים, לכן

 נחשבת בבל לעיר ספר. והנה ראשית

 דבר אנו למדים מכאן שהלכה זו אינה

 קשורה כלל לדיני מלחמת מצווה על

 ארץ ישראל. שהרי אפילו בבבל נלחמים

 בשבת ומוסרים הנפש, והיינו שבכל מקום

 ישוב יהודי, בכל מקום שהוא בעולם,

 צריך לחלל שבת לצורך פקוח נפש. וכן

 כתב השו״ע בהמשך דבריו, שבזמן הזה

 מחללין שבת גם כשהנכרים באו רק לבוז

 ממונינו, שאם לא יניחנו ישראל לשלול

 ולבוז ממונו, יהרגנו, והוי עסקי נפשות,

 עכ״ל. וכתב המשנ״ב (סקי״ז): ״ודע

 שהיום, כשבאו מהאומות מחוץ לגבולינו

 לשלול שלל ולבוז בז, בודאי מחויבים

 אנו לצאת בכלי זיין, אפילו על עסקי ממון

 וכדינא דמלכותא, וכן מבואר ברוקח

 ואגודה דהיכא דאיכא חשש שמא יכעסו

 יושבי הארץ עלינו, מחללין״, עכ״ל.

 הרי לנו שכאשר ישנו חשש לחיי



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 יהודים רבים, או שאפילו באים גויים

 מארץ אחרת להיטפל לגויי הארץ בו אנו

 מתגוררים, עלינו לגרשם ולהלחם בהם,

 כדי שלא יכעסוהו עלינו יושבי הארץ

 ונגיע לפיקוח נפשותינו. אמנם מ״מ

 מותר לצאת ולסכן נפשות רבים דוקא על

 הצלת רבים אחרים, כהצלת כלל ישראל

 ע״י אסתר (עי' שו״ת מהרי״ק סי' קס״ז)

 או כהצלת יעל, שהצילה את כלל ישראל

 (תוס' יבמות קג, א ד״ה והא), או כשמציל

 את בני העיר היהודית כולה (כבעירובין

 מה, ב, שם. ועיין בשו״ת שרידי אש ח״ב

 סי' ל״ד שפליג על הגר״מ שטרנבוך האם

 יחיד מותר להציל במלחמה או רק רבים.

 וכתב שם הגאון רי״י וינברג זצ״ל שמ״מ

 מותר לרבים לסכן את נפשם רק להצלת

 הרבים). אך זהו ברור שאין הנושא כאן

 הוא כיבוש הארץ מצד כבוש האדמה אלא

 סיכון חיי יהודים, וכפי שמצינו שמשום

 סיכון שכזה צריכים להלחם בכל מקום

 יהודי בעולם, ולאו דוקא בארץ ישראל.

 אם כן עלינו להיות סמוכים ובטוחים

 שדוקא עמידה בישובים מוקפים במליוני

 ערבים רוצחים, הוא מתכון להצלת נפשות,

 או שנאמר שדוקא היציאה ממקומות

 סכנה שכאלה תביא להצלת ישראל.

 ולדעת האם מותר לסכן את חיי השוהים

 שם וחיי החיילים השומרים עליהם. והאם

 בהתגרות במליוני הישמעאלים היושבים

 סביבם יש משום הצלת ישראל, או דוקא

 להיפך. והאם ההתנתקות מהישמעאלים

 תביא לסיכון יתר, ע״י שערי הגבול

 יתקרבו למחוזות היהודים, או שמא

 התערבות העולם בכה״ג או ע״י שמירה

 הדוקה על הגבולות החדשים, היא זאת

 שתביא לשמירה על עיירות ישראל, וכל

 זה הוא נושא בטחוני לדעת באיזה דרך

 נוכל למנוע יותר שפיכות דמים.

 סוף דבר הראנו לדעת שפשוט שישראל

 צריכים לחלל שבת דוקא על פקוח נפש,

 וזהו מה שנאמר בשו״ע זה ותו לא. וא״כ

 שוב אנו באים לידי הדיון הבטחוני, האם

 נסיגה תביא להצלת ישראל או לאו, ובזה

 יקבעו גדולי ישראל בכל נידון לגופו, כפי

 דעת תורתם וכובד משקלם הנפלא. ואין

 בדברי השו״ע הללו שום סייעתא לשום

 צד מצדדי הספיקות החמורות הללו.

ת אחתום בזה בדברי הגאון ר פ ר פ ל  ו

 האדר״ת זצ״ל, בספר ״חשבונות של

 מצוה״, שכתב (במצוה תרד) וז״ל: ״לולי

 שהתורה התירה ללחום, לא היינו רשאים

 כלל לילך למקום סכנה. אלא שכך אמרה

 תורה כן, לא שייך כלל שום ספק סכנה

 בעולם. וכיון שיצאו בשם ד', אין מקום

 כלל וכלל לפחוד גם מחשש ספק סכנה

 בעולם, וק״ו הדברים מהא ד״שומר מצוה

 לא ידע רע״. ויעוין מתיקת אמירה נעימה

 של רבנו הרמב״ם ז״ל ״וכל הנלחם בכל

 לבו בלא פחד ותהיה וכוונתו לקדש את

 השם בלבד, מובטח לו שלא ימצא נזק

 ולא תגיעהו רעה״, ואיך נוכל להטיל

 ספק ולומר שהקב״ה ציוונו למסור נפשנו

 לספק סכנה? רחמנא ליצלן מהאי דעתא!

 ודברינו נכונים שהוא ק״ו בן בנו של ק״ו

 ממצות ראיה שאינו דבר המזיק בבירור,



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 ומ״מ הבטיח לנו השי״ת שלא נינזק.

 עאכו״כ למצוה שהשי״ת מצוונו לילך

 למקום ספק סכנה, שאם דעתנו שלמה

 ורצויה לרצונו ית״ש, לא יגיע כל אסון.

 וכמו שראינו בכל מלחמות המלכים

 הצדיקים, בכל אשר יפנו יצליחו״, עכ״ל

 רבנו האדר״ת נ״ע.



 שצא

ן שואי  1> ני
 סימן צי

 גדרי זמן הנישואין

 א] קידושין כ״ט ב׳, בן עשרים שנה ולא
 נשא אשה, כל ימיו בהרהורי עבירה, וכן

 תנא דבי ר׳ ישמעאל, עד כ׳ שנה יושב

 הקב״ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה, כיון

 שהגיע כ׳ ולא נשא אומר תיפח עצמותיו.

 אמר רב חסדא האי דעדיפנא מחבראי

 דנסיבנא בשיתסר ואי הוי נסיבנא בארביסר

 הו״א לשטן גירא בעינך. וצ״ע מהו גיל

 כ׳ האמור בזה. דאם מתחייב בנישואין

 ופו״ר בהיותו בן דעת ומחויב במצוות,

 א״כ יתחייב בזה בגיל י״ג, ואם אזלינן

 בתר הזמן הראוי לקידושין, הרי אמרו

 רז״ל במסכתא אבות דבן י״ח לחופה,

 ומאי שייטא לגיל עשרים. וכבר עמדו

 על מדוכה זו רבים מן המפרשים, יעויין

 במעשה רקח ובחלקת מחוקק אבהע״ז

 סי׳ א׳ סק״א ובחקרי לב אבהע״ז סי׳ א׳

 ובריש ספר חשבונות של מצוה להאדר״ת

 ז״ל, והעולה מדבריהם דגיל כ׳ עניינו

 עונשי שמים המוטלים על האדם רק בגיל

 זה, והגאון חיד״א בפתח עינים בקידושין

 שם נקיט כך: ״בן עשרים הוא בר עונשין

 ואז מתגבר עליו היצר הרע ללוכדו לצוד

 את נפשו לקחתה, וכל קבל דינא יהיה

 נכון לרדוף את רודפו לקיים המצוות

 ולימוד התורה״. ובזה פירש מאמר התנא

 באבות ״בן כ׳ לרדוף״. ואכתי יש להבין

 טובא אמאי דוקא הכי מצינו מימרא זו

 ולא גבי שאר חיובי תורה, וביחוד חיובים

 שאינם מסורים לבי״ד אלא לשמים, וצ״ע.

 ובשלמא להחיד״א הדברים מובנים, אך

 לטעם דעונשי שמים יל״ע אמאי דוקא

 הכי נקטינן זה.

 ב] כתב הרמב״ם (אישות טו, ב) וז״ל:

 כיון שעברו כ׳ שנה ולא נשא אשה הרי זה

 עובר ומבטל מצות עשה. והקשה החקרי

 לב אבהע״ז סי׳ א׳ דצ״ע דהא כיון דבידו

 לקיים העשה עד שימות, נמצא שמבטל

 העשה רק בשעת מיתתו וכדקי״ל בלאו

 הניתק לעשה, כגון באונס שגירש, שאינו

 לוקה כי אם כשמת, דאין בידו לקיים

 וכבר״מ נערה בתולה א׳ ז׳. וס״ל להחקרי

 לב דאה״נ וכוונת הר״מ דמבטל עשה

 רק כשמת ואין בידו לקיים עוד המצוה,

 ורבותא קמ״ל דקודם עשרים אם מת ולא

 קיים, אינו נענש כשביטל העשה, עי״ש.

 וצ״ת דלא משמע כן משיגרא דלישניה

 דהר״מ ובפשטות כוונתו דאין זה רק

 כשיהוי עשה אלא כביטול עשה כפשוטו,

 וצ״ע.

 ג] ובחקרי לב שם הקשה אמאי בקיום

 עשה דפריה ורביה וכרת דמילה לא מהני

 חזקת חי, דמדין חזקת חי א״צ לקיימם



 הימן ע׳ שמואל שכד ויאמר

 מיד וגם אם מתו לבסוף לא ייענשו,

 כיון דחזקה מדברי תורה וכל ספק אוקי

 אחזקתיה, וא״כ אמאי כשמת בלא מילה

 נקיט הרמב״ם (מילה א, ב) דמחייב כרת.

 וכן יש להקשות אמאי אמר הנביא לחזקיה

 דהתחייב מיתה על שלא קיים פו״ר,

 והרי יכול עדיין לעשותה. וכ' החקרי לב

 דאדרבה ומהא דמצינו חיובא בהאי עשה

 מוכח דכה״ג לא סמכה תורה על חזקת חי

 דיליה, דאל״כ שוב לא יקיימוה לעולם

 ויסמכו על חזקת החי. וע״כ י״ל דכל

 יום שאינו נושא אשה עובר ומבטל עשה

 דפו״ר. אך אם לבסוף נשא אשה והוליד

 בנים, שוב קיים העשה ומ״מ נענש בידי

 שמים על הזמן שעבר וביטל העשה,

 ואם מת מבטל לגמרי המ״ע, עכתו״ד.

 ועדיין יש מקום לשאול בזה אמאי באמת

 לא מהני חזקת חי, ואכן מי יימר דבהא

 דצוותה תורה על העשה, הוא להורנו

 דליתא לחזקת חי, דשפיר י״ל דדיברה

 תורה בהחפצים לקיים המ״ע גם לולי

 עונש כרת וכו', וצ״ע.

 ד] ועוד אבוא העיר״ה דהנה לדעת

 כמה ראשונים התחייבו בני נח עד מתן

 תורה במצות פו״ר, עי' תוס' חגיגה ב'

 ב' ובמל״מ מלכים פ״י ה״ז ובשאילתות

 שאילתא קס״ה. וא״כ צ״ת אמאי לא מצינו

 כלל שהאבות הקדו' ושבטי י-ה הקפידו

 להינשא עד גיל כ', וכמאמר הש״ס דעד

 גיל כ' יושב הקב״ה ומצפה וכו', והוא

 הלכה בהלכות פריה ורביה, וכאמור בני

 נח ג״כ נצטוו במצוה זו קודם מתן תורה.

 ובמפרשים האריכו למעניתם בהרבה

 דינים ומצוות שהאבות הק' ובניהם

 קיימו או לא, ולא מצאתי שהרגישו בזה,

 דלכאורה הוא לתא דפו״ר ולכאו' חמיר

 טפי משאר חיובים דרבנן שקיימו, וכדברי

 הש״ס דקיימו גם עירובי תבשילין, כנודע.

 וצ״ת. וביחוד קשה זה להר״מ דלקמן

 שנקיט החיוב משום פו״ר.

 ה] והנראה בכל זה ובהקדם דקדוק בדברי

 הר״מ. דהרמב״ם (אישות טו, ב) כתב

 וז״ל: ״האיש מצווה על פריה ורביה אבל

 לא האשה, ומאימתי האיש נתחייב במצוה

 זו, מבן שבע עשרה. וכיון שעברו עשרים

 שנה ולא נשא אשה, הרי זה עובר ומבטל

 מצות עשה, ואם היה עוסק בתורה וטרוד

 בה והיה מתיירא מלישא אשה כדי שלא

 יטרח במזונות ויבטל מן התורה, הרי זה

 מותר להתאחר, שהעוסק במצוה פטור מן

 המצוה וכל שכן בתלמוד תורה״, עכ״ל.

 ויש לדקדק טובא שבגמ' בקידושין נאמר

 שנישואין עד גיל כ' ענינם משום הרהורי

 עבירה ואילו הרמב״ם כלל לא הזכיר ענין

 זה, וצ״ת.

 וע״כ י״ל דלאמיתו של דבר מתחייבים

 במצות פו״ר החל מגיל י״ג, וככל התורה,

 [או דנימא דמתחייבים בה רק בגיל י״ח,

 עפ״ד באבות דבן י״ח לחופה. והיינו

 שחז״ל ברוחב בינתם הבינו אל נכון מתי

 השיעור הנכון להינשא, וכמש״כ האדר״ת

 ז״ל בס' חשבונות של מצוה הנ״ל, דהתורה

 דרכיה דרכי נועם וע״כ לא חייבו נער בן

 י״ג להינשא ולהכנס לשוק חיי הנישואין]

 והיא מצוה שמתחייבים בה בכל רגע.
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 אמנם מאחר ואפשר לקיימה גם לאחר

 מכן, להכי לא חייבו כל אדם לקיימה מיד

 בהגיעו למצוות [או לגיל י״ח] ואיפשרו

 לו להמשיך ולבנות את חייו, כדי שיבנה

 בית ויטע כרם וכו׳ ואח״כ ישא אשה,

 כדברי המעשה רקח, או שישתלם בתורה.

 אך כשהגיע לגיל שאיכא ביה חששא

 רבתא מהרהורי עבירה, אזי כה״ג לא

 התירו לו להמשיך בשגרת חייו וממילא

 חזר וניעור חיוב פו״ר דיליה. ולפי״ז הא

 דאמרו חז״ל דאם לא נשא אשה עד גיל

 כ׳ כל ימיו שרוי בהרהורי עבירה, אין ז״פ

 שמשו״ה מתחייב לישא אשה, כדי להנצל

 מהרהוריו. אלא דכל הא דהתירו להשהות

 המצוה, הוא דוקא כשיצא עי״כ בשכרו

 ומשתלם בתורתו או בהכנה לבניית ביתו.

 אך כשע״י שהייתו מהרהר בעבירה וכו׳,

 שוב מתחייב במצוה דפו״ר.

 ו] ובפי׳ רבנו חננאל בקידושין שם ביאר

 מש״כ שם דהא לן והא להו, דהא לן היינו

 אנן המהרהרים בעבירה רח״ל, והא להו

 היינו בני בבל השקועים בתורתם ואינם

 מהרהרים, עכ״ד. ולדברינו פירוש הדבר

 הוא דכיון ואיכא חסרון הנ״ל, אזי שוב

 חוזר וניעור חיוב פו״ר וע״כ חייבים

 לקיימו השתא בלא שיהוי כלל.

 וברמב״ם שם ה״ג כתב: מי שחשקה
 נפשו בתורה תמיד ושגה בה כבן עזאי

 ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אשה, אין בידו

 עוון. והוא שלא יהיה יצרו מתגבר עליו,

 עכ״ל. ולפימשנ״ת הלכה זו דהוא שלא

 יצרו וכו׳ אינו ענין צדדי, אלא דבכה״ג

 שוב לא הותר לו לדחות את מצות פו״ר

 (או לא לקיימה כלל, בגוונא דכעין בן

 עזאי, ולקמן יתבאר) ונחשב למבטל עשה

 דפו״ר בכל רגע, וכמשנ״ת.

 ז] ולפי״ז מחוור שפיר אמאי אפשר

 לשהות במצוה עד גיל כ׳, דלאחר מכן

 יהיה בהרהורי עבירה כל ימיו ויצא שכרו

 בהפסדו וממילא נאסר לו להשהות מצות

 פו״ר. ובזה א״ש אמאי כה״ג ליכא חזקת

 חי וכקושית החק״ל, דחזקת חי מהני רק

 באופן דבעינן לקיים המצוה פעם אחת או

 בכל רגע שיתאפשר. אך בנדו״ד חייבים

 במצוה זו בכל רגע ורגע, ומה דשרי

 לדחותה אי״ז מפני שאפשר לקיימה

 לאחר מכן, אלא מפני שגדול הרווח

 שבדחיה, מההפסד המצוי בנישואין בגיל

 מוקדם. וממילא ל״ש דהחזקת חי מורה

 שלא ימות וידחנה, כיון שמחויב לקיימה

 השתא הכא, לולי השיהוי הנ״ל. וע״כ ג״כ

 לא נקיט הר״מ ענינא דהרהורי עבירה,

 כיון שהחיוב לישא עד גיל כ׳ הוא משום

 חובת פו״ר ולא משום הרהורי עבירה,

 וכנ״ל. ועפ״ז נתבאר לן דהא דיושב

 הקב״ה ומצפה וכו׳ היינו רק משום חסרון

 דהרהורי עבירה או שאר מניעות הבאות

 באי נישואין, אך כשליכא האי חששא,

 וכמש״כ הר״מ דמי שאין יצרו מתגבר

 עליו וכו׳ וכדברי הר״ח גבי הא לן והא

 להו, ממילא שפיר אי״ז חסרון במצות

 פו״ר, דשפיר אפשר להשהותה. וע״כ

 האבות הק׳ והשבטים דחו מצוה זו.

 ח] ונראה בזה באופן אחר, ואולי נחשב
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 כדרך הפלפול. דהנה כ' הרמב״ם שם הט״ז

 וז״ל: ״אע״פ שקיים אדם מצות פריה

 ורביה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים

 שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש

 בו כח, שכל המוסיף נפש אחת בישראל

 כאילו בנה עולם. וכן מצות חכמים היא

 שלא ישב אדם בלא אשה שלא יבוא לידי

 הרהור״, עכ״ל. ומקורו טהור מדברי ר'

 יהושע ביבמות ס״ב ב' דנשא אדם אשה

 בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו, היו לו

 בנים בילדותו יהיו לו בנים בזקנותו,

 שנאמר ״בבוקר זרע את זרעך ולערב אל

 תנח ידך״. ולפי״ז נתבאר לן דמצות פו״ר

 אין עניינה רק בקיום העולם ע״י לידת בן

 ובת, כדקי״ל כב״ה. אלא דהאדם מצווה,

 עכ״פ מדרבנן, לעסוק במצוה זו כל חייו

 כפי כוחו. וע״כ יש לחדש דאם נתחייבנו

 במצוה זו רק להוליד בן ובת ותו לא,

 שפיר היה אפשר לקיימה בגיל מאוחר,

 וע״פ ראות עיני האדם ולימוד תורתו.

 דדבר זה יוכל להתקיים שפיר אף מאוחר

 מגיל כ'. אך אחר שנתבאר לן דגדר המצוה

 הוא דאף דיוצא ידי חובתו הבסיסית בבן

 ובת, עדיין מחויב להתעסק בפו״ר בכל

 ימיו כפי עונתו וכוחו, אזי ליתא לשאלת

 החקרי לב דנאמר דאיכא חזקת חי וייפטר

 מקיום המצוה. והוא דמפני דמצוה זו

 צריכה להתקיים בכל הזמן ומאי שייך

 לומר שמשום חזקת החי יעשנה אח״כ,

 כאשר מצווה לעשותה כעת, השתא הכא.

 ועפ״ז שפיר מיושב אמאי האבות הק'

 ובניהם אחריהם שבטי י-ה לא הקפידו

 להינשא קודם גיל כ', אף דקי״ל דכל

 הנישא אחר גיל כ' מבטל עשה וכמש״כ

 הר״מ. דלדברינו הא דמחויבים להזדרז

 בקיום המצוה היינו אחר שחז״ל עיגנו

 מדברי סופרים את המצוה ואמרו

 דמחויבים להתעסק בה בכל חייו, אף

 לאחר שקיים המינימום ההכרחי של

 לידת בן ובת. אך קודם לחיובא דרבנן זה,

 היינו בחובת פו״ר מהתורה ובמה שנצטוו

 בני נח קודם מתן תורה, מצווים רק

 במינימום של לידת בן ובת ובכה״ג שפיר

 אפשר לקיימו בגיל מאוחר טפי וע״כ לא

 הקפידו בזה האבות הק' והשבטים, אף

 שנצטוו בפו״ר דהולדת בן ובת, ודו״ק.

 (והא דלא קיימו הדין דרבנן, בזה כבר

 נודעו ד' הנפה״ח שקיימו המצוות לפי

 שרשיהם ואכמ״ל). ואף דענין זה הוא

 דין דרבנן ופו״ר מהתורה. מ״מ מצינו

 כן בכמה דוכתי שאי קיום החיוב דרבנן

 גוזר ומשליך על עצם החיוב דאורייתא.

 ודוגמא לזה עצם חיוב תפילה מהתורה

 אחר תקנת ג' תפילות מדרבנן, עי' פרמ״ג

 בפתיחה כוללת ובאבי עזרי ריש הלכות

 תפילה.

 ט] ואם כנים הדברים נוכל להעמיס בזה

 פי' בדברי הר״מ. דהנה הר״מ פתח את

 הלכות פו״ר (בפט״ו מאישות) בהלכה

 זו, וז״ל: ״האשה שהרשתה את בעלה

 אחר הנישואין שימנע עונתה, הרי זה

 מותר. במה דברים אמורים, בשהיו לו

 בנים, שכבר קיים מצות פריה ורביה.

 אבל אם לא קיים חייב לבעול בכל עונה

 עד שיהיו לו בנים, מפני שהיא מ״ע של

 תורה שנאמר פרו ורבו״, עכ״ל. ובהלכה
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 ב׳ כתב: ״האיש מצווה על פריה ורביה,

 אבל לא האשה. ומאימתי האיש נתחייב

 במצוה זו וכו׳ וכו׳ ״, עכ״ל. והדקדוק

 עומד ועולה מאליו, אמאי פתח בהלכות

 פו״ר בדין צדדי לכאורה שמחילת אשה

 על עונתה מועלת, קודם שהחל בעצם

 דיני פו״ר אשר התחילם בה״ב ואילך.

ד משנה התקשה כפה״נ בשאלה  והמגי

 זו וכתב: ״ביאר רבנו שמצות עונה ומצות

 פריה ורביה הם ב׳ דברים ואין זו תלויה

 בזו, ופשוט הוא״, עכ״ל. והגם שדבריו

 נכוחים טובא, עדיין יש קצת להרהר בזה

 דגם אחר דבריו היה לו להר״מ להתחיל

 מה״ב, וכנ״ל.

 ועוד קשה, וכפי שהקשו הבית שמואל

 והט״ז אבהע״ז סי׳ א וברכ״י וישוע״י

 שם, דהרי האיש צריך לקיים ו״לערב

 אל תנח ידך״ ומה מועילה מחילה בזה.

 ובמעשה רקח ביאר דאה״נ והכא איירי

 לדין דאורייתא, אך מדברי סופרים חייב

 גם בחיוב זה ד״לערב אל תנח״. ואם כן

 הוא, זה קשה טפי, דמה דוחקיה דהר״מ

 לנקוט הלכה זו בריש הלכות פריה ורביה,

 וביותר שהלכה זו אינה קיימת אחר דאיכא

 דין דרבנן ד״בערב אל תנח״, וצ״ע.

ו א״ש, דהר״מ נקיט את גדר נ  ולדברי

 חיוב פו״ר בהלכה זו, והוא דמעיקר הדין

 אנו מצווים להוליד בנים ותו לא, ולאחר

 שהולדנו בנים כשיעור שקבעו חז״ל, שוב

 נתקיימה מצות פו״ר, ויתר ההמשך בזה

 הוא רק משום מצוה אחרת, מצות עונה,

 וא״כ ה״ה גדר המצוה וחובתה הבסיסית,

 ולכן נקטה הר״מ בריש הלכות פו״ר.

 אמנם אכתי קשה דלפי״ד אדרבה היה

 לו להר״מ לנקוט דינא ד״בערב אל תנח״

 בריש דברי הלכותיו, כיון דלפימשנ״ת רק

 מפני דינא ד״בערב״ והחובה להתעסק

 תמיד במצוה זו, בעי׳ להינשא עד גיל כ׳,

 וצ״ע.

 י] ובדינא דבן עזאי, דמי שחשקה נפשו

 בתורה פטור מפו״ר, (והר״מ נקיט לה

 לדינא דהוא הדין לכל אחד שחשק נפשו

 בתורה והרא״ש ס״ל דלכל אחד אפשר

 לעסוק יותר בתורה, אך עדיין צריך

 להינשא בזמן שהוא, עי׳ בהגה״מ). הנה

 המפרשים דשו ביה דלכאו׳ בת״ת לא

 מצינו דעוסק במצוה פטור מן המצוה,

 ועי׳ בקובץ הערות ביבמות אות ת״ע

 דביאר הגרא״ו דחשוב כאנוס כששקוע

 וטורח בתלמודו, ועיין בזה.

 והנה כתבתי במק״א דקיום מצוה שעל

 ידה יפסיד כליל את קיום שאר המצוות,

 אין צריך לקיימה, דהוי כמו דמצינו דא״צ

 להוציא הרבה מממונו עבור מ״ע דא״צ

 להתרושש מנכסיו עבור מ״ע. וכעי״ז

 מצינו בפוסקים דא״צ לעלות לא״י

 כשעי״כ ייקפח פרנסתו ויושפל מצבו

 הרוחני, וכן מצינו בכו״כ דוכתין. ולפי״ז

 שפיר י״ל דאדם שרוממות רוחו וחשקת

 נפשו בתורה גבוהה היא כבן עזאי,

 ובכה״ג יופחת לימוד תורתו ע״י קיום

 מצות פו״ר ונשיאת עול אשה, להכי לא

 חייבוהו להפסיד כל עולמו וסדרי תורתו

 לצורך קיום מצוה אחת דפו״ר. והוי כעין
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 הא דמדייקים בדברי הר״מ בפ״ג מת״ת

 ה״ד ד״היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד

 תורה, אם אפשר למצוה להיעשות ע״י

 אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה

 המצוה ויחזור לתורתו״, עכ״ל. ודייקינן

 מיניה דהא דשרי לבטל מן התורה לקיום

 מצוה הוא דוקא כשיוכל לחזור לתורתו,

 אך אל״ה לא. ומ״מ זה דוקא במ״ע

 דפו״ר, אך כשיצרו מתגבר עליו ואיכא

 חששא שיעבור על איסורים מחמת זה

 והרהורי עבירה קשים וכו', אזי לא יכול

 להתבטל מפו״ר. דגבי איסור חייבים ליתן

 כל ממונו. וה״ה בנדו״ד. ושוב שמחתי

 לראות דברים מפורשים בשו״ע הגר״ז

 הלכות ת״ת פ״ג ה״א ובקו״א שם ס״ק א.

 ולפי״ז י״ל דבזה נחלקו הר״מ והרא״ש

 האם אפשר להתבטל לגמרי מפו״ר משום

 ת״ת, דכן ס״ל להר״מ. אך להרא״ש אית

 ביה קצבה ובסו״ד צריך להינשא ולקיים

 פו״ר. די״ל דהרא״ש לא ס״ל להאי כללא

 ד״ויחזור לתורתו״, דמבטלים ת״ת רק

 באופן שיוכל להמשיך לאחר קיום המצוה

 באותה מתכונת תלמודו שהיה בה קודם

 נישואיו. וס״ל דכל הא דהותר, היינו רק

 לדחות זמן המצוה דפו״ר. אך לא התירו

 שלא יקיימנה כלל בהמשך חייו, ודו״ק.



 שצז

 הימן צ״א

 א. שמחת חתן וכלה
 ב. מחילה על שמחת חתן וכלה

- מכתב -

 מוצש״ק פ' וישלח התשס״ז

 כבוד הגר״מ גרוס שליט״א

 באשר ראיתי מש״כ להסתפק בקונטרס

 תל תלפיות כסלו התשס״ז בכמה ספיקות

 דרבנן בעניני שמחת חתן וכלה, אמרתי

 להאיר הנלענ״ד בזה מקופיא.

 עלה ונסתפ״ק בדיני מחילה על שמחת

 חו״כ, והאם החתן לבדו יכול למחול או

 הכלה לבדה, ומהו באופן שחד מהם אינו

 מוכן למחול. ונסתפק בזוג שרק אחד

 מהם יכול לילך לחתונה, האם האיש ילך

 לשמח החתן או האשה לשמחה הכלה,

 ועוד נסתפק האם כשבאים לחתונת מחזיק

 תורה גדול ראשי ישיבות ורבנים האם יש

 מידת חסידות שימחול להם על ביאתם

 להחתונה משום ביטול תורתם. וכת״ר

 כתב שהאריך במק״א דמהני מחילה על

 מצות שמחת חו״כ. ומאחר שלא ראיתי

 דבריו במק״א, ע״כ ארשום מה שחשבתי

 בהאי עניינא.

ת בבואנו לדון האם מהני י ש א  א] ר

 מחילה על שמחת חתן וכלה, צריך לידע

 מהו חיוב זה, מתי חייבים בו והאם הוא

 חובה או מצוה בעלמא. ובזה החילותי:

 כ׳ השו״ע אבהע״ז ס״ה א': מצוה לשמח

 חתן וכלה ולרקד לפניהם ולומר שהיא

 נאה וחסודה אפי' אינה נאה, וכ' הרמ״א:

 ומצינו שר״י בר אילעי היה מרקד לפני

 הכלה, ומבטלין תלמוד תורה להכנסת

 כלה לחופה. והחלקת מחוקק כתב:

 ומבטלין ת״ת להכנסת כלה אפי' מי

 שתורתו אומנותו מחויב לבטל ולא שהוא

 רשות בלבד, כ״כ הרא״ש. ואפ״ל דדוקא

 כשרואה שנכנסין לחופה צריך לכבדם,

 אבל אם יודע שישנה חופה בעיר א״צ

 לבטל מלימודו ולילך שם. והבית שמואל

 פליג עליו וכתב דבברייתא לא משמע כן,

 דהא תנא ״מבטלין ת״ת להוצאת המת

 ולהכנסת כלה״, ובהוצאת המת אפילו

 אינו רואה חייב לבטל, כן ה״נ בהכנסת

 הכלה. ובשד״ח מערכת חתן וכלה אות

 כ״ב הביא לדעת הקרבן נתנאל עהרא״ש

 שם דהרא״ש מיירי רק במי שאינו תורתו

 אומנותו, והביא דברי הנצי״ב בעמק

 שאלה חיי שרה שאלתא י״ד ובפרשת

 ויחי שאילתא ל״ד סק״ב. ובשד״ח שם

 אסף כעמיר גורנה מספרי הפוסקים,



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 שנחלקו האם בהוצאת כלה ישנו הבדל

 האם יש לה כל צרכה או לא, והביא דברי

 השיטמ״ק בשם תלמידי רבנו יונה וז״ל:

 ולענין הוצאת כלה נראה כיון שהוא מפני

 כבוד החיים לחבבה על בעלה די לה

 שמוליכין אותה לפי כבודה, וי״א דלגבי

 כלה אין לה שיעור ולעולם לא מבטלין

 כי ברוב עם הדרת החוה״כ ומוסיף יותר

 בשמחה ובחיבוב וכו׳, עי״ש. וגם השדי

 חמד גופא פסק דעיקר לדינא שאם

 בלעדינו יהיה לחתן ולכלה כל צרכי

 חתונתם, אזי רשאים שלא לבוא לחתונה

 ולבטל מלימודם. וכ״כ בשו״ת מהר״ם

 שיק חאו״ח ב׳ ובחינא וחסדא המובא

 בשד״ח שם ועוד, כמובא בספרים.

 והנה כל זה הוא דוקא לענין לבטל תורה

 לצורך שמחת חתן וכלה, אך במי שאינו

 לומד כעת תורה, לכאו׳ חייב לילך בכל

 גווני לשמח כל חתן וכלה שישמחו בבואו.

 אולם עדיין מצינו בזה כמה היתרים, כגון

 שכשלא יודע זמן החופה וכדו׳ אינו חייב

 להמתין עד שתתחיל החתונה, ושאינו

 צריך לבטל מחמת שמחת החתונה את

 שעות שנתו, שעי״כ יתבטל למחרת

 מקר״ש ות״ת, וכמש״כ כת״ר בקונטרס

 התשובות בתל תלפיות הנ״ל. ויתכן גם

 להסמיך לזה נדון הפוסקים בניחום אבלים

 ולוית המת גבי השתתפות בני העיר, והאם

 כיום שאין איחוד בין בני העיר שייך דין

 זה שכל בני העיר צריכים להשתתף, וה״ה

 בנדו״ד. ויש עוד היתרים נוספים שדיברו

 בהם נכבדות, כגון השתתפות אנשים

 לא רצויים, ודיבורים אסורים וכו׳ וכו׳,

 כנודע, ואכ״מ.

 סוף דבר הנה אם בשמחת החתן והכלה

 דנן פטור מלהשתתף, מפני ביטול תורתו

 או מהסיבות הנ״ל וכדו׳, א״כ פשיטא

 דל״ש ביה מחילה, כיון דאם אינו מחויב

 להשתתף בשמחתם, מחילה למה לי. וכל

 מושג המחילה שייך דוקא באופן שחייבים

 לבוא ולשמוח, כגון בבני משפחה קרובים

 וידידים השייכים לשמחה וכשאין בזה

 ביטול תורה ושא״א ע״י אחרים וכדו׳,

 דבזה יש מקום לדון האם שייך מחילה.

 ואכן דוקא לגבי חיוב שמחת הכלה ע״י

 החתן בז׳ ימי המשתה מצינו בחלקת

 מחוקק ובנו״כ השו״ע אבהע״ז ס״ו נדון

 גבי מחילת הכלה, דכיון שהחתן מחויב

 לה לשמחה שייך לדון האם מחילתה

 מועלת או לא. אך בשמחת חתן וכלה ע״י

 אחרים, כשאפשר להיפטר מזה מדינא,

 א״כ אין מקום לנושא של מחילה.

 ב] ובשנית, אחר שנתבאר שרק באלו

 שנצרכים ממש לבוא לשמחה וא״א

 בלעדיהם, ואינם יכולים להיפטר מסיבות

 הפטור שייך ענין מחילה, וכנ״ל, עלינו

 לדון האם שמחת חו״כ עניינה לשמח

 החתן, או הכלה, או שניהם גם יחד.

ת יז, א. כיצד מרקדין לפני הכלה בו  בכתו

 וכו׳ וכל הסוגי׳ הידועה שם, דהתנאים

 שמחו את הכלה וכו׳ וארשב״נ אר״י מותר

 להסתכל בפני כלה כל שבעה כדי לחבבה

 על בעלה וכו׳ וכו׳. ונודעו בזה דברי

 הגרא״ו הי״ד בקוב״ש, וז״ל התלמידים

 שנכתב שם: כיצד מרקדין לפני הכלה.
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 לכאו' משמע מלשון זה דעיקר המצוה

 היא לשמח את הכלה, אבל אין לזה טעם,

 דאדרבא איהו מיפקיד בפריה ורביה ולא

 איהי, וכן משמע מלשון הגמ' בברכות ו'

 דשמחת חתן היא המצוה. אבל כבר פירש

 רש״י כאן ״מה אומרים לפניה״, והכל

 בשביל החתן, לשבח את מקחו, כמ״ש

 להלן מי שלקח מקח מן השוק וכו', עכ״ל

 הכותבים בס' קוב״ש.

ת יש להתפלא דפתח בכד וסיים  ובראשי

 בחבית. דמתחילה נקיט דתכלית שמחת

 החתן הוא לשמחו משום דהוא מיפקד

 בפו״ר ולא היא, ואילו בהמשך דבריו

 נקיט דהוא מפני דהקונה מקח צריך

 לשבח המקח בפניו, והוא הרי דין בכל

 מקום שהוא, וכד' ב״ש וב״ה שם בסוגיה

 בכתובות שלא נאמרו רק בחו״כ אלא בכל

 הקונה מקח שצריך לשבחו בפני הקונה,

 וא״כ טעם זה לאו משום פו״ר הוא, כמובן.

 ועוד צ״ת, דאדרבה דאם האי שמחה היא

 משום שבח המקח, א״כ שפיר י״ל דבעי'

 לשבח את החתן בפני הכלה ולא להיפך,

 והוא מפני דהכלה נקנתה כעת לצמיתות

 לבעלה והיא לא תוכל לצאת תח״י עד

 שירצה בכך, ובשלמא בעלה דיוכל

 לגרשה מתי שירצה, וא״כ שורת הדין

 נותנת דמשום שבח המקח ישבחו את

 החתן בפני כלתו ולא להיפך. אמנם ע״ז

 בסו״ד יש להצדיק דברי הגרא״ו, דהא

 סו״ס היא מקחו ולא הוא.

 והאמת תורה דרכי דמצוה זו נתקנה כדי

 לשמח את שניהן, כדי שעי״כ יתקיימו

 ב' המצוות דפו״ר ולא תהו בראה לשבת

 יצרה,וכדלקמן:

 השיטמ״ק בכתובות שם בשם תלמידי

 הר״י כתבו דטעמא דקילוס הכלה

 ושמחתה הוא כדי לחבבה על בעלה, וכ״כ

 המאירי שם דמצוה לשמח את החתן ואת

 הכלה כדי לחבבה עליו. ובמטה משה

 (הכנסת כלה פ״ב בשמחת חתנים ד״ה

 אך) הקשה אמאי אמר הכתוב בישעיה

 (סב, ה) ״ומשוש חתן על כלה״ ולא גם

 להיפך, וכן בברכות ו, ב אמרו דהנהנה

 מסעודת חתן ואינו משמחו וכו' ולא

 הוזכר שמחת הכלה, וכ' לתרץ וז״ל: דרך

 הפשט נראה כי עיקר המצוה הוא לשמח

 את החתן ולשבח ולהלל הכלה לפניו כדי

 שתהא חביבה עליו ולא תהא קלה בעיניו

 לגרשה, אבל אשה בכל דהו ניחא לה,

 עכ״ל. [וכוונתו ב״אשה בכל דהו ניחא

 לה״ לד' הש״ס ברפ״ב דקידושין דטב

 למיתב טן דו וכו'].

 והנה פסק השו״ע יו״ד ש״ס א' דאם

 פגעו המת והכלה זב״ז מעבירין המת

 מלפני הכלה. וכתב הש״ך וז״ל: דלעולם

 מצות החיים קודמת למצות המתים ועיקר

 מצות הכלה להכניסה לחופה משום לא

 תהו בראה וגו', עכ״ל. ובראשית חזי'

 דהש״ך רוח אחרת היתה עמו ודלא כהבנת

 הקוב״ש דמשום שבח המקח הוא, ומ״מ

 חזי' ג״כ מדבריו דעיקר שמחת הכלה הוא

 לשמחה איהי, ובכדי שתקיים מצות לא

 תהו בראה, ולכאו' הם דלא כד' המאירי

 ותלמידי רבנו יונה, שנקטו ששמחת הכלה
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 הוא בכדי לחבבה על בעלה, ואילו מדבריו

 משמע שהמצוה לשמחה, משום קיום לא

 תהו בראה. ושו״ר שכת״ר ציין בקונטרס

 כלילת חתנים שכן כ׳ הראשונים, דענין

 הכנסת כלה לחופה היא לצורך מצות

 לא תהו בראה. (ובתחילה חשבתי לחלק

 ולומר דב׳ מצוות ישנם בזה: א) מצות

 הכנסת כלה, וע״ז אמרו דהוא משום לא

 תהו בראה, והוא שמחה שלה. ב) מצות

 שמחת חתן וכלה, שהיא מצוה לשמח

 את שניהן. אולם מדברי הש״ס והפוסקים

 נראה לדעת דתליא זב״ז, וכשם שקיבלתי

 שכר על הדרישה וכו׳).

 עוד יש להעיר קצת, שהרי המטה משה כ׳

 בזה סברה נכוחה, דאשה בכל דהו ניחא

 לה, ולכאו׳ כן הוא בש״ס בכמה דוכתין,

 דטב למיתב טן דו מליתב ארמלו, וא״כ

 לשם מה יש לשמחה.

 וע״כ נראה דגם להש״ך טעמא דשמחת

 הכלה הוא בכדי לחבבה על בעלה, וכך

 כוונתו: דמאחר דהאשה מצווה בלא תהו

 בראה, ע״כ תיקנו לשמחה בכדי שבעלה

 יחבבה על ידי כך, ואחר שיחבבנה אזי

 לא יעזבנה, וממילא תקויים מצוותה,

 מצות לא תהו בראה. ונמצא דאין הכוונה

 לשמח אותה בכדי שהיא עצמה תרצה

 לקיים מצות לא תהו בראה, וכפשטות ד׳

 הש״ך. אלא דתכלית המצוה שהוא ישמח

 ע״י שמשמחים ורוקדים ומקלסין לכלתו,

 וממילא יישאנה ולא יגרשנה, ועי״ז

 יתקיים מצוותה דלא תהו בראה.

 וכמו״כ אי אפ״ל דהמצוה היא רק לשבח

 מקחו והיא אינה צד ונושא בשמחה, והוא

 לפי״מ שכ׳ הט״ז ביו״ד שמ״ב גבי מחילת

 ז׳ ימי המשתה למול ז׳ ימי אבילות, וז״ל

 שם: דז׳ ימי המשתה תקינו רבנן לשמח

 חתן וכלה והם לא ניחא להו בהאי תקנתא,

 עכ״ל. הרי דכ׳ הט״ז בפירוש שהתקנה

 נועדה לשניהם יחדיו ורק שניהם גם

 יחד יכולים לדחותה לזמן שאחר ז׳ ימי

 האבילות.

 וע״כ נראה דמצות שמחת חו״כ עניינה

 להדק הקשר ביניהם גם יחד, ומטרתנו היא

 קיום פו״ר שלו וקיום לא תהו בראה שלה,

 וכן בהערות למסכת כתובות משיעורי

 הגרי״ש אלישיב שליט״א כתב בזה״ל:

 כיצד מרקדין וכו׳, והיינו כשאומרים כן

 ומשבחים להכלה, זוהי גם שמחה להחתן

 ומקיימים שמחת חו״כ, עכ״ד. והיינו

 דע״י קילוס הכלה משמח את שניהן.

כעת עלינו לדון האם אפשר למחול  ג] ו

 ע״ז.

 בשו״ת חות יאיר סי׳ ר״ה דן האם שרי
 לצורבא מדרבנן לבזות עצמו בניגון

 בכלי זמר לכבוד שמחת חו״כ, וכתב שם

 בסו״ד דאם במצוות דבין אדם לחבירו

 אמרי׳ דזקן ואינו לפי כבודו אינו מחויב

 במצוות אלו, אך משא״כ במצוות שבין

 ישראל למקום וכ״ש במצוה שהזמן גרמא

 כשמחת חו״כ, דאין בו משום ביזוי כבוד

 זקנה ותורה וכל הנוהג קלות בעצמו

 לצורך גבוה ומצות ה׳, אף שאינה מצות

 עשה ממש רק גמילות חסד שילפינן

 מ״והלכת בדרכיו״ הרי זה משובח ותבא
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 עליו ברכה, עכ״ל. וכת״ר שליט״א הזכיר

 לדברי החו״י וציין ד״נראה דהוא משום

 שהשמחה מועלת להקמת ביתם״, ונראה

 דהכוונה בד' החו״י, וכן פשוט הוא גם

 ללא דבריו ז״ל, ששמחה זו תועלתה

 להשתית בנין בית של שמחה והקמת בית

 באהבה אחוה שלו' וריעות, וזהו כהכשר

 מצוה לקיום הבית הנכון ולקיום ב' מצות

 הנ״ל, פו״ר ולא תהו.

 ולפי״ז שפיר י״ל דהחו״כ לא יכולים

 כלל למחול על שמחתם. לא מיבעיא אם

 אית ביה גם משום מצוה דב״א למקום

 וכדברי החו״י, דודאי דלא יוכלו למחול

 ע״כ. אלא אף א״נ דהוי מ״ע דב״א לחבירו

 גרידא, מי יימר לן דב' בני הזוג הצליחו

 לרדת לסוף דעת חז״ל שחייבו לשמחם

 כדי שביתם יושתת בשמחה. ומי יימר

 לן דאדם יכול למחול על דבר שיגרום לו

 לחסרון בהמשך חייו, מבלי שכעת מבין

 הוא את החסרון שייצא ע״י אי שמחתם

 בהיותם חו״כ. ואף דמצינו בשו״ע יו״ד

 שמ״ב דחתן וכלה אבלים יכולים למחול

 על ז' ימי המשתה בכדי שיידחו מפני ז'

 ימי האבלות. הנה דחייתם דחיית שעה

 היא, כיון דאחר ניהוג האבילות ישובו לז'

 ימי המשתה ושפיר ישמחו לאחר מכן.

 אך למחול לגמרי שישמחום, זה מהיכ״ת

 שבידם הוא.

 וחשבתי דמ״מ יוכלו למחול על

 שמחתם, דלכאו' לא ייגרע מהא דאמרי'

 בש״ס קידושין לב, א דרב הונא קרא

 שיראי באנפי רבה בריה, אמר אי זול

 אחזי אי רתח אי לא רתח, ודלמא רתח

 וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול, ותי'

 הש״ס דמחיל ליה ליקריה, ודייק מזה

 בטורי אבן (במגילה כ״ח סד״ה אל) דאב

 שמחל על בזיונו בזיונו מחול, ונקיט

 הטו״א דדוקא גבי רב שמחל על בזיונו

 כ' הריב״ש בתשובה דאין בזיונו מחול,

 דכבודו גדול משל כבוד אב, אך באב

 אפשר למחול על בזיונו. (אמנם השתא

 ראיתי ד' הברכ״י יו״ד ר״מ סק״ח דודאי

 לא איירי שם בבזיון, דלא חשדי' ברבה

 בבזיון אביו, עי״ש). וכנלע״ד השתא

 להוכיח מהא דמגילה כח, א כי הא דמר

 זוטרא כי הוה סליק לפורייה אמר שרי

 ליה לכל מאן דצערן, הרי דשפיר אפשר

 למחול על בזיונו וצערו. ולפי״ז י״ל שאם

 שני בני הזוג מוחלים על שמחתם, הנה

 גם אם יינזקו עי״ז באופן שחסרון שמחת

 כלולותם יגרום לריב ומדון וגירושין

 ביניהם, עדיין לא יהיה זה יותר מבזיון

 שמתבזה בו כעת, אשר כאמור מותר

 למחול ע״כ. אמנם כ״ז אמור דוקא א״נ

 דשמחת חו״כ היא ככל מצוות שב״א

 לחבירו, שלכאו' אפשר למחול עליהם.

 אך א״נ שיש בשמחה זו גם משום ב״א

 למקום ותקנת חז״ל שישמחו טובא כדי

 שלא תיפרד החבילה ויקיימו עי״ז פו״ר

 ול״ת בראה, אזי ל״מ מחילתם, וכנ״ל.

 אולם באמת מסתבר דשפיר אפשר

 למחול על שמחת חו״כ. דהנה הסברה

 נוטה שאדם יכול למחול על כל עניני

 גמ'״ח שרוצים לעשות עימו, וע״כ יוכל

 חולה למחול שלא יבקרוהו חבריו,
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 ואפשר למחול לבל ילווהו המארחים, וכן

 בכל עניני ב״א לחבירו, דכיון שרצון ה׳

 שיעשו עימו טובה, א״כ אם מוחל ע״ז

 שוב מהני מחילתו ולא מסתבר שאפשר

 להכריח אדם להיטיב עימו כשמוחל על

 כך, [אם כי ודאי שיש לחלק בין אינו

 רוצה בכך שרצונו הוא שלא יעזרו לו,

 לבין רוצה בגמ״ח ועזר, אך מוחל, וצ״ע

 בזה]. ובקידושין מ״א א׳ אמרי׳ דאסור

 לקדש את האשה עד שיראנה משום

 ואהבת לרעך כמוך, ונודעה קושית רש״א

 בב״ב ט״ז א׳ דאיך אברהם ראה את שרה

 רק קודם בואם למצרים, וחד מן תירוציא

 (ואיני זוכר היכן תי׳ כן) דשרה מחלה על

 כך.

 והר״מ הרי נקיט (בפי״ד מאבל ה״א)

 דמצות הכנסת כלה ושמחת חתן וכלה

 הרי הן בכלל ״ואהבת לרעך כמוך״, וכ״כ

 הטור אבהע״ז סי׳ ס״א, דמצוה זו בכלל

 ״ואהבת״. א״כ הם ז״ל נקטו דמצות

 שמחת חו״כ הוי ככל עניני גמ׳״ח, אשר

 בזה הסברה נוטה דיכולים למחול עליהם

 אלו שמצווים לגמול עמם חסד, וא״כ

 שפיר י״ל דמצי מחיל ע״ז.

 ד] ואם כנים הדברים דשייך מחילת החו״כ

 בשמחתם יל״ע מי מהם צריך למחול ע״ז.

 ומדברי הט״ז שהזכרנו גבי דחיית ז׳ ימי

 השמחה, דנקיט דשניהם מוותרים על

 התקנה, משמע דבעי׳ למחילת שניהם

 גם יחד. אמנם מד׳ הקוב״ש דהוא בכדי

 לשבח מקחו דחתן, ודאי דמהני מחילת

 החתן גם ללא מחילת הכלה. ואמנם לד׳

 הראשונים ששמחת הכלה היא בכדי

 לחבבה על בעלה יל״ע בזה, דתליא בב׳

 הצדדים הנ״ל. דא״נ דשמחת הכלה הוא

 בכדי לחבבה על בעלה, שמיפקד בפו״ר,

 אזי י״ל דשוב תליא במחילת החתן גרידא,

 דהא שמחתה היא כהכשר לשמחתו שלו

 ואם סיבת השמחה - החתן - מוחל, שוב

 א״צ להשגיח ברצונה. אולם א״נ כמשנ״ת

 בדעת הש״ך דענין ה״לחבבה על בעלה״

 עניינו דבזה יתקיים מצותה שלה דל״ת

 בראה, א״כ ודאי דבעי׳ גם למחילתה,

 דכל חיבובה על בעלה נועד שהיא תצא

 נשכרת מכך, וכנ״ל. ומ״מ נראה מד׳

 הראשונים והמטה משה שזכרנו דעיקר

 השמחה היא לשמח החתן, ושמחת הכלה

 היא רק הוספה בשמחתו שלו. וכן משמע

 מברכות ו, ב אגרא דבי הילולי מילי ופי׳

 הראשונים דמשמח החתן בדברים וכו׳.

 וא״כ לכאו׳ יש לפשוט ספיקת כת״ר

 ולומר דעדיף שהאיש ילך לשמח את

 החתן, דזה עדיף מכך שהאשה תשמח את

 הכלה.

 ואולי יש קצת לעיין האם ראוי לבוא

 לחתונה שהחו״כ כבר מחלו על בואו,

 והאם דמיא לדברי הספר חסידים סי׳

 תקע״ג שכתב דמה שאמרו שהאב שמחל

 על כבודו כבודו מחול, הוא דוקא בדיני

 אדם, אבל בדיני שמים יתחייב. ובשו״ת

 הרדב״ז ח״א סי׳ תקכ״ד כ׳ דאע״ג שאב

 שמחל על כבודו כבודו מחול, מ״מ

 כשהבן מכבדו מקיים שפיר מצות כבוד

 או״א. דמחד י״ל דזהו דוקא בכיבוד או״א

 שדנו טובא האם הוא [גם] מצוה שבין
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 אדם למקום, כבמנחת חינוך מצוה ל״ג,

 וברמב״ן נקיט דהוא מ״ע דב״א למקום,

 ויעויין בפרדס יוסף ח״ב בענין. אך

 מאידך י״ל דה״ה בכל עניני ב״א לחבירו,

 דהא סו״ס נהנה מהגמ״ח שעושים עמו

 אף שמחל ע״ז. והיינו דאחר המחילה אין

 בזה חיוב בידי אדם, אך סו״ס לצאת י״ש

 לפעמים יש בדבר. ואולי כ״ש הוא במצות

 שמחת חו״כ, שנתבאר מדברי החות יאיר

 הנ״ל דהוא לתא דב״א למקום ג״כ. ואמנם

 יש להעיר דהא ודאי דשאני מצות שמחת

 חו״כ מכבוד אב ואם, דבאביו ואמו מחויב

 בקיום מצוה זו ואם לא, ביטל עשה ועונשו

 חמור כנודע. אך מצות שמחת חו״כ אינו

 מחויב בה באופנים הנ״ל שנתבארו באות

 א', וממילא כל עצם מצוה זו אינה חיוב

 ככבוד או״א, וכל עניינה הוא כלצאת

 יד״ש.

 והנה זה פשוט כביעתא בכותחא דאף

 דמצינו בספרות חז״ל והראשונים שחתן

 דומה למלך, וכמש״כ כת״ר שליט״א

 בשמיה דפרקי דר״א, הובא בילקוט

 שופטים רמז ע' ובראשונים, ושבשו״ת

 אמרי דוד ואגרות משה נקטו דשרי

 להוציא ספר תורה לתפלה בבית חתן,

 כיון דדומה למלך. מ״מ פשיטא דדינא

 דמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול

 לא שייך בחתן וכלה, כיון דדין זה נילף

 מקרא דשום תשים עליך מלך, שתהא

 אימתו עליך, וענין דאימתא דמלכא ל״ש

 בחו״כ, כמובן.

ם עדיין יל״פ בזה מד' התוס' זבחים  אמנ

 טז, א ד״ה מיושב, דמשמע מיניה שמלך

 לא יכול למחול על כבודו מפני שכבודו

 אינו זכות שלו אלא זכות העם, ולפי״ז

 א״נ ששמחת החו״כ היא כתקנה כללית

 ואינו כזכות גמור שלהם (כביקור חולים

 ומצות צדקה וכדו'), אזי אפשר שא״א

 למחול ע״כ, דאינו כזכות אישית או

 ממונית שלהם.

 ובמה דהסתפק כת״ר ואלו דבריו: יל״ע

 במחזיק תורה גדול, שבאים לחתונת בניו

 ראשי ישיבות ות״ח ממדינות שונות,

 האם יש מדת חסידות שיאמר להם שהוא

 מוותר על ביאתם, מחמת ביטול תורה

 שלהם ושל תלמידיהם, [אף דשרי להם

 לנסוע גם כשיש ביטול תורה משום דהוי

 הכרת הטוב, ואף הוא נמי סיבה להמשך

 החזקת התורה, ומה״ט מותר להם להוציא

 בהוצאות של הנסיעה מכספי המוסד

 כישיבה או כולל וכדו'], עכ״ד ספיקתו.

 הנה פשוט וברור שראשי הישיבות

 ותלמידי החכמים הבאים לשמחה זו,

 לא עושים כן משום שמחת חו״כ, באשר

 אינם מכירים אותם כלל, וכל הגעתם היא

 לכבוד המחותן הנדיב. וכת״ר הרי נחית

 לזה במש״כ דשרי ליקח דמי הנסיעות

 מכספי המוסד, דבר שא״א לעשותו

 לצורך שמחת חו״כ אלא רק לצורך

 המוסד, שירויח ע״י כיבוד האב המחותן,

 וממילא ודאי שיכול למחול ע״ז, כיון

 שבואם קשור רק לכבודו שלו ואי״ז קשור

 כלל לכבוד החו״כ. וא״ת דכיון דסו״ס

 בביאתם ישמחו גם החו״כ ושפיר מתקיים
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 בביאתם מצוה דשמחת חו״כ, א״כ כיצד

 יכול הוא למחול על שמחת אחרים, ומאי

 שייך זה למילי דחסידותא. וא״ת דמכיון

 ועיקר ביאתם הוא לשמחה שלו ובאופן

 שרק באופן עקיף משמחים גם לאחרים

 אזי יוכל למחול ע״כ, דסו״ס בתר עיקר

 כוונת אלו שרצו באמת לשמחו אזלינן,

 אזי הדרי׳ לדברינו דשפיר יוכל למחול,

 כיון דשמחתו אינה שייכת כלל לשמחת

 חו״כ. ואקוה שהדברים מתיישבים על

 לב.



 תה

^ ^  ענינים שונים ^
 סימן צ״ב

 דיבור בטלפון במקומות האסורים בדיבור

 האם מותר לשוחח בבית הכסא בטלפון,

 כשהאיש איתו משוחח אינו יודע מהיכן

 משוחחים עימו? והאם מותר לאדם לדבר

 עם עצמו במקום זה? והאם מותר לשמוע

 שם קלטת?

 א] כתב הרמ״א (או״ח סי׳ ג׳, ב׳): ״ולא

 ילכו שני אנשים ביחד, גם לא ידבר שם

 ויסגור הדלת בעדו משום צניעות״.

 ובאחרוני זמנינו דנו בשאלות בהם פתחנו

 את מאמרנו וכתבו שאין לדבר הכרע

 מדברי הש״ס והטושו״ע. והנה שאלה זו

 נעוצה בספק האם האיסור לדבר בביה״כ

 עניינו חסרון בעצם הדיבור במקום זה,

 או שיש חוסר צניעות לדבר עם אחרים

 במקום זה, וממילא כשמדבר עם עצמו

 לית לן בה. וכן יש להסתפק באופן

 שמשוחח עם אחר שאינו יודע מהיכן

 משוחחים עימו, דאפשר שאין לדבר שם

 משום ששיחה עם אחר שיודע מהיכן

 משוחחים איתו זהו חסרון בצניעות,

 אך כשאינו יודע שרי. ונראה לפשוט כן

 מדברי הש״ס וכדלקמן:

ת (ס״ב, א׳) איתא: כל הצנוע  ב] בברכו

 בביה״כ ניצול משלושה דברים, מן

 הנחשים ומן העקרבים, ומן המזיקים

 וכו׳. ופירש רש״י: דמתוך צניעותו מתנהג

 בנחת ובשתיקה ואין הנחשים מרגישים

 להתקנאות בו, ואף המזיקין חסין עליו,

 עכ״ל. ובהמשך הגמרא מסופר על ביה״כ

 בטבריה ד״כי הוו עיילי ביה תרי אפילו

 ביממא מתזקי. רב אמי ורב אסי הוו עיילי

 ביה חד וחד לחודיה ולא מתזקי. אמרי

 להו רבנן לא מסתפיתו, אמרי להו אנן

 קבלה גמרינן, קבלה דביה״כ צניעותא

 ושתיקותא״.

ת חזינן שצריך לשתוק ועצם  ובפשטו

 השתיקה היא המעליותא, וממילא ייאסר

 לדבר שם בכל גווני, גם לאדם בעצמו

 וגם לאחרים שאינם יודעים מקומו. ועי׳

 מהרש״א דמה״ט צריך שכל אחד ילך

 בעצמו, מכיון שאם ילכו שנים יחד אתו

 לידי סיפור דברים ולא הוי שתיקותא.

 והנה במעשה דבהכ״ס בטבריה נאמר

 דכי הוו עיילי בי תרי אפילו ביומא

 מתזקי, ובפשטות הכונה שבד״כ מזיקים

 אינם מזיקים ב׳ אנשים יחדיו (כבברכות

 (ג׳, ב׳) ותיפוק ליה משום מזיקין, בתרי),

 ובמקום זה הזיקו גם כשנכנסו שנים יחד.

 אולם י״ל דמהא דר׳ אמי ור׳ אסי, דנכנסו

 כל אחד לחוד, אנו למדים שסיבת ההיזק

 היתה דוקא מפני שנכנסו לשם שתים

 יחדיו, ואז היה ביניהם סיפור דברים



 קצא ויאמר סימן מ״ב שמואל

 וחסרון בשתיקותא, וממילא ניזוקו.

 ומשא״כ ר' אמי ור' אסי שנכנסו לשם

 כ״א לחוד, ושתקו, וע״כ לא ניזוקו.

 והנה בסנהדרין (י״ט, א') נאמר שהתקין

 ר' יוסי בציפורי שיהיו נשים מספרות

 בביה״כ משום יחוד. ופירש רש״י:

 ״מספרות זו עם זו״. וקצת נראה שהנשים

 דאגו להיכנס זו עם זו ולשוחח, דוגמת

 דברי הש״ס בברכות שם שאשת רבא

 עמדה באזור כדי להרחיק המזיקים.

 ולכאורה יש להרהר בדבר זה. שאם נאמר

 שעיקר האיסור בדיבור הוא משום חוסר

 צניעות לשוחח, באופן ששניהם יודעים

 שהמדבר נמצא שם, ורק בנשים התירו

 משום יחוד. א״כ לכאורה ישנו פתרון טוב

 יותר, והוא שהאשה תדבר עם עצמה אך

 לא עם חברותיה. והרווח בזה יהיה במקרה

 שרק היא תהיה שם ותדבר לעצמה. וא״נ

 שכה״ג שלא שומעים את המדבר אין בזה

 שום חסרון, א״כ כל עוד לא באו אחרים

 ושמעוה מדברת, לא נחסרה ולא מידי. אלא

 שבאמת אין כל הבדל בחומר האיסור בין

 דיבור לעצמה או דיבור לחברותיה. ואכן

 המאירי כתב כך: התקין שכאשר הנשים

 נכנסות לבית שבשדות שא״א להן לנעול

 מבפנים והיו מספרות זו עם זו ומשמיעות

 קולן על איזה צד, עכ״ל. וחזינן מדבריו

 שהעיקר שישמיעו קולן בכל אופן שהוא,

 או בשיחה עם חברותיה או השמעת קול

 בעלמא, שתבהיר לאנשים שאשה מצויה

 שם.

תי בספרים לראות דבר ה' זו נ נ  ג] והתבו

 הלכה. וראיתי בלבוש (ס״ק ב') שכתב:

 ״וכן לא ידבר עם שום אדם העומד

 מבחוץ, אע״פ שיסגור הדלת בעדו, שכל

 זה הוא מדרכי הצניעות״. ומשמע מיניה

 שרק לדבר עם אדם מבחוץ נאסר, אך

 עצם הדיבור אינו אסור. אמנם בבן יהוידע

 (בברכות שם) כתב דשרי להשמיע קול

 בביהכ״ס, ואדרבה, השמעת הקול דוחה

 המזיקין כמבואר בגמ' שם. והאיסור

 הוא לדבר, מפני שרוחות רעות יתחזקו

 ויתאחזו בדיבור אותיות היוצאות מפי

 האדם. והיינו שעצם דיבור האדם נאסר.

 ובכף החיים (או״ח סי' ג') כתב: גם לא

 ידבר שם, כי יש מין שד המחטיא את

 האדם אם ידבר שם (אור ישראל בשם

 האריז״ל). והרב סולת בלולה כתב שאסור

 לדבר שם כדי שלא לתת להחיצונים מקום

 להיאחז בענין הקול והדיבור של האדם,

 כי קדוש הוא, עכ״ל. וגם מדבריו אנו

 למדים שעצם הדיבור במקום שכזה גורם

 לחסרון ולאחיזת החיצונים, ויהיה אסור

 לדבר עם עצמו או בטלפון.

 ד] וכל זה הביאנו לדון האם מותר להאזין

 שם למוזיקה וקלטות וכדו', והאם יש בזה

 חוסר צניעות. והנה מדברי הבן יהוידע

 והכה״ח משמע שהמזיקים נתפסים דוקא

 בקול האדם ודיבורו, וזה לית לן במכשיר

 חשמלי שאין בו אדם המדבר בפועל.

 ואולם אולי יש בזה משום חוסר צניעות.

 ואולי כשהרמקול עובד שם תדיר, גם

 כשהאדם אינו נמצא שם, שרי. כיון שלא

 מוכח שהאדם מגלה ומודיע שנמצא שם,



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 וצ״ע. ומ״מ כששומע טייפ באוזניות

 מסתמא אין בדבר כל איסור.

 ה] ובכל זה יש להסתפק (ומצאתי שכבר

 קדמוני בספק זה) האם כל דינים אלו

 שייכים גם בבהכ״ס שלנו, שכבר דנו

 האחרונים טובא האם יש לו דין ביהכ״ס,

 כיון שנקי הוא ולא נשאר בו סימן

 לליכלוך, לענין ברכה ונטילת ידים (עיין

 חזו״א או״ח סי׳ י״ז, שו״ת בית שלמה סי׳

 י״ח, שו״ת לבוש מרדכי סי׳ קפ״ב, שו״ת

 ארץ צבי סי׳ ק״י ועוד ועוד). וביחוד שאם

 איסור זה הוא משום מזיקים, הלא כבר

 איתא בפסחים (קי״ב, א׳) שאביי גירש

 המזיקים, וכן אמר מרן החזו״א שכיום

 אין מזיקים, עי׳ ספר שמירת הגוף והנפש

 (ח״א עמוד 58 ובפרק ק״ט הערה ב׳).

 ומ״מ אפשר והכא משום רוח רעה איכא,

 וצ״ע בכל זה.



 תח

 הימן צ״ג

 שאילת שלום לאשה

 האם מותר לברך אשה בברכת ״שלום״?

 תשובה: א] בקדושין (ע', ב') אמר ר'
 יהודה בר יחזקאל לר' נחמן שאין שואלין

 בשלום אשה. אמר לו ר' נחמן שלכאורה

 ע״י בעלה שרי (היינו שבעלה שליח

 להעביר את פריסת השלום). השיב לו ר'

 יהודה ששמואל אמר שאין שואלין בשלום

 אשה כלל ואפילו על ידי בעלה. ופירש

 רש״י שטעם הדבר הוא מפני שמרגיל

 לבה ודעתה אצלו. והקשו בתוספות וז״ל:

 והא דאמר בהשוכר את הפועלים (ב״מ

 פ״ז א') ״איה שרה אשתך״, ששואלין

 בשלום האשה ע״י בעלה, היינו דוקא

 בשאילת שלום. אבל לשלוח לה בשלום,

 אפילו ע״י בעלה אסור, עכ״ל. והשו״ע

 (אבהע״ז כ״א ו') כתב: אין שואלין

 בשלום אשה כלל, אפילו ע״י שליח

 ואפילו בעלה אסור לשלוח לה דברי

 שלומים. אבל מותר לשאול לבעלה איך

 שלומה. וכתבו הפוסקים (ב״ח, ט״ז, ב״ש

 וחלקת מחוקק) שמותר לשאול במכתב

 ״מה שלום אשתך״, אך אסור לכתוב בסוף

 מכתב ״ותאמר שלום לזוגתך״. וכמו״כ

 אם רעיית חברו היתה חולה, מותר לכתוב

 ״תודיעני משלום אשתך״.

 ב] ומותר לאחל ליולדת או לכלה

 ״מזל טוב״, וגם מותר להתפלל עליהן,

 גם בפניהן (הגאון מבוטשטאש בעזר

 מקודש). ואפשר לדרוש בשלום חמותו

 וכלתו (ערוך השולחן) ואם האשה אמרה

 לו שלום, אפשר להשיב לה, כיון שכה״ג

 אין זה דרך חיבה (אום אני חומה ח״א

 עמוד קט״ז).

 ג] וחשבתי מחשבה אחת דאפשר והמושג

 ״שאלת שלום״ היינו דוקא כששואלין זה

 לזה לשלום האחר, וז״פ ״שאילת״ שלום.

 אך אין הדברים אמורים בברכת שלום

 הנהוגה כיום, שאינה התעניינות לתהות

 על שלום השני, אלא ברכה גרידא. אולם

 זה אינו, דמוכח מהרבה דוכתין מש״ס

 ופוסקים ששאילת שלום עניינה ברכת

 שלום, כפי הנהוג אצלנו. עיין רש״י

 בראשית (ל״ג י״א) ששאילת שלום היינו

 הברכה המברכים לפני המלכים. ובשבת

 (י' א') שאין שואלים בשלום בבית

 המרחץ, והיינו אמירת המילה ״שלום״

 כמש״כ הפוסקים. וכן במו״ק (כ״א א')

 ״כדי שאילת שלום תלמיד לרב״, והיינו

 המילים ״שלום עליך רבי ומורי״, שאינן

 התעניינות אלא ברכת שלום גרידא,

 (וכבב״ק ע״ג ב'). וכן במכות (כ״ג ב')

 נאמר שהתירו שאלת שלום בשם ה'

 וכדמצינו בבועז שבירך את הקוצרים



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 ואמר להם ״ה׳ עמכם״. ושם הרי רק

 בירכם בברכה והם השיבו לו ״יברכך

 ה׳״. וא״כ חזינן ש״שאילת שלום״ אין

 פירושה להתעניין ולשאול בשלום השני,

 אלא רק לברכו, כנהוג בימינו. ושו״ר בס׳

 אום אני חומה להגר״מ גרוס (שם) שחש

 לזאת וציין לד׳ הש״ס בברכות (נ״ד א׳)

 ולגמ׳ במכות הנ״ל. והוא ציין שהיה צד

 להקל לולי הנ״ל, לפי המבואר ברמ״א

 (יו״ד שפ״ה ס״א) שהמקילין בשאילת

 שלום דאבל לאחר שלושים יום, דאינו

 בשאלת שלום דימיהם, וכדכתב בדרכי

 משה הארוך או״ח (סי׳ פ״ט) שבימיהם

 היה זה בכריעה.

תי להקל באופן שנכנס נ נ  ד] והתבו

 למקום שיש בו גברים ונשים כאחד (כגון

 במשרד שעובדים בו אנשים ונשים)

 ומכריז בחלל החדר ״שלום״. שכה״ג אינו

 מברך את הנשים בדוקא וחסר בקירוב

 הדעת. ושוב שמחתי לראות כן בשו״ת

 שבט הלוי (ח״ה ר״ז).

 והערוך השולחן הגדיר הענין כך: ״אין

 איסור אלא רק בשאלת שלום שיש בה

 קירוב דעת ואהבה. אבל לאמר לה צפרא

 טבא וכהאי גוונא, נראה דאין איסור״. וכן

 ראיתי בשם כמה מפוסקי זמנינו שהתירו

 אמירת ״בוקר טוב״, ויש מחמירים בזה,

 עיין שו״ת מהר״ם שיק אבהע״ז (סי׳ נ״ג)

 ובס׳ אום אני חומה שם.



 תי

 סימן צ״ד

 הלעיטהו לכשר וימות?!

ודע הפולמוס בדבר פרסום שמה של  נ

 מופקרת שנדבקה במחלה קשה והיא

 מדביקה את הפרוצים הבאים במחיצתה

 לעבור עבירות במחלתה, האם צריך

 לפרסם שמה כדי שיזהרו ויתרחקו ממנה.

 והגרי״ש אלישיב שליט״א כתב בזה מכתב

 תשובה דמדין ״הלעיטהו לרשע וימות״

 א״צ להזהירם, וד׳ תשובתו נתפרסמה

 בס׳ קובץ תשובות ובס׳ משנת פיקו״נ

 ובס׳ מילואי שלמה להר״ש לורינץ, דון

 מינה ואוקי באתרא. והנה הר״ש לורינץ

 שם העיר אמאי שלא נזהיר האנשים

 הפרוצים הללו מפני שהרי ידביקו הם את

 נשותיהם הכשרות שלא חטאו במחלה זו,

 והגריש״א לא נחית לזה ונראה דסבר דלא

 חיישינן להכי, יעוי״ש. ויש להעיר בזה

 וכדלקמן.

 א] בסוגיה בב״ק (ס״ט א׳) נאמר שאין

 צורך לציין את פירות הערלה, כדי

 שהגנבים לא יגנבו אותם ויכשלו באיסור

 ערלה. לכאורה הלא יתכן שהגנבים יתנו

 את הפירות לבני ביתם ולא יידעו אותם

 על כך?- מכאן לכאו׳ אפשר קצת להוכיח

 שאנו לא צריכים לחשוש שהרשעים

 יכשילו אחרים בעבירה. אמנם יש לחלק

 בין ספק איסור לבין מיתה ודאית,

 שתיגרם ע״י נתינת המזון הרעיל לאחרים.

 אמנם בפני משה (דמאי שם) כתב בפירוש

 (וכ״מ מהרמב״ם מע״ש י״א י״ב) שצריך

 לעשר מזון שמוסר לאשה, שיכולה לגנוב

 אותו ממנו ולהאכילו לאחרים, שכן הוא

 מכשיל אחרים שלא חטאו. וכך פסק

 הרמב״ם הנ״ל. וצ״ע. [והגר״ח קניבסקי

 כתב לי בזה: מה נפ״מ בין ספק לודאי,

 ועוד דתמיד הוא ספק, עכ״ד].

ם (עי׳ רדב״ז ח״ד קנ״ב)  ב] בפוסקי

 מצינו שבמקרים מסוימים אומרים

 ״הלעיטהו לרשע וימות״ ומשביעים

 את האדם, למרות שאנו יודעים שנשבע

 לשקר. ולכאורה קשה, שהרי בשבועות

 ל״ט נאמר שבגין שבועת שקר נענשים בני

 משפחות הנשבע. וחזינן שלא חוששים

 לזאת ואומרים ״הלעיטהו לרשע״, וכדברי

 הגריש״א בזה.

 ג] יש להעיר שבש״ס מצאנו רק שאנו

 לא צריכים להציל רשעים מאיסורי תורה.

 אך לא מצינו שאנו לא מצווים להצילם

 ממיתה. (ואולי הלשון ״הלעיטהו לרשע

 וימות״ מורה שהוא הדין), וצ״ע. ועיין

 ברמב״ם בפיהמ״ש (מע״ש ה׳ א׳) שכתב

 שאין לנו לעשות תקנה לגזלן, לפי שעוון

 הגזלנות יותר גדול מאיסור ערלה.

 וא״כ זה אינו שייך באופן שהגזלן ימות



 ויאמר הימן ה״ו שמואל שיג

 בעקבות הגזילה. ויעויין בדברי החזו״א

 דמאי (סימן ח' סק״ט) שכ' דטעמא

 דרשב״ג דאמר דהלעיטהו לרשע פירושו

 ״דכל שנוטל באיסור לא מקרי שאני

 מכשילו, שהרי הדבר מנוע מחמת איסור,

 והנוטל נוטלו בלא הזמנת הבעלים לזה,

 והא דאמר ״הלעיטהו״ הוא לישנא

 בעלמא שאינך זקוק למעשהו ולשקוד על

 הצלתו״. אמנם המאירי בב״ק (ס״ט, א')

 ובביאור הר״ש סירילאו לירושלמי דמאי

 (ג' ה') כתב שאנו רוצים להרבות על הגנב

 איסורים, כדי שימות במהרה.



 תיג

 תטו מחשבת מיכאל

 קוים ורסיסי דמע לדמותו של סבי מורי, עטרת

ל גנוט זע״ל א כ י  משפחתנו הר״ר יחיאל מ

 כשפתח האי ספדנא על חד מגדולי קמאי, המשיל את הסתלקותו לעשיר שאחת ממערכות

 הכלים היקרות והנדירות שברשותו נשברה לרסיסים. האיש ביכה את כליו ימים רבים,

 עד שהסובבים לו לא התאפקו ושאלוהו מדוע שלא ירכוש שוב מערכת ססגונית שכזאת,

 שהרי ממון אינו חסר לו כלל.

 השיב להם העשיר: ״אמנם הפרוטה מעויה בכיסי וביכולתי לרכוש כל כלי שארעה. אך כלי

 שכזה לא אוכל להשיג, משום שבית החרושת שייער אותם, סגר את דלתותיו״.

 ובית החרושת שייער כלים, כלי זהב ובדולח, כמו סבא זע״ל, כבר אינו מספק סחורה

 שכזאת.

 תלמידי חכמים ישנם בשפע רב, בס״ד. יראי ה׳ ומדקדקי הלכה לא משו מעולמנו. יתכן

 שזכה דורנו במעלות אשר לא זכו בהם דורות קדמונים, לפיהם ״וכל בניך לימודי ה׳״, בתי

 המדרשות משגשגים וקול התורה נשמע בארענו ברמה. התורה והמעוות, החסד והמעשים

 הטובים הינם נחלת הכלל בעזהית״ש, אך עדיין נסגר לו ״בית החרושת״ אשר ייער ״יהודים

 של פעם״.

 וסבא, סבא היה ״יהודי של פעם״.

 סבא ר׳ יחיאל מיכאל נולד בעיירה מיטל־וישווא שבחבל מארמרוש שברומניה (באותם

 הימים היתה רומניה מחולקת לעשרה מחוזות, כשחבל מארמרוש הוא אחד מהם. בירתה

 של מארמרוש היתה סיגעט, שם התגוררו משפחת סבתנו תחי׳, משפחת הרשקוביץ).

 בווישווא התגוררו הרבה יהודים יקרים, יראי ה׳ ועובדי ה׳ בתמימות, בעלי אמונה פשוטה

 ואמונת צדיקים גדולה, שפיעמה ברוב מניינם ובניינם של יהדות מארמרוש, חבל ארץ

 שכונה בשם ״גנו של הבעל שם טוב״, בהיות רוב יהודיו משתייכים לקהילות החסידים,

 דבקים ברבותיהם הק׳ ושותים בעמא את דבריהם. רובם של יהודי האזור היו עניים

 וכששאלו ב״חיידר״ המקומי מה מברכים על לחם, השיבו הילדים כי על לחם בשבת

 מברכים ״המועיא״ ואילו על לחם הנאכל בימות החול מברכים ״שהכל״, מפני שעשוי הוא

 מקמח־תירס גס ופשוט.

 אביו של סבא, רבי ברוך זע״ל, היה ראש הקהל בווישווא, (אחיו רבי עזרא נחשב היה

 ליהודי אמיד, שברשותו טחנת־קמח, שפירנסה בין השאר גם את משפחת אחיו, בהיותם

 עוזרים על ידו בניהול הטחנה. מסבתא תחי׳ שמעתי שדוד עזרא היה יהודי ת״ח ועדיק,

 שישב על התורה ועל העבודה וכמעט ולא התעסק בערכי הטחנה). סבז״ק רבי ברוך זע״ל

 הקים במקום ״תלמוד תורה״, דאג בכל עוז למשכורותיהם של המלמדים ואירחם בביתו
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 כפי הנערך. כאשר לא היה כסף לכלכלת המלמדים, כיתת סבא ר׳ ברוך זע״ל את רגליו

 בבתי היהודים בעיירה ואסף מהם מזון עבור המלמדים. סבא ר׳ ברוך גם בחן את ילדי

 ה״חיידר״ בשבתות, טפח על קדקדם ואמר להם ״גדל״.

 באחד הפעמים שסבא ז״ל וסבתא תבלחט״א נכנסו לברכה ותושיה לחדרו של כ״ק אדמו״ר

 בעל ״אמרי חיים״ מויז׳ניץ זע״ל, פנה האדמו״ר זע״ל לסבתא תחי׳ ואמר לה שתדע

 להעריך היטב את סבא, כי הוא ״בנו של ה״אמרי נועם״. גם בהזדמנויות נוספות זכה

 סבא לחיבת הקודש אעל ה״אמרי חיים״, שכיבדו כ״בנו של ה״אמרי נועם״. הסיבה לכך

 היתה נעועה בבקיאותו היתרה של סבא ר׳ ברוך זע״ל בספר ״אמרי נועם״, שחיבר הגה״ק

 מוהר״מ הורוויץ זע״ל אב״ד דזיקוב, חותנו של הסבא קדישא בעל ה״אהבת ישראל״ זי״ע

 מויז׳ניעא, הנחשב לאחד מספרי היסוד וההדרכה בתורת החסידות. סבא ר׳ ברוך זע״ל

 ידע את הספר בעל־פה מילה במילה ומסר מתורתו של ה״אמרי נועם״ בקביעות בביהמ״ד

 בווישווא, בכל שבת קודש ובשעת רעווא דרעווין. והנה כל המעיין בספה״ק ״אמרי נועם״

 יבין כי הבקי ורגיל בו מחויב שיהיה לו יד ושם בתורת הנסתר, באשר רוב ענייניו עוסקים

 בסודות התורה כי רבו.

 וכפי ששמעתי מסבא ז״ל, הרי שגם כ״ק אדמו״ר מויז׳ניץ שליט״א הרבה בפניו בשבחו

 של אביו רבי ברוך זע״ל, וכ״ק אדמו״ר שליט״א דרש ממנו להמשיך בדרך אבותיו ולומר

 ״מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי״. סבא ר׳ ברוך היה נוהג לנסוע בקביעות לחגים לויז׳ניעא,

 להסתופף בעל ה״אהבת ישראל״ וכן היה סועדו ומשמשו כשהאדמו״ר זע״ל היה מגיע

 להינפש בעיירת המרפא מורקאו, שם התגורר חמיו הרה״ח ר׳ יחיאל מיכאל ברקוביץ

 זע״ל.

 בהיות סבא בגיל 8, התייתם מאמו מרת שרה ע״ה ולאחר נישואיו השניים של אביו ר׳

 ברוך, עבר לגור בבית אחיו מאיר (וולף) זאב ז״ל, שהתגורר בסאטמר.

 בוישווא הוקמה וגם ניצבה ישיבתו הנודעת של מוהרמ״מ מווישווא זע״ל, בעל ״שארית

 מנחם״, בנו של ה״אהבת ישראל״, שנודע כעילוי מופלג וכגאון מופלא בעומק עיונו

 ופילפולו הרב. אחיו של סבא, הרה״ח ר׳ משה ישראל זע״ל, מחשובי חסידי ויז׳ניץ ומאישיה

 התורניים הבולטים של העיר רחובות, היה ״חוזר בחור״ (=הבחור החוזר על השיעורים=)

 של בנו של האדמו״ר מווישווא זע״ל, רבי חיים יהודה מאיר זע״ל מווישווא. גם סבא למד

 תורה בישיבה״ק דווישווא, שם קנה דעת חכמה ותורת אלוקים.

 סבא למד בישיבת ה״שארית מנחם״ עד גיל 16 לערך, אז פרעו ההונגרים לרומניה והחלה

 לה מסכת היסורים הנוראית, בהעלות הכורת על יהדות אירופה.

 בהעלות הכורת
 בשנת ת״ש פלשו ההונגרים, בעלי ברית הנאצים יש״ו, לרומניה ומאז החלו הערות של

 יהודי האזור. ההונגרים רדפו את היהודים ולקחו את העעירים לעבודות כפייה. סבא ז״ל

 סיפר (בעדות כתובה ומוקלטת שמסר ל״יד ושם״) כי הנאעים ועוזריהם ההונגרים קעעו
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 את זקנו של אביו רבי ברוך זע״ל והיכוהו מכות נמרעות, בעודו משמש כראש הארגוני

 של המועעה וראש הקהל באזור.

 סבא ז״ל סיפר כי בשנת תש״ג, בבין השמשות של שבת, נכנסו הגרמנים וההונגרים, עיוו

 עליהם להוציא את כל הזהב והכסף ואת כל הרכוש המוחבא ולהגיע לבית הכנסת המרכזי.

 בעוד בני משפחתו מתארגנים ליציאה, כבר הגיעו הגוים והחלו לאסוף את הבהמות שרעו

 ליד הבית, יחד עם שאר כליהם ומטלטליהם. כל היהודים נאספו אל בית הכנסת, אנשים

 נשים וטף, שם שמרו עליהם העוררים יש״ו לבל יברחו. למחרת, בשבת בבוקר, הביאו

 הגויים עגלות, עליהם עלו הזקנים והילדים ואילו יתר האנשים הלכו ברגל. הם עעדו מרחק

 של כק״מ וחעי לרחוב א יידישע גאס, שם הוקם הגטו היהודי.

 סבא הזכיר בהתפעלות את מסירותם של התושבים שהתגוררו בדירות ברחוב זה, עוד

 קודם שהוקם בו הגטו. היהודים אירחו בבתיהם את כולם מבלי להניד עפעף ומידת

 ההטבה איש לרעהו היתה להפליא, בכל עניני הגשם.

 כעבור כחודש נערכו שלשה טרנספורטים והנאעים יש״ו לקחו את כל יושבי הגטו למחנה

 ההשמדה אושוויץ׳. סבא ז״ל הגיע עם בני משפחתו למחנה והעורר ד״ר מנגלה יש״ו כיוון

 את כולם, חוץ ממנו, שמאלה. אביו ואמו החורגת, אחיו ואחיותיו ובני משפחותיהם, נשרפו

 במשרפות הנאעים ובמקומות אחרים במלחמה, הי״ד. (ואלו שמותם: אביו רבי ברוך, אחיו

 מאיר (וולף) זאב ורעייתו וילדיהם, אחיו מרדכי ורעייתו וילדיהם ואחותו טש׳רנא וילדיה.

 אחיו אליעזר, ר׳ משה ישראל ואחותו פרידה נפטרו בזמנים מאוחרים יותר).

 העעירים וסבא ביניהם נלקחו למחנה עבודה סמוך, שם עבדו בעבודת כפיה קשה. בכל

 בוקר נערך ״אפל״ (=מסדר), בו התעללו רבות ביהודים ובכל מי שלא עמד בו כדבעי,

 לפי שיגיונותיהם של הנאעים יש״ו. בסיום ה״אפל״ נלקחו העעירים לעבודה, במרחק של

 כי7 ק״מ, כאשר במשך זמן ארוך הלכו הם ברגל, מתבוססים בשלג, מרחק כה גדול, עד

 למקום עבודת הכפיה.

 מעבו של סבא השתפר לאחר שאחד הקעינים הגרמנים חיפש חשמלאי וסבא העיג את

 עעמו ככזה, למרות שבמקום מגוריו לא פעל חשמל כלל וכלל ולא היה לו שום שמץ מושג

 על אלקטרוניקה. סבא הועבר לפקח על 16 עעירים יהודים, לאחר שאירגן שגם הם יעבדו

 באלקטרוניקה. למרות שלא ידע מלכתחילה ולא כלום בענינים אלו, הרי שרכש הוא נסיון

 ככל שהזמן חלף, לשביעות רעון המרעחים הגרמנים יש״ו.

 העבודה היתה קשה וערכה 12 שעות ביום, כשבערב קיבלו מנת מזון. במחנה אושוויץ

 עעמו ״האוכל״ היה ניתן במשורה ובמנה זעומה, אך בבית החרושת אכלו הם מעט יותר

 ואף בישלו לעעמם קליפות של ירקות, שנזרקו מתוך המטבח שבבית החרושת.

 פעמיים העיל את בן דודו חיים פרוימוביץ׳ ממוות בטוח. בפעם הראשונה איחר בן דודו

 למפקד היומי. הקעין הנאעי, שהבחין במאחר, שלף את אקדחו והתכוין לירות בו ולרעחו

 נפש, אך סבא רץ לפתע מתוך שורות האסירים שעמדו דוממים ב״אפל״ והחל להכות את
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 בן דודו, תוך כדי שהוא עועק עליו וגוער בו מדוע איחר למסדר. הקעין, שנרגע ממכותיו

 של סבא, החזיר את כלי נשקו לנרתיקו ור׳ חיים פרוימוביץ׳ ניעל בס״ד.

 בפעם נוספת נשלח בן־הדוד לתור אחר אוכל באזור המטבח. לפתע הגיח אחד העוררים

 וכמעט והבחין בו מתגנב. אין כל ספק שאם הנאעי היה רואהו, היה הורגו, אך סבא ז״ל

 שם את נפשו בכפו, ניגש אל העורר והחל לשוחח עימו על הא ועל דא. הגרמני המופתע

 פתח בשיחה, עד שר׳ חיים פרוימוביץ׳ העליח לברוח מבלי שהקצין הרשע יראהו.

 לאחר שנסתיימה המלחמה העולמית וסבא מעא עעמו ללא רוב בני משפחתו, כאשר

 רק אחיו רבי משה ישראל ואחותו לבית פרוכטר ניעלו מגיא התופת (אחיו איבד בשואה

 את רעייתו וילדיו ואילו אחותו עלתה עוד קודם לכן לארץ ישראל ובכך ניעלה בחסדי

 הקב״ה), שב הוא לווישווא, אל עיר מולדתו.

 יחד עם עוד עעירים חרדים לדבר ה׳ הקימו קיבוץ גדול לנערות חרדיות, ששבו שבורות

 ורעועות מגיא העלמוות. סבא ויתר חבריו דאגו לבנות בגשם וברוח, חיזקו את רוחן

 באמונה תמה בהקב״ה ואף שיכפלו עבורם דפי שיכפול עם זמני הדלקת הנרות לשב״ק

 ורשימות תורניות נוספות. סבא גם הרעה בפניהן בשבתות דברי חיזוק ואמונה, כאשר

 בזכות ״קיבוץ״ נפלא זה זכו בנות יהודיות כשרות אלו להקים בתים על אדני התורה

 והיראה.

 ארץ ישראל נקנית כיסורים
 כעבור זמן החליט סבא שאדמת ארץ העמים רוויה בדם ישראל ועליו לעלות ארעה, אל

 ארץ בית הבחירה, מקום משכן ה׳. הוא עלה ארעה באוניה (עליה גם שהתה סבתא תחי׳,

 מבלי ששניהם ידעו על כך), אך הבריטים לכדו את הספינה ושלחו את נוסעיה לקפריסין.

 לאחר שנתיים של שהיה במחנה העקורים בקפריסין הועברו למחנה בעתלית, משם חמק

 לילה אחד, כדי לחפש את אחותו, שהתגוררה ברחובות.

 משם עבר להתגורר בפתח תקוה, שם התגורר אחיו ר׳ משה ישראל, כאשר תקופה קערה

 לאחר מכן נשא את עזרתו, סבתא תבלחט״א, לאשה. סבא ז״ל הכיר עוד מימים ימימה

 את משפחת הרשקוביץ, משפחתה של סבתא, באשר אחיה של סבתא, הרה״ח המפורסם

 רבי אברהם חיים הרשקוביץ זע״ל (לימים יו״ר אגו״י בב״ב), התעסק עימו בעעירותו בערכי

 עיבור באמונה במסגרת ״עעירי אגודת ישראל״ ברומניה. הם קבעו את ביתם בעיר פתח

 תקוה, שם התגורר ופעל רבות ונעורות, עד לשנותיו האחרונות.

 סבא עבד קשה לפרנסתו, שנים רבות גם בעבודת כפיים של ממש, בביהח״ר אוליווקס

 ובביהח״ר ״עץ הזית״, כאשר לאחר שיעא לגימלאות התעסק בערכי בני הישיבה״ק ״אור

 ישראל״ בפ״ת ושימש במערך הכשרות של הגרב״ש סלמון שליט״א בפ״ת ועוד. במשך

 עשרות שנים עמל קשות, בזיעת אפך תאכל לחם, כדי להביא טרף לביתו ולארבעת

 בניו יבלחט״א, כאשר תמיד, למרות קשיי העבודה, העיב את חינוכם של בניו בראש

 סולם העדיפויות. אל ה״שבעה״ הגיעו מלמדים מבוגרים וקשישים שלימדו את בניו שיחיו
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 בתלמוד תורה ״שארית ישראל״ שבפ״ת, שסיפרו כיעד סבא הגיע לת״ת בבוקרו של יום,

 היישר מעבודת משמרת־לילה, בו היה ער שעות רבות. זאת בכדי לתהות על מעבם

 הרוחני והתורני של ילדיו ולחזק את ידי מלמדיהם.

 זכורני כיעד עוד משחר ילדותנו עמד עלינו לחנכנו כיעד להתפלל ואיך ראוי לעמוד לפני

 מלך מלכי המלכים הקב״ה. כבר כשעה ־ שעה ומחעה קודם התפילה היה נוהג לקום

 ולהתכונן לתפילה כדבעי, לומר פרקי תהילים ולהתחיל ולברך ברכות השחר במתינות

 ובנעימות מתוקה. כל הנכדים זוכרים היטב כיעד סבא היה מגיע ראשון לבית הכנסת

 ופותח בעעמו את דלתותיו. ״לתפילה לא מאחרים״, היה אומר תמיד ומאיץ בנו לבוא אל

 היכל מקדש מעט מוקדם ככל האפשר ולהתכונן לתפילה בלב רגש.

 סבא היה מחדיר בנו הרבה רוח טהרה ורעון לשמור ולשמר את מנהגי בית אבא ומנהגי

 החסידות, לעד החובה לניעול הזמן. מרגלא בפומיה גודל זהירותו של ה״אהבת ישראל״

 מויז׳ניץ בניעול הזמן, בהחזיקו שעון כיס בכיסו ובעוקבו אחר מירוץ הזמן ההולך ואוזל.

 ואכן, סבא היה משתדל בכל עת משובה ומשחק ילדים, לעעור אותנו ממשחקנו ולשבת

 יחדיו ללמוד גמרא או משניות, ״קיעור שולחן־ערוך״ או חומש ורש״י.

 סבא הקפיד בנו שנשמור על דרך־ארץ וסדר נאות, כפי שמקובל היה ביהודים של פעם,

 בתקופות שהוד והדר ודרך ארץ היו דברים שבשגרה ולא דברי חידוש. סבא הקפיד על

 לבושנו ואופן ישיבתנו, נימוסינו ואורחות חיינו הישרים, כדי שננהג כבני תורה וכבני דעת.

 דברים אלו אינם מקובלים בדורנו אנו, דור כסוס פרא אין הבין, וחבל על דאבדין.

 וסדר חייהם וחינוכם של דור זה, אשר סבא נמנה עליו, השכילו לחנך את זרעם אחריהם

 לעוד ענינים רבים ונכבדים, כמו הרגיעה והשלווה וכמו השלימות בממון ואי הפזרנות,

 מחלה הפושה היום ומכלה כל חלקה טובה.

 סבא (וסבתא תבלחט״א) לא קימעו מעולם בהועאות בניהם ונכדיהם אחריהם, אך תמיד

 הקפידו לרכוש דברים נחועים ולא מיותרים. גם כאשר ניתן היה לקנות משחקים ומיני

 עעעועים וכדו׳ בסכומים פעוטים, הרי מכיון ומשחקים אלו לא נחשבו לעמידים ולחזקים

 דיים בעיניהם, ממילא לא קנו אותם והעדיפו לשלם יותר ולרכוש דברי טעם וחוזק.

 מעולם לא חסך סבא בהועאות ממון, כדי לסייע בכל עוז במשפחתנו הענפה, אך הכל היה

 בטוב־טעם, בשיקול דעת נכון ובתבונה, מבלי לבזבז או להועיא כסף על מותרות ודברים

 מיותרים. כל כלי הבית והריהוט בביתם של סבא וסבתא היו כאלו ששימשו אותם עשרות

 עשרות בשנים, כשהכל בכל נשמר כיאה וכיאות לאנשים האמונים על ״שלם בממונו״ ועל

 ״בל תשחית״ ומותרות מיותרות.

 סבא דרש מאיתנו מתינות, מתינות במעשה ומתינות במחשבה. לשמור על סדרי עדיפויות,

 לא לחטוף, לא לקפוץ סתם־כך, להתמקד ולהישאר רגועים ונינוחים, גם אם הדבר קשה.

 תורת חהד
 למרות שסבא עמל קשות לפרנסתו ועבד שעות מרובות בכל יום ולילה, הרי שקביעות
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 העיתים לתורה היתה בנפשו. לעיתים התרועץ משיעור לשיעור כדי להספיק עוד ועוד

 תורה. סבא אהב במיוחד להאזין לשיעוריהם של הגאון רבי יעקב שמריהו דייטש זע״ל

 אב״ד חוג חת״ס בפ״ת, הגאון רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפר זע״ל אב״ד קהילת עאנז

 בפ״ת ורבנים נוספים, ביניהם ראש ישיבת ויז׳ניץ הגר״מ ארנסטר שליט״א, שכיהן כרב

 ביהמ״ד דחסידי ויז׳ניץ בפ״ת, (והגר״מ ארנסטר שליט״א סיפר בהתפעלות ב״שבעה״ כיעד

 סבא טרח בגופו, גם ממרחקים גדולים, להשתתף בכל שיעור. ואמר שלא זכור לו שסבא

 החסיר ולו שיעור תורה אחד!).

 עם יעיאתו לגימלאות נכנס אל מורו ורבו כ״ק אדמו״ר מויז׳ניץ מוהרמ״י שליט״א, ששאלו

 מה מתכוין הוא לעשות כעת, לאחר שפרש מעבודתו. סבא השיב שברעונו ללמוד בכולל

 כל היום, אך האדמו״ר לא הסכים לכך ואמר לו בענוותנותו: ״ר׳ מכל, גם לי, שאני למדתי

 תמיד, קשה ללמוד כל היום. לך יהיה קשה יותר ממני, ולכן אעיע לך ללמוד חעי יום

 ובחעי היום הנוסף תדאג לך למשרה כל־שהיא וכך תמשיך לשלב תורה ועבודה״.

 סבא עיית לדברי מורו ורבו והחל לעבוד בבקרים, כאשר בשעות אחה״ע הקים בעשר

 אעבעותיו ״כולל לבעלי בתים״ בביהמ״ד דחסידי ויז׳ניץ ״היכל דוד״ בפ״ת. כ״ק אדמו״ר

 מטאמשוור שליט״א, הנודע בפיו מפיק המרגליות, מסר שיעור יומי ל״בעלי־הבתים״, יחד

 עם הרה״ג ר׳ אליהו ארנטרוי שליט״א. דודי הרה״ג ר׳ יעחק גנוט שליט״א מסר שיעור

 שבועי קבוע בספר ״מנחת חינוך״ והיו רבנים נוספים, שהתארחו מידי פעם בפעם ב״כולל

 בעלי־בתים״, כדי למסור שיעורים לפי הזמנתו של סבא.

 גם כשסבא וסבתא עברו להתגורר בבני ברק ברחוב הרב עוזיאל, השתתף סבא תמידין

 כסדרן בשיעורי תורה ודעת. [ואעתיק בזאת מכתב שכתב לנו הגאון רבי יוסף מאיר

 אלטמן שליט״א, גאב״ד ור״מ דקהל יראים חוג חתם סופר בב״ב, שסבא השתתף בימי

 רביעי בשיעוריו הנפלאים, שנמסרו בקביעות בביהכנ״ס ״אגודת רעים ־ טוב טעם״. וכך

 כותב הגרי״מ אלטמן שליט״א: לכבוד המשפחה הכבודה והרוממה ובניו החשובים הי״ו

 של אותו עדיק, יקר שבערכין, מוהר״ר מיכאל גנוט זע״ל שנלב״ע.

 ער לי מאד שאירע לי אונס גמור ביום אחרון ולא זכיתי לקיים ניחום אבלים בעערכם הגדול

 בהסתלק עטרת המשפחה לבית עולמו. ועל כן אמרתי לכה״פ לבוא בשורות אלו.

 זכיתי אבלחט״א להכיר את הנפטר הדגול הזה בעת זקנותו כשהגיע לכולל בעלי בתים,

 וההיכרות איתו ריגשה אותי בכל פגישה ופגישה מחדש. הדביקות עם רבו הגדול מוהרמ״מ

 מוישווא זי״ע הרי היא לפלא, אחרי כל כך הרבה שנים עם כל כך הרבה הרפתקאי בשנות

 הזעם וכו׳, ולא כהתה דביקותו, וכאילו זה עתה למד בישיבתו. אהבת התורה שיקדה בו,

 וכולו מלא רגשי אהבת התורה ומכוחה נבע הרגש והאהבה הגדולה לתלמידי חכמים

 לומדי תורה, וכל כך השתוקק להרחיב את גבולותיה. וידוע לי שגם בימי זקנותו וחוליו

 פעל בזה. ולא בכדי זכה להקים בית נפלא, לראות ברכה ביועאי חלעיו זרע ברך ה׳

 תלמידי חכמים מופלגים יראי ה׳ וחושבי שמו. וזאת הנחמה אשר נתקיים בו ״הלך ילך
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 ובכה נושא משך הזרע״ ־ ״בא יבוא [לבית עולמו] ברנה, נושא אלומותיו״ שזכה לחבילות

 של תורה ומעוות ומעשים טובים, וזכה להניח עאעאים חשובים ת״ח ויראי ה׳ מרבים [יעויין

 ספורנו פרשת בלק עה״פ ״ותהי אחריתי כמוהו״], ובזה אעטרף אל המנחמים בברכת

 המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי עיון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד, [ומאד אקוה

 שתדונו אותי לכף זכות ושכרכם מובטח כמבואר בחז״ל למי שדן את חבירו לכף זכות].

 יוסף מאיר אלטמן].

 מלבד שיעוריו הקבועים והיומיומיים, הרי שבאין ספור הזדמנויות ביקשנו סבא לשבת

 עימו וללמוד. משניות, גמרא, הלכה, חומש, אין זה משנה כ״כ, העיקר לנעל את הזמן

 לתורה. בן דודי אהובי הרה״ג ר׳ יעקב (בהר״ב) גנוט שליט״א סיפר בהספדו בכלות

 ה״שבעה״ כיעד הגיע לאחרונה לסבא, שלא חש כלל בטוב, והעיע לו לשחק מעט במשחק

 השח, כדי להעליז את רוחו. אך סבא העיע מיד שישבו וילמדו גמרא. השניים פתחו גמרא

 והחלו ללמוד בשקיקה וסבא החל להרגיש טוב.

 בית הכנהת - כל רוחו ונשמתו
 ״כשאמרתם ״השטיבל של ויז׳ניץ״ ־ אמרתם בעעם ר׳ מכל גנוט״, תימעת רב ביהכנ״ס

 הרה״ג ר׳ ישראל גרינברגר שליט״א את הכל במשפט אחד קולע.

 בית הכנסת ובית המדרש דחסידי ויז׳ניץ בפתח תקוה היה סבא בעעמותו. החל מעלייתו

 ארעה פעל, יחד עם ר׳ מנדל קורנבוים ז״ל וחסידי ויז׳ניץ נוספים, להקמת מקום משכן

 ה׳ בדרך שהיתה מסורה להם מאבותיהם אשר בווישווא שבמארמוראש דרומניה. ויז׳ניץ

 פעמה בעעמותיהם ומכאן הדרך היתה קערה להקים ביהמ״ד ויז׳ניעאי תוסס, גדוש

 ב״חמימות״ וב״ברען״ הויז׳ניעאי חועב להבות האש.

 ביהכנ״ס של ויז׳ניץ נפתח תחילה ברחוב ר׳ חיים עוזר (ליד המקוה הישן), יחד עם ביהכנ״ס

 ״אגודת ישראל״, כשחדר אחד הוקדש לכל א׳ משני בתי־הכנסת. בהמשך עבר ביהכנ״ס

 לשכון בדירת עו״ד אורלנסקי (ליד ביהכנ״ס הגדול), משם שכן המנין בישיבת אור ישראל,

 (באדיבותו של שכנו, הגה״ע רבי יעקב ניימן זע״ל בעל ״דרכי מוסר״, שנהג בהם עין

 טובה והקעה להם מקום בישיבה״ק), משם עברו המתפללים לביהכנ״ס ששכן ברחוב

 רוטשילד ומשם ויסעו ויחנו למשכנם שברחוב פרנקפורטר, בו מתנוסס הוא לתהילה

 למעלה מעשרים שנה.

 בניו של סבא התחנכו כולם, בעידודו של סבא זע״ל, באסכולת הישיבות הליטאיות, שם

 ינקו תורה מרבותנו מעוקי ארץ דפוניבז׳ וחברון זע״ל ויבלחט״א. וכך גם כל נכדיו וניניו

 של סבא שתולים בס״ד בחערות בית ה׳ אלו, בדרך הסלולה לעיון התורה והעמקה בה,

 כפי שקיבלנו בישיבות הקדושות. ואולם כל אחד ואחד מאיתנו בקי ורגיל בנוסח התפילה

 הכה־מיוחד של ויז׳ניץ, נוסח שיסודו בהררי קודש, עוד מרבי קופל חסיד ז״ל, שליח

 העיבור דהבעש״ט הק׳, כ״ק ה״עמח״ ויתר ענקי שושלת הזהב. את הסחף הפנימי הלזה,

 הלב הרגש וה״חמימות״ הויז׳ניעאית ספגנו כולנו בזכות השטיבל של חסידי ויז׳ניץ בפתח־



 מחשכת מיכאל תיד

 תקוה. נסחפים אחר ה״הודו״ ו״ידיד נפש אב הרחמן״ של מנחה דערב שבת, עם דמדומי

 חמה, נשבים בקסמי ההוד של תפילתו של רבי דניאל שטרן זע״ל (שסבא טמון בבית

 החיים ליד מקום מנוחתו, בחינת בחייהם ובמותם לא נפרדו), הקורא בנעימה הויז׳ניעאית

 המרטיטה ב״קול חועב להבות אש״ את ״מזמור לדוד ־ הבו לה׳ בני אלים״, מכריז על ים

 הכיסופין לשבת מלכתא, ״אייליגער שבת״, כפי שנכבשה בכבשוני קוסוב וויז׳ניעא, וישווא

 ובורשא, אנטניא וגרוסוורדן.

 ואם יורשה לי, הרי שגם אני עני וכל יתר אחי ובני דודי שיחיו, שהתחנכו כולנו בישיבות

 הקדושות של ממשיכי מסורת אדוננו ז״ל מוילנא ותלמידו הגר״ח מוולוז׳ין זי״ע, לא יכולנו

 עמוד אל מול האש היוקדת, אש התפילה הויז׳ניעאית. כמו מיתר רועד שבלב, נשאבנו

 כולנו אל ה״חמימות״ ושלהבת הקדושה שבקעה מהשטיבל, שסבא זע״ל היה אחד ומיוחד

 מעמודי התווך שבו.

 ואכן, מאז שהתמנה לגבאי בביהכנ״ס ״היכל דוד״ דויז׳ניץ, כמינוי אישי של כ״ק אדמו״ר

 מויז׳ניץ שליט״א, הרי ביהכנ״ס היה תמעית דמו וחלבו. תמיד פתח הוא ראשון את דלת

 ביהכנ״ס ותמיד נעל הוא אותה. סבא הגיע בקביעות כשעה קודם תחילת התפילה, סידר

 את הטעון סידור ודאג לכיבודו הנאות של מקדש מעט. רק לאחר מכן התיישב בניחותא

 והתכונן לקראת תפילת שחרית, בעודו מקדם את הבאים בברכת ״שלום עליכם״ נלבבת

 ומיוחדת, במאור פנים מיוחד. (והנה כל ימינו גדלנו בין החכמים ובתי כנסיות ובתי

 מדרשות. ואולם תחושותי האישיות, וגם תחושותיהם של רבים ששוחחתי עימם ע״ז,

 הינם שקבלת הפנים הלבבית שבה קיבלו כל מתפלל, ולו מתפלל־אורח שהגיע באקראי

 לתפילה אחת, בביהכנ״ס זה, לא נודעה כמותה בשום מקום אחר. ובאמת זוהי נקודה

 נפלאה שכדאי לעורר בה אותנו, להעניק תחושה טובה והרגשת שייכות לכל אחד ואחד

 שבא למשכן מקדש מעט, לנהוג בו מידה של הכנסת אורחים ולתת לו הרגשה ש״כמה

 טוב שבאת להתפלל איתנו״. תחושה נפלאה שכזאת, לה זכה כל מתפלל, גדול כקטן,

 ישיש ועעיר, בביהכנ״ס זה, היא אחת מאבני יסודות של ביהכנ״ס דנן, גם בזכותו של סבא

 וגם בזכותם של רבים וטובים מבאי המקום, אשר רובם כבר אינם עמנו בין החיים. מי יתן

 ונזכה גם אנחנו כולנו לדבוק במידה טובה זו של הארת פנים ולב רגש לכאו״א הבא אל

 בית ה׳).

 ועל כל זאת דאג סבא זע״ל לארגן ולייסד שיעורי תורה קבועים בביהכנ״ס, וכאשר אחד

 מן הנוכחים בשיעור לא הגיע במשך תקופת־מה, מיד היה סבא מתקשר אליו ותוהה

 בנימוס לשלומו, מעודדו לבוא שוב לשיעור ודואג שלא ימשיך להחסיר. בכל פעם שסבא

 דאג להביא רבנים־אורחים למסור שיעורים, הרי שהתקשר הוא לידידיו וביקשם לבוא

 ולהשתתף, לכבודה של תורה ולתועלתם הרוחנית שלהם־עעמם.

 חז״ל הפליגו בגדלותו של יהושע בן נון, בהיותו מסדר הספסלים בשיעורי משה רבנו

 ע״ה. סבא, מלבד שסידר הספסלים בפועל ובמעשה כגבאי נאמן, הרי שיעק הוא גם תוכן
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 לספסלים, תוכן רוחני עשיר ונלבב. וסיפר רב ביהמ״ד הרה״ג ר׳ ישראל גרינברגר שליט״א

 שיהודי נכבד ובעל ממון ניגש לסבא ז״ל והעיע לו שהוא יתרום ספר תורה לביהכנ״ס,

 לעילוי נשמת יקיריו. אמר לו סבא: ״ספרי תורה יש לנו ברוך ה׳ בבית הכנסת. אך אם

 באמת חשקה נפשך לעשות עילוי נשמה ליקירך, בדבר החסר בביהכנ״ס, אזי תחליף את

 הריהוט הישן בריהוט חדש״. היהודי שמע להעעה ואכן רכש ספסלים ושולחנות חדשים

 בכל ביהכנ״ס, לפאר ולכבד היכלא קדישתא.

 עטרת משפחתנו
 לעד כל עיסוקיו הרבים של סבא כאחד מעסקני העיר פ״ת [ובבחירות לעיריה העמידוהו

 תנועות ״דגל התורה״ ו״אגודת ישראל״ בפ״ת כמועמד מס׳ 3 ברשימת החרדים לעיריה,

 ביודעם כי שמו הטוב, טוב שם משמן טוב, פועליו הברוכים והיותו איש אהוד ואהוב

 על כל חלקי היהדות הנאמנה בעיר, יוסיפו קולות מעביעים לרשימה. ואם כי לא שירת

 את העיבור דרך העיריה לאחר שנבחרו לבסוף רק 2 נעיגים, מ״מ ידיו היה רב לו בעזר

 מקודש לקהילה במקומות אלו, לעד ידידותו האישית והאמיעה עם יו״ר המועה״ד בפ״ת

 ר׳ אליעזר שוימר ז״ל (עוד מתקופת הכרותם בגיא התופת באושוויץ׳), דבר שסייע רבות

 לביהכנ״ס ו״כולל הבעלי בתים״ שעל ידו, בתמיכה כספית וביתר סיוע כפהנ״ע], הרי

 שגולת כותרת חייו היתה המשפחה.

 באופן אישי הופתעתי מאד לשמוע בכל מסכת ההספדים בשעת הלויה, השבעה והשלושים,

 כיעד כל הרבנים המספידים, שהכירוהו היטב עשרות בשנים, הרבו לדבר על גודל עסקנותו

 והיותו איש רב פעלים באופן מיוחד במינו. המשפט ״עוסק בערכי עיבור באמונה״ שב על

 עעמו שוב ושוב, כשהרבנים והאדמורי״ם המספידים עומדים בארוכה על גודל נקיון כפיו

 בעסקנות ועל רוב טרחתו לעמול בתקנת נפשו על תקנת הכלל והפרט. וגודל הפתעתי

 בזה היתה שהרי אנו מכירים עסקנים מה הם, וכיעד דואגים הם לפרסם את עעמם ולדרוש

 כבוד ותהילה כל העת על סיועם לעיבור. ואילו עסקנותו של סבא כלל לא באה לידי

 ביטוי פומבי מבחינתנו, בהיותו איש משפחה במלוא מובן המילה, עד שלא ידענו אפילו

 עד כמה נחשב הוא לעסקן נכבד, אשר כל המדברים בשבחו הרבו להזכיר ענין זה של

 עסק בע״ע כל ימיו.

 ואמנם כל עסקנותו לש״ש לא פגעה כלל בתחושת הנינוחות והעממיות שהשרה על הכל,

 ודוגמה אחת מיני רבים לזה היתה כאשר לבית האבלים הגיע אברך משי עעיר לימים,

 שישב עם האבלים וניחם אותם. ואחר שאיש מבני המשפחה לא הכירו, העיג הוא את עעמו

 ואמר: ״אני חבר טוב של אביכם״. כי כך היה סבא זע״ל, ידידם הקרוב וחברם של הרבה

 עעירים ובחורים, שראו בו, אדם מבוגר מעל גיל 80, חבר וידיד. ודברים אלו שמעתים

 בעעמי מכו״כ אברכים עעירים שנפגשו עימו מעת לעת, בהדגישם את גודל ידידותם עמו,

 וכך אכן היה, בהיות סבא אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.

 סבא זע״ל התמסר בכל נפשו עבור כל אחד מבני המשפחה באופן מופלא ונפלא ביותר.
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 הוא דאג לכאו״א בפרטות בגשם וברוח, תמך וסייע ביד נדיבה בכל הועאותיהם החומריות

 של בני המשפחה, בחיי היום־יום ובשעות שמחה, הכל בכדי שישקדו על התורה בנחת

 ובהשקט כפי האפשר. אין כל ספק כי תמיכתו הקבועה בכל הנערך לכאו״א מבני משפחתנו

 המסועפת, סייעה רבות לכך שכולם כאחד שתולים בחערות ה׳ ושוקדים על התורה

 בהיכלי התורה. לעד דחיפתו הקבועה שנלמד תורה ושנשתלב במסגרות ראויות ללימוד

 תורה ולעליה בתורה, הרי שסבא לא היה רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים, בקיימו את

 מאמר התנא ״אם אין קמח אין תורה״ בכל מאודו, היינו בכל ממונו.

 סבא זע״ל היה מעורה בפרטים הקטנים שבחיי כל בן, נכד ונין, וגם אנו שמחנו מאד לעדכנו

 ולזכות לנועם פיקחותו ונסיון חייו העשיר. המפגשים בבית סבא וסבתא הוסיפו הרבה חן

 וטעם־טוב, כאשר סבא מרבה להעשיר את אוער יראת השמים של כולנו מתוך הים

 הבלתי־נדלה של אוער מעשיותיו על גדולי תורה וחסידות, בעיקר על אדמור״י בית ויז׳ניץ

 לדורותיהם, סיפורי מופת על מרנן ה״חפץ חיים״ וה״חזון איש״ זי״ע ועוד ועוד. בילדותינו

 היינו נרדמים לקול סיפוריו של סבא, שעסקו תמיד ביהודי בשם ״שמחה״, (כאשר סבא

 ממעיא את הסיפורים כמובן מראשו...). כשישבנו יחדיו, נכדיו יבלחט״א, ושיחזרנו את

 סיפורי הילדות שלנו, הגענו למסקנה שתמיד תמיד עסקו הם בהקמת ישיבה חדשה או

 בבניית מקום תורה ברוב פאר והדר, על כל גילגוליו... כי ״יהודי של פעם״ כדוגמת סבא,

 אינו יכול ״להמעיא״ סיפורים שאינם סובבים סביב תורה ולימוד תורה. כמה יראת שמים

 טהורה סופג ילד יהודי מ״זוטות״ כגון דא!

 דכוק ברכותיו
 ״ויז׳ניץ היתה חלק מעעמותו של ר׳ מכל ור׳ מכל היתה חלק מעעמותה של ויז׳ניץ״, סח

 בפנינו הרה״ע מוהרמ״מ הגר שליט״א בן כ״ק אדמו״ר מויז׳ניץ שליט״א. ואכן, לא לחינם

 כתב סבא בעוואתו כי ״בקשתי האחרונה היא שתחזיקו אתם, וכן הנכדים, קשר עם בית

 ויז׳ניץ ולא לאבד את הקשר עם שורשי המשפחה״. מעודנו לא הרגשנו שרעיחתם של

 בני משפחתנו בשואה האיומה הכחידה את המשפחה, זאת מפני שסבא זע״ל קישר אותנו

 תמיד לשורשי המשפחה, למנהגיה ואורחותיה. תמיד הילך הוא עמנו בארעות הגלות, שם

 ישבו זקנים שתולים בחערות התורה והחסידות ותמיד תבע מאיתנו ככל האפשר ש״אל

 תטוש תורת אמך״, להיות דבוקים בעעי החיים.

 סבא זע״ל גדל בבית שה״אהבת ישראל״ היה חלק מקורות בניינה. סבא אמנם ראה את

 ה״אהבת ישראל״ רק בילדותו ממש, פ״א בשעה שהסבא קדישא נסע ברכבת באזור

 מגוריהם ואביו ר׳ ברוך לקחו לראותו, אך דבוק היה כל חייו בעאעאיו, ה״ה מורו ורבו

 בעל ה״שארית מנחם״ זע״ל מווישווא ורבותיו כ״ק בעל ה״אמרי חיים״ מויז׳ניץ, כ״ק בעל

 ה״מקור ברוך״ מסערט ויז׳ניץ, כ״ק הרה״ע רבי חיים יהודה מאיר מווישווא ולהבחל״ח

 כ״ק אדמו״ר מויז׳ניץ שליט״א, בעירוף קשריו ההדוקים עם כ״ק האדמו״ר מסערט ויז׳ניץ

 שליט״א, בית אנטניא, בית בורשא ויתר חערות הקודש דויז׳ניעא.
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 בכל עת שיחר את פני האדמורי״ם, שקירבוהו בזכות אבותם ובזכותו הוא לעבודתם. שמור

 היה אעל סבא ה״גערטל״ שקיבל מכ״ק הרה״ע רבי חיים יהודה מאיר זע״ל מווישווא. היה

 זה כאשר לאחר נישואיו ראה הרבי שלסבא אין ״גערטל״, מיד הוריד את אבנטו שלו

 ומסרו לסבא, שאכן הקפיד ללכת עם ״גערטל״ כדרך מקהלות החסידים. אמו״ר ודודי

 שיחיו מזכירים תמיד את הקירבה היתרה שסבא זכה לה מה״אמרי חיים״ [סמוך ונראה

 לפטירת ה״אמרי חיים״ נכנס סבא עם ארבעת בניו אל הרבי, שהתעניין בפרטות למקומות

 לימודיהם ואורחותיהם, וכששמע ששתולים בישיבות הקדושות דפוניבז׳ וחברון פנה לסבא

 בחיבה יתירה ואמר לו: ״מכל, אני רואה שברוך ה׳ יש לך בנים מועלחים״. העיז סבא פניו

 ואמר: ״נו, ברוך ה׳ גם לרבי יש שני בנים מועלחים״... העטחק ה״אמרי חיים״ והעניק לו

 סטירת־חיבה, כזאת המקובלת בויז׳ניץ כביטוי קירבה...] וגם אני עני מעיד על הקירבה

 היתרה לה זכה תמיד־תמיד מרבו כ״ק אד״ש, שחיבבו בכל הזדמנות והתעניין תדיר על

 ענייניו, [באחד הפעמים שסבא נכנס אל רבו, ישלח ה׳ דברו וירפאהו, נאנח הרבי שליט״א,

 מותש כליל משוועתם ובקשותיהם של בני ישראל ואמר לסבא: ״מכל, מכל. אנשים

 מגיעים עליהם עם כל ה״פעקלאך״ שלהם, הם משאירים אותי כאן מיוסר בערותיהם,

 ואילו לאחר שנושעו בדבר ישועה ורחמים, הם אינם מגיעים לבשר לי שנושעו. הם נושעו

 והתרפאו ואני נותר כואב על ערותיהם״...].

 מעאנו בין כתביו ומסמכיו של סבא מכתב שכתב לו כ״ק בעל ה״מקור ברוך״ זע״ל, לרגל

 הולדת דודי הרה״ג ר׳ יעחק מאיר שיחי׳. וכך נכתב במכתב: ״ד׳ שבט תשי״ט. שלום

 וברכה ורוב נחת ושמחה לכבוד ידידי היקר ר׳ מיכל גנוט נ״י. אחדשה״ט. את מכתבך

 עם בשורת מז״ט לבן הנולד לך בשעטו״מ קיבלתי. מעומקא דליבא אברכך בברכת מזל

 טוב מזל טוב. יה״ר מן שמיא שתגדל אותו על דרכי התורה והיראה מתוך נחת והרחבת

 הדעת. איתא בירושלמי מו״ק משנולד זכר נתרפאה כל המשפחה. נקוה שתתרפא כל

 המשפחה ונזכה לשמוע ולהשמיע אך טוב כל הימים ולהתראות מתוך הרחבה. ידידך

 המעפה לרחמי שמים, ברוך בהרה״ע מוהר״י זעללה״ה״. [וענין ה״נתרפאה כל המשפחה״

 היה בכך שסבא תינה בפני ה״מקור ברוך״ שבנו הקטן ברוך מגמגם בלשונו וה״מקור ברוך״

 ביטל את הדברים ואמר שמדובר בתופעה חולפת ו״הוא עוד ידבר הרבה״... וכך הוי, ולא

 נודע כי בא אל קירבנה וחלף עבר במהירות מן העולם].

 אמונתו התמה בעדיקים היתה נפלאה עד מאד. אמונה תמימה וחושית בכח העדיקים

 וקדושתם. וע״כ התייעץ הוא עם רבותיו טובא והתאבק בעפר רגליהם, ומאד חפץ שגם

 אנחנו, בניו ונכדיו, שלמדו כולם בישיבות הק׳ ההולכות בדרך הגר״א ותלמידיו, ימשיכו

 לספוג ככל האפשר גם מחסידות. וע״כ זירזנו תמיד לבוא עימו להסתופף בחערות ויז׳ניץ,

 שהיה עעם מעעמיו. ואכן כל הנכדים הגדולים שמבין נכדיו בקיאים טובא בנוסחאות

 התפילה ומנהגי ויז׳ניץ, לאחר שסבא השרישם בקרבנו. וסבא דאג שבכל שמחות משפחתנו

 ישתתפו תמיד הרה״ע רבי ישראל הגר שליט״א, אשר סבא עמד עימו בקשר רעוף שנים
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 רבות, הרה״ע רבי מנחם מנדל הגר שליט״א וחדב״נ הגר״מ ארנסטר שליט״א, ולראותו

 מתרגש לבואם היה זה שיעור מאלף באמונת צדיקים, ולראות מה הם הדברים החשובים

 לו לאדם באמת.

 סבא היה אוער בלום של סיפורי מופת על רבותיו ותמיד הרבה לספר בשבח הצדיקים

 ואורחותיהם, שיחם ושיגם. וזהו היה מקומו ועיסוקו, לדבוק בתורה ובנושאי התורה.

 נפש נקי וצדיק
 בסילוקו של סבא זע״ל השתתפו רבים בלוויתו, מבכים על יהודי מדורות שעברו, ״יהודי

 של פעם״, אשר רוכב ערבות שש ושמח לקראתו. בלוויתו הספידוהו רב שכונת ״משכנות

4 שנותיו האחרונות, הגרש״ז אולמן שליט״א, הרה״ג ר״נ הוטנר  יעקב״, בה התגורר ב־

 אב״ד חליסה שליט״א, כ״ק אדמו״ר משאץ שליט״א, שביניהם שרתה חיבה וקירבה יתירה,

 כ״ק אדמו״ר מטאמשוור שליט״א, שהכיר את סבא שנים רבות במוסרו שיעור קבוע

 בביהכנ״ס ויז׳ניץ בפ״ת, שכנו בפ״ת הרה״ג ר׳ מרדכי רבינוביץ׳ ראש ישיבת אור ישראל,

 אאמו״ר שליט״א ונכדיו הגדולים. ב״שבעה״ הספידוהו תמרורים הרה״ג ר׳ פרץ טוביה

 דייטש אב״ד חליסה, הרה״ג ר׳ יוסף מאיר אלטמן אב״ד חוג חתם סופר והרה״ג ר׳ ישראל

 גרינברגר דומ״ע דביהמ״ד ויז׳ניץ בפ״ת ואלעד, כאשר כל המספידים מבכים מרה את

 סילוקו של נקי כפיים ובר לבב, יהודי של עורה.

 ולוואי ונזכה לדבוק בדרכיו, דרכי ״יהודי של פעם״ על כל מעלותיו. יהי זכרו ברוך ונזכה

 כולנו לראותו בקרוב, יחד עם שאר מתי עפר, לראות בטוב ה׳ בארץ החיים, בבוא משיח

 גו״ע.

* * * 



 לעילוי נשמת
ב א  סבנו הר״ר ז

 בה״ר חיים שוגרמן ז״ל
 נלב״ע ט״ז טבת תשס״ד

 סבא ר׳ זאב ז״ל נולד במנע׳סטר שבאנגליה
 בשנת תע״ר לסבנו הר״ר חיים ז״ל, שבא

 לשם מווסלוי שברומניה.
 ר׳ חיים ז״ל, שהיה בן תורה מובהק, התבסס
 במסחר ואז פנה לבו לארץ־ישראל. אחרי
 כחעי יובל שנים באנגליה, באלול תרפ״ט,
 עזב שם את מסחרו ורכושו ועלה לארץ

 לבנותה וליישבה בדרך התורה והמעוה.
 עיקר עסוקו היה בגאולת קרקעות והעברתם
 ליהודים. הוא התקרב לגדולי תורה וחסידות

 והיה מעורה רבות בחיים העיבוריים.
 כשהיה סבא בן י״ט שנים, עזב חמדת גולה
 ומנעמיה החומריים ועלה עם אביו לארץ
 ומאז קשר את גורלו עם ארענו הקדושה.
 מיוחד היה במדותיו והארת פניו לכל אדם
 באשר הוא, תפלתו זכה ותמה כמונה מעות
 ועתיו קבועים לתורה, הקים בית נאמן עם
 סבתא ז״ל וחנך את ילדיו לתורה ולתעודה,

 וכל עאעאיו זרע ברך ד׳.

 לעילוי נשמת
ר ע״ה ת ס  סבתנו מרת א

 ב״ר אברהם זרח הלוי זע״ל
 נלב״ע ה׳ באלול תשמ״ח

 סבתא אסתר ע״ה נולדה בניו יורק בשנת
 תרע״ג, לסבנו הרה״ג ר׳ אברהם זרח הלוי
 זע״ל. סבנו, שהתחנך בישיבת לומז׳ה והיה
 תלמיד מובהק של הגאון רבי אליעזר גורדון
 זע״ל, היה שקוע בלימוד תורה הקדושה,
 שימש ברבנות וביתו היה מושב בית דין,
 שתושבי ניו יורק נהגו להתדיין בו. כמו״כ
 הנהיג בית כנסת במסירות וברמה ושימש

 כרב בית חולים יהודי.
 בבית זה גדלה סבתא ע״ה וספגה אהבת תורה
 ויראת שמים, שבאה לידי ביטוי בעבודתה
 כמחנכת בישראל ובפעילותה הענפה
 בארגונים יהודיים, כאשר נזקפים לזכותה

 הקמת בתים רבים בדרך ישראל סבא.
 אהבת ארץ ישראל יקדה בליבה ולכן בחרה
 להקים עם סבא ז״ל את ביתה בארץ ישראל,
 למרות כל הקשיים. נאה לה הפסוק ״זכרתי
 לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי

 במדבר בארץ לא זרועה״.
 זכתה שכל עאעאיה ועאעאי עאעאיה הולכים

 בדרך התורה.

 ת.נ.ע.ב.ה. 4

 לעילוי נשמת
 סבנו הר״ר אלתר אליעזר בהרה״ע רבי יחיאל פלדמן ז״ל

 נלב״ע י״ב חשון תשנ״ה

 סבא הר״ר אלתר אליעזר ז״ל נולד בתל אביב בשנת תרע״ג לאביו המקובל העדיק רבי יחיאל
 זע״ל. ר׳ יחיאל זע״ל עלה לא״י בילדותו עם משפחתו שבאה מאונגוור שבהונגריה, עלה והתעלה
 בירושלים של מעלה ושימש כראש המנקרים בשחיטתו של מרן הגר׳יש סלנט זע״ל וכראש
 המנקרים בת״א. עם פרישתו שב לעיה״ק ולמד בה תורה בהתמדה יתירה עשרות בשנים, בלומדו

 בחברותא עם גדולי ירושלים.
 בגיל עעיר עלה סבא ר׳ אלתר אליעזר ז״ל לירושלים ולמד בת״ת וישיבת עץ חיים ובישיבת
 חברון המעטירה, שם הגה בתורה בשקידה רבה ועעומה. נודע כמיוחד ביראתו הקודמת

 לחכמתו,במעלותיו ובנקיות דעתו.
 את ביתו הקים עם סבתנו מרת ברכה תחי׳ לאוי״ט בחיפה, בה עמד בעוז על משמר הניקור
 והכשרות עד יומו האחרון. למד בחברותא קבועה ויומיומית עם רבני חיפה ושקד על תורתו וחינוך
 עאעאיו,באהבה ובמסירות רבה. שימש כגבאי ביהכנ״ס בשכונתו, שם עבר לפני התיבה כש״ץ,

 כאשר כל השומעים התפעמו מתפילותיו הזכות. זכה וכל בניו ועאעאיו שוקדים באהלי תורה.
 ת.נ.ע.ב.ה.


