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אאהבת חיים

הקדמה

"אברך את השם אשר יעצני" ובין תלמידי חכמים השיבני, ולחבר חיבורים חשובים זיכני, 
וממזכה הרבים נתנני. ומה אשיב לה' אכף לאלהי מרום על כל הטובות הגדולות הרוחניות 

והגשמיות שעשה עימי ועם בני ביתי ועם כל הנלווים אלי.



והנה בספר זה כיונתי לקיים מצות כיבוד אב, ולשמח לב אבי מורי הרב הגאון רבי חיים כחלון 
שליט"א קראתי שמו 'אהבת חיים' זה שמו וזה זכרו לדור דור. ובו קיבצתי כעמיר גורנה טו"ב 

תשובות בעניני חושן משפט, וטו"ב עניני דרוש ואגדה, וסימנך א"ך טו"ב לישראל. 



חיים  ספר אהבת  תיבות  בו שכן  נרמז  תחיה,  כחלון  הרבנית שולמית  מורתי  אימי  גם שם 
ובריאות  ושנים  ימים  לאריכות  יחד  יזכו  כחלון.  שולמית  בגימטריא  עולה  ובאגדה  בהלכה 

איתנה והצלחה בכל מעשי ידיהם וירוו נחת יהודית מכל יוצאי חלציהם אמן.  



גם ברכות יעטה מו"ר הרב הגאון רבי גדעון בן משה שליט"א אב"ד ירושלים, שזכיתי ללמוד 
אצלו רבות בשנים ולשמש בקודש, ובהאי שתא זיכוני מהשמים להיסמך על ידו להוראה 
ודיינות, כה יתן ה' וכה יוסיף למו"ר חילים לקדושה לתורה ולמצות ובכל מעשי ידיו, לו ולכל 

הנלווים אליו אמן. 



גם ספר זה כקודמיו יוצא על ידי ארגון 'בעזרת השם' בראשות ידידי היקר איש חיל רב פעלים 
הרב ירון ראובן נר"ו, אשר ידיו רב לו בזיכוי הרבים ותורת חסד על לשונו, ויזכה הוא וכל 

משפחתו לשפע ברכות מאדון השמים בכפלי כפלים אמן. 



ואחרונה חביבה אודה לאשתי היקרה הרבנית שרה תחיה, שעליה נאמר "רבות בנות עשו חיל 
ואת עלית על כולנה", כה יתן השם וכה יוסיף לה כח ובריאות ונזכה יחד לגדל את כל יוצאי 

חלצינו על פי התורה והיראה הקדושה והטהרה בנחת ובשלווה אמן. 

בברכת התורה
הצב"י אפרים כחלון ס"ט

 ערב ראש השנה תשפ"ג 
בא סימן: "אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא בושו" )תהלים כב, ו( אכי"ר.





גאהבת חיים

שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן ג סעיף ד

צריך שיהיו כל היושבים בבית דין ת"ח וראויים, ואסור לאדם חכם 
ישב עם אנשים שאינם  יושב, שמא  מי  שישב בדין עד שידע עם 
הגונים, ונמצא בכלל קשר בוגדים, לא בכלל ב"ד. מי שאינו מומחה, 
ולא קבלוהו עליו בעלי דינים, אף על פי שנטל רשות מראש הגולה 
אין דינו דין, אפילו לא טעה, וכל אחד מבעלי דינים אם רצה חוזר 

ודן בפני בית דין.

יג אדר תענית אסתר תשפ"א

הסמכה לדיין שלא סיים חוק לימודו
חובת לימוד הדינים לדיין / דיין שאינו הגון שמינוהו / פירוש שאינו הגון / ב"ד מג' 
בחיפוש  הלימוד  עיקר   / כיום  ת"ח  גדר   / כיום  השיעור   – וסביר  גמיר   / הדיוטות 
ועמל בספרי הפוסקים / לא חוששים לדין משונה שלא מוזכר בפוסקים / אין חסרון 
שהדיין לא ידע את כל הדינים וישאל את רבותיו / אם מועילה רשות מהמלך לדון 
עיקר   / האחרונים  בדורות  עדיף  מי  הרים  ועוקר  סיני   / דינים  בעלי  קבלוהו  דין   /

הסמיכה כיום / מעלות הנצרכות לדיין

שאלה

עמדתי ואתבונן אם מותר וראוי ליתן הסמכת דיין - לתלמיד חכם וירא שמים השוקד על לימודו 
דינים  עם  כדי שישב בהרכב  חושן משפט,  בלימוד  כן  גם  ועוסק  וסיים התלמוד כמה פעמים, 
חברים מקשיבים לדון דיני ממונות, למרות שלא סיים את כל חוק לימודו בזה? וזה החלי בעזרת 

צורי וגואלי.

תשובה

דרש  ע"ב(  ז  )דף  בסנהדרין  בגמרא  איתא   א( 
"מלך  דכתיב  מאי  כהן:  בר  נחמן  רב   

יהרסנה"  תרומות  ואיש  ארץ  יעמיד  במשפט 

)משלי כט, ד(, אם דיין דומה למלך, שאינו צריך 

לכלום - יעמיד ארץ, ואם דומה לכהן שמחזר 

דומה  אם  ופירש"י  יהרסנה.   - הגרנות  בבית 

הדיין למלך - שבקי בטיב דינין, ומלא חכמה 

 - הגרנות  על  שמחזר  עשיר.  שהוא  זה  כמלך 

זה צריך לחזר לשאול  ואף  לשאול תרומותיו, 

בית דין. וכ"כ התוספות )ד"ה שאינו( ובתוספות 

הרא"ש )ד"ה שאינו(, שאינו צריך לכלום - כלומר 

סימו  פ"א  )בסנהדרין  הרא"ש  וכ"כ  וסביר.  דגמיר 

ט(, וכן פירש רבנו יהונתן על הרי"ף )דף ב ע"א 

הרי"ד  ובפסקי  יש מפרשים.  הרי"ף( בשם  מדפי 

)שם(.

דיינא  אוקמו  נשיאה  דבי  בגמרא,  אמרו   עוד 
בר  ליהודה  ליה  אמרו  גמיר,  הוה  דלא   

עליה  קום  לקיש,  דריש  מתורגמניה  נחמני 

ולא  ליה  אמר  ולא  עליה  גחין  קם  באמורא. 

מידי. פתח ואמר: "הוי אומר לעץ הקיצה עורי 

זהב  תפוש  הוא  הנה  יורה  הוא  דומם  לאבן 



יאכמי לסיי  שלס איים חוק ליכוסו ד

וכסף וכל רוח אין בקרבו" )חבקוק ב, יט(. ועתיד 

שנאמר  ממעמידין,  ליפרע  הוא  ברוך  הקדוש 

"וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ" )חבקוק 

)פ"ג  ביכורים  בירושלמי  עוד  ועיין  ע"כ.  כ(.  ב, 

ה"ג(.

טו(,  הלכה  ד  פרק  סנהדרין  )הלכות  הרמב"ם   וכתב 
יודע  שאינו  מפני  לדון  ראוי  שאינו  מי   

ונתן  גלות  ראש  שעבר  הגון,  שאינו  מפני  או 

רשות,  לו  ונתנו  דין  בית  שטעו  או  רשות  לו 

ראוי,  שיהא  עד  כלום  לו  מועלת  הרשות  אין 

שהמקדיש בעל מום למזבח אין הקדושה חלה 

על  שבודאי  לדעת  הראת  אתה  עכ"ד.  עליו. 

המתמנה להיות דיין להיות בקי בטיב הדינין. 

המאירי  כתב  וכן  וסביר.  גמיר  שיהיה  וצריך 

בסנהדרין )שם(, כל צבור הממנה דיין שלא למד 

בכדי צרכו, אפילו היה מטוכסס במדות, עתיד 

ליתן את הדין. דרך צחות אמרו הוי אומר לעץ 

הקיצה. ע"כ.

 עוד כתב הרמב"ם )הלכות סנהדרין פרק ג הלכה ח(, 
גולה  ראש  או  מלך  או  סנהדרין  כל   

ואינו  שהעמידו להן לישראל דיין שאינו הגון 

חכם בחכמת התורה וראוי להיות דיין, אף על 

פי שהוא כולו מחמדים ויש בו טובות אחרות 

שנאמר  תעשה,  בלא  עובר  שהעמידו  זה  הרי 

מפי  יז(,  א,  )דברים  במשפט"  פנים  תכירו  "לא 

הממונה  כנגד  מדבר  שזה  למדו  השמועה 

תאמר  שמא  חכמים  אמרו  דיינין,  להושיב 

איש פלוני נאה אושיבנו דיין, איש פלוני גבור 

אושיבנו דיין, איש פלוני קרובי אושיבנו דיין, 

איש פלוני יודע בכל לשון אושיבנו דיין, נמצא 

מפני  לא  הזכאי  את  ומחייב  החייב  את  מזכה 

שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע, לכך נאמר 

כל  אמרו  ועוד  במשפט",  פנים  תכירו  "לא 

המעמיד לישראל דיין שאינו הגון כאילו הקים 

מצבה שנאמר "ולא תקים לך מצבה אשר שנא 

זה מנאו  ולאו  )דברים טז, כב(. ע"כ.  ה' אלהיך" 

רפד(,  תעשה  לא  )מצות  המצוות  בספר  הרמב"ם 

והסמ"ג )מצוה קצד(, והסמ"ק )מצוה רכח(.

דיין שאינו הגון שכתב הרמב"ם, פירש   והאי 
בדיין  דהיינו  קיז(  )שורש  בשו"ת מהרי"ק   

דימהו  ולזה  בדינים,  בקי  שאינו  אלא  כשר 

למצבה, שכמו אבן דומם הוא, בלי חכמה ובלי 

שדרשוהו  ע"ב(  ז  )דף  בסנהדרין  ובגמרא  דעת. 

מהכתוב "לא תטע לך אשירה" )דברים טז, כא(, 

איירי בדיין שהוא בקי בדינים, אלא שהוא כמו 

דואג ואחיתופל רודף שלמונים ולוקח שוחד, 

ולזה דימהו לאשרה שהוא עץ צומח, כן הוא 

גודל וצומח בסברות ודינים, אבל תוכו מרמה 

שאינו דן דין אמת לאמתו. עכ"ד. חזינן ששתים 

אלו שנא ה' וציוה עליהם, שיהיה הדיין תלמיד 

הב"ח  וכ"כ  שמים.  וירא  בדינים,  בקי  חכם 

)חו"מ סימן ח אות א( לפרש לשון הרמב"ם והטור 

היינו שאינו חכם בחכמת התורה.  הגון  דאינו 

וכ"כ בברכי יוסף )חושן משפט סימן ח דין א(, ותמה 

על מה שכתב לפרש בשו"ת מהרשד"ם )חיו"ד 

דהא  רעות,  ששמועותיו  מי  דהיינו  קסא(  סימן 

כל לשון הרמב"ם מוכח דלא איירי אלא במי 

המשפט  דבר  בספר  וכ"כ  ע"ש.  חכם.  שאינו 

)הלכות סנהדרין פרק ג הלכה ח(.

 וכן פסק בשולחן ערוך )חושן משפט סימן ג סעיף 
דין  בבית  היושבים  כל  שיהיו  שצריך  ד(,   

שנכלל  החמיר  י(  )אות  ]והב"ח  וראויים.  ת"ח 

בזה גם כל התלמידים היושבים שם ודנים עם 

הדיינים שיהיו ת"ח, ובסמ"ע )סקי"ב( כתב, דרק 

אדיינים אזיל, דבתלמיד היושב לפני רבו סגי 

שלא יהיה בור וכמשמעות הב"י, וא"צ שיהיה 

)שם  ערוך  בשולחן  עוד  פסק  וכן  ע"כ[.  ת"ח. 

הגון  שאינו  דיין  המעמיד  כל  א(,  סעיף  ח  סימן 

להיות  ראוי  ואינו  התורה  בחכמת  חכם  ואינו 

בו  ויש  מחמדים  כולו  שהוא  פי  על  אף  דיין, 

בלא  עובר  שהעמידו  זה  הרי  אחרות,  טובות 

תעשה. ע"כ.
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הלכות  )חושן משפט  הטור  כתב  דנא  קבל  כל   ב( 
בפחות  ב"ד  אין  וז"ל,  א(  סעיף  ג  סימן  דיינים   

הדיוטות.  ואפילו  ב"ד  נקראים  ג'  וכל  מג' 

פי  על  אף  דינא  דגמירי  דוקא  הרמ"ה  וכתב 

דלא סבירי ]ס"א סמיכי[. ויראה מדבריו דבעי 

שלשתם גמירי. אבל א"א הרא"ש ז"ל כתב בג' 

אי אפשר דלית בהו חד דגמיר ששמע או קרא 

בספרים ויודע סברות בדינין, אבל אם לית בהו 

חד דגמיר פסולים לדינא. ע"כ. ואפילו לדעת 

הרמ"ה דבעינן שיהיו גמירי כתב הב"ח )אות א 

ד"ה מיהו( דלאו היינו גמירי וסמיכי דתלמודא, 

הלכתא  כתב  ולא  בזמנינו,  נמצא  לא  דזה 

לומדים  כסתם  וסבירי  גמירי  אלא  למשיחא, 

וכדפירש הרא"ש על א"א דלית בהו חד דגמיר. 

ע"כ.

דין  בית  דאין  פסק  )שם(  ערוך   ובשולחן 
פחות משלשה. וכל שלשה נקראים   

הרמ"א  ומוסיף  הדיוטות.  אפילו  דין,  בית 

בהגה, דאי איפשר דלית בהו חד דיודע סברות 

בדינים. ע"כ. ובודאי שלכתחילה בעינן שכולם 

וכ"כ  )שם(,  הב"ח  וכמ"ש  גמירי  תלתא  יהיו 

הגאון רבי יהונתן איבשיץ באורים )סימן ח ס"ק 

בהזדמן  היינו  בהרא"ש  לעיל  אמרינן  דכי  א(, 

בלתי  אנשים  לדון  דישבו  תלתא  בתוך  שהיה 

שיהיה  קבוע  דיין  תחילה  לעשות  אבל  גמירי, 

אסור,  ריבים  דברי  לדון  תלתא  במותב  תמיד 

להיות  בעיר  הנתמנים  הדיינים  כל  וצריכין 

וצריך  אל  בעדת  נצב  ואלקים  בתורה  בקיאים 

להיות מומחה כפי האפשרי. ולכן כתב בשו"ע 

שאינו  דיין  המעמיד  דכל  א(  סעיף  ח  סימן  )חו"מ 

בלא  עובר  התורה  בחכמת  חכם  ואינו  הגון 

תעשה. ע"כ. דהיינו בדיין הקבוע בעיר. ומ"מ 

כסתם  היינו  וסברי  דגמירי  הב"ח  פירש  כבר 

לומדים. ושנה דבריו בשו"ת הב"ח )הישנות סימן 

נח ד"ה אבל(.

בספרו  שליט"א  זילברשטיין  להגר"י   וראיתי 
א(  עמוד  סב  )דף  גיטין  חמד  חשוקי   

שהביא בשם חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, 

כך  כל  קנה  לימודו  שמרוב  ת"ח,  גדר  שכיום 

ויקשו  שישאלוהו  מקום  שבכל  חכמה,  הרבה 

בטוב  לענות  יוכל  בסברא,  התלויה  קושיא  לו 

בסוגיא  ואפילו  כראוי,  ולהסביר  ודעת,  טעם 

שכלל לא למד. ואפילו בסוגיות קשות בש"ס 

כגון שעדיין כלל לא למד מנחות, יוכל לענות 

בזה בסברא. עכ"ד.

לעיין,  יש  בדינים,  בקיאות  מעניין  והנה   ג( 
דכיום שהתקיים בנו ברוך ה' מקרא שכתוב   

יב(,  יב,  )קהלת  קץ"  אין  הרבה  ספרים  "עשות 

ובכל נושא ונושא ספרים פתיחו, נראה שעיקר 

הבדיקה שצריכה להיות לדיינים היא האם הם 

האם  ולא  הדינים,  עיקרי  כל  לעומק  מבינים 

זה  ועל  וסעיפים.  סימנים  פה  בעל  זוכרים הם 

ותורתך  שנאתי  "סעיפים  הכתוב  להליץ  יש 

אהבתי" )תהילים קיט, קיג(, שכן מאחר שבודקים 

וילפי  העניין,  לשורש  לרדת  שיודעים  אותם 

חיפוש מחיפוש, ויש בהם יראת שמים הראויה, 

ומתיעצים בגדולים, תו אין מה לחשוש שתצא 

או  יודעים  שלא  ואע"פ  ידיהם.  תחת  תקלה 

זוכרים את כל ההלכות במקורם, כיון שבידם 

גם  כליו,  ונושאי  ערוך  בשלחן  ולבדוק  לבא 

ואחרוני  האחרונים  רבותינו  דברי  את  לרבות 

ואין  האחרונים, אין בזה שום פגם או חסרון. 

זה בכלל מה שאמרו חז"ל דדיין שדומה לכהן 

המחזר בבית הגרנות יהרסנה.

שלא  משונה  דין  לפניו  ויבא  שפעמים   והגם 
שהוא  כיון  הפוסקים,  בספרי  נזכר   

יטעו  שלא  בודאי  מקשיבים  חברים  עם  יושב 

בדין ובשיקול הדעת. מה גם שאין לחוש לזה, 

יהושע  פני  בשו"ת  כתב  גיטין  בעניני  דאפילו 

כמה  ראינו  וכבר  ו(,  וסימן  ב'  סימן  העזר  אבן  )חלק 

מסדרי גיטין שאין בידם אלא סדרי גיטין של 

השלחן ערוך והלבוש, וזולת זה אין דיני גיטין 

גיטין  שולחים  והם  כלל,  פיהם  על  שגורים 

ומצפצף,  פה  פוצה  ואין  אחרות,  למדינות  גם 



יאכמי לסיי  שלס איים חוק ליכוסו ו

גיטין,  בסדרי  מבוארים  הדינים  שמכיון שרוב 

חיישינן  לא  שכיחא  דלא  דלמילתא  פשיטא 

יוסף  הגר"ע  הרא"ש  מרן  והב"ד  עכ"ד.  כלל. 

סימן  העזר  אבן  ז  )חלק  אומר  יביע  בשו"ת  זצ"ל 

החמורים  גיטין  בעניני  ואם  ברם(.  ד"ה  ב  אות  כ 

שעליהם אמרו חז"ל בקידושין )דף ו ע"א( דכל 

לו  יהיה  אל  וקדושין  גיטין  בטיב  יודע  שאינו 

עסק עימהם אמרינן הכי, כל שכן בדיני ממונות 

דן  שאינו  וביחוד  לזה.  לחוש  שאין  הקלים, 

יחידי וכדאמרן.

בחידושי  המהרש"א  בדברי  לי  און   ומצאתי 
אגדות )שם ד"ה למלך( שכתב, כי הדיין   

מרבו  לפעמים  תורה  לקבל  צריך  שהוא  אף 

ממכירו,  תרומה  המקבל  הכהן  כמו  המכירו 

אין זה חסרון בחקו, אבל הדיין הצריך לשאול 

מרבים הנה זה הוא כמו שמחזר ושואל מרבים 

אי  כי  יהרסנה,  הוא   - הגרנות  בית  פתחי  על 

הצורך,  כפי  ודבר  דבר  בכל  לשאול  אפשר 

ודן  אדם  מכל  לשאול  מתבייש  הוא  ולפעמים 

צריך  הדיין  שאין  קמן  הא  עכ"ד.  שכלו.  לפי 

משפט,  בחשן  הכלולות  ההלכות  כל  לדעת 

לקבל  הוא  צריך  אם  בחקו  חסרון  אין  שהרי 

תורה לפעמים מרבו, וכל החשש הוא שיזדקק 

הפתחים,  על  כמחזר  ויהיה  רבים,  לשאלת 

ויתבייש ויטעה ואיתו תלין משוגתו. ובנ"ד אין 

אותו  שהרי  חדא,  טעמים,  מכמה  לזה  לחוש 

תלמיד חכם עוסק בלימוד חושן משפט וספרים 

עם  ומתייעץ  וסביר,  גמיר  והוא  לפניו,  פתיחו 

מה  הצורך.  כפי  בפעם  פעם  בלימוד  רבותיו 

זקנים  דיינים  עם  אלא  בדיונים  ישב  שלא  גם 

ואם  דנא.  מקדמת  להוראה  הסמוכים  בקיאים 

כן נפל האי חששא בבירא.

וזכרו  רעא(  )סימן  הריב"ש  ולמד ממ"ש  צא   ד( 
דאם  ד(,  סעיף  ג  סימן  )חו"מ  בהגה  הרמ"א   

ומה  לדון.  המלך  רשות  לו  מהני  וסביר  גמיר 

גם שדעת הטור )שם( זכרו הרמ"א בהגה, דאם 

לדון.  יכול  המלך  כתב  פי  על  הקהל  קבלוהו 

פטור  אינו  טעה  דאם  כתב  יג(  אות  )שם  ובב"ח 

מתשלומים, אלא א"כ הוא גמיר וסביר. ודלא 

כפי הנראה מדעת הרמב"ם שלא מועילה קבלת 

המלך היכא דטעה אפילו בקבילו עלייהו. ע"כ. 

ובש"ך )שם ס"ק יג( חלק ע"ז וכתב דגם הרמב"ם 

ובתומים  )סקי"ב(  באורים  ועיין  לזה.  מודה 

)סק"ו(. אתה הראת לדעת דבגמיר וסביר לחוד 

חישינן  ולא  המלך,  ברשות  כדיין  למנותו  סגי 

שיטעה בדינים, דכיון דגמיר וסביר הוא בודאי 

ומעתה  ידו.  לאל  יש  אשר  ככל  הדין  שיבדוק 

אין  שכיום  דהגם  באתרין  ואוקי  מיניה  דון 

ג(,  )חו"מ סו"ס  וכמו שזכר הטור  רשות מהמלך 

בדינים,  וסביר שיטעה  אין לחוש בגמיר  מ"מ 

הלכה  שיפסוק  קודם  יפה  יפה  יעיין  דבודאי 

וכל  לפניו  מונחים  הפוסקים  וספרי  למעשה, 

הרוצה ליטול יבא ויטול. ובייחוד הדבר שכיום 

בכל הבתי דינים הפרטיים הדנים דיני ממונות 

עליהם  כקיבלו  והוי  הבוררות'  מ'חוק  דנים 

הקהל ואפילו כשאין לו כתב מהמלך יכול לדון 

וכמ"ש הב"ח שם. ובשו"ע )חו"מ סימן ג סעיף ב( 

ביחיד  אפילו  דינים  בעלי  דבקיבלוהו  מבואר 

יכול לדון.

)חלק  בתשובה  הרשב"א  כתב  מזו   וגדולה 
שאין  דיינים  דאפילו  רצ(,  סימן  ב   

בקיאים אם ממנים אותם ע"ד אנשי העיר סגי. 

ועוד כתב בתשובה )חלק א סימן תשכח, וחלק ג סימן 

דיינים  עליהם  למנות  יכולים  דהציבור  תלח(, 

בב"י  וזכרם  תורה.  מדין  ראוים  שאינם  אע"פ 

)חו"מ סימן ח אות ב(, ופסק כן הרמ"א בהגה )שם 

סעיף א(, וכ"כ בשו"ת הרשב"ש )סימן תריא( וז"ל, 

ובענין דיינות, דבר ברור הוא שאין להעמיד על 

ברור  המעמידו  ועונש  הגון,  דיין  אלא  הצבור 

ר'  ובפרק  דסנהדרין  בפ"ק  ז"ל  כמו שהאריכו 

ישמעאל בעבודה זרה, והמספק בזה הוא בער 

נעלם  אינו  וזה  לו,  אדם  בינת  ולא  איש  ולא 

מגמולי מחלב עתיקי משדים, וכל האומר הפך 
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זה לא ימצא בבית המדרש רגלים וידים, אבל 

זו אינה אלא במעמידן על הצבור שלא ברצונם 

המעמיד  כל  במשמע  הוא  וכן  גולה,  בראש 

דיין שאינו הגון, אבל אם הצבור קבלו עליהם 

ודינם  דכשרים  דיינא  ולא  דינא  לא  ברצונם 

)חלק  אומר  יביע  בשו"ת  בזה  וע"ע  ע"כ.  דין. 

כמה  דישנם  כתב  ז  אות  ]ושם  א(  סימן  חו"מ  ב 

לדון  כשרים  שהם  ומסורת  דת  שומרי  עו"ד 

גמירי  לא  ובודאי שאלו העו"ד  ולהעיד. ע"כ. 

ואפ"ה  לא,  ותו  כשרים  רק  אלא  סבירי,  ולא 

כתב דיכולים להצטרף אל מושב בית הדין, כל 

שהם כשרים כשקיבלום בעלי דינים, ומסתמא 

קיבלום. ע"ש[.

 ומעתה כל שכן בנ"ד, דאותו ת"ח גמיר וסביר 
בחשן  לימודו  חוק  סיים  שלא  אלא   

משפט, דאין לחוש לתת לו סמיכה כל שרואים 

שמים  יראת  בו  ויש  כן,  שהוא  בו  ויודעים 

ונשמע לדברי רבותיו.

 ה( ובמה שזכרנו דכיון דספרים פתיחו, ותורה 
יבא  ליטול  הרוצה  וכל  זוית  בקרן  מונחת   

ויטול, והעיקר לבדוק את עומק עיונו ולימודו 

סעד  לי  מצאתי  פה,  בעל  בקיאותו  את  ולא 

בהגהותיו  זצ"ל  קלוגר  הגר"ש  בדברי  וסמך 

על הפמ"ג )או"ח סו"ס קלו( שהביא מ"ש האליה 

)סימן קלח הגהות  רבא שם, בשם שיורי הכנה"ג 

קודם  הוראה  בעל  חכם  שתלמיד  ט(,  אות  הטור 

מפולפל  ת"ח  שיעלה  לפני  לס"ת  לעלות 

דהיינו  הפמ"ג  והסביר  הוראה.  בעל  שאינו 

טעמא משום דקי"ל בהוריות )דף יד ע"א( דסיני 

הגר"ש  ע"ז  והעיר  עדיף,  סיני  הרים  ועוקר 

היו  לא  בזמנם  כי  מהש"ס,  ראיה  דאין  קלוגר 

אבל  עדיף,  סיני  הכי  ומשום  נדפסים,  ספרים 

עכשיו אחרי חיפוש מועט יוכל האדם למצוא 

צריכים  שהכל  הטעם  שייך  ולא  מבוקשו,  את 

מפני  עדיף,  הרים  עוקר  לפיכך  חיטייא,  למרי 

עיונו  סברתו  מעומק  הלכה  מוציא  שהוא 

עכ"ד.  ממילא.  למוצאו  אפשר  ואי  וחריפותו, 

כב  )סימן  חכם  תורת  בספר  ידיד  הגר"י  וכ"כ 

מצויים  שהספרים  שבזה"ז  והלאה(,  ע"ב  נא  דף 

לכל דורש, עוקר הרים עדיף טפי מסיני. ע"כ. 

זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מו"ר  עליהם  שתפס  והגם 

בשו"ת יביע אומר )חלק ז חושן משפט סימן א אות 

ח( שנעלם מעיני קדשם דברי הריב"ש בתשובה 

)סימן רעא(, ומהר"י קולון )סימן קסז(, שאף בזמן 

הזה סיני עדיף מעוקר הרים, ושכן פסקו חבל 

אחרונים. ע"ש. לא נגע ולא פגע לנידון דידן, 

דמ"מ יש להביא ראיה למ"ש, דכיון שהספרים 

שגם  וביחוד  טעות.  לידי  יגיע  לא  מצוים, 

אלא  מלהשיב,  נמהרים  לא  הסמוכים  הדיינים 

לחפש  מצווים  הם  וגם  מחיפוש,  חיפוש  ילפי 

זו  אורה  לגלות  האחרונים  בדברי  ולדקדק 

הראשון  מרן  מו"ר  בזה  שהזהיר  וכמו  תורה, 

לציון הגר"ע יוסף זצ"ל בכתב עת תורה שבעל 

פה )כרך כ עמוד כ(.

הסמיכה  במעשה  מילתא  דהאי  ואעיקרא   ו( 
)סימן  בתשובה  הריב"ש  כבר  לרבנים,   

ולמה  עניניה  לפרש  אר'ש  וימודד  עמד  רעא( 

לפי  היא  זו  שהסמיכה  לומר  דאין  הוצרכה, 

שהתלמיד שלא הגיע להוראה, דבכה"ג אסור 

לו להורות כמו שדרשו חז"ל בגמרא בע"ז )דף 

כו(  ז,  )משלי  הפילה"  חללים  רבים  "כי  ע"ב(  יט 

ומורה,  להוראה  הגיע  שלא  חכם  תלמיד  זה   -

ואי  מועלת,  רשות  נתינת  אין  גמיר  לא  ואי 

גמיר והגיע להוראה, אינו צריך נטילת רשות, 

כדאמרינן בגמרא בסנהדרין )דף ה ע"א – ע"ב( גבי 

רבב"ח, דקאמר עליה רבי יורה יורה, ומקשינן 

למשקל,  ליה  למה  רשותא  גמיר  אי  בגמרא 

זו, שהתלמיד  אבל מה שנראה לומר בסמיכה 

להורות הלכה  לו  אסור  להוראה,  הגיע  אפילו 

מרבו.  רשות  נטל  אא"כ  בעולם,  מקום  בשום 

היא  ובאשכנז  בצרפת  בה  שנהגו  והסמיכה 

ומדינא  להוראה  זו, שהתלמיד כשהגיע  בדרך 

מותר להורות חוץ לשלש פרסאות, ואף חייב 



יאכמי לסיי  שלס איים חוק ליכוסו ח

ע"ב(,  יט  )דף  בע"ז  ז"ל  שדרשו  כמו  להורות, 

"ועצומים כל הרוגיה" )משלי ז, כו( - זה תלמיד 

דמשום  אלא  מורה,  ואינו  להוראה  שהגיע 

גזרה אסור לו )עיין סנהדרין דף ה ע"ב( אא"כ נטל 

רשות מרבו, וזהו שקוראין לו רב, כלומר, הרי 

זה מעתה כאלו אינו תלמיד, אבל ראוי ללמד 

ושתפו  רב.  ולהיקרא  מקום,  בכל  לאחרים 

מהוראה  המניעה  כדי שתהיה  רבו,  כבוד  בזה 

לכבוד רבו שהוא כבוד התורה. ואם לא בדרך 

זה, איני רואה לסמיכה ההיא סמך כלל. ע"כ. 

פ(.  )סימן  החדשות  מהריט"ץ  בשו"ת  וע"ע 

נמצאנו למדים שזו עיקר סיבת הסמיכה, ולכן 

בזה  לחוש  אין  זו  סמיכה  מרבותיו  מקבל  אם 

לכלום.

 ז( ודע שמלבד החובה לדיין שיהיה ת"ח ויודע 
לך  לדיין.  הנצרכים  דברים  עוד  יש  בתורה,   

ב  פרק  סנהדרין  )הלכות  הרמב"ם  למ"ש  ראה  נא 

הלכה ז( וז"ל, בית דין של שלשה אף על פי שאין 

שיהא  צריך  הדברים  אלו  בכל  בהן  מדקדקין 

בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן: חכמה, 

האמת,  ואהבת  ממון,  ושנאת  ויראה,  וענוה, 

ואהבת הבריות להן, ובעלי שם טוב, וכל אלו 

אומר  הוא  הרי  בתורה,  הן  מפורשין  הדברים 

הרי   - יג(  א,  )דברים  ונבונים"  חכמים  "אנשים 

בעלי חכמה אמור, "וידועים לשבטיכם" - אלו 

שרוח הבריות נוחה מהם, ובמה יהיו אהובים 

ונפש  טובה,  עין  בעלי  שיהיו  בזמן  לבריות 

בנחת  ומשאן  ודבורן  טובה,  וחברתן  שפלה, 

 - חיל"  "אנשי  אומר  הוא  ולהלן  הבריות,  עם 

אלו שהן גבורים במצות ומדקדקים על עצמם 

וכובשין את יצרן עד שלא יהא להן שום גנאי 

ולא שם רע ויהא פרקן נאה. ובכלל אנשי חיל 

שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו 

ב,  )שמות  ויושיען"  משה  "ויקם  שנאמר  כענין 

יז(, ומה משה רבינו היה עניו אף כל דיין צריך 

להיות עניו. "יראי אלהים" – כמשמעו. "שונאי 

בצע" - אף ממון שלהם אינן נבהלין עליו, ולא 

"נבהל  שהוא  מי  שכל  הממון,  לקבץ  רודפין 

להון חסר יבואנו" )משלי כח, כב(, "אנשי אמת" - 

שיהיו רודפין אחר הצדק מחמת עצמן בדעתן, 

אוהבין את האמת ושונאין את החמס ובורחין 

מכל מיני העול. עכ"ד. וזכר כן בקיצור בשו"ע 

חו"מ )סימן ז סעיף יא(. ועיין בנו"כ הרמב"ם אלו 

ג  )חלק  צדיק  פעולת  ובשו"ת  לעיכובא,  מידות 

סימן רסג ד"ה סימן ז( הביא פלוגתא בזה ואכמ"ל. 

וע"ע בשו"ת יביע אומר )חלק ז - חושן משפט סימן 

א( ובמ"ש ידידנו הדיין המצוין הגרי"ח מזרחי 

יתרו  )פרשת  יוסף הנד"מ  שליט"א בספרו תורת 

עמוד קפו(.

על מ"ש בגמרא  רואי  ראיתי אחרי  הלום   וגם 
הדבר  לך  ברור  אם  ע"ב(  ז  )דף  בסנהדרין   

כבוקר אמרהו וכו' אם ברור לך הדבר כאחותך 

וכו'. שביאר הגר"א באדרת  לך  שהיא אסורה 

אליהו )פרשת משפטים כג, ח, ופרשת שופטים טז, יט( 

גדול  גם  להיות  צריך  שהדיין  הדברים,  כפל 

בקיא  וגם  בוריין,  על  ההלכות  לדעת  בתורה, 

הזה, להרגיש אם הדין מרומה  עולם  בהוויות 

כבוקר,  לך הדבר  ברור  אם  וזהו מ"ש  לא.  או 

רואה  כן  היום,  האיר  שכבר  רואים  שהכל 

ומרגיש שהדברים אמת וברורים הם, ואין בהם 

לך  ברור  אם  וכן  אמרהו.  אז  וערמימות,  זיוף 

כאחותך שהיא אסורה, שיודע הוא את הדינים 

אז  וכך,  כך  לו שהדין  ובריא  ואת המשפטים, 

וזוהי  עכ"ד.  תאמרהו.  אל  לאו  ואם  אמרהו, 

בכל  שינהג  ודיין  דיין  כל  על  הישרה  הדרך 

תהלוכותיו ופסקיו. והנלע"ד כתבתי.

ליתן  הנמנע  מן  אין  האמור:  מכל   המורם 
דיינות  או  והוראה  הסמכה  תעודות   

בש"ס  כריסם  שמילאו  חכמים  לתלמידי 

חיפוש  וילפי  בתורה,  ועמלים  ופוסקים, 

מחיפוש בספרי הפוסקים ראשונים ואחרונים, 

והולכים בדרכי רבותינו לקדושים אשר בארץ 

וגם לרבות, שיוכלו לשבת במושב בית  המה. 



טאהבת חיים

שיש  ובלבד  מובהקים.  דיינים  עם  יחד  הדין 

בהם יראת שמים ודרכי הענוה לכפוף קומתם 

בפני רבותיהם וגדולי הדור. וצי"מ וימ"ן. אמן. 

הרמב"ם  מ"ש  החתימה  אחר  ראיתי  עתה  והן 

באגרת  תמו(  עמוד  ב  חלק  ריש  ))שילת  באגרותיו 

לדיין רבי פנחס שכתב על חכמי צרפת שבדורו 

וז"ל, על פסק דין שתמהו על הדיין אמרתי אל 

היהודים  כל אלו  גם  פרנצ"א  בני  תתמהו אלו 

גדול  חכם  אפילו  ]הנוצרים[  הערלים  שבערי 

רגילין  שאינן  לפי  בדינין,  בקי  אינו  שבהם 

כמו  לדון  אותן  מניחים  הערלים  שאין  בהם, 

הישמעאלים. וכשיבא להם דין יאריכו בו יותר 

ידעו אותו עד שיחפשוהו בתלמוד  ולא  מידי, 

הרבה כמו שאנו עושין מדיני הקורבנות היום. 

לפי שאין אנו עוסקין בהם. עכ"ל. הרי לנו שעל 

לדון,  ומוסמכים  בדינין  בקיאים  היו  שלא  אף 

הגם  הדינים  הכריעו  והחיפוש  היגיעה  לאחר 

שהאריכו בו זמן רב. ודון מיניה.



לישב בסי  מסיי  יחס ןם שמיןו ולקייו י

שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן ז סעיף ט

פסולים  עבירה,  מחמת  או  קורבה  מחמת  )להעיד(  הפסולים  כל 
לדון. הגה: )וע"ל סימן ל"ג ול"ד פרטי הפסולים לענין עדות, וה"ה לענין דיינות 

שהדיינים לא יהיו קרובים זה לזה ולא לעדים(.

חושן משפט הלכות עדות סימן לג סעיף א

שכשרים  ושונא  מאוהב  חוץ  להעיד,  פסולים  לדון  הפסולים  כל 
להעיד, אף על פי שפסולין לדון.

יא אלול תשפ"ב

לישב בדין כדיין יחד עם שכירו ולקיטו
ישיבה בדין יחדיו לדיינים שאוהבים זא"ז / אם יש להחמיר בדיני ממונות מגיטין / 
החשש בעדות משרתי הבית / ביאור הסתירה ברדב"ז / נוגע שלא מחמת ממון / 
ס"ס בנ"ד / חשש נגיעת ממון במשרתי הבית – בהערה / יהושע משרת משה אם 

היה נאמן לדון ולהעיד על משה - בהערה

שאלה

רבי שלמה  ומגדול, ראש הכולל בישראל להלל, הדיין המצוין הגאון  ידידנו היקר מעוז  לכבוד 
דחשיבי  ולקיטו  שכירו  עם  יחד  בדין  לישב  לפסול  לכאורה  שיש  הערתו  אודות  נר"ו.  שרביט 
כקרובים שאין יושבים יחד בדין )עיין שו"ע חו"מ סימן ז סעיף ט(, ממה שכתב הפת"ש חו"מ ריש סימן 
לג ]וזה לשון הערתו: ולענ"ד יש עוד לצדד לאסור את ההרכב המוצע, מחמת מה שהביא הפת"ש 
בתחילת סי' לג בחו"מ, שיש נדון אם שכירו ולקיטו או משרתי הבית כשרים לעדות, שיש בזה 
מחלוקת האם אדם המשתכר מאדם אחר כשר להעיד עליו, ולכאורה לדעת האוסרים הוא הדין 
שפסולים לישב יחד בדין. והגם שנראה העיקר להתיר שם, שמא אינה מילתא פסיקתא. עכ"ד[. 

ואמרתי אשיחה וירוח לי, והיה הקצ'ר אמיץ.

 תשובה

סימן  משפט  )חושן  תשובה  פתחי  הרב  הנה   א( 
לג סק"א( הביא סתירה בדעת הרדב"ז ]ויובא   

לקמן[ אם משרתי הבית נוגעים בעדות ופסולים 

)סק"א(  התומים  לדברי  והזכיר  לא.  או  להעיד 

שמצא ראיה מדברי הרמב"ם )פ"ד מהלכות גזילה 

דין ז( דשכירו ולקיטו כשרים להעיד, וסיים דזו 

ראיה שאין עליה תשובה וכן עמא דבר, ע"ש. 

העדות  אם  העניין,  לפי  דהכל  הפת"ש  ומסיק 

הזו נוגעת להם באיזה שהוא צד ואופן שיהיה 

כן  והוכיח  כשרים.  לאו  ואם  להעיד,  פסולים 

מדברי הרדב"ז. וצ"ע. עכ"ד.

עדות  לענין  בצ"ע  שם  שנשאר  שהגם   ונראה 
של משרתי הבית בעדות הנוגעת לבעל   

הבית, אין להביא מזה ראיה כלל לנ"ד, שהגם 

שהרי  מעדים,  טפי  חמור  דינם  דיינים  שלגבי 



יאאהבת חיים

שונא ואוהב פסול לדון וכשר להעיד כמבואר 

בשו"ע )חו"מ סימן לג סעיף א ועיין ברמ"א בהגה שם 

סעיף ו ועיין בסימן ז סעיף ז(, מ"מ לא מצאנו שום 

אלו  את  אלו  האוהבים  דיינים  שישבו  איסור 

ויכוח  בכל  ואדרבא  הדין,  בית  במושב  יחד 

)עיין  בסופה  והב  את  בהם  מתקיים  ביניהם 

קידושין דף ל ע"ב(, דעיקר הקפידא מצאה מקום 

לנוח בשני ת"ח השונאים זה את זה שלא ישבו 

יחד בדין, שמפני השנאה כל אחד מהם יסתור 

דברי חברו, וכמבואר בשו"ע )חו"מ סימן ז סעיף 

כט  )דף  בסנהדרין  בגמרא  טהור  ומקורו  ח(, 

ע"א(, וכ"כ הב"ח )חושן משפט סימן ז אות יג(, וכן 

יג(, דאע"ג  )סימן לג ס"ק  מפורש להדיא בסמ"ע 

ו( שאבי חתן  )חו"מ סימן לג סעיף  שכתב הרמ"א 

ואבי כלה אסורים לדון, שמעתי שיש מחלקים, 

רשאין  הן  אבל  זה,  את  זה  לדון  דוקא  דהיינו 

להצטרף יחד עם שלישי לדון אחרים אפילו הם 

אוהבים גמורים, ודוקא בשני דיינים ששונאים 

לאחר  יחד  לדון  דאסורין  קאמרי  זה  את  זה 

כמ"ש הטור והמחבר בסימן ז' )עי' טור סעיף י"א 

ושו"ע סעיף ח(, ולא בשני אוהבים, דמשום אהבה 

שביניהן אדרבה יודה אחד לחבירו על האמת 

תשובה  ]ומכאן  ע"כ  לזה.  זה  נשמעין  ויהיו 

הדרישה  מדברי  שדייקו  שיש  למה  מוצאת 

כשהדיינים  דלכתחילה  יא  סעיף  סוף  ז  סימן 

מהרי"ץ  פסקי  עיין  ידונו,  לא  זא"ז  אוהבים 

)סימן ז בארות חיים אות קלג(, ובספר אוצר המשפט 

)ח"א חו"מ סימן ז סעיף ח עמוד קה(, ובספר לבושי 

חושן אסחייק )ח"א חו"מ סימן ז בהלכה פסוקה אות 

אינו, שהרי שפתיו  דזה  כז עמוד 125 הערה 322(, 

ברור מללו בסמ"ע שאדרבא יודה אחד לחברו 

על האמת. ודע שנראה שדרך לימודו של רבנו 

סמוך  הסמ"ע  חיבורו  את  לכתוב  הדרישה 

ומופלא לפירושו פרישה ודרישה, ולכן פעמים 

כמבואר  לזה  ומזה  לזה  מזה  לעין  ששולח 

עשרות פעמים בדבריו, לכן אין לומר שחזר בו 

דבריו  שפירש  רק  אלא  בדרישה,  שכתב  ממה 

בסמ"ע יותר ממה שכתב בדרישה, ודו"ק. ויש 

שהלב  ומה  צריך,  אני  לקצר  אך  להאריך  לי 

)חו"מ סימן  וכ"כ הכנה"ג  חושק הפנאי עושק[. 

ז הגה"ט אות ל(. גם הרב חיד"א צדיק עתק דברי 

ל(,  אות  ז  סימן  משפט  )חושן  יוסף  בברכי  הסמ"ע 

וכתב על זה שדבריו נכונים בטעמן. וזכר לדבר 

מההיא דיבמות )דף יד ע"ב( גבי בית שמאי ובית 

הלל דאמרינן ללמדך שחיבה וריעות נוהגים זה 

בזה. עכ"ד. וכ"כ הגר"י איבשיץ )סימן לג באורים 

)סימן לג בחידושים  סקי"א( והרב נתיבות המשפט 

ס"ק ו(. וכ"פ בפסקי מהרי"ץ )חו"מ סימן ז ס"ק יג(.

 ב( כל קבל דנא ראיתי להיעב"ץ בתשובה )ח"ב 
סימן א( שכתב שגם בדיינים אוהבים זה את   

זה יש לפוסלם מיהא לכתחילה, שמא לא יטרח 

פלאג'י  והגר"ח  חברו.  של  דינו  לסתור  אחד 

דבריו,  הביא  ג(  אות  ז  סימן  )חו"מ  חיים  ברוח 

ממונות  דבדיני  נהגנו  איזמיר  ובעירנו  וכתב, 

אך  בכך,  די  עליהם  שקיבלו  דכיון  קפדי  לא 

בגיטין וחליצות תמנ'ע היתה שלא להושיב ב' 

מחותנים יחד, דאזלינן לחומרא באיסור ערוה. 

עכ"ד. ובשו"ת דברי שלום מזרחי )ח"ז חו"מ ח"א 

סו"ס יט( העיר על דבריו, דהיה לו להחמיר יותר 

אין  וחליצות, דהא  בדיני ממונות טפי מגיטין 

פיסולן משום קורבה אלא משום אקרובי דעתא 

ואין אחד מחזיר את חברו,  ויש חשש שיטעו 

מלגבי  ממונות  בדיני  טפי  דשייך  בודאי  וזה 

חומרא  שזהו  בודאי  ומ"מ  וחליצות.  גיטין 

זא"ז  האוהבים  דיינים  ששני  והעיקר  יתרתא, 

יכולים לישב יחד בב"ד. עכ"ד ]ובפשטות יש 

לומר דהחמיר הגרח"פ יותר באיסורי ערוה לפי 

מאהבתו  לחברו  שיודה  חשש  יש  בהם  שגם 

אותו ולא יסתור את דבריו, ודיני ערוה חמורים 

מצאנו  בהם  רק  ולכן  ממונות,  מדיני  טפי 

ע"א(  יג  ודף  ע"א  ו  )דף  בקידושין  בגמרא  הלשון 

יהא  לא  וקדושין  גיטין  בטיב  יודע  שאינו  כל 

לו עסק עמהן. וכן נפסק בשו"ע )אבה"ע סימן מט 

בממון  משא"כ  קא(,  סעיף  הגט  בסדר  ושם  ג,  סעיף 

ועיין במ"ש בשו"ת  ולמחילה.  הניתן להשבה 
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אך טוב לישראל )ח"ד חו"מ סימן כ(. ודו"ק[. וכן 

העלה הגאון רבי דוד עובדיה נר"ו בספר עטרת 

דרכי  ובספר  נז(.   - נו  עמוד  ח  ענף  ז  )סימן  משפט 

הלכה שמרלר )חו"מ סימן לג סעיף ו במקורות והערות 

אות יד(, והג"ר שלמה בארי נר"ו בשו"ת משפט 

אסחייק  חושן  לבושי  ובספר  א(,  )סו"ס  החושן 

 .)124 עמוד  כז  אות  פסוקה  בהלכה  ז  סימן  חו"מ  )ח"א 

שאין  מנין  ורוב  בנין  רוב  לדינא שדעת  אתאן 

בדין.  זא"ז  אוהבים  דיינים  ב'  שישבו  לחוש 

ומעתה דון מיניה גם גבי שכירו ולקיטו שמותר 

לישב יחד עימם לדון.

 ג( והנה כת"ר העיר שנראה ברור דדין משרתי 
לדון  נידון שיש  ולקיטו הוא  ושכירו  הבית   

בו משום פסול נוגע, ולא משום אהבה ושנאה. 

שמיקל  כמי  הסובר  יסבור  אם  גם  ומעתה, 

להושיב יחד בדין דיינים שאוהבים זא"ז, אין 

להביא מזה ראיה להקל בנידון דידן, דעד כמה 

נמצא  הבית,  במשרתי  דאסר  למאן  שנחוש 

דמשום חשש נוגע אנו חוששים. עכ"ד. ובטוב 

ילי'ן מר, שכן משמע מדברי הרדב"ז בתשובה 

הבית שהעידו  אודות משרתי  סימן שיב(  א  )חלק 

בפניהם,  אשה  שקידש  אדוניהם  שמעון  על 

זה שאין עדותם כלום לפי שנוגעים  וכתב על 

ראובן  של  בתו  שתהיה  להו  דניחא  בעדות, 

לפי שראובן עשיר,  אשתו של שמעון אדונם, 

ויש לדיין להעמיק לדעת אם נמצא שיש לזה 

רחוקה  בדרך  אפילו  זו  בעדות  הנאה  צד  העד 

ונפלאה הרי זה לא יעיד בה שמא נוגע בעדותו 

הוא. עכ"ד.

 ואולם במאי דפשיטא ליה לכת"ר דדין משרתי 
הבית הוא משום פסול נוגע ולא משום   

בב'  גופיה  דהרדב"ז  בזה,  להעיר  יש  אהבה, 

ואמר  הזכיר  נא(  סימן  וח"ז  נו  סימן  )ח"ד  תשובות 

וז"ל, ולענין אם משרתי הבית כשרים להעיד, 

הכשרים  ישראל  נחשדו  שלא  הוא  ברור  דבר 

להעיד שקר, ואפילו האוהב והשונא דפסולים 

הבית  משרת  יהיה  ולא  להעיד,  כשרים  לדון 

עכ"ל.  פשוט.  וזה  כשר.  שהוא  מאוהב  גדול 

דתרוויהו  מיללו  ברור  קדשו  ששפתי  נמצא 

לכל  דינו  דמשרת  מחתינהו  מחתא  בחדא 

כן  להעיד  כשר  שאוהב  וכמו  כאוהב,  היותר 

ריהטא  ולפום  להעיד.  כשרים  ולקיטו  שכירו 

נראה שהרדב"ז סתר משנתו. וכן נראה מדברי 

הרב כנסת הגדולה )חו"מ הגה"ט אות ב( שזכר ש'ר 

לדברי הרדב"ז שכתב דדין משרתי הבית דינם 

זה דבתשובה אחרת בחלק  והעיר על  כאוהב, 

הרב  וכ"כ  ע"כ.  הם.  בעדות  דנוגעים  כתב  א 

עדות  ערך  הע'  )אות  אלחאייך  הרועים  משכנות 

אות ל(.

נראה  קדישי,  רבנן  מהני  המחי"ר  ואחר   ד( 
לומר דלכי תידוק תחזה דאין שום סתירה   

ענין  שהיה  התם  שאני  שכן  הרדב"ז,  בדברי 

של נגיעה בעדות וכמו שפירש להדיא, דניחא 

להו שתהיה בתו של ראובן אשתו של שמעון 

אדונם לפי שראובן עשיר. עכ"ל. הא לאו הכי 

שהם  זה  מצד  בעדות  נגיעה  חשש  שום  אין 

משרתי הבית, אלא חזר דינם להיות לכל היותר 

מדברי  נראה  וכן  לעדות.  הכשר  אוהב  כדין 

נוטה  שדעתו  אמי'ר,  בריש  הנזכרים  הפת"ש 

היכא  רק  אלא  נגיעה,  חשש  משום  בזה  שאין 

בעדות  נוגעים  שהם  הדברים  ניכרים  שבאמת 

ראיתי  כן  דימיתי  וכאשר  דעלמא.  עדים  וככל 

להרב שדי חמד )כרך ה בדברי חכמים סימן עג עמוד 

390( שישב על מדוכה זו, והביא אמבוהא דרבנן 

בתשובה  מיגאש  הר"י  רבינו  ובראשם  קדישי 

הבית  דמשרתי  להו  סבירא  דכולהו  קסב(  )סימן 

הרב  דיבר  אשר  היטיב  ומ"מ  לעדות.  כשרים 

או  לפסול  כלל  דרך  בזה  לומר  דאין  פת"ש 

להכשיר, ואם יראה לדיין שיש צד לעד להעיד 

באר  בשו"ת  שכ"כ  עוד  והוסיף  העד.  יפסול 

כשר  דשותף  יד(  סימן  )אבה"ע  מוצרי  חיים  מים 

ולקיטו,  שכירו  משום  בו  לחוש  ואין  להעיד, 

ושכן דעת חכמי קושטא שם )סימן יא( שהסכימו 
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עימו. והנך רואה דגם הרבנים הנ"ל ס"ל דלא 

אלא  טעמא  מהאי  לפסול  הרדב"ז  החליט 

במשפט  פנים  בספר  שו"ר  עכ"ד.  בנידונו. 

להג"ר ישעיהו יוסף פונטרימולי זצ"ל )סימן לג 

אות ד( שהביא תשובת מר אביו הגאון בעל פתח 

הדביר שג"כ כתב לבאר וליישב כן את סתירת 

הרדב"ז בזה. וששתי.

 עוד כתב שם הרב שדי חמד שגם מדברי הרב 
חיד"א בספר יעיר אוזן )מערכת הע' אות יד(   

נראה דס"ל דלא פסל הרדב"ז אלא ביש לחוש 

להעיד,  כשרים  הכי  לאו  הא  בעדותן,  לנגיעה 

שבתחילה זכר שר לדברי הר"י מיגאש בתשובה 

דשכירו ולקיטו כשר להעיד עליו, ואח"כ ציין 

לתשובת מהריק"ש בשו"ת אהלי יעקב )סימן יח 

דף כט ע"ב( שצדיק עתק דברי הרדב"ז בתשובה 

אדונם  על  שהעידו  הבית  שמשרתי  הנזכרת, 

שנשא אשה אין עדותן עדות לפי שהם נוגעים 

בדבר, דניחא להו שתהיה בתו של ראובן אשתו, 

לפי שראובן עשיר. עכ"ד. וכונתו שאין מדברי 

בשם  מהריק"ש  למ"ש  סתירה  מיגאש  הר"י 

הרדב"ז. והגם שהרב חיד"א כתב בסוף דבריו 

נראות  הרדב"ז  תשובות  ששתי  הכנה"ג  בשם 

כסותרות, לפי שלא ראה גוף דברי הרדב"ז רק 

מ"ש מהריק"ש משמו, שאם כן היה לו ליישב 

שאין תשובות הרדב"ז סותרות זו את זו. עכ"ד. 

וע"ש בכל דבריו שהביא עוד פוסקים הסוברים 

כן, שאין לחוש בסתמא לנגיעת משרתי הבית 

וכשרים הם להעיד.

 גם הרב משכנות הרועים הנ"ל שכתב שנראה 
הבית  שמשרתי  בח"א  הרדב"ז  מתשובת   

רובא  כדברי  לדינא  מסיק  בדבר,  נוגעים 

הגאון  ושכ"כ  בדבר,  נוגעים  שאינם  דרבוותא 

שנה,   350  - כ  לפני  ]היה  לירמא  יהודה  רבי 

בית  פליטת  בשו"ת  באסן[  מהר"י  תלמיד 

אייבשיץ  הגר"י  דעת  ושכן  יח(,  )סימן  יהודה 

בתומים )שם ס"ק א(. ע"ש. גם הלום ראיתי אחרי 

שכתב  צז(  סימן  )ח"ג  מהריב"ל  בשו"ת  רואי 

דרמיזא  בתלמודא  דוכתא  בשום  אשכחן  דלא 

לא  פסולים  שיהיו  והשוכרים  שהפועלים 

להעיד ולא לדון. ע"כ. והוב"ד בקצרה בש"ך 

)חושן משפט סימן ז ס"ק יב(. וכן ציין בשד"ח הנ"ל. 

וע"ש בדבריו שמוסיף והולך ומביא שכן דעת 

פוסקים רבים.

הני  כל  שדעת  שמלבד  לדעת  הראת   אתה 
רבוותא ששכירו ולקיטו כשרים לעדות,   

לפסול  א  בחלק  שכתב  הרדב"ז  בדעת  גם 

לפי  אדונם  קידושי  על  הבית  משרתי  עדות 

שהיו נוגעים בדבר, גדולים ורבים אשר איתנו 

שפירשו דשאני התם שהיה מקרה מיוחד שהיו 

של  בתו  שתהיה  להו  דניחא  בדבר,  נוגעים 

ראובן אשתו לפי שראובן עשיר, ומקרה אחד 

לחוש  אין  בסתמא  אך  הכתוב,  ופרסמו  היה 

לנגיעתם שאינם נוגעים בדבר וכשרים לעדות. 

ועוד.  חמד,  שדי  והרב  חיד"א  הרב  וכ"ד 

וכן עיקר.

וגם במה שהעיר עוד כת"ר שיש להחמיר   ה( 
ולקיטו,  שכירו  עם  יחד  בדין  לישב  שלא   

פסול  אם  לדון  הפוסקים  שיצאו  מה  פי  על 

נוגע בעד הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו 

ופסול מן התורה, או משום חשש שישקר, עיין 

בסמ"ע )סימן לז ס"ק א( ובש"ך )שם ס"ק א(, ובדברי 

הרב שד"ח שבא בארוכה בזה )שם עמוד קצו ד"ה 

אחר  עכ"ד.  לזה.  לחוש  יש  כאן  וגם  ובעיקר(, 

הפוסקים  דלדעת  ולומר,  לדחות  יש  המחי"ר 

דס"ל שפסול נוגע הוא מחשש שישקר פשיטא 

דאין לחוש בנידון דידן כשיושב בדין יחד עם 

לעיל  שנתבאר  וכפי  שישקר,  ולקיטו  שכירו 

לישב  זה שמותרים  את  זה  בדיינים שאוהבים 

הדין  לשנות  שיבואו  לחוש  שאין  ולדון,  יחד 

מחמת אהבתם, וכל שכן בשכירו ולקיטו, שגם 

הדין  את  שישנה  לחוש  אין  מאדונו  ירא  אם 

בגלל זה, שאפילו מחמת אהבה לא ישנה, וכל 
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שכן מחמת יראה, שאהבה גדולה מיראה בכל 

מקום. ודע שחשש זה נראה עיקר בדין משרתי 

במשפט  פנים  בספר  להוכיח  וכמ"ש  הבית 

להג"ר ישעיהו יוסף פונטרימולי זצ"ל )סימן לג 

אות ד( מדברי הרמ"ה בבבא בתרא )פ"ג סימן כב(, 

אינו  ולקיטו  שכירו  לפסול  מקום  שהיה  דמה 

בעל  של  טובתו  מבקש  דמסתמא  משום  אלא 

הבית ולא משום דנחשב כנוגע בדבר. ומכיון 

הנאה  לו  שאין  היכא  כל  להעיד  כשר  שאוהב 

פרטית מאותה עדות כשר. וע"ש שהביא שכן 

דעת אביו הגאון בעל הפתח הדביר בתשובה. 

נוגע  דפסול  דס"ל  הפוסקים  לדעת  גם  ומ"מ 

ופסול מן  הוא משום שאדם קרוב אצל עצמו 

הפוסקים  שיצאו  מה  ע"פ  לומר  יש  התורה, 

כל  הנאה  לו  כשיש  גם  נוגע  חשיב  אם  לדון 

המהר"י  שדעת  ממון,  בפסול  דוקא  או  שהיא 

סימנים  )חו"מ  ומהרשד"ם  קכא(  סימן  )ח"ג  לב  בן 

רק  אלא  ממון  הנאת  ליכא  שאפילו  סו(  מה, 

ולעומתם  בעלמא,  נוגע  מקרי  בלבד  תרעומת 

פ(  סימן  חו"מ  וח"ב  יד  סימן  )ח"א  מהרימ"ט  דעת 

דלא מיקרי נוגע בדבר שאינו של ממון. ועיין 

י(,  )ס"ק  שם  ובש"ך  ט(  סעיף  לז  )סימן  ברמ"א 

ובהערת התומים )שם ס"ק ד( על הש"ך. ואכמ"ל. 

ועיין עוד להרב מחנה אפרים )הלכות עדות סימן 

ה(, ובקצות החושן )סימן לז ס"ק ד(. והרב שד"ח 

הביא  ממ"ש(  והנה  ד"ה   390 עמוד  עג  סימן  ה  )כרך 

מערכה,  לקראת  מערכה  בזה  הפוסקים  דברי 

נוגע לפוסלו משום חשש  ומסיק דאינו חשיב 

הפוסקים.  כל  דעת  מוכח  ושכן  דתרעומת, 

והאריך הרחיב לדון בכל סוגי נגיעה שאינה של 

ממון שיש בזה מחלוקות וחילוקים לך נא ראה 

להגר"א  חזיתי  בקודש  וכן  מתורתו.  נפלאות 

סימן  )ב"ב  עמ"ס  שיעורים  בקובץ  זצ"ל  וסרמן 

בתשובה  הרשב"א  מדברי  לדייק  שכתב  קפח( 

)ח"ב סימן רלז( דאיכא תרי גווני נוגעין: א – היכא 

דין,  בעל  הוי  גופו,  או  ממונו  נגיעת  דאיכא 

א. והעירני ידידי רבי שלמה בר כוכבא נר"ו, שלכאורה י"ל דנחשב שיש לו נגיעה של ממון, דיש לחוש 
שחושש שאם יאמר הפך דעת זה המעביד המשלם לו משכורתו, יתרעם עליו ויפחית לו משכרו וכיו"ב. הן 

וגם קרוביו פסולין. ב – בנגיעה גרידא, דאינו 

בעל דין, וקרוביו כשרים, ולכאורה זהו כדעת 

גווני  דתרי  קעז(  )סימן  לעיל  שהובא  הריטב"א 

רבי  תשובות  בספר  ועיין  עכ"ד.  נינהו.  נוגעין 

אליעזר גורדון )ח"א סימן ג(. וי"ל ע"ד. ואכמ"ל. 

והנה לא מבעיא למ"ד דרק בנגיעה של ממון 

חשיב נוגע, הא בנד"ד אין עניין לנגיעת ממון 

כלל, שהרי אין רווח ממוני במה שיושב שכירו 

]וביחוד  הדין  בית  במושב  יחד  עימו  ולקיטו 

הדין אלא  בית  על מושב  כלל  שאין התשלום 

ולקיטו[,  שכירו  היותו  עצם  על  כללי  תשלום 

של  שאינה  בנגיעה  דגם  למ"ד  אפילו  אלא 

דבזה  הרשב"א  דעת  הא  כנוגע,  חשיב  ממון 

אינו נהפך לבעל דין וקרוב אלא משום חשש 

שפת שקר ולשון רמיה, דלהכי קרוביו כשרים. 

הקפידא  שמצאה  מה  דכל  לומר  יש  ומעתה 

מקום לנוח היינו דוקא כשבא להעיד, אך היכא 

חברו  ובין  בינו  היא  והנגיעה  חבירו  עם  שדן 

שישנה  לחוש  אין  הדין,  בבית  עימו  היושב 

הדין מחמת שיש לו נגיעה כל שהיא בינו לבין 

לא  זה  את  זה  באוהבים  אפילו  שהרי  חברו, 

ואהבה  אהבתו,  בשביל  הדין  שישנה  חששנו 

ספיקא,  ספק  כעין  דהוי  ועוד  מכולם.  גדולה 

שמא רק בנגיעה של ממון חשיב נוגע, ואת"ל 

נוגע,  חשיב  ממון  של  שאינה  בהנאה  שגם 

גונא  בכהאי  פסולו  שכל  כהרשב"א  דלמא 

הוא לא מצד שהוא כקרוב ופסול מדאורייתא, 

אלא משום שיש חשש שיעיד שקר, וביושבים 

בין  כשהנגיעה  שישקר  חיישינן  לא  יחד  לדון 

אוהבים  דיינים  ששני  שמצאנו  וכמו  הדיינים, 

כשרים לדון. ויש להאריך, ולקצר אני צריך.

לישב  לחוש  שאין  נשמע:  הכל  דבר   סוף 
עם  יחד  כחדא  תלתא  הדין  בית  במושב   

וציי"מ  כתבתי.  לע"ד  והנראה  ולקיטו.  שכירו 

וימ"ן. אמן א. 



טואהבת חיים

אמת דאין משלם הוא לו על עצם ישיבתו עמו בדין, אך כיון דהוא תלוי בו ומשכורתו הימנו, יחשוש לומר 
הפך דעתו, בעבו'ר הרעימ'ו, שמא יקצ'ץ לו בנתינו'ת, המה המעות המשולמות לו. עכ"ד. ואחר המחי"ר לא 
ידעתי הערה זו כיצד להולמה, דהלא אנן עסיקנן ביושבים לדון וראויים לדון, וכי מפני ששכירו ולקיטו לא 
יסבור כותיה בדין יבא לקצץ שכרו? וכי לסדום היינו לעמורה דמינו? הלא תורה מונחת בקרן זוית וכל הרוצה 
יכול לבא וליטול! והרי זה בכלל מ"ש בגמרא בקידושין )דף ל ע"ב(, אמר רבי חייא בר אבא אפילו האב ובנו הרב 
ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשים אויבים זה את זה, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את 
זה, שנאמר "את והב בסופה" )במדבר כא, יד(, אל תקרי בסופה אלא בסופה. נמצא שהכתוב מעיד עליהם שיהיו 
אוהבים זה את זה בסוף, ומטעם זה לא חושש שכירו ולקיטו לגלות דעתו בדין. וכבר הבאנו בריש אמיר מ"ש 
התומים )סימן לג ס"ק א( להוכיח מדברי הרמב"ם )הלכות גזילה פ"ד הלכה ז( שנאמן השכירו ולקיטו להעיד על גזלן 
שנכנס לבית אדונו, ואילו לא היה הגזלן חשוד על השבועה היה מחייבו שבועה. ע"ש. והגם שגם כאן יכולה 
עדותו להיות נוגעת בעניני הממון, שכן פעמים וגזילת אדונו תפגע גם בו, מ"מ לא חשיבא כנוגע בעדות. וגם 
הרדב"ז בתשובה )חלק א סימן שיב( שחשש לנגיעת העדים כשמעידים שאדונם קידש לאשה אחת, לא זכר 
ש'ר כלל מהאי חששא שיראים לסתור דברי אדוניהם שטוען שקידש את אותה אשה, ואע"ג שלא נזכר 
בתשובה דברי אדוניהם, מסתמא שלא הכחיש אדוניהם את דבריהם, ואת"ל שהכחיש את דבריהם, הא 
שמעינן שיכולים לחלוק על אדונם ולטעון גם דברים שלא היו ולא נבראו, ולא חוששים שיפגע בשכרם. 
ומ"מ אפשר שלא היה שם האדון באותו העת שם. ומ"מ נראה דאפילו לעדות אין לחוש לחשש זה שיחשב 
כנוגע, וכ"כ בספר פנים במשפט להג"ר ישעיה יוסף פנטרמולי זצ"ל ]בנו של הפתח הדביר[ )חו"מ סימן לג אות ד( 
שמשרת הבית כשר להעיד לזכות בעל הבית, ואע"פ שמקבל שכר מבעל הבית, אין הוא נוגע בעדותו, שאין 
הנאה מהעדות נחשבת הנאה לגביו, שאם באנו לחוש לכך היה לנו לפוסלו בעדות חזקה דג' שנים, והלא ביד 
רמ"ה בב"ב )פ"ג סימן כב( כתב להדיא שבעדות על חזקת הבתים שדר שם ג' שנים יכול להביא שכירו ולקיטו 
שרגיל להיכנס ולצאת אצל בעל הבית תדיר. עכ"ד. וכ"כ בספר הלכה פסוקה )חו"מ סימן לג סעיף א אות ב עמוד טז(. 

לא  אם  פרנסתם  איבוד  מחמת  הבית  משרתי  שישקרו  שחושש  למי  ראינו  מצאנו  עדות  אמת שלגבי  והן 
יעידו כדברי אדוניהם או שיכחישו את טענותיו, וכ"כ בשו"ת תרשיש שוהם להג"ר משה פרלמוטר זצ"ל 
דומ"צ לודז' )סימן סב דף מג ע"ג(, דאף דרוב הפוסקים ס"ל דמשרתי הבית כשרים להעיד לזכותא דבעה"ב, בזמן 
הזה יש לחוש לעדות משרתי הבית, שחוששים שלא להעיד לטובת אדוניהם שלא יעביר אותם ממשרתם, 
והרבה מעשים הגיעו לפני שאחרי שעזבו את אדונם הודו שהעידו שקר. עכ"ד. אך כל זה דוקא כשבאים 
ודנים את  יפסיד בעל הבית ממון, אך לא כשיושבים עימו בדין  להעיד לטובת בעל הבית, שללא עדותם 
האחרים במה שכלל לא נוגע אליהם לענייני ממון. וצא ולמד ממ"ש בשו"ת בנין של שמחה להג"ר אברהם 
שמחה זצ"ל אב"ד מסטיסלב )חו"מ סימן א(, דמאין הרגלים לדבר לפסול משרתי הבית, דמשום ההנאה שהיה 
לו מבעל הבית אין לפוסלו, דהרי הוא בכלל אוהב שכשר לעדות, דאלת"ה ע"כ דתפסול גם מכירי כהונה, 
ועני המקבל קצבת פרס מבעל הבית מהעיד עליו, וזה לא אמר אדם מעולם. ורק אם הבעל הבית ידוע לרגזן 
שאם יעיד המשרת עליו את האמת או יכבוש עדותו אפשר שיסלקהו  מעסקיו, יש קצת מקום לדמות לנוטל 
נוגע כלל מעיקר העדות רק מענין ומצד אחר לגמרי.  ואולי, שהרי אין צד הנאתו  וכולי האי  שכר להעיד, 
עכ"ד. ודון מיניה ואוקי באתרין, שאם באמת חושש שכירו ולקיטו שאם ישב בדין עם אדונו ויחלוק עליו 
כדרכה של תורה יכול לקצץ לו בנתינו'ת, ימנע עצמו. ובשופטני לא עסקינן ]ונראה שאפילו שידון המשרת 
את אדונו אין לחוש בסתמא לנגיעה, תדע שהרי יהושע משרת משה דן דינו של משה ואמר "אדני משה 
כלאם" )במדבר יא, כח(, ונענש על זה שהורה הלכה בפני רבו כדאיתא בעירובין )דף סג ע"ב(, ובפשטות לא הוי 
כסתם הוראה אלא כדין תורה. ובספרי )פרשת בהעלותך פיסקא צו( מבואר, "אדני משה כלאם": אמר לו, רבוני 
משה כלם מן העולם לבני אדם שבשרוני בשורה רעה זו. ד"א אוסרם בזיקים ובקולרות. ע"כ. והגם שהיה 
"משרת משה" )במדבר יא, כח(, ומטע"ז כתב האור החיים הקדוש )אור החיים במדבר פרק יד פסוק י( שלא קיבלו 
ישראל עדות יהושע שהיתה כנגד המרגלים לפי שיהושע משרת משה פסול לעדות לגבי משה, ועיין במה 
שהאריך בזה בספר פנים במשפט )שם( בסוף דבריו, ואכמ"ל[.  וה' שחותמו אמת ינחנו בדרך אמת. ללמוד 

תורת אמת. אמן. 



ןביית תשלום ןל חתיחת תיק בבתי יסי  טז

שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן ט סעיף ג

ומגבין  נהגו לעשות לבית דין קופה, שפוסקין ממון לפרנסת ב"ד, 
אותה בתחלת השנה או בסופה, ואין בו משום תורת שוחד ותורת 
אגרא, כי חובה על ישראל לפרנס דייניהם וחכמיהם; וגם אם יש 
ויותר טוב לגבות  נדבות או הקדישות, סתם, לוקחים מהם. הגה: 
או  להחניף  יצטרכו  שלא  כדי  להם  מוכן  שיהא  השנה,  מתחלת 

להחזיק טובה לשום אדם )טור(.

סעיף ה

הנוטל שכר לדון, כל דיניו שדן, בטלים, אלא א"כ ידוע שלא נטל 
בהם שכר. ואם אינו נוטל אלא שכר בטילתו, מותר, והוא שיהיה 
מלאכה  לו  שיש  כגון  בטלתו,  שכר  אלא  נוטל  שאינו  לכל  ניכר 
ידועה לעשות בשעה שיש לו לדון, אומר לבעלי הדין: תנו לי שכר 
פעולה של אותה מלאכה שאתבטל ממנה, והוא שיקבל משניהם 
)שאין לו מלאכה ידועה אלא( שאומר:  בשוה; אבל אם אינו ניכר, כגון 
זה מבקש  ובשביל  וסרסרות,  לי שכר בקניית סחורה  יזדמן  שמא 

שכר, אסור.

כד אלול תשפ"ב

גביית תשלום על פתיחת תיק בבתי הדין
הנוטל שכר לדון / תשלום עבור סידור הגט / הרב ברטנורא פרשן ולא פסקן / מה אני 
בחינם / עת לעשות לה' / תשלום מהקופה הציבורית לדיינים / ברווח ולא בצמצום 

/ גדלהו משל אחיו / לימוד בכולל לדעת הרמב"ם

 שאלה

עמדתי ואתבונן על מה סומכים בתי הדינים ליטול סכום על פתיחת תיקים בבית הדין מהאנשים 
הבאים להתדיין בבית הדין? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

ו(  משנה  ד  )פרק  בכורות  במסכת  תנינן   א( 
להעיד  בטלים  דיניו  לדון  שכרו  הנוטל   

עדותיו בטלין. וכן הובא בגמרא בכתובות )דף 

וכ"פ הרמב"ם  נה ע"ב(,  )דף  ובקידושין  קה ע"א( 

)הלכות סנהדרין פרק כג הלכה ה(, וכן כתב בשולחן 

הנוטל  ה(,  סעיף  ט  סימן  דיינים  הלכות  )חו"מ  ערוך 

א"כ  אלא  בטלים,  שדן,  דיניו  כל  לדון,  שכר 

ידוע שלא נטל בהם שכר. ואם אינו נוטל אלא 

לכל  ניכר  שיהיה  והוא  מותר,  בטילתו,  שכר 

לו  שיש  כגון  בטלתו,  שכר  אלא  נוטל  שאינו 



יזאהבת חיים

לדון,  לו  שיש  בשעה  לעשות  ידועה  מלאכה 

של  פעולה  שכר  לי  תנו  הדין:  לבעלי  אומר 

שיקבל  והוא  ממנה,  שאתבטל  מלאכה  אותה 

משניהם בשוה, אבל אם אינו ניכר, כגון )שאין 

לו מלאכה ידועה אלא( שאומר שמא יזדמן לי שכר 

מבקש  זה  ובשביל  וסרסרות,  סחורה  בקניית 

הדין שדן  רק  והיינו שלא  עכ"ל.  אסור.  שכר, 

בטל אלא כל דיניו בטלים עד שיוודע שלא נטל 

בבכורות  טוב  יום  התוספות  וכ"כ  שכר.  בהם 

)פרק ד משנה ו(, דהכי דייק לישנא דיניו ועדותיו 

בטלים - ולא תנן דינו בטל ועדותו בטל דלא רק 

לאותה עדות בלבד שידוע שנטל בו שכר הוא 

שבטל אלא כל עדיות שהעיד וכל דינין שדן, 

אלא א"כ ידוע שלא נטל בהן שכר והכי איתא 

להיות  החשוד  ה"ח(  )פ"ג  דבכורות  בתוספתא 

הדינין  כל  ומעיד  נוטל שכרו  ודן,  נוטל שכרו 

שדן וכל העדיות שהעיד הרי הן בטלין. ע"כ.

ביהודה  נודע  בשו"ת  למ"ש  עינך  ושא   והבט 
תניינא )אבן העזר סימן קיד(, שהנוטל שכר   

לדון דיניו בטלים. והטעם, לפי שמחויב לדון, 

ואין ביד הדיין לומר אין אני נוטל שכר הפסק 

שזה מוטל עלי לדון בין איש ובין אחיו, אבל 

ריבות  ודברי  הטעמים  שמיעת  שכר  נוטל  אני 

שביניהם, שזה אין אני מחוייב שאפשר שישמע 

אחר ואני אדון, שהרי אי אפשר לו לדון כי אם 

)חו"מ  בשו"ע  כמבואר  אזניו  שישמעו  מה  על 

סימן יג סעיף ג( ועיין בסמ"ע )חו"מ סימן יח ס"ק יג(, 

מפיהם,  הטעמים  לשמוע  הדיין  מחוייב  וא"כ 

בעד  אפילו  שכר  לקבל  לו  אפשר  אי  וממילא 

שמיעת הטענות. עכ"ד.

 ב( ואפילו בתשלום על סידור הגט מצאנו ראינו 
ר'  ממ"ש  ולמד  צא  זה,  על  תיגר  שקרו   

עובדיה מברטנורא במסכת בכורות )שם( וזת"ד 

- דכתיב "ראה  הנוטל שכר לדון דיניו בטלים 

צוני  כאשר  ומשפטים  חוקים  אתכם  למדתי 

ה'" )דברים ד, ה(, מה אני בחנם אף אתם בחנם. 

וברבני אשכנז ראיתי שערוריה בדבר זה, שלא 

עשרה  ליטול  ישיבה  ראש  הנסמך  הרב  יבוש 

זהובים כדי להיות חצי שעה על כתיבת ונתינת 

גט אחד, והעדים החותמים על הגט שני זהובים 

הרב  זה  ואין  לכל אחד,  לכל הפחות  זהוב  או 

שאין  יודע  שהוא  לפי  ואנס,  גזלן  אלא  בעיני 

נותנים בעירו גט שלא ברשותו, ונותן הגט בעל 

כרחו צריך שיתן לו כל חפצו. וחושש אני לגט 

זה שהוא פסול, דהא תנן במתניתין הנוטל שכר 

לדון, דיניו בטלין. להעיד, עדותו בטלה. עכ"ד. 

וזכר דבריו בשולחן ערוך )אבן העזר סימן קנד בסדר 

ב  )חלק  הרדב"ז  בשו"ת  גם  ע"ש.  ד(.  סעיף  הגט 

סימן תרכב( הביא דבריו וכתב עליהם ומה נעמו 

ועיין בשו"ת בית מרדכי פוגלמן  דבריו. ע"כ. 

)חלק ב סימן מ(.

הרב  ע"ד  כתב  )שם(  בהגה  הרמ"א  ואולם   ג( 
טעמו  וגם  כמותו.  נהגו  שלא  ברטנורא   

אינו כלום, כי הוא מדמה דבר זה למה שאמרו 

הנוטל שכר לדון דיניו בטלין, ואינו ראיה, כי 

סידור הגט אינו דין, אלא למוד בעלמא. וכ"ה 

ביהודה  נודע  בשו"ת  וכ"כ  )שם(.  בתויו"ט 

ברטנורא  שהרב  קיד(  סימן  העזר  )אבן  תניינא 

בזה,  שגה  מבכורות  בפ"ד  המשניות  בפירוש 

שכתב שסידור הגט הוא דין כאשר באמת השיג 

עליו רמ"א בהג"ה )בסדר הגט סעיף ד( ואמנם הרב 

ברטנורא עיקר ספרו לא חבר לפסק רק לפרש, 

והוא פרשן ולא פסקן. ואם כי הוא גדול מאד 

אין לתמוה אם לא דקדק בדבריו כל  ואעפ"כ 

כך וכתב דבר שאינו מוסכם עפ"י הדין. ואפילו 

למ"ד דבגט צריך ב"ד והו"ל דין ואסור לקבל 

שכר, היינו דוקא בעת הנתינה בעצם - כלומר 

מיד הבעל לאשה, אבל סידור הגט והנהגותיו 

ולכן  שיהיה,  מי  יהיה  מלמד  מפי  להיות  יכול 

ע"ז שפיר יכול לקבל שכר שאינו אלא לימוד 

בעלמא, וזו כונת הרמ"א. עכ"ד.

)דף כט ע"א ד"ה  ובהגהות הרש"ש בבכורות   ד( 
במשנה( העיר ע"ד הרמ"א דלכאורה זה אינו   

עדיין  אבל  בטל  הגט  יהא  שלא  אלא  מספיק 
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עוברים על מה אני בחנם?

להגאון רבי ישראל ליפשיץ בתפארת   וראיתי 
א(  אות  בועז  )שם  בכורות  עמ"ס  ישראל   

שביאר דברי הרמ"א, דכל דין בין דיני ממונות 

דבר  על  הלכה  מורה  הרב  והיתר  איסור  או 

שאסור  תורה  לימוד  ממש  והיינו  קרה.  שכבר 

רק  לימוד  אינו  הגט.  סידור  משא"כ  בשכר. 

ושומר  המגרש.  של  בעניינו  שמתעסק  עסק. 

שלא יהיה בהעסק שום קלקול. וזה מותר. דלא 

חייבתן תורה שילך הרב לראות אם פלוני קובע 

מזוזתו יפה. או אם תפילין שלו כדינו. או אם 

מסדר גיטו כראוי. ורק אם יבואו לשאלו בכל 

להורות  מחויב  אסור,  או  מותר  הוא  אם  אלה 

עושה  אם  ויראה  הוא שם  בחנם. אבל שיהיה 

להתרצות  יכריחו  ומי  שמענו.  לא  זו  כדין, 

וודאי  בחנם?  לעולם  זה  בדבר  קבוע  להיות 

בעד  לו  להתנות תחלה שיהיה  דבכה"ג רשאי 

הוא.  הדין  שכר  לא  דזה  וכך.  כך  וחליצה  גט 

לדבר  קבוע  להיות  שהתרצה  בעבור  שכר  רק 

תורתיך",  הפרו  לה'  לעשות  "ועת  לעולם.  זה 

דאל"כ לא ימצא מי שיתרצה להיות קבוע לענין 

כמה  לדעת  הראת  אתה  ע"כ.  שעה.  בכל  זה 

טרח אותו צדיק ליישב מנהג העולם, ולא שקט 

ולא נח עד שהביא את הטעם שהוא משום "עת 

לעשות לה'" - שלא ימצא מי שיתרצה להיות 

קבוע לענין זה. ולפירושו ניחא נמי שאין לחוש 

לה'  לעשות  דעת  בחינם,  אני  מה  משום  בזה 

וגו'. וכיוצא בזה כתב הכסף משנה )הלכות תלמוד 

תורה פרק ג הלכה י( וז"ל, וראינו כל חכמי ישראל 

קודם זמן רבינו הרמב"ם ואחריו נוהגים ליטול 

שכרם מן הצבור, וגם כי נודה שהלכה כדברי 

רבינו בפירוש המשנה שלא ליטול שכר עבור 

חכמי  כל  כן  שהסכימו  אפשר  תורתו,  לימוד 

הדורות משום "עת לעשות לה' הפרו תורתך" 

והמלמדים  הלומדים  פרנסת  היתה  לא  שאילו 

כראוי  בתורה  לטרוח  יכולים  היו  לא  מצויה, 

והיתה התורה משתכחת ח"ו, ובהיותה מצויה 

והכלל  ויאדיר.  תורה  ויגדיל  לעסוק  יוכלו 

מותר  להתפרנס  ממה  לו  שאין  שכל  העולה 

ליטול שכרו ללמד בין מהתלמידים עצמן בין 

ליטול שכר מהצבור  לו  מותר  וכן  הצבור.  מן 

התנאים  שמירת  אחר  דינין  מהבעלי  או  לדון 

הרב  גם  עכ"ד.  סנהדרין.  בהלכות  הנזכרים 

צדיק  ח(  ס"ק  ט  סימן  משפט  )חושן  תשובה  פתחי 

חו"מ  )חלק  בתשובה  סופר  החתם  לדברי  עתק 

לרבנים,  פרס  קבלת  בענין  שכתב  קסד(  סימן 

אך לפי צוק העתים "עת לעשות לה'", שהרי 

משום הכי התירו לכתוב תורה שבע"פ, ומכ"ש 

בזה, שאם נחמיר על לומדי תורה בכיוצא בזה 

ח"ו יניחוהו בקרן זוית, עכ"ל.

 ובעיקר דין זה דמה אני בחינם הלא ידעת אם 
השולחן  מרן  שכתב  מה  שמעת  לא   

שנהגו  דמה  ה(  סעיף  רמו  סימן  דעה  )יורה  ערוך 

במה  לו  אין  אם  בשכר,  הכל  ללמד  האידנא 

שכר  הוא  אם  לו,  יש  ואפילו  שרי,  להתפרנס, 

בטלה דמוכח, שמניח כל עסקיו ומשאו ומתנו, 

שרי. וע"ש בביאור הגר"א )סק"ב(. ומעתה הלא 

גם כאן דרך הדיינים להתפרנס מעסק הדיינות 

ולהניח כל עסקם ומשאם ומתנם, בשביל זה.

 ה( ואולם נראה שכל האי חששא כשהתשלום 
היכא  אך  לדון,  שבאים  מהאנשים  מגיע   

כלום  בזה  אין  הציבורית  מהקופה  שמגיע 

בגמרא  וכמ"ש  ולתקן  לנהוג  יש  ואדרבא 

רב  יהודה אמר  רב  )דף קה ע"א( אמר  בכתובות 

נוטלין  היו  שבירושלים,  גזירות  גוזרי  אסי, 

הלשכה.  מתרומת  מנה  ותשע  תשעים  שכרן 

בתורת  דלאו  גוזרי(  ד"ה  )שם  התוספות  וכתבו 

שכר היו נוטלין, אלא כל שעה היו יושבין בדין 

ולא היו עוסקין בשום מלאכה, ולא היה להם 

במה להתפרנס והיה מוטל על הצבור לפרנסן. 

ומהאי טעמא נמי אתי שפיר הא דקאמר לקמן 

והלכות  שחיטה  הלכות  מלמדי  ע"א(  קו  )דף 

הלשכה  מתרומת  שכרן  נוטלין  היו  קמיצה 
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אף על פי ששכר תלמוד תורה אסור כדאיתא 

בנדרים )דף לז ע"א(. עכ"ד. וכ"פ הרמב"ם )הלכות 

הגזלנין  את  שדנין  דיינין  ז(,  הלכה  ד  פרק  שקלים 

הלשכה,  מתרומת  שכרן  נוטלין  בירושלים, 

וכמה היו נוטלים תשעים מנה בכל שנה. ואם 

לא הספיקו להן מוסיפין להן, אף על פי שלא 

רצו מוסיפין להן כדי צרכן והם ונשיהם ובניהם 

ובני ביתן. ע"כ. ומ"ש הרמב"ם דיינין שדנים 

נט(,  )ס"ק  הקודש  בשקל  ע"ש   - הגזלנים  את 

הדיינים  דלכל  דוקא  לאו  שהוא  נראה  ולדינא 

וכ"פ  הציבורות,  מהקופה  תשלום  לתקן  ראוי 

בשו"ע )חו"מ סימן ט סעיף ג( שנהגו לעשות לבית 

דין קופה, שפוסקין ממון לפרנסת ב"ד, ומגבין 

אותה בתחלת השנה או בסופה, ואין בו משום 

תורת שוחד ותורת אגרא, כי חובה על ישראל 

נדבות  יש  אם  וגם  וחכמיהם;  דייניהם  לפרנס 

או הקדישות, סתם, לוקחים מהם. ע"כ. וכתב 

גדלהו  מדין  ליה  דילפינן  ח(  ס"ק  )שם  הסמ"ע 

משל אחיו. ע"ש.

ריקם מלפניך באומרך שיטלו  ואל תשיבני   ו( 
עמד  שכבר  לא,  ותו  בטלה  שכר  הדיינים   

על זה בספר דרך המלך רפפורט על הרמב"ם 

)הלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה י( שהביא תשובתו 

כ"ת  שהעיר  מה  וזת"ד  השואל  לרב  הרמתה 

גוזרי  ד"ה  ע"א  קה  )דף  בכתובות  התוס'  דלתירוץ 

דייניהם  לפרנס  ישראל  על  דחובה  גזירות( 

דמיהן,  מכדי  יותר  לקבל  אסורין  וחכמיהם 

ודחה דברי הסמ"ע )סימן ט סק"ח( שכתב הטעם 

להתעשר  אף  דלשיטתו  אחיו  משל  דגדלהו 

מותר לקבל. ולפענד"נ כי צדקו דברי הסמ"ע. 

פסק  כהן  ולגבי  הארוכים.  דבריו  וע"ש  וכו', 

הרמב"ם )הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה א( שכהן 

גדול צריך שיהיה גדול מכל אחיו הכהנים בנוי 

בכח בעושר בחכמה ובמראה, אין לו ממון כל 

לפי עשרו  כל אחד  לו משלהן  נותנין  הכהנים 

עד שיעשיר יותר מעשיר שבכולן. ע"כ. נמצא 

אפילו  להעשירו  יש  ממון  לו  יש  אם  שאפילו 

דילפינן  הסמ"ע  ולדעת  סיפוקו.  מכדי  יותר 

גם  הדין  הוא  כן  אם  אחיו  משל  גדלהו  מדין 

צורכו  כדי  יותר  לו  ליתן  שיש  וחכם  בדיין 

וסיפוקו. וכיוצא בזה השוו ואמרו בנדרים )דף 

סב ע"ב( "ובני דוד כהנים היו" )שמואל ב, ח, יח( 

וכי כהנים היו? אלא מה כהן נוטל חלק בראש 

אף ת"ח נוטל חלק בראש.

בספר  זצ"ל  קנייבסקי  להגר"ח  שראיתי   והגם 
)הלכות שקלים  על הרמב"ם  שקל הקודש   

כשויות  שכר  נטלו  לא  שבאמת  ד(  הלכה  ד  פרק 

עבודתן רק כפי צרכן להתפרנס הן ובני ביתם. 

מכספי  שהוא  התם  דדוקא  לומר  יש  עכ"ד. 

נזהרו  בהקדש,  למעילה  לחוש  ויש  הלשכה 

בזה. ועיין במועד קטן )דף ו ע"א( ובתוספות )שם 

ד"ה מתרומת(. ואכמ"ל.

שלא  ראיה  להביא  לפני  במחשבה  ועלה   ז( 
אלא  סיפוקיהם  כדי  לדיינים  לתת  די   

בהרוחה ובשפע, ממה שכתב המהרש"א בב"ב 

דר' אמי היה עשיר ממציאת הכלי  יד ע"א(  )דף 

כח  )דף  מציעא  בבא  עיין  שמצא,  זהובים  מלא 

ש'ר  זכר  לא  מה  מפני  לעיין  ויש  ע"כ.  ע"ב(, 

שהיה עשיר ממה שאמרו בחולין )דף קלד ע"ב( 

קדים  מדרשא,  לבי  דאתא  דדינרי  שקא  ההוא 

בהן  זכה  בתרא  וללישנא  בהן,  וזכה  אמי  רבי 

משל  גדלהו  ומדין  חשוב  אדם  שהיה  לעצמו 

אחיו. ע"ש. וכן העיר בספר יד אליהו שלזינגר 

עמ"ס ב"ב שם. ואי נימא דהאי מעשה שמצא 

כלי מלא זהובים היה קודם, ניחא, דלכן כתב 

הכלי המלא  המהרש"א את המעשה ממציאת 

זה  ולפי  בתחילה.  לעשיר  שעשאו  זהובים 

נפיק שלמרות שהיה כבר עשיר ממציאת הכלי 

דדינרי  שקא  ההוא  את  לקח  זהובים,  המלא 

)דף  בשבת  ועיין  לעצמו.  מדרשא  לבי  דאתא 

קמן  הא  דיינים.  היו  אסי  ורב  אמי  דרב  ע"א(  י 

שיש לציבור ליתן לדיין אפילו יותר מכדי חייו, 

ולהעשירו. וה"ה לת"ח ראש ישיבה עיין רש"י 
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מסכת תענית )דף כא ע"א ד"ה מלך( שכתב, מנהג 

הוא: מי שהוא ראש ישיבה היו מגדלין אותו 

בסוטה  רש"י  וכ"כ  אותו.  ומעשירין  משלהן, 

ע"א(  י  )דף  בהוריות  וע"ע  אמר(.  ד"ה  ע"א  מ  )דף 

ובפירש"י  וכו',  בראש  להושיבם  דעתו  נתן 

ובתוספות הרא"ש )שם(. וע"ע להרב באר שבע 

דמכאן  וכתב,  בזה  שהאריך  דעתו(  נתן  ד"ה  )שם 

מן  הספקה  שנוטלין  ישיבות  לראשי  סמך  יש 

רמג  סימן  )יו"ד  בש"ך  עוד  ועיין  ע"ש.  הצבור. 

סק"ז(, ודו"ק.

 ]והנה שם בגמרא בחולין פליגי תרי לישני אם 
לעצמו  דדינרי  שקא  ההוא  את  לקח   

פליגי  וכי  לעיין  ויש  לאחרים,  שלקחה  או 

במציאות? והנה בבבא בתרא )דף יד ע"א( מובא 

וכתב  שר' אמי כתב ארבע מאות ספרי תורה, 

המהרש"א שעשיר היה ממה שמצא כלי מלא 

ע"ש.  לעצמו.  ולא  לאחרים  וכתבן  זהובים, 

ונראה לפרש דמההוא שקא דדינרי דאתא לבי 

לישני  תרי  דהני  ניחא  והשתא  מדרשא כתבם, 

שקא  בההוא  זכה  שאכן  במציאות,  פליגי  לא 

לעצמו, אך כתב בו ספרי תורה לאחרים עניים. 

ופליגי רק בכונת מעשהו אם מתחילה כשלקח 

ולכתוב  לעניים  בו  לזכות  התכוון  שקא  ההוא 

להם בזה ספרי תורה, או שהתכון לזכות בזה 

הספרי  אלו  את  מזכיתו  להם  וליתן  לעצמו 

תורה. ודו"ק[. 

תלמוד  )הלכות  הרמב"ם  דברי  ידועים  וכבר   ח( 
המשים  שכל  שכתב,  י(  הלכה  ג  פרק  תורה   

מלאכה  יעשה  ולא  בתורה  שיעסוק  לבו  על 

השם  את  חלל  זה  הרי  הצדקה  מן  ויתפרנס 

וגרם  וגרס  הדת  מאור  וכבה  התורה  את  ובזה 

לפי  הבא,  העולם  מן  חייו  ונטל  לעצמו  רעה 

שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה וכו'. 

עכ"ד. והנה מלבד מה שכבר ענו ואמרו והשיגו 

בזה  הרמב"ם  ע"ד  ובתראי  קדמאי  רבוותא 

עיין שם בכסף משנה, ובמ"ש בזה הגאון רבי 

ישעיה עטייה מחמי אר"ץ בספרו בגדי ישע על 

יו"ד  ז  )חלק  אומר  יביע  ובשו"ת  )שם(,  הרמב"ם 

סימן יז אות ג( בארוכה.

)שם(,  בכתובות  התוספות  דברי  בסוף   והנה 
כתבו שזה הטעם וזו הסיבה מה שאמרו   

שחיטה  הלכות  מלמדי  ע"א(  קו  )דף  לקמן 

מתרומת  שכרן  נוטלין  היו  קמיצה  והלכות 

אסור  תורה  תלמוד  ששכר  פי  על  אף  הלשכה 

הרמב"ם  וכ"פ  ע"א(,  לז  )דף  בנדרים  כדאיתא 

)הלכות שקלים פרק ד הלכה ד(, דמאחר שמוטל על 

מה  של  חשש  שום  בזה  אין  לפרנסם  הציבור 

שלימודם  והיינו  בחינם.  אתם  אף  בחינם  אני 

הוא צורך הציבור שידעו הכהנים כיצד לקמוץ 

הציבור  על  מוטל  היה  לכך  וכו',  ולשחוט 

לפרנסן.

דיש  באתרין  ולאוקמיה  מיניה  לדון   ונראה 
כדי  שלומד  מי  שכל  מעתה  לומר   

המתפרנס  בכלל  אינו  אחרים,  וללמד  להורות 

מן הצדקה גם לדעת הרמב"ם, שכיון שהציבור 

היהדות  עניני  והן בשאר  הן בהוראה  בו  נעזר 

הנצרכים, נמצא שהוא כמלמדי הלכות שחיטה 

לכהנים שהיו נוטלים שכרם מתרומת הלשכה. 

עטייה  משה  משרת  הרב  שכ"כ  מצאתי  שוב 

)הלכות תלמוד תורה פ"ג ה"י( ומבאר  על הרמב"ם 

ההיא מעשה דהוריות )דף י ע"א( דבשומעו רבן 

גמליאל הני מילי מעלייתא נתן דעתו להושיבם 

שבעיר  הגדול  מבי"ד  חשובים  שיהיו  בראש 

דע"י  להם  שיתנו  בשררה  מתפרנסים  ויהיו 

שמלמדין הבני אדם יטלו שכר כדי להתפרנס, 

דומייא ת"ח המלמדין הלכות שחיטה והלכות 

מתרומת  שכרם  שנוטלים  לכהנים  קמיצה 

הלשכה, וכתבו התוס' ז"ל שהטעם הוא משום 

דאין להם במה להתפרנס עיין שם. וזה התיקון 

שעשה להם רבן גמליאל לר' אלעזר ור' יוחנן 

שילמדו דעת את העם, או ע"י דין כמ"ש ג"כ 

נוטלים  גזירות  גוזרי  )שם(  בכתובות  בגמרא 
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הו"ל  דבכה"ג  מרן  זה  כל  והביא  וכו'  שכרם 

חתם  בתשובת  ועיין  עכ"ד.  מעלייא.  פרנסה 

את  במישור  שהוכיח  קסו(,  סימן  )חו"מ  סופר 

ראשי עיר אחת שרצו להפחית את שכר הקצוב 

לרב שלהם ע"פ שינוי המטבע, וכתב, דבאמת 

ת"ח הממונה על הציבור מחויבים לעשות לו 

לקבל  רוצה  אינו  אפילו  הספיק  לא  פרנסתו, 

לגרוע,  שאין  ומכ"ש  כרחו  על  לו  מוסיפין 

על  רפפורט  המלך  דרך  בספר  וע"ע  ע"ש. 

מ"ש  י(  הלכה  ג  פרק  תורה  תלמוד  )הלכות  הרמב"ם 

לרב  הקידושין  סידור  בעד  מעות  נטילת  לגבי 

המקדש, ובשו"ת משנה הלכות )חלק ו סימן רסד(. 

וכן ראוי לכל קהילה בישראל להיות מוסיפים 

והולכים ליתן לדיינהם רבניהם וחכמיהם יותר 

מכדי צורכן, עוד קודם שיבקשו חלקם בפיהם. 

וימנו אנשים אחראים על זה ולא יהיה הרב או 

להזהיר  שכתב  וכמו  הגביה  עניני  בסוד  הדיין 

על זה בשו"ת שואל ונשאל )חלק א יורה דעה סימן 

נב(, ע"ש.

את  לגבות  שמותר  דינא:  האי  ויבא   יעלה 
תיקים  פתיחת  על  המשלמים  הסכום   

בבית הדין, ולא ישלמו לדיינים אלא למזכירות 

בית הדין. ומכלל הדברים שמענו, שיש חובה 

וגדולי  דייני  לפרנסת  לדאוג  הציבור  כלל  על 

ישראל ברווח ולא בצמצום בנחת ולא בצער. 

שהלב  מה  אך  בזה,  מילין  לאלוה  עוד  ויש 

חושק הפנאי עושק. וציי"מ וימ"ן אמן.
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן י סעיף ב

כל מי שבא לידו דין ומדמהו לדין אחר שבא לידו כבר ופסקו, ויש 
עמו בעיר גדול ממנו בחכמה ואינו נמלך בו, הרי זה בכלל הרשעים 

שלבם גס בהוראה.

כט סיון תשפ"ב

אם מחויב לשאול את רבו בכל הוראה או פסק דין שפוסק
התוקע עצמו לדבר הלכה / עיקר פסיקת ההלכה בדימוי מילתא למילתא / כל הדן 
דין אמת לאמיתו – ביאורו / בפסק שברור לו אם חייב להימלך / חסידותו של דוד 
המלך / רכיבה על פרידה / כשנסתפק הדיין בדין מה יעשה / מורה הוראות באיסור 
והיתר אם צריך להימלך / אזהרה לדיינים שידקדקו בדיניהם / מינוי מורה הוראה 
או דיין פחות מגיל ארבעים / אם ראה החיד"א את ספר אבקת רוכל / הספרים הם 
רבותינו / אם יש כיום דין רבו המובהק / חובת העיון בספרים קודם פסיקת ההלכה 

/ הנסמך הרי הוא כנמלך ברבותיו

 שאלה

עמדתי ואתבונן אם יש לדיין או למורה הוראה לשאול את רבו או למי שגדול ממנו שבעירו, בכל 
פסק דין או הוראה שפוסק. וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

יצחק,  ר'  אמר  איתא,  ע"ב(  קט  )דף  ביבמות   א( 
תקעים  ושנא  וגו'  ירוע  "רע  דכתיב:  מאי   

תבא  רעה  אחר  רעה  טו(,  יא,  )משלי  בוטח" 

לדבר  עצמו  תוקע  הלכה.  לדבר  עצמו  לתוקע 

הלכה - בדיינא דאתי דינא לקמיה, וגמר הלכה 

ולא  רבה  ליה  ואית  למילתא,  מילתא  ומדמי 

נחמני  בר  שמואל  רבי  דאמר  משאיל.  אזיל 

אמר רבי יונתן, לעולם יראה דיין עצמו כאילו 

חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו 

מתחתיו וכו'. ע"כ. ופירש רש"י, וגמר הלכה, 

יודע הלכה שאין דומה לדין הבא לפניו כל כך, 

לרביה,  משאיל  ולא  למילתא,  מילתא  ומדמי 

על ההלכה שהוא  ונשען  תוקע שסומך  והיינו 

שיש  שמענו  גדולה  שאזהרה  הרי  ע"כ.  יודע. 

במקום  שלפניו  בדין  רבו  את  לשאול  לדיין 

כך,  כל  דומה  ואינו  למילתא  מילתא  שמדמה 

אך סומך הוא על השערת שכלו ודעתו. וכ"פ 

הרי"ף(  מדפי  א  עמוד  ב  )דף  בסנהדרין  הרי"ף 

רח(  )לאוין  והסמ"ג  ה"ח(  פ"כ  )סנהדרין  והרמב"ם 

והרא"ש בסנהדרין )פרק א הלכה ט( והטור )חו"מ 

סימן י אות ג(. וכ"כ מרן השלחן ערוך )חו"מ סימן י 

סעיף ב( וז"ל, כל מי שבא לידו דין ומדמהו לדין 

אחר שבא לידו כבר ופסקו, ויש עמו בעיר גדול 

בכלל  זה  הרי  בו,  נמלך  ואינו  בחכמה  ממנו 

הרשעים שלבם גס בהוראה. עכ"ל.

נראה,  רבותינו  בדברי  לכשנדקדק  אלא   ב( 
לשאול  שמחויב  הזו  הקפידא  עיקר  שכל   

מצאה  שבעירו,  בחכמה  ממנו  שגדול  מי  את 

למילתא  מילתא  כשמדמה  דוקא  לנוח  מקום 

ואין הדבר ברור לו כל כך. וכן מתבאר בדברי 

כתבו  כן  שלפני  בסעיף  שהרי  )שם(,  הטוש"ע 
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קודם  הדין  ופוסק  וקופץ  בהוראה  לבו  שהגס 

שיחקרנו היטב בינו לבין עצמו עד שיהא ברור 

לו כשמש, הרי זה שוטה רשע וגס רוח. ע"כ. 

ולא כתבו שגם לאחר שברור לו הדין כשמש 

זכרו  הבא  ובסעיף  רבו,  את  לשאול  מחוייב 

את החיוב לשאול את רבו כשמדמה דין לדין 

לא  אם  הקפידא  עיקר  זה  שעל  פסקו,  שכבר 

שבדימוי  ממנו,  הגדולים  דעת  ומברר  שואל 

ועיין  ההוראה.  עיקר  נמצאת  למילתא  מילתא 

ידמה.  שלא  ובלבד  ע"ב(  קל  )דף  בתרא  בבבא 

אות  פתיחה  דברי  א  )חלק  אומר  יביע  ובשו"ת 

מחויב  ולכן  הבניין,  נפל  הדימוי  ובנפול  ה(. 

ממנו  שגדול  מי  או  רבו  אצל  ולברר  לשאול 

בחכמה.

סימן  דעה  )יורה  יוסף  בבית  מצאנו  בזה   וכיוצא 
ההגהות  מ"ש  שהביא  ט(  אות  רמב   

הר"ם,  בשם  ג(  אות  ת"ת  מהלכות  ה'  )פרק  מימוני 

יכול  הגאונים  מפסקי  בספרים  הכתוב  שכל 

להורות אותו פסק בימי רבו, רק לא יורה דבר 

מילתא  לדמות  ראיותיו  על  יסמוך  ולא  מלבו, 

למילתא מעצמו. ע"כ. הא קמן שעיקר ההוראה 

נאסר  ובזה  למילתא,  מילתא  בדימוי  היא 

להורות בפני רבו. ומעתה בפסק ההלכה הברור 

לו שלא צריך לדמות מילתא למילתא, לא צריך 

לשאול למי שגדול ממנו.

 ג( ועל פי זה נראה לבאר מ"ש בגמרא בסנהדרין 
)דף ז ע"א(, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר   

רבי יונתן, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה 

בעדת  נצב  "אלהים  שנאמר  בישראל,  שכינה 

וכל  א(.  פב,  )תהילים  ישפט"  אלהים  בקרב  אל 

דיין שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה 

דין  מהו  לעיין,  ויש  ע"כ.  מישראל.  שתסתלק 

אמת לאמיתו, וכי יש דין אמת שאינו לאמיתו. 

)דף  בתרא  בבא  התוספות  זה  על  העירו  וכבר 

)חלק  הרשב"א  ובשו"ת  אמת(,  דין  ד"ה  ב  עמוד  ח 

ג סימן עד(, והבית יוסף )חושן משפט סימן א אות ב(, 

ועיין במהרש"א בחידושי אגדות בבבא בתרא 

)דף ח עמוד ב ד"ה והמשכילים(, ובסנהדרין )דף ז ע"א 

ד"ה אמר ר' שמואל(.

 ועוד יש להבין, מה הסיבה שזה גורם לשכינה 
יש  וכן  מישראל.  תסתלק  או  שתשרה   

דיין  'כל  יחיד  ואמר לשון  לדקדק למה הזכיר 

)פרק ד  שדן', והלא כבר אמרו רבותינו באבות 

משנה ח( אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא 

אחד, ועיין בשולחן ערוך )חושן משפט סימן ג סעיף 

ג(, והיה לו לומר כל בית דין שדנים דין אמת 

כמה  לדקדק  יש  ועוד  רבים.  בלשון  לאמיתו, 

דקדוקים במאמר זה. ואכמ"ל.

לבאר בכל זה על פי האמור, דאיירי   והנראה 
מילתא  ומדמה  דין  שדן  בדיין   

למילתא, ואפילו שהוא כבר דיין והוסמך, והוא 

סבור שזה דין אמת, מכל מקום צריך להתייעץ 

על  סומך  ולא  רבו  עם  וכשמתייעץ  רבו,  עם 

השכינה,  השראת  בזה  מרבה  דעתו,  שיקול 

שהרי אמרו חז"ל באבות )פ"ד מי"ב( מורא רבך 

קי  )דף  בסנהדרין  אמרו  ועוד  שמים.  כמורא 

השכינה.  על  כחולק  רבו  על  החולק  כל  ע"א(, 

נמצא שריבוי השראת השכינה נמצאת בהנהגת 

אמת  דין  שדן  כאן  ולכן  ברבו.  שנוהג  הכבוד 

משרה  רבו,  עם  שהתייעץ  מכיון  לאמיתו, 

השכינה בישראל.

 ולפי האמור ניחא מה שהזכיר ואמר לשון יחיד 
הרב  כתב  כבר  שהרי  אמת,  דין  הדן  כל   

חיד"א בברכי יוסף )חו"מ סימן י סוסק"ד( שהדיין 

מילתא  כשמדמה  רבו  את  לשאול  שצריך 

למילתא, כל זה דוקא בדיין יחידי, אבל אם היו 

 – דיין  כל  וזהו שאמר  ג' א"צ להמלך. עכ"ד. 

יחידי, שדן דין אמת – שמדמה מילתא למילתא, 

עם  שמתייעץ   – לאמיתו  אמת,  שהוא  וסבור 

רבו, גורם לשכינה שתשרה בישראל.

 ד( והנה לפי באורנו דבאומרו 'שדן דין אמת' 
וסבור  למילתא  מילתא  שמדמה  דהיינו   

שהוא אמת, משמע שהגם שאינו מסופק בדבר 
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ואיברא  רבו.  את  לשאול  לו  יש  כן  פי  על  אף 

האזהרה  עיקר  אם  בגדולים,  נפתח  זה  שדבר 

היינו  ממנו  שגדול  מי  את  לשאול  שמחויב 

אפילו  או  למילתא  מילתא  כשמדמה  דוקא 

סימן  )חו"מ  יוסף  ברכי  והרב  לו.  ברור  כשהדין 

י סק"ג( כתב לדקדק מדברי רבנו ירוחם )מישרים 

לו  ברור  כשלא  שרק  ג(,  טור  ח  דף  ב  חלק  א  נתיב 

את  לשאול  ילך  למילתא  מילתא  בדימוי  הדין 

)סימן  בתשובה  המהרש"ל  דעת  ולעומתו  רבו. 

לה( דלאו דווקא במדמה מילתא קאמר תלמודא 

הראייה  אפילו  אלא  רבו,  שאילת  בלא  דאסור 

והגאונים  התלמוד  מן  וטרי  ושקיל  שמדקדק 

אסור, אם לא שראה בפירוש בפסקי הגאונים. 

הרשב"א  תלמיד  זצ"ל  טזרטי  אברהם  ורבי 

בספרו חוקת הדיינים )סימן ג( הביא ב' פירושים 

אלו. ע"ש.

 ומוסיף הרחיד"א, דנראה להביא ראיה לדעת 
הדין  לו  כשברור  שגם  מהרש"ל,   

בדימוי מילתא למילתא מחויב לשאול את רבו, 

ממה שאמרו בתוספתא דכלאים )פ"ה ה"ו(, איסי 

הבבלי אומר אסור לרכוב על גבי פרדה דהוא 

מין תערובת וכלאיים, אמרו לו הרי הוא אומר 

הפרדה  על  בני  שלמה  את  "והרכבתם  בדוד 

אשר לי והורדתם אתו אל גחון" )מלכים א, א, לג(, 

ופירשה  ע"כ.  מתקוע.  משיבין  אין  להן,  אמר 

אין  דמ"ש  צא(,  סימן  )ח"א  בתשובה  הרשב"א 

היה  לא  המלך  דדוד  פירושו,  מתקוע  משיבין 

עושה על פי חכמים שתוקע עצמו בדבר הלכה, 

ודן לעצמו שלא כרצון חכמים אע"פ שהיה לו 

רב בעירו, והביא הדין הנזכר דדינא דאתי דינא 

 ב.  ולכאורה מקום יש בראש לדחות ראיה זו, דהא במסקנא דמילתא שהשיבו לו חכמים שלא היה דוד 
המלך ח"ו תוקע עצמו לדבר הלכה, אם כן נפל פיתא בבירא, ולעולם אפשר לפרש שרק במקום ספק יש לו 
לשאול את רבו. ואפשר דבהא גופא פליגי איסי ורבנן הכא, דלאיסי היה לו לדוד לשאול את רבו גם במקום 
שלא מדמה מילתא למילתא והדין ברור לו, ולרבנן דוקא במקום ספק היה לו לשאול, וכאן בעניין הרכיבה על 
הפרדה לא היה צריך לשאול שהיה לו הדבר ברור. ומסתברא דהלכתא כרבנן, וכמו שהעלנו לקמן כוותייהו 
דשרי לרכב על פרידה, והוא הדין בזה. ועיין בהערות ויוסף דוד על הברכי יוסף שם )הוצאת זכרון אהרן הערה 1( 

ובמה שיבואר לקמן בזה.

קמיה ואית ליה רביה ולא אזיל למשאיל וכו'. 

זה שצריך לשאול את  ומעתה אם נאמר שדין 

מי שגדול ממנו איירי רק כשהוא מסופק בדבר, 

עובדא  עביד  המלך  דוד  שהיה  לומר  רחוק 

ועל  ספק,  במקום  שואל  היה  ולא  בנפשיה 

ודאי,  במקום  גם  נאמר  זה  שדין  לומר  כרחנו 

ניחא שדוד היה מורה לעצמו במקום  והשתא 

איסי  אמר  ואעפ"כ  כלל,  ספק  לו  היה  שלא 

שהיה לו לשאול את רבו. עכ"ד  ב.

שהיא  כל  פלפלת  לפלפל  במחשבה  ועלה   ה( 
כבר  ואזלא  קדמא  פלוגתא  דהאי  ולומר,   

איתא  דהנה  האמוראים.  רבותינו  בדברי 

בברכות )דף ד ע"א(, "לדוד שמרה נפשי כי חסיד 

אני" )תהילים פו, ב(, לוי ורבי יצחק, חד אמר כך 

של  ריבונו  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  דוד  אמר 

עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב 

ישנים עד שלש שעות, ואני חצות לילה אקום 

להודות לך. ואידך, אמר דוד לפני הקדוש ברוך 

הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני, שכל מלכי 

מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם, 

ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא כדי 

מה  כל  אלא  עוד,  ולא  לבעלה.  אשה  לטהר 

ואומר  רבי,  במפיבשת  נמלך  אני  עושה  שאני 

יפה  חייבתי  יפה  דנתי  יפה  רבי,  מפיבשת  לו, 

בושתי.  ולא  טמאתי  יפה  טהרתי  יפה  זכיתי 

ע"כ. ובמאמר זה יש לעיין טובא, חדא, במאי 

פליגי. ועוד, למה נחלקו בזה ולא נמנו ואמרו 

כולהו  ה'  עבד  אדוננו  של  אלו  הנהגות  שכל 

במה  להעיר,  יש  ועוד  נינהו.  דחסידות  מילי 

משתבח דוד המלך לפני קונו באומרו 'ולא עוד 
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אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת 

רבי', הלא חיוב ועיקר הדין הוא, ואדרבא מי 

שלא עושה כן גנאי גדול יש בו, וכמ"ש חז"ל 

לבאר  מ"ש  )שם(  בצל"ח  ועיין  )שם(.  ביבמות 

בזה, דמפיבושת לא היה רבו המובהק. וכיונו 

בנימין  עיני  בספרו  האדר"ת  הגאון  לדבריו 

יהוידע  בן  והרב  כא(,  עמוד  )שם  ברכות  עמ"ס 

רקובסקי  משנתו  שלמה  בספר  ועיין  )שם(. 

אברהם  ברכת  ובספר  ע"ד(,  ו  דף  )שם  בברכות 

ארלנגר )שם(.

הני  נחלקו  גופא  שבזה  יבואר,   ולדרכנו 
שחסידותו  דאמר  דלמאן  רבוותא,   

הטעם  לילה,  בחצות  קם  שהיה  היא  דוד  של 

היתה במה ששאל את  פירש שחסידותו  שלא 

שמחויב  הנזכר  שהדין  לפי  רבו,  מפיבושת 

כשברור  אפילו  הוא  כשפוסק  רבו  את  לשאול 

זו רבותא ומידת  לו הדבר לגמרי, ואם כן אין 

חסידות במה ששואל את רבו, שעושה כהלכה 

במה  היתה  שחסידותו  פירש  שלא  ]ובמה 

שמורה הלכה שידיו מלוכלכות בשפיר ושלייא, 

כבר  שהרי  חסידות,  מידת  אינה  זו  שגם  לפי 

אמרו רבותינו בע"ז )דף יט ע"ב( תלמיד שהגיע 

להוראה ואינו מורה עליו נאמר "ועצומים כל 

הרוגיה" )משלי ז, כו([. מה שאין כן למ"ד שפירש 

רבו  מפיבושת  את  שואל  שהיה  חסידותו  שזו 

לשאול  החיוב  שעיקר  ליה  סבירא  דבר,  בכל 

את רבו הוא דוקא במקום ספק שהוא מסופק 

בדימוי מילתא למילתא, אך אם ברור לו הדבר 

לא מחויב לשאול כלל את רבו, ודוד היה מלך 

יושב על כסא רחמים ומתנהג בחסידות, והיה 

 ג.  עוד יש ליישב ולומר דהחסידות של דוד ששאל את רבו היתה, שהרי אמרו בגמרא בסנהדרין )דף צג ע"ב( 
על דוד שה' עמו שהלכה כמותו בכל מקום, ואף על פי כן היה שואל את רבו בכל דבר. ולפי זה יוקשה מה 
שאמרו בגמרא שהיה מפיבושת מכלים פני דוד בהלכה, וכן מפורש בדברי רש"י בברכות שם )ד"ה מפיבושת( 
שכתב, שפעמים שהיה טועה והוא אומר לו: טעית, ע"כ. והא כיצד? וראיתי בספר נחלי מים גינזבורג בברכות 
)שם( שהביא לפרש בשם ספר עיון מנחם, שמה שכתב רש"י שפעמים שהיה טועה קאי על מפיבושת שהוא 

היה טועה ואומר לדוד, טעית ולא השיב לו דוד כלום, ואף שידע דוד במפיבושת לא החזיר לו דוד כלום. ולכן 
זכה ויצא ממנו כלאב כמבואר בגמרא. והדברים מופלאים. ותשוט האר'ש.

לו  ברור  כשהיה  גם  רבו  מפיבושת  את  שואל 

הדבר. והכי דייק לישנא דקאמר ולא עוד אלא 

'כל' מה שאני עושה אני נמלך במפיבושת רבי, 

והיינו אפילו בדברים הברורים לי  ג.

המלך  שדוד  ראינו  מצאנו  הדיברות  ולכל   ו( 
ודבר.  דבר  ברבו בכל  ומתייעץ  היה שואל   

הבבלי  איסי  שאמר  במה  לעיין  יש  ומעתה 

דאין משיבין מן התקוע, שלדבריו דוד המלך 

שמענו  כאן  והרי  ברבותיו,  מתייעץ  היה  לא 

מידת חסידותו והנהגתו שגם בדברים הברורים 

רבו. שו"ר  היה שואל את מפיבושת  לו תמיד 

זצ"ל  פלאג'י  מהר"ח  הגאון  בזה  העיר  שכבר 

ד(,  )הלכות כלאים פרק ט הלכה  ומלך  בספרו חיים 

וכתב דאעיקרא כמו זר נחשב דיקראו לו לדוד 

תואר זה דתקוע דהיה תוקע עצמו לדבר הלכה, 

על  ע"א(  ד  )דף  בברכות  מ"ש  עם  יכון  לא  דזה 

אני אמר  כי חסיד  נפשי  "לדוד שמרה  הפסוק 

דוד וכו'". וששתי.

לאיסי  חכמים  לו  ענו  בתוספתא  שם   ואיברא 
דוד  "ויעש  לו הרי הוא אומר  ואמרו   

רק  צוהו  אשר  מכל  סר  ולא  ה'  בעיני  הישר 

בדבר אוריה החתי" )מלכים א, טו, ה(. ע"כ. והיינו 

שהכתוב משבח את אדוננו דוד, שלא סר מכל 

על  לרכוב  איסי שאסר  דברי  ולפי  צוהו,  אשר 

פרדה נמצא שסר חלילה. וזו ראיה שאין עליה 

תשובה. ולפי זה נראה שהודה איסי לדבריהם. 

מובא,  ה"ב(  )פ"ח  בכלאים  בירושלמי  ואמנם 

בן  איסי  ]והוא  עקיבא  בן  איסי  להם  שהשיב 

יהודה, עיין פסחים דף קיג ע"ב[ דהפרדה של 



סם כחויב לשסול סת ןבו במל יוןסי סו חאק סי  שחואק כו

ואין  בראשית  ימי  מששת  בריאה  היתה  דוד 

ללמוד ממנה. ועיין בר"ש במסכת כלאים )פ"ח 

מ"א(. והרב חסדי דוד על התוספתא שם )ובדפוס 

דאם  ע"ז,  העיר  ה"ד(  פ"ה  בכלאיים  הוא  שלפני 

איתא דהיה הדבר אסור, לא היו מתקנים לו מן 

השמים דבר דאתו בה לידי תקלה. ע"כ. ועוד 

יש לעיין, שהגם שהיתה מששת ימי בראשית, 

וראיתי  העין.  מראית  משום  אסרוה  לא  אמאי 

וייס  רבי שבתאי  להגאון  זהב  בספר משבצות 

כרם  ספר  בשם  שהביא  נט(  עמוד  )ח"א  נר"ו 

קי(,  עמוד  יג  )כו,  תולדות  פרשת  רבינוביץ  חמד 

שראה  זצ"ל,  שחור  משה  רבי  בשם  שכתב 

בריה  שלכל  שם,  כתוב  שהיה  קדמון  יד  כתב 

ניכר מקום הטבור שבו היתה מחוברת לאמה 

בזמן עיבורה, אבל הבריות הראשונות שנבראו 

טבור,  להם  היה  לא  בראשית  ימי  בששת 

האמור  ולפי  עכ"ד.  ואם.  מאב  נבראו  שלא 

ניחא, דתו לא היו באים על ידיה לידי תקלה, 

שהכל רואים שהיא מין שונה שאין לה טבור 

כשאר הבריות, ונראה שזה הטעם שלא חששו 

למראית העין.

 ז( ולדינא, כתב רבינו ישעיה דטראני הראשון 
בשו"ת הרי"ד )סימן מג( דשרי לרכב על פרדה,   

רבנן  אבל  דאסר,  הוא  בלחוד  הבבלי  דאיסי 

במשנה  מדקתני  מוכח  וכן  ושרו.  עליה  פליגי 

בכלאים )פרק א משנה ו( הסוס והפרד כלאים זה 

בזה, מכלל דפרד גרידא לא הוה כלאים ומותר 

לרכוב עליו. וכ"כ האור זרוע )חלק א, הל' כלאים 

סימן רנח(, וכן מבואר בדברי הרמב"ן בחולין )דף 

לדאיסי  דליתא  שכתב  דאמרינן(,  הא  ד"ה  ע"א  עט 

דאמר )תוספתא כלאים פ"ה( אין רוכבין על פרדה 

דיש  ]והיינו  עכ"ד  בספרי.  כדאיתא  מק"ו, 

כי  פרשת  )דברים  בספרי  מיוחדת  דרשה  גורסים 

כב,  )דברים  "יחדו"  תצא פיסקא רלא( להתיר פרד, 

ולפנינו  שם.  הגר"א  גרסת  וכן  לפרד.  פרט  י(, 

התוספות  כתבו  וכן  לרמך[,  פרט  הגירסא 

בחגיגה )דף ב ע"ב ד"ה לישא שפחה הראשון( שמותר 

יג  )דף  לרכוב על פרדה, וכ"מ בדבריהם בב"ב 

ע"א ד"ה כופין את רבו(. וכן נראה מפירוש הרא"ש 

ק"ו  להאי  שדחה  )שם(  בכלאיים  המשנה  על 

הרא"ש  וכ"כ  ע"ש.  יהודה.  בן  איסי  דאמר 

מנחות  מסכת  בסוף  )מובא  קטנות  בהלכות  להדיא 

הלכות כלאיים סימן ה(, דליתא לדאיסי, דהאי ק"ו 

הבחירה  בבית  המאירי  כתב  וכן  הוא.  פריכא 

דברי  שהביא  לאחר  א(,  עמוד  עט  )דף  בחולין 

התוספתא דאיסי בן יהודה, דמ"מ דברים אלו 

שהזהיר  מי  מעולם  הללו  בזמנים  ראינו  לא 

המיקל  כדעת  לפסוק  שדעתם  ונראה  עליהם, 

חזי מה עמא  פוק  ובכי הא  בלא שום פקפוק, 

דבר. עכ"ד. גם הר"ן על הרי"ף בחולין )דף כז 

דליתא  הרמב"ן,  כדברי  כתב  הרי"ף(  מדפי  ע"ב 

כדאיתא  פרדה  על  לרכוב  ומותר  לדאיסי, 

בספרי. עכ"ד.

 וכן בקודש חזיתי בליקוטי מהרי"ל )סימן ב הובא 
ירושלים  מכון  הוצאת  מנהגים  מהרי"ל  ספר  בסוף   

עמוד תרי( שהתיר לרכב על פרדה, דהא שלמה 

וכ"כ  ע"כ.  לג(.  א,  א  )מלכים,  עליה  רכב  המלך 

מכון  )הוצאת  מנוישטט  מהר"ש  מנהגי  בספר 

התשב"ץ  בשו"ת  גם  קח(.  אות  מד  עמוד  ירושלים 

בפרדות  משתמשים  דאנו  כתב,  ד(  סימן  ב  )חלק 

אף על גב דבירושלמי )כלאים פ"ח ה"ב( ובספרי, 

האי  דמיפרך  מק"ו,  עקיבא  בן  איסי  אסר  קא 

ק"ו. ע"ש. ורבנו עובדיה מברטנורא בפירושו 

א(  משנה  ח  )פרק  כלאים  במסכת  המשנה  על 

דקמן,  קמאי  קשישי  לרבנן  להו  דחזינא  כתב, 

שרוכבין לפניהם על פרדות ואין מוחה בדבר. 

עכ"ד. וכן העלה בשו"ת הרדב"ז )ח"ד סימן כג(, 

דאף על גב דאיכא בירושלמי דאסור לרכוב על 

הפרדה מק"ו, לא קי"ל הכי הואיל ולא הוזכר 

בגמרא שלנו. ע"כ. וכ"כ להתיר בשו"ת הלכות 

סופר  קול  בספר  ויעיין  סח(,  סימן  )ח"ב  קטנות 

לגאון רבי חיים סופר אב"ד מונקאטש בביאורו 

על המשנה בכלאים )שם אות קעה( מ"ש להעיר 

ריקי  חי  עמנואל  רבי  וכ"כ  ואכמ"ל.  ע"ד. 
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משנה  ח  )פרק  כלאים  במסכת  עשיר  הון  בספרו 

א( דאיכא למפסק דלא כירושלמי שאסר לרכב 

בפירוש,  עליו  חולק  דהבבלי  משום  בפרדה, 

שהרי בחולין )דף עט ע"א( שקיל וטרי על היתר 

)עיין  הלכתא  והכי  יחד,  פרדות  שני  הנהגת 

ברמב"ם הלכות כלאים פ"ט ה"ו, ובשו"ע יו"ד סימן רצז 

ב, ס"ט(, מכלל דפרדה בפני עצמה הוא דשרי. 

)יו"ד  ע"כ. וכן בקודש חזיתי להרב ברכי יוסף 

חבל  פוסקים  להקת  שהביא  יג(,  אות  רצז  סימן 

נביאים שפסקו שמותר לרכוב על פרדה. ועיין 

מ"ש  פה(  עמוד  ע"ב  ב  )דף  בחגיגה  סופר  בחתם 

ע"ד התוספות הנ"ל.

 ח( כל קבל דנא ראיתי להרשב"א )ח"ג סימן רכו( 
שבתוך לשונו הזכיר מדברי איסי בן יהודה,   

המדקדק  ואולם  כן.  שסובר  נראה  ולפו"ר 

בדבריו יראה שאין ראיה שפסק להלכה לאסור 

הרשב"א  מדברי  ואדרבא  פרדה ד.  על  רכיבה 

כל  שהסביר  תצא(  סימן  א  )חלק  אחרת  בתשובה 

שדעתו  נראה  ורבנן,  יהודה  בן  איסי  דברי 

רבנן שהשיבוהו כהוגן.  נוטה שהעיקר כדברי 

ע"ש.  דבריהם.  על  יהודה  בן  איסי  ענה  ולא 

ומעתה כיון שרוב רבוותא קדמאי סבירא ליה 

דשרי לרכב על פרדה כן העיקר להלכה, ועיין 

בערוך השולחן )יורה דעה סימן רצז סעיף כה השני(, 

דס"ל  וכתב  סיים  בתחילה  בזה  שהנדז  שהגם 

לרכוב  לאסור  שדעתו  וכתבו  הללו  הרשב"א  בדברי  תלי  דמיתלא  מהאחרונים  לכמה  שראיתי  יען   ד.  
בפרידה, וגרירי בתריה, ולא כן אנכי עמדי, דלענ"ד נראה שאין ראיה כלל מדברי הרשב"א, ואפרש שיחתי, 
דהנה זה לשון הרשב"א בתשובה )ח"ג סימן רכו(, אמרת: שאמר אליכם הרב רבי יהונתן הצרפתי: דאסור ללבוש 
בגד של צמר על חלוק של פשתן, משום חשש כלאים, אלא א"כ מפסיק ביניהם בגד אחד שאינו של צמר 
ושל פשתים, ושאלת ממני, להודיעך בזה דעתי הלכה למעשה. תשובה: הלכה למעשה, כך נהגו כל ישראל, 
שזה בפני עצמו וזה בפני עצמו, מותר, ואפילו מחוברין בתכיפה אחת, מותר. וקאמרן בתוספתא כלאים פרק 
אחרון: אסור לרכוב על הפרדה מק"ו, ומה כלאי בגדים, שזה בפני עצמו וזה בפני עצמו, מותר, ונתערבו, 
אסור, כלאי בהמה, שזה בפני עצמו וזה בפני עצמו, אסורין, נתערבו, לא כל שכן. וזה ברור ופשוט. עכד"ק. 
והמדקדק בדבריו עיניו תחזנה מישרים שלא זכר רבנו הרשב"א להאי תוספתא אלא כדי להביא ראיה דכלאי 
בגדים זה בפני עצמו וזה בפני עצמו מותר, שעל זה דן שם. והזכיר את הק"ו שאמר איסי בן יהודה, דבדין 
כלאי בגדים גם רבנן מודים שזה בפני עצמו וזה בפני עצמו מותר. ומה שהזכיר תחילת התוספתא דאסור 
לרכוב על הפרדה מק"ו הן הן דברי איסי בן יהודה הנזכרים, וכדי שיתבאר הנושא שדנו עליו ק"ו צדיק עתק 

תחילת דברי התוספתא בזה, ולא פסק דאסור לרכב על פרידה. וכנלע"ד. ותו לא מידי.  

פליגי  וחכמים  הוא  יחידאה  דאיסי  להפוסקים 

עליה. ע"כ.

בספרו  פלאג'י  חיים  רבי  להגאון  ראיתי   שוב 
חיים ומלך על הרמב"ם )הלכות כלאים פרק   

בירושלמי  ראיתי  וכתב,  בזה  שדן  ד(  הלכה  ט 

והביאו הרא"ש בהל' כלאים דאסור לרכוב על 

את  והרכבתם  דכתיב  מקרא  והקשה  הפרדה, 

מן  למדין  אין  ותירץ  הפרדה,  על  בני  שלמה 

התקוע. והרשב"א בח"א סי' תצ"ג כתב דדוד 

יפלא  ובעיני  הלכה.  לדבר  עצמו  תוקע  המלך 

בליקוטים  ז"ל  מהרי"ל  במנהגי  שראיתי  מה 

)שם( דכתב דמותר לישראל לרכוב על הפרדה 

ואין בה איסור כלאים, והוא היפך כל האמור 

וכו'. עכ"ד. ושנה דבריו בספרו רוח חיים )יו"ד 

עניא אמינא,  אנא  ואחר המחי"ר  ב(.  אות  ב  רצז 

דליתא  שם  להדיא  כתב  עצמו  הרא"ש  הלא 

שם  הלא  שזכר  הרשב"א  דברי  וגם  לדאיסי, 

יהודה  הביא תשובת החכמים שענו לאיסי בן 

עצמו  תוקע  דוד  היה  לא  שבודאי  מקרא 

יש  ומעתה  איסי.  דברי  נדחו  כן  ואם  להלכה. 

מהרי"ל,  ע"ד  שהתפלא  פליאתו  על  להתפלא 

ישעיה  רבנו  דעת  דהלא  ניחא,  ולהאמור 

בב'  והתוספות  והרמב"ן  זרוע  והאור  הראשון 

מקומות, והרא"ש, והמאירי, והר"ן, ומהרי"ל, 

בתשובה,  והרדב"ז  מברטנורא,  עובדיה  ורבנו 



סם כחויב לשסול סת ןבו במל יוןסי סו חאק סי  שחואק כח

כולהו  ועוד,  החיד"א  והגאון  עשיר  הון  והרב 

סבירא להו דשרי לרכב על פרדה. ולא זכר ש'ר 

מכל הני רבוותא. ולכן נראה עיקר להתיר לרכב 

על הפרדה.

)סימן  גאנצפריד  שו"ע  בקיצור  שראיתי   והגם 
קעה סעיף ו( שהביא דיש אומרים דאפילו   

טהור  שמקורו  וציין  כלאים.  הוי  אחד  בפרד 

השלחן  במסגרת  עליו  תפס  כבר  בירושלמי. 

)שם אות ז( שהעיקר להתיר בזה, ושכ"נ מדברי 

ועיין  ע"ש.  ט(.  סעיף  השני  רצז  סימן  )יו"ד  השו"ע 

עמוד  ו  סימן  )יבמות  חברוני  משה  משאת  בספר 

)חט"ז סימן כב אות א(,  32(, ובשו"ת ציץ אליעזר 

קיד(,  סימן  )כלאים  שלזינגר  יחיאל  מטה  ובספר 

בהמה  כלאי  כט,  )כרך  תלמודית  ובאנציקלופדיה 

סימן  בהמה  כלאי  )הלכות  יוסף  ובילקוט  תעח(,  טור 

מצאתי  שוב  כתבתי.  והנלע"ד  יג(.  סעיף  רצז 

בלשון התוספתא בבבא מציעא )פרק ז הלכה ה(, 

השכיר לו חמור לא יושיבנו על הפרד, פרד לא 

יושיבנו על הסוס, משום שמשנה ממה שהתנהו 

על  ברכיבה  איסור  שום  שאין  חזינן  בתחילה. 

הפרדה.

 ט( ועתה אלכה נא ואשובה לי אל נידון דידן, 
בדברים  גם  רבו  את  לשאול  מחוייב  אם   

פלוגתא  דהוא  הבאנו  כבר  והנה  לו.  הברורים 

החדש,  מן  להביא  מצוה  ועתה  דרבוותא. 

)דף ד עמוד א( שכתב,  שראיתי למאירי בברכות 

במקום  להוראה,  שהגיע  פי  על  אף  דתלמיד 

כמו  רבו  ברשות  אלא  יורה  לא  מיהא  רבו 

לו,  ברורים  הדברים  ואם  בסנהדרין,  שיתבאר 

כך  ברבו,  ימלך  דעתו  שגלה  שאחר  לו  ראוי 

וכיוצא בזה. ע"כ.  וכך חייבתי  זכיתי  דנתי כך 

להוראה  שהגיע  דתלמיד  מדבריו  ומשמע 

לשאול  חיוב  אין  לו  הברורים  בדברים  ופוסק 

את רבו אלא רק ראוי לו להמלך ברבו, וכמידת 

חסידותו של דוד המלך. וכן מבואר עוד במאירי 

בסנהדרין )דף ז עמוד ב( שכתב, לעולם אל יכניס 

דיין עצמו לדין אא"כ הדין ברור לו. ובמסכת 

יבמות )דף קט ע"ב( אמרו "רע ירוע כי ערב זר" 

ואינו  רעה תבוא לדיין 'המסתפק' באיזה דבר 

קדשו  ששפתי  הרי  ע"כ.  ממנו.  לגדול  שואלו 

ברור מללו שעיקר הקפידא על דיין המסתפק 

קט  )דף  ביבמות  המאירי  עוד  פירש  וכן  בדבר. 

עמוד ב( וכתב, דכל שיש אצלו רב או חכם שהוא 

יכול לברר עמו 'ספיקותיו' והוא נשען בבינתו 

ומדמי מילתא למילתא ומורה מתוך סברותיו, 

וראוי לגעור בו הרבה  זה בקללת חכמים  הרי 

וכבר  עכ"ד.  עליו.  הוראה  אימת  שאין  כמי 

הבאנו לעיל שכן דעת רבנו ירוחם ושכן נראה 

מבואר בשלחן ערוך, הבט ימין וראה.

ממ"ש  לזה  ראיה  להביא  עוד  יש   ולכאורה 
נד(  סימן  ד  )חלק  בתשובה  הרדב"ז   

והביאו הכנה"ג )חו"מ סימן י הגה"ט אות א(, שכתב, 

ולענין הדיין שנסתפק לו הדין מאי תקנתיה, ילך 

אצל חכמים אחרים, ועל ידי שישא ויתן יתברר 

אחר  ילכו  מחלוקת  ביניהם  נפל  ואם  ספקו, 

הרוב, ואם נסתפקו כולם יראה לי שיכריחו את 

בעלי הדין לקבל פשרה, שזהו מכלל דין תורה, 

שנאמר ועשית הישר והטוב )דברים ו, יח(. עכ"ד. 

ג' שלבים לדיין המסתפק בדין,  הרי לנו שיש 

בתחילה ילך אצל חכמים ויפלפל עימהם, ואם 

לא יגיעו לעמק השווה ילכו אחרי הרוב, ואם 

]ועל  פשרה  יעשו  הספק,  בית  אל  כולם  באו 

רבי  להגאון  המשפט  דבר  בספר  פירש  זה  פי 

י אות ב(, דזה  )חו"מ סימן  מנחם מרדכי מאיזמיר 

הוו  א(  משנה  א  )פרק  באבות  התנא  שאמר  מה 

 - תסתפקו  ואם  הדין,  בתחילת   - בדין  מתונין 

והעמידו תלמידים הרבה - שידונו עם תלמידים 

רבים בזה, ואם עדיין כולם נכנסו לבית הספק, 

הקרובה  פשרה  היינו   - לתורה  סייג  ועשו  אזי 

לדין שהיא כסייג לתורה[. ולכאורה יש לעיין 

היאך היתה העלמ'ה מעיני קדשו של הרדב"ז 

שלא כתב שילך להימלך ברבו או במי שגדול 

ממנו, אלא כתב שילך לדון עם חכמים אחרים, 



כטאהבת חיים

את  החכמים  לברר  שיכולים  דמאחר  ומבואר, 

את  לשאול  להם  מטרחינן  לא  ביניהם  הדין 

א"צ  הדין  ברור  דכאשר  מהם,  הגדול  החכם 

להמלך במי שגדול הימנו. ומ"מ יש לעיין במה 

את  יכריחו  כולם  הסתפקו  שאם  ואמר  שסיים 

בעלי הדין לפשרה, ולמה לא זכר ש'ר מעניין 

זה שישאלו את הגדול מהם בחכמה. ואפשר, 

שהלכו  מה  כן  גם  נכלל  אלו  דבריו  דבסוף 

לגדול, שהרי כתב ואם נסתפקו 'כולם', ובכלל 

מהם,  הגדולים  החכמים  גם  נכללים  כולם 

אז  לשאול  מי  את  ואין  הסתפקו  הם  גם  שאם 

יעשו פשרה.

 ולפי זה יעלה ויבא הדין, דכל שיכול לברר את 
או  מקשיבים  חברים  עם  יחד  הדין   

תלמידים, אינו מחויב לשאול את רבו, דעל ידי 

אלו החברים והתלמידים יתברר הדין לאמיתה 

ז  )דף  בתענית  חנינא  רבי  וכמאמר  תורה,  של 

יותר  ומחבירי  מרבותי  למדתי  הרבה  א(,  עמוד 

ותשועה  מכולן.  יותר  ומתלמידי  מרבותי, 

ברוב יועץ. וזו היא דרכה של תורה, וכדתניא 

ו' דאבות( במ"ח המעלות שהתורה נקנית  )בפרק 

החברים.  ודיבוק  התלמידים  פלפול  בהם, 

דוד  יוסף  רבי  להגאון  דוד  בית  בשו"ת  ועיין 

מסלוניקי )חלק ב חושן משפט סוף סימן צא דף צב ע"ב 

הרב  מפי  ושמעתי  שנים(, שכתב,  כמה  אחרי  ד"ה 

הגדול מורנו הרב רבי יוסף קובו ז"ל, שקבלה 

חיים  רבי  ]הוא  שמהרח"ש  שבמקום  בידינו 

שבתאי מסלוניקי[ חולק על מהר"א די בוטון 

יש לדון כמהרח"ש, שקבלה בידינו שמהרח"ש 

היה עושה פסקיו בפלפול החברים והתלמידים 

כדי שיצא הדין מלובן ומבורר. ע"ש. וכן הביא 

דבר  בשו"ת  אמאריליו  משה  חיים  רבי  הגאון 

כתב  ד"ה  ע"א  כח  דף  כג  סימן  ריש  חו"מ  )ח"ב  משה 

הרב(. ודון מינה ואוקי באתרין.

בקודש חזיתי להגאון רבי חיים דוד הלוי   וכן 
הרמב"ם  על  המשפט  דבר  בספר  זצ"ל   

שהעלה  א(,  אות  ח  הלכה  כ  פרק  סנהדרין  )הלכות 

לדינא שגם בדימוי מילתא למילתא אם אמנם 

להמלך  לחייבו  שאין  ודאי  בכל,  הוא  דומה 

הרמב"ם,  מלשון  כן  ודייק  שבעירו.  בחכם 

ע"ש. והוסיף וכתב, דגם מה שכתב מרן הב"י 

)יו"ד סימן מב אות ד( מהירושלמי נדה )פרק ב הלכה 

ז(, שאמר רבי חנינא ייתי עלי אם לא כל מעשה 

אותו  שמעתי  לא  אם  מוציא  שהייתי  ומעשה 

שלש  ולמעשה  ראשי,  כשערות  להלכה  מרבי 

אלא  רבי  קומי  אתא  לא  עובדא  והך  פעמים, 

תרין זמנין, בגין כן צרפתיכון. וכתב ע"ז מרן 

יוסף, דמכאן יש ללמוד כמה יש ליזהר  הבית 

מלהורות בדבר שאינו ברור לו מאד, עד שיצרף 

)יו"ד  עמו חכמי העיר. ע"כ. והחיד"א בברכ"י 

עם  להמלך  חיוב  יש  אם  דן  ז(   - ו  אות  רמב  סימן 

הוא  פשוט  פנים  כל  על  ע"ש.  העיר.  חכמי 

דבדבר שברור לו מאד אינו חייב לצרף ואף לא 

להמלך. עכ"ד.

 י( ועתה הבא נבא לברר בסייעתא דשמייא, אם 
הדין הזה שחיב להמלך במי שגדול הימנו,   

הוראה  מורה  לכל  גם  או  לדיין,  דוקא  הוא 

ולפום  דעה.  ויורה  חיים  אורח  בעניני  המורה 

משפט  חושן  בעניני  דדוקא  נראה  ריהטא 

הרוצה  ישמעאל,  רבי  וכמאמר  הסבוכים, 

שיחכים יעסוק בדיני ממונות שאין לך מקצוע 

)בבא  הנובע  כמעיין  והן  מהן  יותר  בתורה 

להיכשל,  יכול  שבנקל  ב(,  עמוד  קעה  דף  בתרא 

והן בדימוי מילתא למילתא  ידיעה  הן מחוסר 

במי  להמלך  יש  בהם  דוקא  כתיקונו,  שלא 

יכול  ממונות  שבדיני  גם  מה  הימנו,  שגדול 

החולקים.  כסברת  לי  קים  לומר  המוחזק 

וכיוצא בזה כתב להזהיר מרן הראש"ל הגר"ע 

)ח"א דברי פתיחה  יביע אומר  יוסף זצ"ל בשו"ת 

אורח חיים דברי פתיחה אות יא( דביותר יש להזהיר 

הרבה  ולבדוק  לחפש  ממונות  בדיני  הדן  את 

שני  סברת  פי  על  שהרי  האחרונים,  בספרי 

פוסקים המזכין את הנתבע מצי המחזיק לומר 
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פוסקים  מאה  ישנם  אפילו  כסברתם,  לי  קים 

המחייבים, וכמ"ש בגט פשוט בכללים שבסוף 

)חושן  הגדולה  הכנסת  כתב  וכן  ב(,  )כלל  הספר 

משפט סימן כה כללי הקים לי אות ג( בשם מהריב"ל 

ומהר"א די בוטון ומשפט צדק ומהר"ש חיון, 

דעלמא  סוגיין  דהכי  הגדולה,  הכנסת  וסיים 

פוסקים  כשני  לי  קים  למימר  מצי  דהמוחזק 

אף על פי שכל גדולי ישראל חולקים עליהם. 

ובכלל  רבים.  אחרונים  עוד  כתבו  וכן  ע"ש. 

זו נמי כשעוסק בעניני גיטין שהזהירו  אזהרה 

מי  דכל  ע"א(  יג  )דף  בקידושין  ואמרו  חז"ל 

עימהם,  עסק  לו  יהיה  אל  בגיטין  בקי  שאינו 

ובטעות אחת קטנה יכולה לצאת תקלה נוראה, 

הראש"ל  מרן  להזהיר  בזה  גם  שכתב  וכמו 

הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר )חלק ג אבן 

ו( בעניני שמות הגיטין. ע"ש.  העזר סימן כג אות 

אך בעניני אורח חיים ויורה דעה הקלים יותר, 

כשמדמה  גם  עצמו  סברות  על  לסמוך  יכול 

מילתא למילתא, והולך על פי כללי ההוראה, 

בכל  ממנו  שגדול  מי  את  לשאול  מחויב  ולא 

פסק ופסק.

 ואם כנים אנו בזה, אתי שפיר מה שיש להעיר 
רמב  סימן  דעה  )יורה  בהגה  הרמ"א  מדברי   

עד  להורות  לאדם  שאין  שפסק,  לא(  סעיף 

אף  בעיר,  ממנו  גדול  יש  אם  שנה  ארבעים 

בן  שכשהוא  ומשמע  ע"כ.  רבו.  שאינו  פי  על 

גדול  שיש  פי  על  אף  להורות  יכול  ארבעים 

ממנו בעיר. והלא בחושן משפט סתם השלחן 

ולא תלה  וכתב שמחויב להימלך ברבו,  ערוך 

הדבר בגיל, ומשמע שגם אם הדיין לאחר גיל 

העיר  וכן  ברבו.  להמלך  הוא  צריך  ארבעים 

עמק  עת  בכתב  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י 

הלכה אסיא )חלק א עמוד 132(. ע"ש דבריו. ולפי 

האמור ניחא, שדוקא בעניני חושן משפט צריך 

כתב  ולכן  בחכמה,  ממנו  הגדול  עם  להתייעץ 

לא  אך  הדיין,  על  להזהיר  ערוך  בשולחן  כן 

בשאר עניני איסור והיתר.

 יא( ועינא דשפיר חזי לבעל העיטור ח"א )ד"ב 
)ע"ז  בירורין( שכתב, דהא דאמרינן  דיני  ע"ב   

תלמיד  זה  הפילה,  חללים  רבים  כי  ע"ב(  יט  דף 

עד  כמה  ועד  וכו'  ומורה  להוראה  הגיע  שלא 

ארבעים שנה, היינו דוקא לענין הוראת איסור 

והיתר, אבל בדיני ממונות מבן י"ג שנה כשר 

לדון. ע"ש. וכן פסק מרן השולחן ערוך )חושן 

ראוי  שאינו  אומרים  דיש  ג(  סעיף  ז  סימן  משפט 

לדון אלא מבן י"ח ומעלה והביא שתי שערות, 

ואפילו לא הביא  ומעלה כשר  י"ג  וי"א דמבן 

יעקב  שבות  הגאון  וכ"כ  ע"כ.  שערות.  שתי 

)חלק א סימן קמ(, והביא דבריו הרב פתחי תשובה 

)יורה דעה סימן רמב ס"ק טז(, דמה שפסק הרמ"א 

דוקא  שנה  ארבעים  עד  להורות  לאדם  שאין 

לדין  מותר  אבל  קאמר,  והיתר  איסור  הוראות 

עכ"ד.  לארבעים.  הגיע  שלא  אף  ממונות  דיני 

דדיני  ראיה  להביא  אין  הדברים  מאלו  והנה 

חושן משפט קלים יותר, דהטעם שיש להתיר 

למנות דיין פחות מגיל ארבעים אין זה מחמת 

אלא  העזר,  ואבן  משפט  חשון  דיני  קלות 

מחוייב  שהדיין  השו"ע  פסק  שכבר  שמאחר 

אין  תו  הימנו,  מי שגדול  את  ולשאול  להמלך 

שהחמרת  שהחומרא  ונמצא  לתקלה.  לחוש 

עליו בתחילה להמלך ברבו, הקלת עליו בסופו 

שגם בן י"ג הבקי בהלכות כשר לדון. משא"כ 

במי  להמלך  צריך  שלא  והיתר  איסור  בעניני 

גדר  בזה  שפוסק,  הוראה  בכל  הימנו  שגדול 

בעדו הרמ"א שלא יורה עד גיל ארבעים במקום 

שיש מי שגדול הימנו. וכדברים האלו כתב על 

)חלק ד  יביע אומר  הנ"ל בשו"ת  דברי העיטור 

חושן משפט סימן א אות ה(, דאפשר דה"ט, משום 

יעזורו  רעהו  ואיש את  דדיני ממונות בשלשה 

משא"כ  דהלכתא,  אליבא  שמעתתא  לאסוקי 

והוא  יחידי,  דן  שהוא  והיתר  איסור  בהוראת 

ישיבנו. עכ"ד. שו"ר שכדברי בעל  ומי  באחד 

העיטור מבואר גם בשו"ת הרדב"ז )חלק ו סימן ב 

אלפים קמז(, דלא בעינן הגיע לכלל הוראה לכלל 

שנים אלא כשבא להורות בהיתר ואיסור ופסול 



לאאהבת חיים

סומכין  נמצא  יטעה  שאם  וטהור  טמא  וכשר 

עליו, אבל לדון דיני ממונות לא חיישינן, דאם 

בפוסקים  הכתוב  בדבר  או  משנה  בדבר  טעה 

מביתו.  הדעת משלם  טעה בשקול  ואם  חוזר, 

דלא  לשבח  טעם  מצאנו  בדבריו  וגם  עכ"ד. 

בעינן בדיין שיגיע לכלל שנים.

 יב( ואגב גררא יש לנו לעיין מפני מה לא זכר 
ש'ר מרן השלוחן ערוך לדין זה שלא יורה   

עד ארבעים שנה במקום שיש גדול ממנו, והלא 

סעיף  רמב  סימן  )יו"ד  יוסף  בבית  והנה  הוא.  דבר 

מפרשים  והרמב"ם  שהרי"ף  דאפשר  כתב,  יג( 

עד  ע"ב(  כב  )דף  בסוטה  בגמרא  שאמרו  דמה 

ועד  להוראה,  אהגיע  שנין,  ארבעין  עד  כמה 

כמה רשאי לעכב עצמו מלהורות, וקאמר דעד 

אינו  ואילך  ומשם  לעכב,  רשאי  שנה  ארבעים 

עמוד  ה  )דף  בע"ז  הרי"ף  וזה מה שכתב  רשאי. 

לומר  ב מדפי הרי"ף( עד כמה עד ארבעין שנין, 

דעד אותו זמן הוא רשאי לעכב עצמו מלהורות 

זו  הלכה  השמיט  והרמב"ם  לא.  מכן  ויותר 

לגמרי, לפי שבדורו רבו הקופצין להורות קודם 

ת"ת  מהלכות  )בפ"ה  תגר  עליהם  שקרא  כמו  זמן 

ה"ד(, ולא הוצרך לכתוב עד כמה רשאי לעכב 

עצמו להורות משהגיע להוראה, דהלואי שלא 

יקדימו להורות קודם שיגיעו להוראה, כל שכן 

נמי  אי  שיגיעו.  אחר  מלהורות  יתעכבו  שלא 

משום דבזמן דורו רבו הקופצים להורות קודם 

לעכב  רשאי  אינו  להוראה  שהגיע  מי  זמנן, 

עצמו כלל מלהורות פן יקדמנו מי שלא הגיע 

להוראה. ע"כ. ושנה דבריו בכס"מ )פ"ה מהלכות 

אבקת  בשו"ת  דבריו  ושילש  ה"ג(,  תורה  תלמוד 

רוכל )סימן רא( וכתב, דעל פי זה מותר להורות 

להעמיד  פשוט  המנהג  ושכן  שנים,  מ'  קודם 

בחורים שהגיעו להוראה לדון ולהורות. עכ"ד. 

ועיין  זה.  דין  ערוך  גם בשולחן  לא פסק  ולכן 

שהביא  ה(  אות  י  סימן  משפט  )חושן  יוסף  בברכי 

ירוחם  רבינו  מדברי  יוסף  הבית  לדברי  סעד 

)חלק אדם נתיב א חלק ד(.

יוסף  ברכי  דהרב  ראיתי  חמותי  בזה   ובהיותי 
הרב  לתשובת  עתק  צדיק  ו(  אות  )שם   

שבות יעקב )ח"א סימן קמ( הנזכרת שנסמך והולך 

דבודאי  ומסיק,  הנזכרים,  העיטור  בעל  ע"ד 

מדינא מותר לדון דיני ממונות אף שלא הגיע 

קאמר  והיתר  איסור  הוראת  דדוקא  לארבעים, 

להחמיר  ראוי  יחידי  לדון  מקום  ומכל  בש"ס, 

ממנו  גדול  שאין  לא  אם  שנים  ארבעים  עד 

בעיר, משא"כ להצטרף לג' ודאי דלא גרע מג' 

הדיוטות. עכ"ד. והנך רואה בעיניך, דאין לחוש 

למנות ולהתמנות לדיין פחות מגיל ארבעים גם 

תלתא  במותב  דיושב  היכא  כל  אשכנז,  לבני 

כחדא דבי דינא, אך לא ידון יחידי. וכן מבואר 

כשר  י"ג  דמבן  רפ(  סימן  )ח"א  המבי"ט  בדברי 

לאצטרופי בחד מגו תלתא, ואולם לחודיה לא, 

דהא אמרינן ועד כמה עד ארבעים, והיינו לדון 

יחידי. ע"ש. והיינו שכשדן יחידי צריך שיהיה 

בן ארבעים. ואין נראה כן דעת מרן השו"ע, דלא 

זכר כלל להאי דינא שיהיה המורה הוראה בגיל 

ג(  סעיף  ז  סימן  )חו"מ  דיין  גבי  ואדרבא  ארבעים, 

סתם וכתב די"א שיכול לדון מבן י"ח או אפילו 

מבן י"ג, ולא חילק בין אם דן יחידי או מצטרף 

שביאר  מה  הבאנו  וכבר  תלתא.  מגו  בחדא 

הסוגיא  פירשו  והרמב"ם  דהרי"ף  יוסף  בבית 

שלא  הוראה  המורה  יכול  שנין  ארבעין  דעד 

להורות, ואין דין זה שייך בדורות האחרונים. 

ומהשתא תו לדעת מרן השו"ע אין לחוש כלל 

כשהוא  דיין  שכן  וכל  הוראה  מורה  למנות 

תמ'ה  תמ'ה  ומעתה  ארבעים.  מגיל  פחות 

שסיים  שם  בברכ"י  חיד"א  הרב  ע"ד  אקרא 

מגיל  פחות  יחידי  לדון  דינא,  ולענין  וכתב, 

ארבעים הטיב אשר דבר הרב הנזכר להחמיר. 

עכ"ד. והלא אנן אזלינן בתר פסקי מרן השו"ע 

שנראה מדבריו שלא חשש לזה כלל. וכן נראה 

עוד מדברי קדשו בשו"ת אבקת רוכל )סימן רא(, 

דאשתפיך חמימיה על אותם חכמים שנתקבצו 

שנה  לארבעים  הגיע  שלא  חכם  ששום  ונידו 

עליהם  וכתב  ולהורות,  לדון  רשאי  יהא  לא 
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דמאחר ששלשת עמודי עולם הרי"ף והרמב"ם 

והרא"ש מסכימים לדעת אחת להתיר בזה, הרי 

ומי הוא  ופסוק בלי שום גמגום,  זה ברור  דין 

אשר לא יכוף ראשו לדבריהם שכל מי שהגיע 

יורה  שנה  לארבעים  הגיע  לא  אפילו  להוראה 

יורה ידין ידין. וכן כתב הטור )חו"מ סימן יז( וכן 

הכריע רבנו ירוחם )במישרים נ"א ח"א דף ח ע"ב(, 

דיני  לדון  כשר  ומעלה  י"ח  דמבן  בהדיא  הרי 

ממונות לדברי הכל 'אפילו ביחיד' מומחה אם 

הוא מפולפל ובקי בחדרי תורה, ולא חילקו בין 

יש שם גדול ממנו לאין שם גדול ממנו, וכל מי 

שהגיע להוראה בחכמתו אעפ"י שאינו אלא בן 

י"ח שנים יורה יורה ידין ידין, וכל המעכב על 

ידו מעכב אותו מלעשות מצות עשה מן התורה 

עמיתך  תשפוט  בצדק  דכתיב  חבירו  את  לדון 

)ויקרא יט, טו(, ומה שגזרו נידוי על זה במחילה 

מכבודם עוברים על דברי תורה ואסור לשמוע 

להם. עכת"ד. הרי שפתי מרן ברור מיללו, דאין 

הדיין  או  הוראה  המורה  שיהיה  כלל  לחוש 

בגיל ארבעים, וגם ביחיד פחות מגיל ארבעים 

יכול לדון ולהורות לשעה ולדורות. ובלי ספק 

אשר  מרן  לשון  חיד"א  הרב  רואה  היה  אילו 

מפיו לפידים יהלכו, שאין שום מקום להחמיר 

הוראה,  ומורה  לדיין  י"ח  בן  בחור  מלמנות 

כמה  שמצאנו  ]והגם  להחמיר  חושש  היה  לא 

מרן  מתשובת  חיד"א  הרב  שהזכיר  פעמים 

באבקת רוכל מכתב יד )עיין לדוגמא בברכי יוסף יו"ד 

נראה שלא  וס"ק כו(, מכל מקום  י  סימן שלא ס"ק 

ראה את כל תשובות אבקת רוכל, וכיוצ"ב כתב 

הגאון רבי ציון בוארון במשמרת המועד )עמוד נ 

בהערה( ע"ש[. וכן דעת מהרשד"ם )חו"מ סימן א( 

ומהר"י קורקוס בתשובת אבקת רוכל )סימן ר(, 

גיל ארבעים.  קודם  ולהורות  לדון  דאין לחוש 

ושלשת הגיבורים המה הלכו בדרך אחת, בדרך 

הישרה שיבור לו האדם.

הרמב"ם  השמטת  אודות  אדבר  רגע  עוד   יג( 
גיל  קודם  יורה  שלא  דגמרא  לדינא   

ארבעים. וצופה הייתי לרבנו הרדב"ז )ח"ו סימן 

ב' אלפים קמז( שעמד לבאר דבר השמיט'ה הזו, 

אף  ולכן  ספרים,  מתוך  מורים  שהיום  משום 

אבל  להורות,  מותר  שנה  ארבעים  גיל  קודם 

אין  השמועה  מתוך  מורים  שהיו  חז"ל  בזמן 

וכ"כ  עכ"ד.  ארבעים.  גיל  אחרי  אלא  להורות 

דספרי  זה  דבזמננו  הנזכר,  מהרשד"ם  בשו"ת 

הפוסקים הם המורים והמלמדים לא נאמר דין 

משנה  לחם  הרב  תלמידו  וכ"כ  שנה.  דמ'  זה 

)הלכות ת"ת פ"ה ה"ד(. והגם שהרב חיד"א בברכי 

יוסף )חו"מ סימן י אות ו( הבי"ד מהרשד"ם, וכתב 

עליו דבר ביתיה דמהרשד"ם הוא מהר"ש חיון 

בביאורו כתב, דאין נראה כן מהפוסקים. ע"ש. 

אחר המחי"ר הלא שלשת הראשים ראשי בני 

משנה  והלחם  ומהרשד"ם  הרדב"ז  ישראל 

כן בדעת הרמב"ם.  וביחוד שביארו  כן.  פסקו 

החיד"א  שהזכיר  חיון  המהר"ש  ]והנה  ע"ש. 

בספרו  הוא  מהרשד"ם  זקנו  מור  על  שהעיר 

יראה  שם  והמעיין  י(,  סו"ס  )חו"מ  שמואל  בני 

שכתב כן להעיר ע"ד מהרשד"ם ומרן השו"ע 

ודיין  הוראה  למורה  למנות  שאפשר  שפסקו 

כתב  זה  ועל  ארבעים,  מגיל  פחות  שהוא  מי 

השמיטו  דלא  כן  נראה  לא  הפוסקים  דמדברי 

דין זה. ומאחר שכבר התבאר לנו שאין כן דעת 

הרמב"ם הרי"ף והרא"ש ומרן השו"ע ועוד, תו 

אין לחוש לזה כלל. וביחוד שהרב בני שמואל 

בזה  וכמ"ש  משנה,  הלחם  של  תלמידו  הוא 

הגאון הראשון לציון הגרי"צ יוסף נר"ו בספר 

ורביה  רביה,  וא"כ  תקפו(,  עמוד  )ח"א  יצחק  עין 

כתלמיד  הלכה  ואין  שיטה,  בחד  אזלו  דרביה 

במקום הרב. ועיין מדרש שכל טוב )בובר פרשת 

בשלח פרק טז(. ודו"ק[.

 ועל פי האמור כתב מרן הראש"ל הגר"ע יוסף 
סי'  חו"מ  )ח"ד  אומר  יביע  בשו"ת  זצ"ל   

הלכה  שמא  להקל,  ס"ס  כאן  דיש  ד(  אות  א 

כמ"ש מרן אליבא דהרי"ף והרמב"ם והרא"ש 

להוראה  שהגיע  כל  התלמוד  בזמן  שאפילו 
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שאמרו  דמה  שנה,  לארבעים  שיגיע  א"צ 

יכול  כמה  עד  היינו  שנין  ארבעין  עד  בגמרא 

להתעכב במורה הוראה שלא להורות, ואת"ל 

)עיין  כן  פירשו  שלא  האחרים  כהראשונים 

בתוספות סוטה דף כב ע"ב ד"ה ועד כמה(, שמא הלכה 

כהרדב"ז ומהרשד"ם דבזה"ז לכ"ע אין הגבלה 

של מ' שנה הואיל ורוב ככל ההוראות יוצאות 

מפי ספרים. וכן פשטה ההוראה, ומנהג ישראל 

להגאון  ומשפט  צדקה  בשו"ת  ועיין  תורה ה. 

רבי צדקה חוצין )חו"מ סימן א(. ויש להשיב ע"ד. 

ואכמ"ל.

מילתא,  האי  בבירור  ונשובה  ראש  נתנה   יד( 
והיתר צריך לשאול  אם גם בעניני איסור   

המאירי  מדברי  והנה  ממנו.  שגדול  מי  את 

הקפידא  שעיקר  משמע  ע"ב(  ז  )דף  סנהדרין 

דבמסכת  שכתב,  בדבר,  המסתפק  דיין  על 

זר,  כי ערב  ירוע  )דף קט ע"ב( אמרו, רע  יבמות 

ואינו  'לדיין' המסתפק באיזה דבר  רעה תבוא 

שואלו לגדול ממנו. ע"כ. אולם ביבמות )דף קט 

ע"ב( כתב המאירי, דכל שיש אצלו רב או חכם 

נשען  והוא  ספיקותיו,  עמו  לברר  יכול  שהוא 

מתוך  ומורה  למילתא  מילתא  ומדמי  בבינתו 

סברותיו, הרי זה בקללת חכמים, וראוי לגעור 

בו הרבה כמי שאין אימת הוראה עליו. עכ"ד. 

והיתר  איסור  בעניני  גם  ספק,  שבכל  ומשמע 

לדייק מדבריו בשו"ת  וכ"כ  הדברים אמורים. 

בית מרדכי פוגלמן )חלק א סימן עט ד"ה ביבמות(, 

בסנהדרין  המאירי  מדברי  שם  הזכיר  ולא 

הוצרך  שלא  לומר  אפשר  ואולם  הנזכרים. 

המאירי ביבמות לפרש שדין זה הוא על הדיין, 

דבדיין  להדיא  מפורש  בדוכתה  בסוגיא  דהא 

 ה.  וחסדי השם אזכירה, דאנא עניא משמיא קזכו לי, שמדי דברי בו, ותוך כדי כתיבת הדברים האמורים, 
נסמכתי להוראה ודיינות על ידי מורי ורבי הגאון הגדול רבי גדעון בן משה שליט"א אב"ד ירושלים, תלמידו 
המובהק של הגאון הגדול והקדוש רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל, תלמידו של ראש ישיבת 'פורת יוסף אשר 
מי כמוהו 'מורה' חכם עזרא עטיה זצוק"ל, ואין בודקין מן המזבח ולמעלה, ואני צעיר האנשים כבן שלשה 
ואביטה  עיני  "ג"ל  ידי.  תחת  תקלה  תצא  ולא  ולדורות,  לשעה  ולהורות  לדון  שאזכה  רצון  ויהי  ושלשים, 

נפלאות מתורתך" )תהילים קיט, יח(, אמן כן יהי רצון. 

לטובה  שוים  כולם  המאירי  ודברי  קיימינן. 

דבדיין היא עיקר הקפידא. ובלשון המהרש"ל 

בתשובה )סימן לה( יש להסתפק אם דין זה הוא 

בכל הוראה או רק לדיין, שבתחילה הביא דברי 

אסור  זה  דלפי  וכתב,  קיימינן  דבדיין  הגמרא 

למילתא  מילתא  ולדמות  להורות  מורה'  'לכל 

אם יש גדול במדינה. ויל"ע[.

אייבשיץ  יהונתן  רבי  להגאון  שראיתי   אלא 
ג(  ס"ק  באורים  י  ס'  )חו"מ  ותומים  באורים   

המורה  על  והיתר  איסור  בעניני  שגם  שכתב, 

הוראה לשאול את רבו בכל דבר, דמאי שנא. 

)חו"מ  השלחן  ערוך  הרב  אחריו  ונמשך  ע"כ. 

סימן י סעיף ב(, ופסק כוותיה. ובמחשבה ראשונה 

ד  )דף  לזה מדברי הגמרא בברכות  ראיה  נראה 

מה  כל  אלא  עוד  ולא  דוד המלך,  ע"א( שאמר 

שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי ואומר לו 

מפיבשת רבי יפה דנתי יפה חייבתי יפה זכיתי 

יפה טהרתי יפה טמאתי, ולא בושתי. ע"כ. הרי 

עניני  שהם  טמאתי  יפה  טהרתי  יפה  שהזכיר 

דבאומרו  )שם(  הרש"ש  וכ"כ  והיתר.  איסור 

יפה טהרתי יפה טמאתי גם איסור והיתר נכללו 

בזה, כי טהור וטמא יאמרו גם על מותר ואסור, 

כמו דג טמא שבלע דג טהור )בכורות פ"א מ"ב(.

 אולם, יד הדוחה נטויה לומר, דהיינו חסידותיה 
ולעולם  בזה,  עצמו  על  שהחמיר  דדוד   

אין חיוב למורה הוראה לשאול את מי שגדול 

שכתב  מה  אלא  לנו  ואין  הוראה,  בכל  הימנו 

בשלחן ערוך שדין זה על דיין המסתפק הוא. 

גם מדברי הגר"י איבשיץ אין מהם הכרח גמור 

שעל המורה הוראה לשאול בכל הוראה את מי 



סם כחויב לשסול סת ןבו במל יוןסי סו חאק סי  שחואק לד

בסוף  לגזיזיה  תבריה  הדר  דהא  ממנו,  שגדול 

בספרים  לעיין  דרכו  הוא  שגם  וכתב,  דבריו 

מחכימים.  אותיות  כי  הספר,  מתוך  ולהורות 

ויבואר  סגי.  בספרים  דבעיון  ומשמע  ע"כ. 

עוד לקמן.

בזה  שנשאל  רואי  אחרי  ראיתי  הלום   גם 
הגאון רבי כלפון משה הכהן זצ"ל בשו"ת   

וכתב  קיא(,  סימן  דעה  יורה  ה  )חלק  ונשאל  שואל 

דהרשב"א ז"ל בתשובה )סימן תצא( ביאר דברי 

דוד  גבי  דקתני  ה"ו(  )פ"ה  דכלאים  התוספתא 

משיבין  דאין  איסי  דאמר  הפרדה  על  שרכב 

בגמרא  מ"ש  הוא  התקוע  ופירוש  התקוע,  מן 

ביבמות )דף קט ע"ב( התוקע עצמו לדבר הלכה 

ולא נמלך ברבותיו, ומבואר מדבריו דגם לגבי 

הוראות איסור והיתר אם אינו נמלך במי שגדול 

עכ"ד.  הלכה.  לדבר  עצמו  תוקע  נחשב  ממנו 

ויש להשיב על דבריו, דחכמים פליגי על איסי 

בן יהודה, ונדחו דבריו מהלכה וכמשנ"ת, ואם 

כן אין להביא ראיה מדבריו. ואל תתפשני במה 

דוד המלך  נקרא  דלא  לו חכמים  שלא השיבו 

איסור  בדיני  כן  אומרים  שאין  משום  תקוע 

בדוד  ביה  דכתיב  ליה,  משני  דעדיפא  והיתר, 

מדברי  ראיה  אין  ותו  ה'.  בעיני  הישר  שעשה 

דבר,  עמא  מאי  חזי  ופוק  הנזכרים.  הרשב"א 

שואלים  ההוראה  מורי  שאין  הרואות  דעינינו 

בכל דבר את רבותיהם.

 טו( ויש עוד לאלוה מילין לבאר מה שלא נהגו 
לשאול את הרב בכל דין ודין, דכיון דכל   

מי דקדמוהי יקומון דינא, יתיב וספרין פתיחו, 

דבריו  את  לבדוק  יוכל  רוח  באורך  וכשיעיין 

צדיקים,  של  בספר'ן  הדק  היטב  היטב  הדק 

בפני  הדברים  ומרצה  מתייעץ  שהוא  נמצא 

לקדושים  קדישי,  רבנן  המה  ממנו,  הגדולים 

אשר בארץ המה. וכן נראה ממה שנשאל הר"י 

שאינו  איש  אודות  קיד(  )סימן  בתשובה  מיגאש 

פירושה,  ולא  קריאתה  לא  הלכה  דרך  יודע 

ואינו  הגאונים,  מתשובות  הרבה  שראה  אלא 

אם  התלמוד,  מן  מקורו  ולא  הדין  עיקר  מבין 

הוא מותר להורות. והשיב על זה, דע שהאיש 

מאנשים  יותר  להורות  לו  להתיר  ראוי  הזה 

לפי  הזה,  בזמן  להורות  עצמם  שקבעו  רבים 

פי  על  אף  הגאונים,  מתשובות  שהמורה 

הגון  יותר  הוא  בתלמוד,  להבין  יכול  שאינו 

בתלמוד  יודע  שהוא  שחושב  מאותו  ומשובח 

וסומך על עצמו, שאע"פ שהוא מורה מסברא 

מ"מ  ז"ל,  הגאונים  מראיות  אמתות  בלתי 

גדול  ב"ד  ע"פ  עושה  שהוא  בזה  טועה  אינו 

מומחה לרבים. עכ"ד. הא קמן שכיון שמורה 

מתשובות הגאונים די בזה, ולא מחייבים אותו 

אינו  שהוא  ואפילו  באחרים,  וישאל  שימלך 

בקיא בתלמוד, דפסקי הגאונים הם הם רבותיו. 

)חלק  מהרשד"ם  בשו"ת  חזיתי  בקודש  וכן 

חושן משפט סימן א(, שנשאל אודות מה שאמרו 

קודם  להורות  שאין  ע"ב(  כב  )דף  סוטה  בגמרא 

התלמוד  זמן  בין  לחלק  יש  אם  ארבעים,  גיל 

לזמננו, וכתב דיש לחלק, דבזמן התלמוד היו 

כל הדינים יוצאים על פי הסברא והכל על פה, 

יושב על ההוראה הוא הנקרא דיין  ומי שהיה 

באמת, אבל בזמננו זה אין הת"ח המורה כי אם 

הספר, ואם הת"ח ראינוהו שהוא בדוק ומנוסה 

פשיטא  ומבין,  דעת  יודע  סברא  ובעל  לעיין 

שיכול להורות אפילו במקום שיש גדול ממנו. 

לפני  המורה  התלמיד  מדין  זה  ללמוד  ונוכל 

רבו, דאמרינן בעירובין )דף סג ע"א( כל המורה 

בארחות  וכתב  מיתה.  חייב  רבו  בפני  הלכה 

כא(  סימן  ת"ת  )הלכות  מלוניל  לרבינו אהרן  חיים 

מר שמואל  ואחיו  יונה  רבינו  של  רבו  דהר"ם 

שגלינו  שמיום  באגרותיהם,  כתבו  מאיורה 

מארצנו וחרב בית מקדשנו ונשתבשו הארצות 

רבך  מורא  דין  לומר  אין  הלבבות,  ונתמעטו 

כמורא שמים, וכל הדינין שחייב התלמיד לרב 

נתבטלו, כי הספרים והחבורים והפירושים הם 

המורים לנו, והכל כפי פקחות השכל והסברא. 

דידן.  לנידון  באתרין  ואוקי  מיניה  ודון  ע"כ. 
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ועיין בערוך השלחן )יו"ד רמב סעיף כא(. ודו"ק.

בזמן  גם  שהלא  ריק'ם,  תשיבני  ואל   טז( 
ובכל  רבים,  ספרים  היו  ערוך  השולחן   

הימנו  במי שגדול  לו להמלך  אופן פסק שיש 

ואת רבו. דהנה בשו"ת מהרשד"ם הנ"ל הביא 

הארחות  סברת  דחה  קעא(  )שורש  שהמהרי"ק 

כדבריו  נראה  דאין  וכתב,  ידים  בשתי  חיים 

מדברי הרמב"ם ז"ל )הלכות ת"ת פ"ה ה"ב( ובעל 

הטורים )ריש סימן רמב(, דכתבו בסתם שהמורה 

אמרו  ולא  מיתה,  חייב  רבו  בפני  הוראה 

נוהג עכשיו, ש"מ דס"ל דגם עכשיו  זה  שאין 

אינם  אשר  הדינים  כתבו  לא  שהרי  נוהג,  הוא 

נוהגים בזמן הזה, ולהסתיר ממנו את הנוהגים. 

מבין  שאיני  וכתב,  ע"ד  השיב  והמהרשד"ם 

שהעתיק  ז"ל  להרמב"ם  ובפרט  הכרעתו, 

וכמו  תורה  משנה  ספרו  וקרא  התלמוד  דיני 

שראינו שחיבר הלכות קדשים וטהרות שמטות 

הדינים  אלה  לחבר  כוונתו  שכל  הרי  ויובלות 

שבאו בתלמוד בין נוהגים ובין הבלתי נוהגים. 

טעם  בו  יש  הנהוג,  פירש  לא  למה  תימא  וכי 

להעתיק  וראה  ראה,  פרוצה  בקעה  כי  לשבח, 

יפרצו פרץ  פן  הדין כמו שנזכר בתלמוד לבד 

שהביא  הטור  בדעת  נראה  וכן  פרץ.  פני  על 

לשון הרמב"ם, ופשיטא שיש לסמוך על סברת 

להוראה  שהגיע  מי  כל  ולהתיר  ואחיו  הר"ם 

לארבעים  הגיע  שלא  אעפ"י  התורה  בידיעת 

בחכמה  ממנו  גדול  שיש  במקום  אפילו  שנה, 

ובשנים. עכ"ד. הא קמן שהגם שכתבו הרמב"ם 

זה  אין  רבו,  לכבוד  הנוהגות  האזהרות  והטור 

ואם  ואחיו.  הר"ם  סברת  על  שחלקו  משום 

כן יש לומר כן גם בנידוננו על דברי השולחן 

ערוך, שהגם שכתב שצריך להמלך במי שגדול 

ממנו וכמבואר בגמרא, אין זה בדוקא, דלעולם 

סגי להמלך בספרים ובפוסקים, וכל כהאי אין 

לחוש חלילה שהוא בכלל הרשעים שליבם גס 

להביא  ערוך  השלחן  שדרך  ואפילו  בהוראה. 

כיון  אלו  לדינים  זכר  המצויים,  הדינים  רק 

גריר  מקום  דבכל  וביחוד  ומצויים,  שפעמים 

למיעוטי  אתי  לא  אך  הרמב"ם.  דברי  אחר 

ישוה  דמה  לומר,  יש  ועוד  בספרים.  הנמלך 

אשר  הספרים  וריבוי  התורה  עולם  ידמה  ומה 

ועד  ערוך  השולחן  מרן  מזמן  רבו  כמו  רבו 

אין  ספרים  "עשות  הכתוב  בנו  והתקיים  הנה, 

הלומדים  ויד  למעליותא,  יב(  יב,  )קהלת  קץ" 

מי שכיום  ובודאי  בכל שעה,  בהם  ממשמשת 

שנמלך  כמי  חובה  ידי  יוצא  בספרים  נמלך 

ברבותיו. וכיוצ"ב כתב הגאון שבות יעקב )ח"ב 

סימן סד(, כי לא טוב עשה המורה להטריף מיד 

בלתי עיון בספר אף שהיה פשוט הדבר בעיניו, 

להורות  לתלמיד  שאסור  חז"ל  אמרו  שכבר 

הספרים  הם  הם  ורבותינו  רבו,  במקום  הלכה 

וזכר  עכ"ד.  ישראל.  בקרב  נתפשטו  אשר 

אות  רמב  סימן  )יו"ד  בברכ"י  חיד"א  הרב  דבריו 

יוסף  הברכי  על  דוד  ויוסף  בהערות  וע"ש  ד(. 

דברי  לחזק  מ"ש  ג(  הערה  שם  אהרן  זכרון  )הוצאת 

השבות יעקב, ובמ"ש עוד הגאון חיד"א ביוסף 

)חלק  יציב  )סימן מז אות ד(, ובשו"ת דברי  אומץ 

יורה דעה סימן קלא אות ב(. וכ"כ עוד כמה מגדולי 

גודל  על  להזהיר  ובתראי  קדמאי  רבוותא 

הלכה,  שפוסק  לפני  בספר  לעיין  כיום  החיוב 

גורנה  כעמיר  וקבצם  כרבו,  הוא  הרי  דהספר 

יביע  בשו"ת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן 

לנד"ד  וגם  י(. ע"ש.  )ח"א דברי פתיחה אות  אומר 

ופוסק  בספרים  כן, שמאחר שמעיין  לומר  יש 

ע"פ דבריהם, נחשב שנמלך במי שגדול ממנו. 

ביביע  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  דמו"ר  וכ"נ משותא 

לעיין  היום  החיוב  דעיקר  שכתב,  )שם(  אומר 

בספרי הראשונים והאחרונים ולהורות מדברי 

קודשם, ואם לא עושה כן, יש לו לחוש שעובר 

על מאמר חז"ל ביבמות )דף קט ע"ב( רעה אחר 

רעה תבוא למי שתוקע עצמו לדבר הלכה, כגון 

ומדמה  הלכה  וגמר  לקמיה  דינא  דאתי  דיינא 

אזיל  ולא  רבה  ליה  ואית  למילתא  מילתא 

בחו"מ  הטוש"ע  פסקו  וכן  לרביה.  למשאל 

בספרים  העיון  שעל  הרי  ע"ש.  ס"ב(.  י  )סימן 



סם כחויב לשסול סת ןבו במל יוןסי סו חאק סי  שחואק לו

ובפוסקים הזכיר להאי דינא. וכן שורת הדעת 

ראיות  ימצא  בודאי  היטב  שהמעיין  נוטה, 

ואחרונים.  ראשונים  הפוסקים  מספרי  לדבריו 

ואם יגעת ולא מצאת אל תאמן )מגילה דף ו ע"ב(, 

שהכל כתוב ומבואר בספרי רבותינו. צא ולמד 

ממ"ש בספר לב האריה די מודינא )פרק א( וז"ל, 

כי  ליבי,  על  ועלתה  דמיתי  פעמים  כמה  ואני 

אם מן השמים יאמרו לי שאל מה אתן לך, לא 

זכרון  כי אם  ה'  ולא אנסה לקבל מאת  אשאל 

כתובות  החכמות  כל  עתה  בהיות  יען  עצום, 

אשר  טיפש  ולא  חכים  דלא  גברא  ספר,  על 

יקרא ויזכור הכל יגיע למדרגה קרובה לכאורה 

לשלמה בן דוד. ודו"ק.

מורי  שאלו  דמאחר  בזה,  לבאר  יש  עוד   יז( 
כל  הסמכה  קיבלו  והדיינים  ההוראה   

זו, וכמ"ש כיוצ"ב  אחד מרבותיו, די בסמיכה 

)דף  בסנהדרין  דמ"ש  קסט(,  )שורש  המהרי"ק 

רשות  נוטל  א"כ  אלא  יורה  אל  תלמיד  ע"ב(  ה 

מרבו, דאינו רוצה לומר שיצטרך ליטול רשות 

בפעם  דווקא  אלא  שיורה,  ופעם  פעם  בכל 

וכ"כ  ראשונה נטל רשות להורות תמיד. ע"כ. 

עט(,  סימן  א  )חלק  פוגלמן  מרדכי  בית  בשו"ת 

תורה  תלמוד  )הלכות  הרמב"ם  מדברי  כן  ודקדק 

קל  )דף  בתרא  בבבא  המאירי  ומדברי  ה"ד(  פ"ה 

וכן נהגו הלומדים  עמוד ב ד"ה אין למדין(. ע"ש. 

די בכל אתר ואתר.

 המורם מכל האמור: תלמיד שהגיע להוראה 
מחויב  אינו  לדיינות,  הוסמך  או   

בכל  ממנו  שגדול  מי  את  או  רבו  את  לשאול 

היטב  שיעיין  ובלבד  שפוסק.  דין  או  הוראה 

ומפעם  ואחרונים.  ראשונים  הפוסקים  בדברי 

וההוראות  ההלכות  פסקי  שיראה  ראוי  בפעם 

לרבותיו, על מנת שיראו אם הוא הולך בדרך 

זה  הרי  לבדוק  המרבה  היד  כל  ובזה  הישר. 

משובח.

פשט  בשנים  רבות  שזה  למדים,  נמצאנו   עוד 
להוראה  לסמוך  הספרדים  אצל  המנהג   

ארבעים,  מגיל  פחות  שהוא  מי  גם  ולדיינות 

דעת  ושכן  חכמים.  לסמיכת  ראוי  שהוא  כל 

מרן רבנו יוסף קארו ע"ה, וכל המשנה ידו על 

מקום  יש  האשכנזים  לאחינו  וגם  התחתונה. 

להקל בזה וכמבואר בתשובה, הבט ימין וראה.

פירות הנושרים: העיקר לדינא שמותר לרכב 
על פרדה, ואין לחוש בזה כלל.

והנלע"ד כתבתי. וציי"מ וימ"ן אמן.



לזאהבת חיים

שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן כו סעיף א

אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים ובערכאות שלהם )פי' מושב קבוע 
לשריהם לדון בו(, אפילו בדין שדנים בדיני ישראל, ואפילו נתרצו ב' 

בעלי דינים לדון בפניהם, אסור. וכל הבא לידון בפניהם, הרי זה 
רשע, וכאילו חרף וגדף והרים יד בתורת משה רבנו ע"ה.

יום ג כד סיון התשס"ט

בחומר האיסור לדון בערכאות
לפניהם ולא לפני עכו"ם / איסור כפיית דין על ידי גוים / לפניהם ולא לפי הדיוטות / 
טעם לשבח בחומרת עון זה / עון חילול ה' / נידוי לדן בערכאות / אין דינא דמלכותא 
דינא כלפי הדיון בערכאות / בתי המשפט החילוניים דינם כערכאות / ליקוט הסכמת 

כל הפוסקים לאסור בזה

 שאלה

הנה בקשני מו"ח הר"ר חיים שמואל נר"ו, ספרא דדיינא בבית הדין דהעדה החרדית הספרדית, 
לבוא ולבאר חומרת האיסור לילך להתדיין בערכאות. ואמרתי אלכה ואלקטה באמרי'ם, לבאר 

לאיסור ולחומרת הדברים. וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

 א( איתא בגיטין )דף פח ע"ב(, תניא היה ר' טרפון 
אומר כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של   

ישראל  כדיני  שדיניהם  אע"פ  כוכבים  עובדי 

"ואלה  שנאמר  להם,  להיזקק  רשאי  אתה  אי 

א(,  כא,  )שמות  לפניהם"  המשפטים אשר תשים 

אחר,  דבר  כוכבים.  עובדי  לפני  ולא  לפניהם 

ופירש"י,  ע"כ.  הדיוטות.  לפני  ולא  לפניהם 

אגוריאות: אסיפות כמו אוגר בקיץ )משלי י, ה(. 

להר  עמו  זקנים שעלו  קאי אשבעים  לפניהם: 

קודם מתן תורה כדכתיב "ואל משה אמר עלה 

וגו'" )שמות כד, א(. וכו' עיי"ש. וכ"פ הרי"ף )שם 

דף מט ע"ב מדפי הרי"ף(, והרא"ש )שם פ"ט סימן י(.

 ועוד איתא במדרש תנחומא )פרשת משפטים אות 
כא,  )שמות  עה"ת  רש"י  נמי  והביאו  ג(,   

לפניהם"  תשים  אשר  המשפטים  "ואלה  א(, 

ומזלות.  כוכבים  עובדי  לפני  ולא   - לפניהם 

כדיני  אותו  דנין  שהם  אחד  בדין  ידעת  ואפי' 

ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם. שהמביא 

דיני ישראל לפני עכו"ם מחלל את השם ומיקר 

את שם האלילים להשביחם ]ס"א להחשיבם[ 

שנאמר "כי לא כצורנו צורם ואויבנו פלילים" 

עדות  זהו  פלילים  כשאויבנו  לא(.  לב,  )דברים 

לעילוי יראתם. ע"כ.

)פכ"ו מהל' סנהדרין ה"ז(  בידו החזקה   והרמב"ם 
גויים  בדיני  הדן  כל  וז"ל,  כתב   

כדיני  דיניהם  שהיו  אע"פ  שלהם  ובערכאות 

ישראל ה"ז רשע. וכאילו חרף והרים יד בתורת 

אשר  המשפטים  "ואלה  שנאמר  רבינו,  משה 

גויים.  לפני  ולא  לפניהם-  לפניהם",  תשים 

וכ"כ  עכ"ל.  הדיוטות.  לפני  ולא  לפניהם- 



בחוכן יסיאון לסו  בןןמסות לח

)חו"מ  וכ"פ הטוש"ע  עיי"ש.  קז(,  )עשין  הסמ"ג 

לבוא  שניהם  רצו  אם  דאפילו  א(,  סעיף  כו  סימן 

ולדון לפני הגויים אסורים הם לבוא. ואפי' היו 

דיניהם כדיננו באותו עניין. ע"כ. וכ"כ הרשב"א 

בתשובה )ח"ו סימן רנד(, והביאו בב"י )חו"מ סימן 

סימן  )ח"ב  הרשב"ץ  בשו"ת  וכ"כ  ד(.  סעיף  כו 

הסימן(,  בריש  )שם  בב"י  הביא  ועוד  עיי"ש.  רצ(, 

כתוב במישרים )נתיב א' חלק יג דף יא ע"א(, באחד 

מבעלי דינים שרוצה לדון בערכאות של גוים, 

לייטר  )מהדורת  אלפס  ר'  וכתב  לו.  שומעין  אין 

)סימן  סימן רכא(, שצריך לנדותו. וכתב הריב"ש 

קב(, דיש להחרים ולנדות המחזיק ביד ההולך 

ובדרכי משה  הרב"י.  עכ"ד  גויים.  בדיני  לדון 

דש(,  )סימן  הדשן  בתרומת  דכתב  הביא,  )שם( 

דאף בדבר דמותר למיעבד דינא לנפשיה, מ"מ 

מהרי"ק  וכתב  עיי"ש.  גוים.  ע"י  לכופו  אסור 

)שורש קנד(, דאם עבר אחד והלך לפני דיני גוים 

דייני  לפני  וידון  מעליו,  גוים  יד  לסלק  צריך 

בתרא  בהגוזל  המרדכי  בשם  וכתב  ישראל... 

רק  שום מעשה  עושה  אין  דאפילו  קצה(,  )סימן 

ראוי  ישראל,  בדין  גויים שיעמוד  בדין  כופהו 

למותחו על העמוד עכ"ד הרב דרכי משה.

העלה  קלא(,  סימן  )חאה"ע  מהרשד"ם   ובשו"ת 
לדון  ללכת  חמור  איסור  שיש   

נחלות  בדיני  ובייחוד  גוים.  של  בערכאות 

התורה  מדין  שונות  שדתיהם  וירושות 

בחרם  הסכמה  יש  כך  על  ונוסף  הקדושה... 

גמור בכל אלות הברית מכל גאוני ישראל, רבני 

יהין  ורבני סלוניקי, לבל  ורבני קושטא,  צפת, 

שום בר ישראל לתבוע בערכאות בדיני ירושות 

ריבות  דברי  בשו"ת  וכ"כ  עכת"ד.  וכתובה. 

אלפאנדרי  מהרש"א  בשו"ת  וע"ע  קכב(,  )סימן 

זצ"ל )חאה"ע סימן לא(, שהאריך למעניתו לבטל 

בודאי  והנה  עיי"ש.  בערכאות  הנעשה  גט 

לדון  טפי  חמיר  החמורה  ערוה  איסורי  גבי 

בישראל.  ממזרים  מרבה  דהא  עכו"ם,  בדיני 

ואפי' לפני הדיוטות חמיר הדבר מאוד. דכבר 

אמר  ע"א(,  יג  ודף  ע"א  ו  )דף  בקידושין  אחז"ל 

בטיב  יודע  שאינו  כל  שמואל  אמר  יהודה  רב 

ועוד  עימהן.  עסק  לו  יהא  לא  וקידושין  גיטין 

אמרו )שם דף יג ע"א(, אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן 

וקשים לעולם יותר מדור המבול עיי"ש. וכבר 

עימהן(,  עסק  לו  יהא  לא  ד"ה  ע"א  ו  דף  )שם  פירש"י 

עוות  וזהו  ערווה.  יתיר  שמא  הוא  דהחשש 

)בד"ה  התוס'  במ"ש  ועע"ש  לתקן.  יכול  שלא 

סימן  )אה"ע  בטוש"ע  וכ"פ  עמהן(.  עסק  לו  יהא  לא 

ופשוט.  קא(,  סעיף  הגט  בסדר  קנד  וסימן  ג,  סעיף  מט 

וע"ע בשו"ת היכל יצחק להגר"י הרצוג )אה"ע 

ח"ב סימן ל(, שכתב שראוי שלא להאמין לאישה 

כלל שנישאת בערכאות, מהטעם של אין אדם 

משים עצמו רשע עיי"ש.

זה  מה  ועל  זה  מה  להתבונן  יש  אולם   ב( 
לדון  הדבר  בחומרת  רבותינו  שהפליגו   

בחיי  ר'  בדברי  התבאר  כבר  והנה  בערכאות. 

מעם  בילקוט  והביאו  ד(,  )אות  הקמח  בכד 

וזתו"ד  תרפח(,  עמ'  משפטים  פרשת  ב  )שמות  לועז 

עבירה  שחמורה  תראו  יפה  וכשתתבוננו 

רואים  אנו  שהרי  שבתורה,  עבירות  מכל  זו 

כאילו  חמור  עוונו  חברו  את  הורג  אדם  שאם 

עשה  אם  לו  מתכפר  ומ"מ  מלא,  עולם  איבד 

תשובה. ואילו גזל אע"פ שהוא עוון יותר קטן 

מרציחה, אינו מתכפר לו ע"י תשובה ולא ע"י 

שגזל  מה  לבעלים  מחזיר  אא"כ  כיפור,  יום 

מהם. וכל זמן שאינו מחזיר להם, אין מתכפר 

בתשובה  מתכפר  אינו  השם,  חילול  וכן  לו. 

בערכאות  לידון  שהולך  מי  וכל  במיתה.  אלא 

גזל  אלו, שהם  עבירות  ב'  על  עובר  גוים,  של 

דין תורה אינו רשאי  וחילול השם. שאם ע"פ 

מוציא  ובערכאות  מחברו,  ממון  להוציא 

שלוקח  שמה  נמצא  כדין,  שלא  ממון  ממנו 

זה  אין  שבעיניו  ומאחר  בידו.  הוא  גזל  ממנו, 

הממון  מחזיר  ואינו  בתשובה  חוזר  אינו  גזל, 

כשממון  לעוה"ב  בא  שהוא  נמצא,  לבעליו. 

אחרים בידו. וכן גורם הוא לחילול השם, כיון 
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וחולק  רבנו,  משה  תורת  את  מחשיב  שאינו 

בערכאות  לדון  שהולך  זה  נמצא  לע"ז.  כבוד 

והם  ביותר  העבירות החמורות  על שתי  עובר 

בעיקר?  כופר  נקרא  ולמה  וגזל.  השם  חילול 

שאינו רוצה לסור למרות הקב"ה והוא מזלזל 

אחד  "משפט  הכתוב  שאומר  וזהו  בתוה"ק. 

)ויקרא  אלוקיכם"  ה'  אני  כי  וגו'  לכם  יהיה 

משפט  למרות  נתונים  תהיו  אם  ר"ל  כב(,  כד, 

מה  ותקיימו  אחד,  ושמו  אחד  שהוא  הקב"ה 

יהיה  אז  סיני,  בהר  שניתנה  בתורה  שמצווה 

תלכו  אם  אבל  אלוקיכם.  הוא  שה'  נקרא 

להתדיין לפני ערכאות של גויים תהיו כופרים 

בהשי"ת ובתורתו ח"ו.

 ועוד הביא בילקוט מעם לועז )שם(, בשם ספר 
צרור המור, דמי שעושה כך גורם למדת   

ולטובים.  לרעים  ותכלה  בעולם  שתבוא  הדין 

וכמו משפט הגויים שאינם מבחינים בין חייב 

מבחינה  ואינה  הדין  מידת  באה  כך  לזכאי, 

בין צדיק לרשע. ודמיהם של כל אלו שימותו 

שהולך  זה  של  בצוארו  תלויים  זו  במגיפה 

להתדיין בפני ערכאות של גוים.

בשם  תרפט(,  עמ'  )שם  לועז  במעם  הביא   ועוד 
האדם  דצריך  קכט(,  )דף  אלשיך  מהר"ם   

ולא להזמין את חברו בפני ערכאות  להתרחק 

ה' שניים הם. האחד הוא  גוים. שמשפטי  של 

דין שמים. והאחד הוא כאן בארץ. ובכל ראש 

השנה דן הקב"ה כל העולם כולו, וקוצב לכל 

אחד ואחד מה ירוויח ומה יפסיד באותה שנה. 

מידי  ממון  לו  מגיע  תורה  בדין  שאם  נמצא 

שנידון  מפני  זה  הרי  בדינו,  מפסיד  או  חברו 

הגדול  בב"ד  למעלה  שדנים  שזה  בר"ה  כך 

להוציא  זכאי  שאינו  מי  ולכן  הוא.  תורה  ע"פ 

מידי חברו ממון והוא הולך ומביאו לערכאות 

זה  מלבד  פיהם,  על  ממון  ממנו  מוציא  ושם 

עובר  הוא  שביארנו  כפי  בעיקר,  כופר  שהוא 

על עבירה אחרת שהוא מהפך הדין שדנו אותו 

מכפי  ההיפך  שעושה  בזה  ומפסידו  בשמים, 

ח"ו.  בתורה  זלזול  זה  והרי  בר"ה  אותו  שדנו 

שצוותה  זה  עצמו  על  לקבל  אדם  חייב  ולכן 

פסק  ויקיים  לראשו,  עטרה  וישימה  התורה, 

כשיצא  והן  חייב,  כשיצא  הן  בשמחה,  הדין 

צריך  ד"ת  ע"פ  שהפסיד  ממון  שאותו  זכאי. 

להיות יקר בעיניו כאלפי זהב וכסף שנא' "טוב 

קיט,  )תהילים  וכסף"  זהב  מאלפי  פיך  תורת  לי 

עב(. לפי שהוא צריך לדעת שאותו ממון שהוא 

מוציא מכיסו מפני שכך נידון בדיני תורה ואינו 

הוא  ד"ת  שמקיים  שבזה  רווח.  אלא  הפסד 

עליו  שגזר  כפי  הקב"ה  של  דינו  פסק  מקיים 

חברו  מידי  מוציא  שהוא  הממון  אבל  בר"ה. 

יראה  לא  הרבה,  שהוא  אע"פ  ערכאות,  ע"י 

ויהיה  הכל  יאבד  מהרה  ועד  ברכה,  סימן  בו 

שבודאי  עצמותיו.  על  יהיה  ועונו  ואפר,  עפר 

יסבב  ובודאי  דינו,  שיתבטל  הקב"ה  יניח  לא 

ילך  כדין  שלא  מחברו  שהוציא  שהממון  כך 

שהוציא  חברו  נכסי  יצליח  והקב"ה  לטמיון. 

הכתוב  שאמר  וזהו  כדין.  שלא  ממון  ממנו 

י(,  יט,  )תהילים  יחדיו"  צדקו  אמת  ה'  "משפטי 

ר"ל שני המשפטים של הקב"ה אמת הם. וזה 

שפסקו  הדין  הוא  בארץ,  כאן  הדין  שמחייב 

הרקיע  ומשפט  זכאי.  או  חייב  להיות  למעלה 

ומשפט הארץ צודקים ומתאימים יחדיו. ואילו 

חלק  כל  לו  ואין  הוא,  שקר  העכו"ם  משפט 

במשפט הרקיע. נמצא שההולך לפני ערכאות 

גורם נזק גדול לנפשו. עכ"ד.

דהאי  בחומרא  וילפת  המעיין  יחרד   ומעתה 
דהחמירו  חמיר'א  ומכל  ענינא,   

ה',  את  מחלל  בכלל  הוא  דהרי  בזה.  רבותינו 

שיש  דמי  ע"א(,  פו  )דף  ביומא  אחז"ל  ועליו 

לתלות,  בתשובה  לא  כח  אין  בידו,  ה'  חילול 

כולן  אלא  ביסורין,  ולא  לכפר,  ביוה"כ  ולא 

תולין ומיתה ממרקת שנאמר "ונגלה באזני ה' 

צבאות אם יכופר העון הזה לכם עד תמותון" 

)ישעיה כב, יד(.



בחוכן יסיאון לסו  בןןמסות מ

עוד  מ"ש  למייתי  איתי  מקום  יש  וכאן   ג( 
טבת  יא  ה  )מיום  דנא  מקדמא   

ע"א(,  פו  )דף  ביומא  דאיתא  אהאי  התשס"ח(, 

דמקשי התם בגמרא היכי דמי חילול ה'? אמר 

רב, כגון אנא אי שקילנא בישרא מטבחא ולא 

אנא  כגון  אמר,  יוחנן  ר'  לאלתר,  דמי  יהיבנא 

דמסיגנא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין. 

ועיין למה שפרש"י והר"ח. ובספר תוספת יום 

)יומא שם(  בן חביב  להגאון מהר"ם  הכיפורים, 

ודר'  דרב  ביינייהו  מאי  למידק  דאיכא  כתב, 

יוחנן? ויש לומר דבהא פליגי, דרב סבר, דאין 

חילול השם אלא כשלמדין ממנו לזלזל בחייבי 

למדין  אם  אבל  וגניבה,  גזילה  כגון  "לאוין" 

לזלזל במצות "עשה" אינו חילול ה'. ור' יוחנן 

מיקרי  בעשה  לזלזול  למדין  דאפילו  סובר, 

חילול השם. עכ"ד.

התשס"ז(,  אלול  יט,  )כרך  ישורון  בקובץ   וראיתי 
למ"ש הגר' יעקב חיים סופר שליט"א   

ראש ישיבת כף החיים תכב"ץ. )שם עמ' תקכא(, 

כדאי  שאיני  ועם  וז"ל  חביב  בן  מהר"ם  ע"ד 

כלל בעניותי, נעלם ממני ואיני מבין מה חילוק 

יש בין עשה ללאו, והרי סוף סוף בנ"א למדים 

ממנו להקל ולזלזל במצות השי"ת, ומה לי לאו 

וגדולה מזו היה נראה לי לומר  ומה לי עשה. 

שאפילו אם למדין ממנו לזלזל במצות דרבנן 

השם.  חילול  מקרי  נמי  וכיו"ב  ידיים  כנטילת 

ממנו  שלמדין  שכל  השם,  חילול  גדר  וזהו 

בדברי  ועיין  השי"ת.  במצות  ולזלזל  להקל 

הרמב"ם ז"ל בחיבורו הגדול הל' יסודי התורה 

)ס"פ ה(, ובספר פלא יועץ )ערך חילול ה'( ואכמ"ל. 

עכ"ל.

הם  צדיק  של  מקחו  לישב  בס"ד   וחשבתי 
ידוע  דהנה  חביב,  בן  מהר"ם  דברי   

ל"ת  ומצות  ה',  אהבת  הוא  ענינם  שמצו"ע 

ולהכי עשה דוחה ל"ת, דאהבה  ה',  יראת  הם 

 ו.  וע"ע בירושלמי מו"ק )פ"ג ה"א דף ח ע"ב והלאה(.

יתרו  ]וכמ"ש הרמב"ן בפרשת  ליראה  קודמת 

אפש"ל  והנה  השבת.[  יום  את  זכור  הפס'  על 

דבחילול ה' אין החילול במעשה עצמו שיעשו 

כמעשיו, אלא בדבר הנגרם מהמעשה, שאצל 

הרואים תרד היראת שמים וכדומה. וא"כ אתי 

גורם  ל"ת,  על  שעובר  רואים  דכאשר  שפיר 

ומתחלל שם  ה',  ביראת  לרואים חסרון  הדבר 

ה'  באהבת  ששורשם  במצו"ע  משא"כ  ה'. 

וגורם  כתיקנה  מקיימת  שאינו  רואים  כאשר 

לא  במקצת  ה'  אהבת  להם  שתרד  להם  הדבר 

נמצא  כאן  ה'  דכבוד  ה',  שם  כמחלל  חשיב 

כאן היה, והכי סב"ל לרב ודו"ק. וזה פי' דברי 

לפני  הדברים  ]והצעתי  חביב.  בו  המהר"ם 

נחלת  ישיבת  ראש  שליט"א  סלומון  הגר"ד 

סתירה  בזה  דאין  והוסיף  ואישרינהו.  דוד 

במידי  דאפי'  שליט"א,  סופר  הגרי"ח  למ"ש 

דרבנן יש להזהר. דמידי דרבנן הוה נמי מעניין 

היראה וכמ"ש ר' יונה באבות )פ"א מ"א ד"ה ועשו 

טפי  עדיף  ביראה  דחסרון  ואפשר  לתורה(.  סייג 

ממצות עשה שהיא אהבה, אפי' במילי דרבנן. 

השם  חילול  עון  הדברות  לכל  ומ"מ  ודו"ק[. 

חמור מאד, ועיין במ"ש בספר מקור ברוך )ח"א 

עמ' 736(.

לדון  ההולך  דאדם  לעיל  התבאר  וכבר   ד( 
בשם  בב"י  וכמ"ש  לנדותו.  יש  בערכאות   

הריב"ש הבט ימין וראה, והנה מרן בשו"ע )חו"מ 

והרמ"א בהגה כתבו  כו(, לא הביא לד"ז.  סימן 

ולהחרימו  לנדותו  ב"ד  ביד  דיש  וכתב,  לד"ז. 

עד שיסלק יד גויים מעל חברו ]מהרי"ק שורש 

)ביד( ההולך לפני  וכן מחרימין המחזיק  קנד[. 

פשוט  והנראה  ע"כ.  קב[.  סימן  ]ריב"ש  גויים 

דראוי  סב"ל  נמי  ואיהו  אהא,  פליג  לא  דמרן 

לנדותו. דהא כבר אחז"ל בברכות )דף יט ע"א(, 

על כ"ד דברים מנדים ו, וכן פסק הרמב"ם )בפ"ו 

מהל' ת"ת הי"ד(, ובטוש"ע )יו"ד סימן שלד סעף מג(. 

אחד  בדבר  המזלזל  הוא  דברים  מכ"ד  ואחד 
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מדברי סופרים וא"צ לומר בדברי תורה. וכתב 

בכס"מ )שם(, דמקורו נפק ועלה מהאי דאיתא 

חנוך  בן  אלעזר  את  שנידו  מ"ו(,  )פ"ה  בעדיות 

שפקפק בנט"י. ומייתי לה בפ' מי שמתו )ברכות 

דף יט ע"א(. ובפ' הדר עירובין )דף סג ע"א(, רבינא 

בציניתא  חמרא  דקטר  גברא  לההוא  שמתא 

בשבת. והקשה הר"ן בר"פ מקום שנהגו )פסחים 

אמרינן  דוכתי  דבקצת  הרי"ף(,  מדפי  ע"ב  יז  דף 

ובמקצת  ליה,  משמתינן  אדרבנן  דעבר  דמאן 

דוכתי אמרינן דלקי, משמע אבל שמותי לא? 

ותירץ, דבמילתא דעיקרה דרבנן דכי עקר לה 

בדבר  אבל  ליה.  משמתינן  מצוה  לכולא  עקר 

שעיקרו מן התורה, והוא עובר על מה שאסרו 

בו חכמים, מכין אותו מכת מרדות. וקשיא לי 

על  לא  אם  התורה,  מן  עיקר  אין  לנט"י  דהא 

דהקשה  למלך  במשנה  ]ועיין  אסמכתא  דרך 

התורה  מן  עיקרו  שאין  דמשום  דאדרבא  ע"ד 

משמתינן ליה, וצ"ע.[ לכך נ"ל דמפקפק בדבר 

מדברי סופרים חמיר טפי מעובר ע"ד מדבריהם. 

מכת  אלא  חייב  אינו  שהעובר  אע"פ  ולפיכך 

מרדות, המפקפק או מזלזל חייב נידוי. וההוא 

דרבינא בפ' הדר, לא נידהו אלא מפני שזלזל, 

דרמה ביה קלא ולא אשגח ביה. וזהו שדקדק 

עכ"ד  העובר.  כתב  ולא  המזלזל  וכתב,  רבינו 

הכס"מ. וע"ע בש"ך בשו"ע )יו"ד סימן שלד ס"ק 

ע(. ומהשתא כיון דקי"ל דהמזלזל בדבר אחד 

ליה.  משמתינן  מד"ת  וכ"ש  סופרים  מדברי 

כ"ש ההולך לדון בערכאות, דמזלזל במעשהו 

לדברי תורה ודברי סופרים, ומחלל שם שמים, 

דבודאי ראוי לנדותו. ]ובטושו"ע, וכן הרמב"ם 

עליו,  שמנדין  התשיעי  דהדבר  )שם(,  כתבו 

זהו המעיד על חברו בערכאות והוציאו ממון 

שישלם.  עד  אותו  כדין, שמנדין  פיו שלא  על 

ממונו  הוציאו  אם  דדוקא  מדבריהם  ומדוייק 

לאו  הא  אותן,  מנדין  ישראל  כדין  שלא  ממון 

שהוציאו  או  עדותן,  קבלו  שלא  וכגון  הכי 

מנדין  אין  ישראל  דיני  כדין  פיהם  על  ממון 

אותן. וכן מבואר בגמ' בב"ק )דף קיד ע"א(, דשם 

)דף  התם  דאיתא  כן.  שפסקו  הדין  מקור  הוא 

קיג ע"ב(, האי בר ישראל דידע סהדותא לכותי 

בדיני  ליה  ואסהיד  ואזיל  מיניה,  תבעו  ולא 

דכותי על ישראל חבריה, משמתינן ליה. מאי 

טעמא? דאינהו מפקי ממונא אפומא דחד. ולא 

רש"י,  וכתב  לא.  בתרי  אבל  חד,  אלא  אמרן 

שלא  ממון  שהפסידו  ונמצא  דחד:  אפומא 

כדין  שלא  דהוה  כיון  דדוקא  דמשמע  כדין. 

בשו"ע  מרן  להדיא  פסק  וכן  ליה.  משמתינן 

אך  )שם(.  בטור  וכ"ה  ד(,  סעיף  כח  סימן  )חו"מ 

ההולך לדון הוא גופא מרים יד בתורת משה, 

ומחלל את ה' ומשמתינן ליה, בין הוציא ממון 

ובין לא הוציא ממון. ובשו"ת יכין ובועז )ח"א 

ו(, כתב דהרמ"ה ז"ל בפ' המגרש בפסקי  סימן 

דיניה  בעל  דכאיף  מאן  דכל  כתב,  הלכותיו 

וכ"כ  לשמותיה.  חזי  דערכאות  קמייהו  למידן 

הבתים.  חזקת  בפ'  ז"ל  מקרקושא  יצחק  ה"ר 

וכ"כ בשם הריא"ף ז"ל, שכתב בתשובה שכל 

שמשמתין  ערכאות  לפני  חברו  את  המזמן 

דלא  מאן  דאם  מעצמו  מוכרע  והדבר  אותו. 

ואלו  בפ'  כדאיתא  ליה  משמתינן  לדינא  ציית 

מגלחין )מו"ק דף יד ע"ב(, הדן בערכאות של גוים 

לא כ"ש. וכ"כ בס' חושן משפט )סימן ס(, ולא 

התירו לדון לפני הגויים אא"כ בעל דינו אלם 

ואינו יכול להוציא ממונו בדיני ישראל שנוטל 

רשות מב"ד והולך לדיני הגויים ומציל ממונו. 

וכ"כ הרמב"ם ז"ל בסוף הל' סנהדרין. ובפרק 

החובל אמרו )ב"ק דף צב ע"ב(, קרית לחברך ולא 

רבותינו  ופירשוה  עלויה.  שדי  רבא  גודא  ענך 

הצרפתים ז"ל אם הזמנת חברך לפני ב"ד ולא 

צאית לך השלך עליו כותל גדול והם הגויים. 

וכ"כ ר' שרירא גאון ז"ל עכ"ד. וע"ע בשו"ת 

דיש  מיניה  דמשמע  כו(,  )סימן  אלשיך  מהר"ם 

דאין  ]היכא  לערכאות  שהולך  אדם  לייסר 

מדברי  וכ"נ  עיי"ש.  זכות[,  צד  בו  לתלות 

וע"ע  עיי"ש.  ד(,  )סימן  אומץ  ביוסף  הרחיד"א 

בשו"ת הרמ"א )סימן נב(, שהביא להקת פוסקים 

דסב"ל דבעי לנידויי.
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ידוע,  וז"ל,  כתב  מהמו"ל  בהגה  שם   ]והנה 
ניתן  שעברו,  המאות  בשנות  כי   

לחברו  ישראל  בין  לדון  ישראל  לדיני  הרשות 

של  הב"ד  שנתנו  ולהפסק  ישראל.  דיני  ע"פ 

ישראל היה כל תוקף ועוז ע"פ חוקי המדינה. 

כופה  אחד  כשישראל  כעולה  נראה  היה  ע"כ, 

ובפרט  בזמנינו,  כן  לא  בערכאות.  לדון  חברו 

במדינתנו, שחוקי המדינה כוללים גם ישראל, 

המדינה,  חוקי  ע"פ  בערכאות  נידון  והכל 

בדיני  לדון  כח  שום  אין  ישראל  ולדיני 

בזה.  הנאמר  לכל  מקום  אין  ממילא  ממונות. 

נאסר  הכל  ושמתא  וחרם  נידוי  עניני  כל  וגם 

דמלכותא  ודינא  דמלכות  דינא  ע"פ  בזמנינו 

באומרים  ושמעת'י  עכ"ל.  )המו"ל(,  דינא 

בימנו  דאף  האומרים  אנשי  הני  דיש  לי, 

לקיים  לכופו  יפה  ב"ד  כח  דאין  כן,  הדבר 

מאינשי  הוא  דהנתבע  היכא  ובייחוד  ציווים, 

דכל  ישתכנע,  הזרוע  בכח  שרק  מעלי  דלא 

הדין?  לבית  לילך  לן  מה  וא"כ  גבר,  דאלים 

מדיבורכם  חדלו  אליהם,  ואומר  אען  ואני 

יש  להשי"ת  שבח  היום  דהא  ומדבריכם, 

חוקי  ע"פ  לדון  ורבניה  ישראל  לדיני  רשות 

איכא  אף  רבות  ופעמים  הקדושה.  התורה 

לא  ואף  החוק,  רשויוות  מצד  לזה  חיזוק 

ואין  שפעמים  אף  ועל  בימינו.  הנידוי  נאסר 

לדון  הרוצה  אדם  חייב  מ"מ  מתריע,  זה  דבר 

ולא  מהב"ד,  רשות  לבקש  ערכאות  בפני 

לא  התורה  וזאת  סריקי,  בבוקי  דבריו  יתלה 

תורת  בשו"ת  גם  וכמ"ש[.  מוחלפת.  תהא 

הנוש'א  קנח(  )שאלה  ששון  למהר"א  אמת 

אפשר  אי  בערכאות  לדון  שהלך  במי  בא, 

שם,  וכתב  הנוראים?  בימים  לש"ץ  למנותו 

ראוי  שאינו  ופשיטא  דפשיטא  העלינו  מ"מ 

ואפילו  הנוראים,  הימים  באותם  להעלותו 

כבר  ואדרבה  להתפלל,  יכול  אינו  באקראי 

וכמעט  וכו'.  גדול  לעונש  ראוי  שהוא  כתבנו 

ושראוי  ישראל  בני  עדת  בכלל  נמנה  שאינו 

להרחיקו וכו' עי"ש. 

אחז"ל  הא  האומר,  יאמר  אמור  ושמא   ה( 
ע"ב(,  קיג  )דף  ובב"ק  ע"א(,  כח  )דף  בנדרים   

דדינא דמלכותא דינא, וא"כ ודאי יש לילך לדון 

וכבר  בצידה  שוברה  זו  טענה  הנה  בערכאות. 

יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרו  למעניתו  האריך 

טענה  לדחות  סה(,  סימן  )ח"ד  ביחו"ד  שליט"א 

זו ומשם בארה. אמנם אביא כאן מעט מזעיר 

בעניין זה. והוא למ"ש הרחיד"א בספר טוב עין 

יז אות ד(, שנשאל אודות מי שרוצה לדון  )סימן 

דינא  ובא בטענה של  ירושה,  בערכאות בדיני 

דמלכותא דינא. והשיב, שומו שמים על זאת, 

בבית  )והובאה  בתשובה  הרשב"א  פסק  שהרי 

זו שייכת בדיני  יוסף חו"מ סימן כו(, שאין הלכה 

ונחלות. גם בלאו הכי לא שייך לומר  ירושות 

דינא דמלכותא דינא אלא כשהמלך גוזר על כל 

בני מדינתו וכופה עליהם לקיים גזרתו, ואם לא 

יקימו ריב לו עימהם, משא"כ בנד"ד שבודאי 

חוקות  כפי  נידון  אם  מקפדת  המלכות  אין 

בשם  שסט(,  )סו"ס  בחו"מ  הב"י  וכ"כ  תורתנו 

מקפדת  המלכות  שאין  שכל  ישראל  יעקב  ר' 

דין  דיניהם  אין  חוקתיהם  ע"פ  לדון  ומכריחה 

דינא.  דמלכותא  דינא  בזה  שייך  ולא  אצלנו, 

ע"ש. )וע"ע בשו"ת הרשב"ץ ח"ב סימן רצ(, עכת"ד. 

חחו"מ  )ח"ב  לב  חקרי  בשו"ת  פלאג'י  והגר"ח 

סימן א דף ד ע"ב(, האריך בחומרת האיסור לילך 

לדון בפני ערכאות. ופסק, דאפילו אם אמר לו 

אביו לדון בערכאות לא ישמע לו, שהרי הוא 

כאומר לו לעבור על ד"ת. וע"ע בספר חוקות 

חיים )סימן א דף ד ע"ב והלאה(. והוסיף מרן מלכא 

)שם(,  ביחו"ד  שליט"א  יוסף  הגר"ע  הראש"ל 

אצל  בזה  להתדיין  שנהגו  במקום  דאפילו 

ואין  הוא,  גהנם  אותיות  כזה  מנהג  הערכאות 

טו  )דף  בר"ה  שאמרו  וכמו  כלל,  עליו  לסמוך 

ע"ב(, כי נהגו במקום איסורא מי שבקינן להו. 

וראה  כו(, ע"ש.  )סימן  וכ"כ בספר ארח משפט 

)חחו"מ סימן יד(,  עוד בש"ת כפי אהרון עזריאל 

ע"ש.  טז(,  סימן  )ח"ב חאה"ע  פעלים  רב  ובשו"ת 

)חו"מ  אלחנן  יצחק  רבי  בתשובת  ועיין  עכ"ד. 
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שמסר  אחד  רב  להוכיח  שיצא  מה  קנה(  סימן 

שטר התחייבו לבית המשפט הגויי שהיה עליו 

ללכת לד"ת. ודון מיניה שאפילו מסירת שטר 

חתחייבות שכתוב וברור בו בחוב יש לו ללכת 

לדין תורה.

היכא  אך  גויים,  של  בערכאות  דכ"ז  ודע   ו( 
שהולך לדון בבתי המשפט של החילוניים   

חילול  הוה  דהא  טפי.  דגרע  כ"ש  והחופשיים 

ה' טפי, ומכשיל לשופטים ולעו"ד ולכל גונדא 

דיליה בהאי ענינא. והכל עליו ועל צוארו. דהא 

אם לא היה הולך לדון שם לא היו דנים. וכבר 

נו  )דף  ובקידושין  ע"א(,  מה  )דף  בגיטין  אחז"ל 

ע"ב(, ובערכין )דף ל ע"א(, לאו עכברא גנב אלא 

חורא גנב. וכבר כתב מרן הראש"ל הגר"ע יוסף 

וזתו"ד  שיב(,  עמ'  בהערה  )שם  ביחו"ד  שליט"א 

התועים  רבים  דיבת  שמעתי  כי  אכחד,  ולא 

מדרך השכל המתחכמים לומר שמכיון שכעת 

להם  העניקה  והממשלה  יהודים,  השופטים 

וירושות,  ממונות  בדיני  ולשפוט  לדון  סמכות 

שהותרה  וחושבים  דינא.  דמלכותא  דינא 

יפצה  הבל  אולם  בפניהם.  להתדיין  הרצועה 

היא  שאדרבה  זאת,  ישכילו  חכמו  ולו  פיהם, 

והשופטים  שהואיל  הדבר,  לחומרת  הנותנת 

יהודים הם ומושבעים מהר סיני לשפוט על פי 

ואילו  ולשפוט(,  לדון  הם  ראויים  בכלל  )אם  התורה 

הם עזבו מקור מים חיים, התלמוד והפוסקים, 

יכילו  לא  אשר  נשברים  בורות  להם  לחצוב 

ושופטיהם  הגויים  פי חוקות  על  ודנים  המים, 

גדולה  המכשלה  הרי  שלהם,  החוקים  וספרי 

שבעתיים מאשר להתדיין בפני שופטים גויים 

אשר לא נצטוו מעולם לדון על פי התורה שלנו, 

)וראה  נצטוו על הדינים,  נח  פי שבני  שאף על 

ובדברי  מלכים,  מהלכות  ט'  פרק  סוף  הרמב"ם  בדברי 

הרמב"ן פרשת וישלח בענין שכם(, מכל מקום יכולים 

לדון לפי שכל אנושי ולפי ראות עיניהם, ואינם 

וכמו  לפרטיהם,  התורה  בדיני  לדון  חייבים 

ו'  פרק  נחלות  )הלכות  הרמב"ם  מדברי  שמוכח 

הלכה ט'(. וכן העלה הגאון הנצי"ב בספר העמק 

שאלה )סימן ב' אות ג'(. ע"ש. וראה עוד בשו"ת 

חלקת יואב )מהדורא תנינא סוף סימן י"ד(. ואף על פי 

כן איסור חמור ביותר לישראל לדון אצלם, קל 

וחומר לשופטים יהודים כאלה, שהם מוזהרים 

התורה,  פי  על  רק  לדון  סיני  מהר  ומושבעים 

והם פנו עורף אליה, ותחת לשפוט על פי חוקי 

התורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, דנים 

הם על פי חוקי העותומני והמנדטורי, בבחינת 

ההבל  אחרי  וילכו  גבירתה,  תירש  כי  ושפחה 

את  ומחשיבים  מייקרים  כך  ידי  ועל  ויהבלו, 

כבוד  ונותנים  אלילים,  עובדי  הגויים  משפטי 

)ריש  רש"י  שפירש  וכמו  לאליליהם,  ועילוי 

שהדבר  וכמה  כמה  אחת  על  משפטים(,  פרשת 

עוברים  בפניהם  והמתדיינים  בהחלט,  אסור 

גם על "לפני עור לא תתן מכשול". ולכן עורך 

המשפט  בבית  לייצג  שנדרש  שמים  ירא  דין 

אדם שתובע ממון מחבירו, לפי ההלכה חייב 

עוברי  בידי  מסייע  הוא  שהרי  מכך,  להימנע 

רק  שהוא  בטענה  לבוא  יכול  ואינו  עבירה, 

עושה בשליחות התובע, והקולר תלוי בצוארו. 

זה אינו, כי דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי 

בחשן  )ועיין  עבירה.  לדבר  שליח  ואין  שומעין, 

שם(.  ובאחרונים  כהן  ובשפתי  ב,  סעיף  לב  סימן  משפט 

לבית המשפט  לבוא  נתבע שנאנס  לייצג  אבל 

מצד שהתובע סרב להתדיין בדין תורה, וכופה 

מותר  המשפט,  בבית  להתדיין  הנתבע  את 

עושקו.  מיד  עשוק  להציל  לייצגו  דין  לעורך 

ואם נדרש להופיע בערכאות לקבלת צו ירושה, 

הרבני  הדין  לבית  אותם  ויפנה  להימנע,  חייב 

לקבלת הצו.

הרועים  אביר  להגאון  חזיתיה  בקודש  וכן   ז( 
שהשיב  בתשובה  זצ"ל,  פראנק  מהרצ"פ   

לעורך דין "דתי" אחד, אשר השתומם לשמוע 

המשפט  בתי  את  דן  ירושלים  של  שרבה 

וכתב  לערכאות.  ישראל  במדינת  החילוניים 

האיסור  בטעם  נתבונן  שכאשר  השאר:  בין 
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שהדן  מפני  שהוא  גוים,  של  בערכאות  לדון 

להחשיבם,  אליליהם  שם  מייקר  הוא  בפניהם 

שנאמר ואויבינו פלילים, שכשאויבינו פלילים 

רש"י  שפירש  כמו  יראתם,  לעילוי  עדות  זהו 

בפרשת משפטים. ולפיכך הדן בפניהם הרי זה 

רשע וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה, 

כדברי הרמב"ם והשלחן ערוך, ואם כן מטעם 

יהודי ששופט על פי חוקותיהם,  גם  זה עצמו 

בודאי שהוא גרוע יותר מגוי, שהגוי לא נצטווה 

לשפוט דוקא על פי דת ישראל, אבל יהודי זה 

שמצווה לדון על פי התורה, והוא מתנכר אליה 

ודן על פי המג'לה של העותומנים ושאר חוקי 

אומות העולם, שעליהם נאמר "יוצר עמל עלי 

ירשיעו"  נקי  ודם  צדיק  נפש  על  יגודו  חוק, 

)תהילים צד, כא(, הרי הוא רשע ומרים יד בתורת 

משה, וכדברי הרשב"א הרי הוא הורס חומות 

מידו  והתורה  וענף  שורש  ממנה  ועוקר  הדת 

תבקש, והוא הדין למי שהולך להתדיין בפניו. 

וצר לנו מאוד שחוקים אלה אימצה הממשלה 

ואין  ישראל,  במדינת  בהם  לדון  הכנסת,  וכן 

לך עלבון לתורה ולנושאי דגלה יותר מזה, אוי 

להם לבריות מעלבונה של תורה, מהרה יבוא 

כבראשונה  שופטינו  וישיב  ביתו  אל  האדון 

)התשובה הנ"ל נדפסה במילואה  ויועצינו כבתחלה. 

בחוברת בשעריך ירושלים, חודש שבט תש"ל. וכן בשו"ת 

לדוד  משואה  ובקובץ  פ"ב,  סימן  י"ב  חלק  אליעזר  ציץ 

איש  החזון  הדור  מופת  הגאון  גם  קיד(.  עמוד 

זצ"ל )סנהדרין סימן טו אות ד( כתב: שהדבר ברור 

עכו"ם,  בפני  הדן  בין  מינה  נפקא  שום  שאין 

פי  על  הדן  יהודי  שופט  אצל  לדון  הבא  לבין 

ואדרבה  העולם,  אומות  שבדו  זרים  חוקים 

המירו  יהודים  ששופטים  מגונה  יותר  הדבר 

למשפטי  הקדושה  ותורתו  ה'  משפטי  את 

בני  כל  יסכימו  אם  ואפילו  הגויים,  ההבל של 

)עיין  בהסכמתם,  ממש  שום  אין  זה,  על  העיר 

רמב"ן ריש פרשת משפטים(, ומשפטם חמס עושק 

)וכן הובא בספר  יד בתורת משה.  וגזל, ומרימים 

עד(.  סימן  בכל  ועע"ש  קס.  עמוד  ג'  חלק  נדברו  אז 

זצ"ל,  הרצוג  הלוי  אייזיק  יצחק  רבי  והגאון 

מרא דארעא דישראל, כתב )במאמר שהובא בספר 

כאשר  י(, שכעת   - ט  עמודים  ז  כרך  והמדינה  התורה 

עם ישראל שוכן בארצו, ולדאבון לבנו הוא דן 

פעמים  אלף  חמור  הדבר  זרים,  חוקים  פי  על 

יותר מיחיד או קהלה בישראל שהולכים לדון 

אלקים  אין  המבלי  כי  גויים,  של  בערכאות 

בישראל וכו' ח"ו. ומוכח מדברי הרשב"ץ )חלק 

ב סימן רצ(, שגם הדנים בערכאות של מוסלמים 

מה  בכלל  הם  הרי  זרה,  עבודה  עובדי  שאינם 

שאמרו לפניהם ולא לפני עכו"ם, שכיון שאינם 

פקע  שכבר  וטוענים  התורה,  בחוקי  מכירים 

פי משפטי  דנים הם על  ולכן  תוקף דת משה, 

נביאי השקר שלהם, ההולך לדון בפניהם הרי 

כפי שקבלנו  חיים  בתורת אלקים  כבועט  הוא 

מצב  ותוצאות  רבינו,  משה  עד  דורות  מדורו 

מחפיר ומביש זה מי ישורנו וכו'. עכת"ד. וכן 

באגרת  סרנא  יחזקאל  רבי  הגאון  בזה  האריך 

שנדפסה בקובץ אחר תאסף )עמוד תשה(. ע"ש. 

וכבר אמרו חז"ל )שבת דף קלט ע"א(, כל פורענות 

ישראל  בשופטי  ובדוק  צא  ישראל  על  הבאה 

קשה  כמה  לצערינו  רואים  ואנו  ע"ש.  וכו'. 

יום  לך  שאין  כיום,  והכלכלי  הבטחוני  המצב 

עלינו  יערה  עד  מחבירו.  מרובה  קללתו  שאין 

רוח ממרום, ומלאה הארץ דעה את ה'. עכ"ד 

המאירים של מרן הראש"ל שליט"א.

 ח( והנה יש לי להוסיף ע"ד והוא מ"ש הגרי"א 
בבתי  המתדיינים  אותם  דאף  זצ"ל  הרצוג   

משפט המוסלמים עוברים על האי דינא. דהנה 

כתב בשו"ת דבר יציב מהאדמו"ר מקלויזנבורג 

)חיו"ד סימן מ(, שאע"פ שבזמן רבותינו הפוסקים 

ה'  ביחוד  המאמינים  ישמעאלים  נמצאים  היו 

וכופרים בע"ז ושונאים את העובדי ע"ז וכמ"ש 

הערבים  אבל  ג(,  ס"ק  קיב  )סימן  תואר  הפרי 

בכל  מעלליהם  רוע  את  רואים  אנו  שבדורינו, 

כומרי  ולשאר  לאפיפיור  שמחניפים  הארצות, 

ע"ז ומתחברים אליהם, ושונאים את עם ישראל 



מהאהבת חיים

שנאת עולם. וברוב אכזריותם צמאים הם לדם 

ישראל ומרצחים אותם בדם קר ה' ינקום מהם 

דם עמו ישראל. אין ספק שבעולם שאין להם 

שמו  יחוד  של  ניצוץ  ולא  אמת  אמונת  שום 

יתברך אפי' מן השפה ולחוץ. וכל מה שאומרים 

בפיהם שהם מאמינים שה' אחד שקר בפיהם, 

ושוא ותפל בליבם. ולכן בזה"ז נחשבים כולם 

קדושה  וחובה  גמורים.  ע"ז  ועובדי  כופרים 

להתרחק מהם ומהמונם. ואף הגאון הפרי תואר 

יודה שאלו הישמעאלים שבדורינו שמתחברים 

ע"ז  עובדי  שהם  הכומרים  כל  עם  ומתחנפים 

דינם  ולכן  כלום  ולא  ולנוצרים  בניהם  אין 

דברי  בשו"ת  ]וע"ע  ע"ש  ע"ז.  עובדי  כשאר 

)חאו"ח סימן צ(, דכתב דבתי תיפלתם דמי  יציב 

לבתי ע"ז. עיי"ש[. וע"ע בספר הליכות עולם 

ממרן הראש"ל הגר"ע יוסף שליט"א )ח"ח פרשת 

ואתחנן סעיף ג ובהערה שם(.

וחזינן  זאת  לכל  אותנו  הודע  ולאחר   ט( 
לילך  האיסור  ולתוקף  העניין  לחומרת   

לערכאות. עלה במחשבה לפני למייתי למ"ש 

בספר שערי תשובה לרבינו יונה )שער ג אות ה(, 

ועתה הלא לך לדעת מפני מה העובר  וזתו"ד 

על דברי חכמים חייב מיתה יותר מהעובר על 

מצות עשה ועל מצוה ל"ת? וזה פשר הדבר כי 

לעשות  ליבו  מלאו  אשר  חכמים  ע"ד  העובר 

מהתגבר  לא  בעיניו,  מצוותם  תקל  כי  כן, 

יצרו עליו, אבל כי תכהנה עיניו מלראות אור 

משך  ולא  האמונה  לנוגה  יהלך  ולא  דבריהם, 

כי  מאמרם  לקיים  יטריח  ולא  גזירתה  בעול 

לא נכתב בספר התורה, ולא נהג כדרך העובר 

בפניו  ונקוט  לו  מרה  נפשו  אשר  התורה  ע"ד 

על  לחטוא.  יצרו  ישיאהו  כי  לו  וייצר  ויירא 

כן משפט מות יהיה לאיש כי הפיל דבר אחד 

"ננתקה  כאומר  והוא  הטובים,  דבריהם  מכל 

את מוסרותימו" ודומה למה שכתוב בענין זקן 

יעשה  "והאיש אשר  פי החכמים,  את  הממרה 

יז,  )דברים  וגו'"  הכהן  אל  שמוע  לבלתי  בזדון 

האי  פשר  במקצת  שביאר  הרי  ע"כ.  וכו'  יב(, 

ובייחוד  דרבנן.  במצוות  אנשי  דאקילו  קולא 

דמשיאו  לערכאות,  הליכה  של  הלזה  בעניין 

יותר,  יצרו של אדם לחטוא דשם ודאי יצליח 

הדינים  מבתי  יותר  כח  המשפט  לבתי  ושיש 

הרבניים. הרי שבודאי הוא בהאי כללא שכתב 

דהוה  וביחוד  ח"ו.  ההוא  לאיש  מות  משפט 

הגולל  נסתם  לא  ובזה  מהתורה.  סימוכין  ליה 

ורוצה אני להאריך אך לקצר אני  בהאי ענינא 

גם  תעח(,  )סימן  הרשב"ש  בשו"ת  וע"ע  צריך. 

מכון  בהוצאת  הנד"מ  המשולש  חוט  בשו"ת 

ירושלים )בטור הראשון ענין יז ובטור השלישי שאלה 

דינא,  גאוני אשיתפיך חמימייהו אהאי  הני  ו(, 

וכתבו עד כמה חמור דבר זה לילך לערכאות. 

נא(,  )סימן  מפאנו  הרמ"ע  ובשו"ת  ע"ש. 

מכון  הוצאת  במבוא  הכנה"ג  שערי  ובספר 

פנים  ובשו"ת  הכנה"ג.  משם  פט(  )עמוד  הכתב 

מאירות )ח"ב סימן קנה(, ובשו"ת חתם סופר )ח"ו 

בעי  ובשו"ת  לתמוה(,  ויש  ד"ה  יד  סימן  בליקוטים 

סימן  ח"א  )חו"מ  בנבנישתי  חיים  ר'  להגאון  חיי 

)סימן  ביד להגר"ח פלאג'י  ובשו"ת חיים  קנח(, 

צג(, ובשו"ת שיח יצחק להגרי"צ ויס ]תלמידו 

)סימן תכח(, ועיין בספר  של בעל השבט סופר[ 

דבר  הביא  סא(  עמ'  צורים  )מראש  אליהו  אדרת 

הדין  בית  מטעם  תש"ב  משנת  שיצא  הכרוז 

זה.  על  ולהזהיר  העניין  את  לחזק  בירושלים 

ובשו"ת אגרות משה )חו"מ ח"א סימן ח(, ובשו"ת 

תשובות  ובקובץ  קנה(,  סימן  )ח"ט  יצחק  מנחת 

חו"מ  )ח"א  שליט"א  אלישיב  הגרי"ש  ממרן 

קפג(,  סימן  )ח"ד  הלוי  שבט  ובשו"ת  קצח(,  סימן 

סימן  וחי"ב  ריג,  סימן  )ח"ד  ובשו"ת משנה הלכות 

לסיכומי  במ"ש  וע"ע  ג(,  סימן  וחי"ד  ושפז,  שעח 

תשובות  ובקובץ  שנד(,  סימן  )בח"ט  אלו  דינים 

)ח"ג סימן רלב(. ובחזון  להגרי"ש אלישיב זצ"ל 

הגר"ע  הראש"ל  למרן  נוראים  ימים  עובדיה 

יוסף שליט"א )עמ' רמ סעיף יד(, ובשו"ת דברות 

דאפילו  שהעלה  פה(,  סימן  )ח"ה  אברג'ל  אליהו 

להתדיין  לילך  אסור  הצדדים  שני  התרצו  אם 



בחוכן יסיאון לסו  בןןמסות מו

זביחי  להגר"פ  פז  עטרת  ובשו"ת  בערכאות. 

בספר  וע"ע  ב(,  סימן  חו"מ  ג  כרך  )ח"א  שליט"א 

שליט"א  זילברשטיין  מהגר"י  לשבח  עלינו 

)ח"א עמ' תרד, ועמ' תרנט, וח"ב עמ' תרנב- תרנד, וח"ג 

וח"ו  תקלה,  ועמ'  תקכח,  תקכז-  עמ'  וח"ד  תשיב,  עמ' 

עמ' רמח- רמט(. והגם שיש המתרעמים על פסקי 

הב"ד הדנים לאמיתה של תורה, שכן לא תמיד 

זוכה האדם להבינם, וכבר כתב עליהם תשובה 

כלפון  רבי  הגאון  גלויה  ותוכחה  מאהבה 

יא(,  )דרוש  משה  מטה  בספר  זצ"ל  הכהן  משה 

ומשם בארה.

 ותצא דינ'א: דאיסור חמור הוא לאיש ישראל 
של  בערכאות  לחברו  לתבוע  שילך   

וכ"ש  ישראל,  בדיני  כשדנים  ואף  עכו"ם, 

וראוי  בדיניהם.  הדנים  יהודים  לשופטים 

ובמקום  תביעתו.  שיבטל  עד  כך  על  לנדותו 

הצורך יש לו ליטול רשות מהב"ד לתבוע חברו 

בערכאות. ואפילו אם נתרצו ב' הצדדים לילך 

לדון בערכאות האיסור עדיין על מקומו עומד. 

שופטינו  "השיבה  ברכת  בנו  שתתקיים  ויה"ר 

זה  ובזכות  כבתחילה".  ויועצינו  כבראשונה, 

יתקיים בנו "והסר ממנו יגון ואנחה". אמן. 
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות ערב סימן קכט סעיף ב

אמר להם בשעת מתן מעות: הלוהו ואני ערב, נשתעבד הערב ואינו 
למלוה  שאומר  רק  בהדיא,  נתערב  לא  ואפילו  הגה:  קנין.  צריך 
להלוות ללוה כי בטוח הוא, ועשאו על פיו והיה שקר, חייב לשלם 

לו, דהוי כאילו נתערב לו

ליל שישי י' מרחשון התשע"ג

אם יש מצוה להיות ערב על הלואת חברו
ביאור אזהרת שלמה להיות ערב / מתי יש מצוה להיות ערב / ערב של ציון / אזהרה 
לת"ח שלא יהיה ערב - ובירור אי אהרה זו החלטית / דקדוק בלשון הרמב"ם / מעלת 
גמילות חסדים / סתירה בין ספר פלא יועץ לספר יעלזו חסדים ]ומתי הודפסו ספרים 
אלו[ / פלפול אי מצוה להיות ערב / ערב דכתובה / דיוקים בפסוקים על התחייבות 

הערב

 שאלה

עמדתי ואתבונן אי איכא מצוה על האדם להיות ערב על הלואת חברו, או אדרבה גריע טפי, ויש 
ליזהר שלא יכניס עצמו לערבות? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

מן  אזהרה  שמצאנו  ואומר,  אען   ראשית 
את  האדם  יכניס  שלא  הכתובים   

עצמו להיות ערב, וכמאמר שלמה המלך ע"ה 

נוקשת  "בני אם ערבת לרעך תקעת לזר כפיך 

 – א  ו,  )משלי  פיך"  באמרי  נלכדת  פיך  באמרי 

ערבות   – ערבת"  "אם  עזרא  האבן  ופירש  ב(, 

ממון. "תקעת לזר כפיך" – לזר המלוה תקעת 

בו  שנלכדת  המוקש  הוא  החוב  לפרוע  כפיך 

)שם(,  דוד  במצודת  פירש  וכן  פיך.  אמרי  הם 

הגר"א  בביאור  וע"ע  איירי.  ממון  דבערבות 

עיניו  )שם(,  המלבי"ם  בפירוש  ]והמעיין  )שם(. 

אחר,  לענין  הדבר  שהשיא  מישרים  תחזינה 

הערבות  ענין  שפירש  לחמו  ממרחק  והביא 

ועלה  וממכר,  מקח  עניני  על  משל  ע"ד 

במחשבה לפני לפרש, דלא שמיע ליה כלומר 

להיות  ע"ה  המלך  שלמה  דהזהיר  ס"ל,  לא 

מידי  מילתא  בהאי  איכא  דהא  לחברו,  ערב 

לחברו  ילוו  ולא  שפעמים  העולם,  דתיקון 

עניני  על  כן  פירש  לא  וע"כ  ערבותו,  ללא 

מצאנו  עוד  לקמן[.  בזה  מ"ש  וע"ע  ערבות. 

"רע  ואמר  בחכמתו  המלך  שלמה  שהזהיר 

)משלי  בוטח"  תוקעים  ושנא  זר  ערב  כי  ירוע 

ע"ב(,  קט  )דף  ביבמות  חז"ל  ופירשו  טו(,  יא, 

מאי  יצחק  ר'  ואמר  ממון,  ענין  על  זה  פסוק 

דכתיב "רע ירוע כי ערב זר" - רעה אחר רעה 

וכו',  ציון  של  ולערבי  גרים  למקבלי  תבא 

שמניחים  מקום  שם  שלציון:  וז"ל  ופרש"י 

הלוה ותופסין הערב. לישנא אחרינא של ציון 

שלוף  נוטריקון  שם  על  הערבון,  שם  קוראים 

דוץ, שולף עצמו מן הלוה ותוקע ודץ בעצמו. 

עכ"ל. הרי שדרשו את כל ענין הערבות לגנאי 

ולא לשבח.



סם יש כווי לייות ןןב ןל ילוסת חבןו מח

לכשנדקדק נראה, דלא בכל גוונא איכא   אלא 
אזהרה מלהיות ערב, דהא כשהערב גומר   

לשלם  יוכל  לא  הלוה  שאם  מתחילה,  בדעתו 

הוא ישלם "ויחשבה לצדקה", ולא יערער כלל 

כן,  ע"ד  בתחילה  עצמו  שהכניס  זה  עסקו  על 

חברו,  את  מלווים  מחמתו  הלא  יגרע?  למה 

המעשה  גדול  ע"א(,  ט  )דף  בב"ב  אחז"ל  וכבר 

על  בפירושו  יונה  ר'  וכ"כ  העושה.  מן  יותר 

משלי )יא, טו( שכתב, וז"ל "רע ירוע כי ערב זר 

– הזר הוא האיש אשר לא הכיר ]הערב[, ולא 

ירצה  לא  ואם  הנאמנות.  במדת  אצלו  הוחזק 

לשלם,  לו  שאין  או  הלווה,  ההוא  הזר  לשלם 

שיצעק  או  משתיים,  מאחת  ]הערב[  ינצל  לא 

לו  ישלם  לא  כי  ואשם,  ויחטא  המלוה  עליו 

התלונה  והאשם,  החטאת  עם  עליו  ותרבה 

והתרעומת. או שיכריחוהו ב"ד לשלם, ויחזור 

קונה  ונמצא  עימו,  וידין  הלווה  על  ויצעק 

וגם הפסד ממון אם אין ללווה  מדון ומריבה, 

לשלם, או שהוא איש אלים ועריץ. וגם יתגלע 

בהכרח  אם  כי  שילם  ולא  עול  איש  הוא  כי 

ב"ד, על כן אמר "רע ירוע כי ערב זר" - והוא 

הזר.  בערבות  כאלו  אותו  תקראנו  הרע  האיש 

כי  זאת בערבות,  אך איש טוב לא תביאנו כל 

הוא גומר בדעתו מתחילה לשלם למלוה בלא 

יריב  ולא  לשלם.  ללוה  אין  אם  ודברים  דין 

הדעת  על  כי  אח"כ,  המלוה  עם  להתקוטט 

זאת  כי  ולולי  מתחילה,  בערבות  נכנס  הזאת 

עמו לא היה נעשה ערב לזר, אחרי כי הוא איש 

טוב ושונא מדנים ומבקש שלום. עכ"ל. אתה 

הראת לדעת דכאשר עולה בדעתו מלכתחילה 

רעה  חלילה  תבא  לא  טוב,  איש  והוא  לשלם 

עליו, שהרי מתחילה התרצה והסכים על דעת 

זה הדבר.

תני  איתא,  ע"א(  קט  )דף  ביבמות  בגמרא   והנה 
בר קפרא לעולם יתרחק אדם מג' דברים,   

 ז.  גם בילקו"ש )ריש פרשת ויגש( מובאת מימרא זו כדברי הירושלמי בסתמא ומיהו ע"ד המדרש איכ"ל דלא 
נחות לדיני דעיקר דברי המדרש הוא דרשות ולא דינים.

הערבונות.  ומן  הפקדונות,  ומן  המיאון,  מן 

ופירש רש"י מן הערבונות - להיות ערב. ובגמ' 

שם )בעמוד ב( פירשו, דהיינו דוקא בערבות כגון 

תחילה.  הערב  תופסים  שהם  ציון,  של  ערבי 

אולם בירושלמי ביבמות )פי"ג סוף הל' א(, איתא 

בסתמא ברח מן המיאונין ומלהיות ערב וכו', 

אמר ר' ברכיה "בני אם ערבת לרעך וגו'", ולא 

נזכר כלל דהיינו בערבי של ציון וכדומה. ואנן 

בערב  דמסתמא  מפשינן,  לא  פלוגתא  אפושי 

של ציון איירי כמו שפירש הבבלי, וכ"כ לפרש 

לרעך":  ערבת  אם  "בני  וז"ל,  שם  משה  הפני 

טעמא דערב קמפרש, דיש להתרחק אם ערבת 

בבבלי  וכדאמר  פיך,  באמרי  נוקשת  לרעך 

בערבי של ציון, ששולף עצמו מן הלוה ותוקע 

למימר  דליכא  והיינו  עכ"ל.  הערב.  על  עצמו 

בזה,  לירושלמי  הבבלי  בין  פלוגתא  דאיכא 

דהירושלמי איירי בכל ערב והבבלי רק בערבי 

פירש  דהירושלמי  דמילתא  וטעמא  ציון,  של 

שהטעם הוא משום קרא דכתיב "בני אם ערבת 

ציון שעליהם  איירי בערב של  והוא   – לרעך" 

נאמר "נוקשת באמרי פיך".

דהא  מילתא  בהא  לעיין  יש  דאמת   ואליבא 
בסתם  אף  הפסוק  את  לפרש  אפשר   

מפירוש  וכ"נ  ציון.  של  ערב  כשאינו  גם  ערב 

רבינו האב"ע )שם( שכתב וז"ל, "בני אם ערבת 

תקעת  המלוה  לזר   - כפיך"  לזר  תקעת  לרעך 

והוא המוקש שנלכדת בו  כפיך לפרוע החוב, 

הם אמרי פיך. עכ"ל. הרי שלא חילק בין ערב 

רגיל לערב של ציון. וכ"נ מדברי המצו"ד )שם(. 

בסתם  אף  איירי  דהירושלמי  אפש"ל  וא"כ 

ערב, דהא לא פירש דאיירי בערבות של ציון  ז.

לומר  כרחינו  דעל  תחזי,  תידוק  דלכי   אלא 
רגיל,  ערב  בסתם  איירי  לא  קרא  דהאי   

שכן הפסוק כשמזהיר על ערבות מוסיף "תקעת 
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שבועה,  של  כף  תקיעת  והיינו   – כפיך"  לזר 

כזה  לחוב  עצמו  שהכניס  ערב  דעל  ומשמע 

שיתחייב לפרוע למלוה משום שבועתו איירי, 

ומיניה משמע דכ"ז שלא נשבע ולא תוקע כפו 

לא נלכד באמרי פיו. וכן מדוייק מדברי האב"ע 

שכתב, תקיעת כפיך לפרוע החוב הוא המוקש 

שנלכדת בו וכו'. ע"כ. ומשמע שכ"ז שלא תקע 

כפו לא נלכד כלל. נמצא שעל ב' סוגי ערבויות 

קבלן  ערב  על  ערב,  האדם  יהיה  הזהירו שלא 

שפורעים ממנו בתחילה דהיינו ערבי של ציון, 

ועל ערב שתוקע כפו. ]ועיין בביאור הגר"א שם 

על משלי דפירש דתקיעת הכף היינו ערב קבלן 

ומיניה משמע דערב רגיל  שנכנס בכף ממש[. 

ליכא  כפו,  תוקע  שלא  או  קבלן,  ערב  שאינו 

המלבי"ם  מדברי  מפורש  וכ"נ  להא.  למיחש 

בפירושו על משלי )יא, טו( שכתב, הגם שהאוהב 

צריך לעזור לאוהבו בכל אשר לאל ידו, ובכללו 

הוא לכנוס בערבות בעדו, בכ"ז אין לו להכנס 

בתקיעת כף שהוא ערבות קבלנית, שבזה יגבה 

תיכף מן הערב. ועל זה אמר שמי שערב בעד 

זר אף ערבות פשוט רוע ירוע. עכ"ד. ומשמע 

כמ"ש דכל האזהרה היא על ערבות הבאה עם 

תקיעת כף. אלא שהוסיף דהערב לאיש זר שלא 

מכירו גם בערבות פשוטה רוע ירוע, שפעמים 

נאמנותו  את  מכיר  לא  שהרי  הלוה  יפרע  ולא 

ונמצא שהוא כערב  ויתגלגל הדבר על הערב, 

חובו  פריעת  ידי  על  להפסד  שקרוב  קבלן 

זר אלא  אינו ערב לאיש  של חברו. אך כאשר 

שיודעו ומכירו דליכא למיחש לנאמנותו, כ"ז 

שלא  אזהרה  מצאנו  לא  קבלן  ערב  הוא  שאין 

יהיה ערב.

ביבמות  המאירי  למ"ש  ראיתי  שחמותי   אלא 
דרך  עוד  הזהירו  וכן  וז"ל,  ע"ב(  קט  )דף   

עצה שיהא אדם נזהר מן הערבות ובפרט בערבי 

של ציון וכו'. עכ"ל. ומשמע דאף על סתם ערב 

הוזכרו  יח(  יו,  אות  )פ"ג  ביבמות  וביש"ש  עי"ש.  אגב  זו  מימרא  הזכיר  ט(  אות  )פ"ק  בסנהדרין  והרא"ש   ח.  
מימרות אלו בדיני ערב.

אזהרה שמענו. אלא ששוברו בצידו שלא נקט 

בד"ז אף לשון אזהרה אלא כתב להדיא שהיא 

דרך עצה טובה. ואכן בדברי הפוסקים הרי"ף 

מצאנו  לא  והטושו"ע  ביבמות  ח  והרא"ש 

דהיינו  א"ש  המאירי  וע"פ  דינא,  האי  שכתבו 

משום דהוה עצה טובה ותו לא ואין בזה דין, 

וע"כ לא נקטו ופסקו עצה זו.

זה  זכר מכל  לא  בידו החזקה,  הרמב"ם   והנה 
אלא שבהל' דעות )פ"ה הי"ג( כתב וז"ל,   

וכו',  ובאמונה  באמת  ת"ח  של  ומתנן  משאן 

לא  נעשה  ואינו  וכו',  לאחרים  ומוותר  ונותן 

שסתם  משמע  ומיניה  עכ"ל.  קבלן.  ולא  ערב 

ובספר  בזה.  ליזהר  לו  אין  ת"ח  שאינו  אדם 

שכתב  הביאו,  רסו(  עמ'  פרנקל  )הוצ'  הליקוטים 

הרביד איתן שמקור דברי הרמב"ם מיבמות )דף 

קט ע"ב(, היינו האזהרה שאמר לעולם ירחק אדם 

ומשמע  ערב,  מנייהו מלהיות  וחד  דברים  מג' 

]ועל אף  לקיימה.  יש לת"ח  זו  דמפרש דעצה 

שבגמרא אמרו דהיינו ערב קבלן, מ"מ לת"ח 

ערב  יהיה  ולשמור עצמו טפי שלא  ליזהר  יש 

טפי,  ה'  לחילול  למיחש  דאיכא  משום  כלל, 

כנלענ"ד.[  וכדומה.  לפרוע  בידו  יהיה  כשלא 

אין  הרמב"ם  בדברי  שגם  לומר  שיש  אלא 

אזהרה ועצה זו החלטית, שהרי לא כתב ואינו 

]ותדע  'לעולם',  קבלן  ולא  ערב  לא  נעשה 

שבפרק זה )היינו פ"ה בהל' דעות( ג"פ כתב תיבה 

 – והי"ג  וה"י  )בה"ו  אחרים  בדינים  'לעולם'  זו 

נוסחאות  שינויי  בילקוט  עיין  בעולם  גורסים  יש  והי"ג 

רק  דהוה  אפשר  וא"כ  תקכד([,  עמ'  פרנקל  הוצ' 

בדרך כלל שאין לו לת"ח להרגיל עצמו להיות 

ערב, וכ"ש ערב קבלן מחמת החשש שיצטרך 

לפרוע את החוב, ויכול להיגרם מזה חילול ה' 

זו  וכדומה, ]תדע שהלכה  כשיתעכב בתשלום 

זו  הלכה  סיים  שהרי  ה',  חילול  בענין  עוסקת 

באומרו וז"ל, ואדם שהוא עושה כל המעשים 



סם יש כווי לייות ןןב ןל ילוסת חבןו נ

לי  "ויאמר  אומר  הכתוב  עליו  וכיוצ"ב  האלו 

עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" )ישעיה מט, 

ובפ"ה  בו,  והיינו שהקב"ה מתפאר  ג(. עכ"ל. 

מהל' יסודי התורה הי"א הביא הרמב"ם פסוק 

ודון  עיי"ש  ה'  וחילול  ה'  קידוש  מענין  זה 

ביד  שיש  כשיודע  אך  באתרין[.  ואוקי  מיניה 

הלווה לפרוע וביודעו ומכירו, ואף משער שאם 

ודברים,  דין  ללא  הוא  יפרע  הלווה,  יפרע  לא 

ויש בידו מעות אלו, אף הרמב"ם יודה דיכול 

ביבמות  המהרש"א  מדברי  וכ"נ  ערב.  להיות 

הגם  וז"ל,  שכתב  דברים(  מג'  שיתרחק  ד"ה  )שם 

שיש לצדד בהיפך דבפיקדון ודאי הוא גמילות 

חסדים לשמור פקדון חברו, וכן להתערב בעדו 

במקום שלא יבוא נזק לו, אבל אמר להתרחק 

מהן על הרוב. עכ"ל. אתה הראת לדעת שאף 

הוראה זו שאמרו בגמ' שממנה למד הרמב"ם 

דבריו גבי ת"ח, היינו ע"ד הרוב אך יש יוצא מן 

הכלל, והיינו בכה"ג שלא יבוא לו נזק, או שאף 

שיכול  ודברים  דין  ללא  לאלתר  יתן  יבוא  אם 

לצאת מהם חילול ה'.

דהיכא  משמע  הללו  המהרש"א  מדברי   והנה 
הוה  נזק  לו  יבוא  שלא  באופן  שערב   

)דף מט  וידוע מ"ש חז"ל בסוכה  גמילות חסד, 

הצדקה,  מן  יותר  חסדים  גמילות  גדולה  ע"ב(, 

חסדים.  הגומל  בשבח  הרבה  הרבו  ורבותינו 

וביבמות )דף עט ע"א( אמרו ג' סימנים יש באומה 

זו – ישראל, וחד מנייהו גומלי חסדים. וכאשר 

ערב בעד חברו באופן שאין חשש שינזק, בנקל 

בספרו  פאפו  הגר"אנ  וכ"כ  זו.  למעלה  יזכה 

שאמרו  כה(,  אות  קנו  סימן  )חאו"ח  לאלפים  חסד 

טעמא  והיינו  ערב,  מלהיות  להזהירו  רבותינו 

ע"ד  שלא  לערבותם  נכנסים  בד"כ  דערבים 

לפרוע  וכשנצרכין  יצטרכו,  אם  החוב  לשלם 

ותוהין,  ומתמוגגים  שן  חורקים  אחרים  בעד 

אמת  הן  כי  שעשו.  המצוה  על  ומתחרטים 

חסד  לגמול  יכול  שאינו  ומי  קעביד,  דמצוה 

בממונו יגמול חסד בגופו, ויצא ערב אם חננו 

ה' שמלוים על אמונתו, יכבד ה' במה שחננו, 

של  רבה  מצוה  ויקים  כושלות,  ברכיים  ויחזק 

זאת  עושה  אבל  לה(.  כה,  )ויקרא  בו"  "והחזקת 

צריך שיתנהג כמו אם היה מלוהו הוא עצמו, 

אם היה מאמינו בלי משכון, או לא היה מלוה 

ערבות.  לענין  יעשה  ככה  במשכון,  אם  כי  לו 

גם  שיאכל  מעותד  שהוא  מתחילה  ויחשוב 

מנת  ושעל  הזמן,  מקרה  מכח  כספו  את  אכול 

שהוא  זו,  מצוה  לעשות  בשביל  נכנס  הוא  כן 

מחשב שכר מצות כנגד הפסדם, באופן שיהיה 

נכון לבו שלא יבוא להיות תוהה על הראשונות. 

אבל אם מכיר בעצמו שאם יצטרך לפרוע ממון 

הלואת חברו יתחרט ויאמר 'יאבד יום שעשיתי 

יצא  שלא  בעצמו  שיגדור  מוטב  זו',  מצוה 

להיות ערב לשום אדם. עכ"ד. ]ומכאן תשובה 

מ"ש  תפסו  אשר  אנשים  שיש  למה  מוצאת 

בספר פלא יועץ )ערך ערב(, שיש לאדם להשתדל 

שלא להיות ערב אלא א"כ לקח משכון קודם, 

יהיה  או באופן שיפרסם לכל באי עולם שלא 

ערב אפי' על המלך. עכ"ד. והרי בעמח"ס חסד 

יועץ,  פלא  בעמח"ס  ניהו  מר  הוא  לאלפים 

וכדי שלא יסתור משנתו, יש לומר דספר פלא 

יועץ נועד לשאר המון העם שהוא דברי מוסר 

והתעוררות, וכמ"ש בהקדמה לספרו זה לאחר 

ודעת  וז"ל,  העם  להמון  כן  שידרשו  שכתב 

לדרשם  שאין  )בספר(  דברים  שיש  נקל  לנבון 

בפני המון העם, וכן יש תיבות שראוי לדלגם 

לחוש לכבוד השומעים שלא להזכיר עם הארץ, 

וכדומה וכבר ידי עשתה ציון בשני חצאי לבנה 

עכ"ל.  ברבים.  הדורש  לדלג  שראוי  במקום 

נמצא שטרח ויגע אותו צדיק שדבריו יתאימו 

ובעיקר  כגדולים,  קטנים  העם  חלקי  לכל 

להשתדל  לאדם  שיש  כתב  כן  ועל  לקטנים, 

אם  בודאי  כאלו  דאנשים  ערב,  להיות  שלא 

יצטרכו לשלם את הלואת חברם שערבו בעדו 

קרוב לודאי שיחרקו שן ויתהו על הראשונות. 

הלכתי  ספר  לאלפים שהוא  חסד  ספרו  כן  לא 

המחבר  בן  שבהקדמת  ]והגם  לת"ח  שנועד 
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הארץ  מעמי  לרבים  יועילו  שציוניו  כתב  שם 

ומשמע שספר זה 'חסד לאלפים' עשוי שתהא 

יד כל אדם ממשמשת בו, גם עמי הארץ מ"מ 

וכמו  ענוה  דרך  אלא  שא"ז  יראה  שם  המעיין 

דרך  שיש  כתב,  שם[  הקדמתו  בכל  שנראה 

שיכול האדם להיות ערב ואף מצוה נמי איכא. 

]וכיוצא בזה יש לומר גם על מ"ש בספר קיצור 

שנכתב  ט(,  סעיף  קעט  )סימן  גאנצפריד  שו"ע 

להמון העם, למען ידעו את הדרך אשר ילכו בה 

ואת המעשה אשר יעשון[. א"נ י"ל שספר 'פלא 

יועץ' הוא משנה ראשונה שיצא בשנת תקע"א, 

חסד  וספר  המחבר,  הרב  בהקדמת  וכמובא 

לאלפים הוא משנה אחרונה שיצא בשנת תר"א 

על ידי בנו. ומיהו יד הדוחה נטויה לומר דא"ז 

לישנא בתרא שהרי לא הוציא כן הרהמ"ח אלא 

לאלפים  החסד  דעת  לן  פש  אכתי  ומ"מ  בנו. 

ואף דעת בנו ]שאם היה יודע שאין כן דעת מור 

אביו הגדול שחזר בו היה מציין זאת[ שיש דרך 

שהאדם יזכה לקיים מצות ערבות וכמשנ"ת[.

ע"ד  לפני  במחשבה  עלה  בזה   ובהיותי 
הפלפול, לתלות ד"ז אם להיות ערב   

דהנה  האחרונים,  במחלוקת  לא  או  מצוה  הוי 

בא  דאם  ח(,  ס"ק  שכה  סימן  )או"ח  במג"א  כתב 

עכו"ם ליטול משכונו מישראל בשבת, ומעמיד 

הנכרי ישראל אחר שיהיה ערב בעדו שהרי לקח 

משכונו, אסור לישראל )השני( להיות ערב משום 

וחלק  ע"א(,  קיג  דף  שבת  )עיין  חפציך"  "ממצוא 

בזה ע"ד הסמ"ע בחו"מ )סימן קלא סק"י(, והעלה 

ולא  הנכרי.  על  ערב  הישראל  שיהיה  להתיר 

נתבאר מה דעת הסמ"ע בזה, שהרי איכא בהאי 

הוזהרנו  שעליהם  ומתן,  משא  עניני  מילתא 

במחשבה  ועלה  חפציך".  "ממצוא  באזהרת 

לומר, דהסמ"ע ס"ל דהאי ישראל שנהיה ערב 

לנכרי, אין בזזה חשש "ממצוא חפציך", דכיון 

לצורך  דמי  שלום,  דרכי  משום  כן  שעושה 

מצוה )עיין למ"ש הרמ"א בהג"ה או"ח סימן שכה סעיף 

ב שהשוה צורך מצוה לדרכי שלום(, והוה בכלל מ"ש 

 – אסורים  חפציך  ע"א(,  קיג  )דף  בשבת  חז"ל 

חפצי שמים מותרים. ומהשתא אם לנכרי איכא 

חברו  לישראל  כ"ש  למצוה,  דדמי  מידי  בזה 

ביום חול ]דבשבת כל שלא הוי צורך השבת, 

אסור לדבר על זה ולעסוק בזה )עיין בפמ"ג באשל 

אסור  ללווה  ואם  סק"ח(,  שכה  סימן  או"ח  אברהם 

שכשיעבור  מילתא  מסתברא  לא  בזה  לעסוק 

לצורך  שאינה  בהלואה  ויעסוק  זה  איסור  על 

שבת, יהיה מצוה לערב אחר לסייעו. ופשוט[. 

חפצי  מילתא  בהאי  דיש  ס"ל  לא  המג"א  אך 

"ממצוא  לגוי משום  אסר  כן  ועל  כלל,  שמים 

להיות  דמצוה  מידי  הוה  דלא  וה"ה  חפציך", 

ערב לישראל, שהרי הושווה דרכי שלום למידי 

דהאי  תחזי  תידוק  ולכי  לעיל.  כמ"ש  דמצוה 

למג"א  דאף  דאפשר  היא,  בורכתא  מילתא 

איכא מצוה להיות ערב לישראל, אך לנכרי אין 

מצוה, ויש להאריך ואכמ"ל.

לאחד  ראיתי  הפוסקים,  באמתחות   ובחפש'י 
נר"ו  איטח  הגר"י  דורינו  מחכמי   

רא(,  עמ'  כו  סימן  א  )כרך  החושן  שפת  בספרו 

משפט  שבספר  וכתב  זה,  בנידון  לדון  שיצא 

)סימן כט( כתב לתלות ד"ז אם יש מצוה  הערב 

והנתה"מ,  התומים  במחלוקת  ערב  להיות 

סעיף  עב  סימן  )בחו"מ  הרמ"א  מ"ש  על  שנחלקו 

אודות   – נט(  )סימן  פדאווה  המהר"ם  משם  ג( 

שימשכנו  כדי  לשמעון  משכון  שנתן  ראובן 

אצל העכו"ם, ושמעון מדעתו נתן משכון אחר 

ראובן אצלו,  ועיכב את משכונו של  לעכו"ם, 

ראובן  של  משכונו  על  שומר  שמעון  נעשה 

יז(,  ס"ק  )שם  התומים  וכתב  ע"כ.  הלוה.  כאילו 

יתן  אם  רק  להלותו  רוצה  היה  לא  הגוי  שאם 

משכון  חברו  שנותן  בזה  חברו,  של  משכון 

מצוה  זה  הרי  ההלואה,  מעות  לו  שיגיע  כדי 

ומדבריו  מעות.  מהמלוה  לו  דהמציא  גמורה 

משמע שכל היכא שגורם שחברו יקבל מעות 

ההלואה, מצוה איכא בידו, וה"ה להיות ערב, 

דאם עי"ז יקבל הלואה הוא ג"כ מצוה גמורה. 



סם יש כווי לייות ןןב ןל ילוסת חבןו נב

אמנם מלשון הנתיבות )סימן עב ס"ק טז( משמע, 

כדי  למשכון  כליו  את  להשאיל  מצוה  דאין 

פרוטה  דין  שייך  דלא  דכתב  הלואה,  שיקבל 

פב  דף  בב"מ  )עיין  מעות  כשמלוה  רק  יוסף  דר' 

דרק  לפי"ד  נמצא  חפץ.  כשמשאיל  ולא  ע"א(, 

בהשאלת  ולא  מצוה,  קיימת  מעות  בהלואת 

חפץ הגורמת להשגת ההלואה. עכתו"ד. והנה 

לכי תידוק תחזי דלעולם אפש"ל דאיכא מצוה 

דר'  פרוטה  שדין  אלא  ההלואה,  בהשגת  אף 

של  בהלואה  רק  אלא  בזה  נאמרה  לא  יוסף 

המקרים  דברוב  דהיינו טעמא  ואפש"ל  ממון, 

דרך הלואה היא בממון, ועל זה חידשה הגמ' 

בהשאלת  אך  תהיה,  יוסף  דר'  דפרוטה  שדין 

כלים או בהשגת הלואה על ידי נתינת משכון 

לא אמרו להאי דינא דפרוטה דר' יוסף ולעולם 

אמרינן  מצוה  בכל  לא  דהא  תדע  מצוה,  הוה 

דיש בה עוסק במצוה כדי לפוטרו מלתת מעות 

לעני, שהרי כשמעוטף בציצית או מהלך עמה, 

וכי לא יצטרך ליתן פרוטה לעני זה ודאי אינו, 

וא"כ גם מצוה זו של השגת הלואה הגם שלא 

פוטרתו מנתינת מעות לעני דהיינו דין דפרוטה 

יוסף, אך לעולם מצוה היא. ומ"מ למ"ש  דר' 

בשפת השלחן אי חשיבא מצות ערבות כחלק 

תלוי  שהדבר  אפשר  לא  או  להלות  מהחיוב 

בכותרת  במ"ש  דק  לא  ]ולפי"ז  זו.  בחקירה 

בריש המערכה )עמ' קצט( 'אם יש מצוה להיות 

ערב', דחקירתו היא אם יש מצוה להיות ערב 

כמצות הלואה, ואי כלולה במצוה זו או לא[.

 והנה ממ"ש בב"ב )דף קעד ע"ב(, דערב דכתובה 
ולא  קעביד  דמצוה  לא משתעבד משום   

חסר מידי, ופירש הרשב"ם מצוה הוא דעבד: 

הערבות  לפרוע  דעתו  אין  בזיווגן,  המשדך 

אבל מתכוין לזווגן שעל ידי הערבות מתרצין 

)עיין  דו  טן  למיתב  טב  דהא  חסרה  מידי  ולאו 

בערב  דרק  דמשמע  עכ"ד.  ע"א(.  מא  דף  קידושין 

לא  ערבים  שאר  הא  מצוה,  קעביד  דכתובה 

קעבדי מצוה, זה אינו, דהתם איירי בשיעבוד, 

אי משעבד הערב את עצמו, ונתנו טעם לשבח 

עצמו  שמכניס  אומר  דכתובה  ערב  מה  מפני 

דערבויות  שיעבודי  משאר  טפי  זה  לשיעבוד 

מצוה  משום  זאת  שעשה  אמרו,  לזה  אחרים? 

זו מקיים מצוה  ידי ערבות  והיינו משום שעל 

לזווגן  והיינו  הרגילה,  הערבות  מצות  מלבד 

דכתובה  ערב  ולכך  בישראל,  בית  ולהקים 

ויש  משתעבד.  לא  לבעל  ליה  דאית  אע"ג 

זה  ותירוץ  בל"נ.  למועד  חזון  ועוד  להאריך 

רסד  )סימן  בחו"מ  הנתה"מ  דברי  על  גם  יכון 

סק"ח(, עיי"ש.

ראיה  ראיתי שיש שהביאו  התשובה   ובשלהי 
ואפשר  להשתעבד  איסור  דאין   

לאביו  אמר  שיהודה  ממה  איכא,  נמי  שמצוה 

ט(,  מג,  )בראשית  תבקשנו"  מידי  אערבנו  "אנכי 

דכיון שהיתה  איכא,  לא  הא  אי משום  ואמנם 

זו שעת הדחק שהרעב היה בכל הארץ, שיעבד 

אריך  דלא  אע"ג  בערבות  עצמו  את  יהודה 

דליכא  ראיה  עוד  שהביאו  ויש  הכי.  למיעבד 

איסורא מהא דמבואר במדרש רבה )שה"ש א, כג(, 

בשעה שעמדו ישראל על הר סיני לקבל התורה 

אמר להם הקב"ה הביאו לי ערבים שתשמרוה 

וכו'. עיי"ש. ויש לע"ע. עוד עלה בדעתי להביא 

נמי  מצוה  ואף  איסורא  דליכא  ראיה  דמדומי 

רלו(,  )סימן  ע"פ מ"ש הריב"ש בתשובה  איכא, 

יט(  כא.  ו  פרשה  משפטים  )פרשת  המכילתא  משם 

"ונקה המכה" - יכול יתן ערבים ויטייל בשוק, 

ת"ל "אם יקום ויתהלך בחוץ", מגיד שחובשים 

אותו עד שיתרפא, ועל פי זה פסק דאין להוציא 

אדם שאסור בבית האסורים על פי ערבים, ואין 

שיעבוד בחיוב נפש אלא רק בחיוב ממון. ע"כ. 

ומהשתא אי נימא דאיסורא איכא להיות ערב, 

המכילתא  דרשת  ע"פ  קרא  ממעט  קא  אמאי 

לאדם שיהיה  לו  אסור  ערבים, הלא  יתן  שלא 

מידי  למיעוטי  קרא  אתי  וכי  חברו  בעד  ערב 

דאיסורא, אך אי נימא דמצוה איכא אתי שפיר, 

מ"מ  ערב,  להיות  רבתא  מצוה  דאיכא  דאע"ג 



נגאהבת חיים

מיעטה התורה אצל מזיק שלא יהיה כן, וי"ל. 

וכאן עמדה הקסת מלכת.

 המורם מכל האמור: שמצוה רבתא על כל אחד 
ואחד מישראל שיהיה ערב בעד חברו   

והיינו דוקא  נאמן על הלואתו,  המכירו כאדם 

לבסוף  לשלם  יצטרך  שאם  בדעתו  כשגומר 

כערב ישלם בלא דין ודברים וכן איתא במסכת 

כלה רבתי )פ"ה ה"א( אם ערבת על מנת לשלם. 

וכ"ש שלא יהיה תוהה על הראשונות, והמתחיל 

הוא  הלוה  עם  כ"ש  גמור.  לו  אומרים  במצוה 

)שער   ט.  והגם שאזהרה שמענו לכמה מרבוותא שהזהירו לצאצאיהם שלא להיות ערבים עיין בשל"ה 
האותיות אות ו(, ובספר מעיל צדקה )סימן תתשלח(, ומהר"ח פלאג'י בספרו צואה מחיים )אות ז(, המעיין בדברים 

עיניו תחזינה מישרים, שציוו כן כיון שהיו אנשים שאינן הגונים, ואם יחתום לפלוני ההגון ערבות, יקפצו עליו 
אנשים שאינם מהוגנים, ולא יוכל לעמוד בפניהם, הא לאו הכי ליכא חששא. ודו"ק. ומ"ש בספר ילקוט יוסף 
)כיבוד או"א פרק ט סעיף כט(, שם ציוה אותו אביו שלא להיות ערב, צריך לשמוע בקולו. ע"ש. אין זה משום שאין 

בערבות כלל מצוה, אלא שפעמים ויכול להגיע מזה לנזק, ואז יתחרט וליכא מצוה ]וכן הוא רובא דאינשי, 
שלא מעלים בדעתם שיצטרכו לשלם את חוב חבריהם מחמת ערבותם[, נמצא שכשאומר לו אביו שלא 
להיות ערב, אין זה כאומר לו שלא לקיים מצוה. ודו"ק. ועיין בספר 'דוגמא מדרכי אבי' לבן החפץ חיים )אות כ( 
שכתב, שאביו היה נזהר כל ימיו מלחתום על ערבות, ואף שיכנע אותו כשפתח גמ"ח שלא ילוה בעד ערבות 
שקשה לערבים לשלם. עכ"ד. וגם מזה אין ראיה כלל שאין מצוה להיות ערב, אלא שהחפץ חיים שלא היה 
משופע בממון כידוע לא חתם על ערבות, ולעולם בסכום הלואה שמוכן גם ליתן אותו במתנה לחברו בודאי 

שמקיים בזה מצות חסד. וכמשנ"ת. 

 י.  ומה שכתב שם )בעמ' קסח( להוכיח מדברי הרמב"ם בידו החזקה )בפכ"ה מהל' מלוה ולוה ה"ו(, גבי ערב של 
כתובה דמזכיר הרמב"ם שם מצוה והוכיח מזה שערבות מצוה היא, אחר המחי"ר לא דק כלל דהא מקורו 
טהור מהגמרא בב"ב )דף קעד ע"ב(, והאי מצוה היא מצות הזיוג וכמ"ש לעיל )אות ז(, וע"ע בהגהות מימוניות 

)שם אות ז(.

אדם ת"ח ויר"ש ודחוק בפרנסתו, ששכר הערב 

הוא לאין ערוך, שעל ידי ערבותו יקבל הלואה 

ולא  והיראה,  ויוכל לשקוד על דלתות התורה 

על  תוהה  שיהיה  אדם  על  אלא  חז"ל  הזהירו 

והנלענ"ד  זר ט.  לאדם  שערב  או  הראשונות 

בקונטרס  שכ"כ  שו"ר  וימ"נ.  וצי"מ  כתבתי 

אוסרי לגפן )עמ' קנו פרשת ויגש(. ובספר שושנים 

לדוד )ח"ב עמ' קסו(, יצא לדון דמאחר שערבות 

היא מצוה מפני מה לא מברכים עליה. עי"ש. 

מה שכתב על זה ג' טעמים  י.



בןני  קויות ןנחי סיל  וחיןותיו ינויים לןיצן ולקיחתם נד

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי שכנים סימן קנה סעיף כז

עובר  הגמל  שיהא  כדי  קוצץ  הרבים,  לרשות  נוטה  שהוא  אילן 
ברוכבו.

הלכות נזקי ממון סימן תיז סעיף ד

עובר  הגמל  שיהא  כדי  קוצץ,  הרבים,  לרשות  נוטה  שהוא  אילן 
ברוכבו.

צום גדליה תשע"ט והוסף עליו נופך באייר תשפ"א

בענין קציצת ענפי אילן ופירותיו הנוטים לרה"ר ולקיחתם
דין קציצת האילן הנוטה / למי מותר לקצוץ / אם הקוצץ עושה מצוה / האיסורים 
בנתינת נזק ברה"ר / כל המקלקלים ברה"ר כל הקודם בהם זכה / קנסו גופם משום 
חכמים  קנס  בין  חילוק   / בגמרא  והגירסאות  וזכוכיתו  קוצו  המצניע  בדין   / שבחם 
להפקר ב"ד / דין המוציא זבלו לרה"ר / ביאור הרמב"ם בזה / אם נחשב שאויר רשות 
הרבים משביח פירות האילן – בהערה / הטעמים שקנסו גופם משום שבחם / אי 
חתול  עור   / דינם  יום  ל'  לאחר  שברה"ר  גללים   / בהערה   – לקנסא  קנסא  מדמינן 
המזיק מתי זוכים בו? / אילן פירות הנוטה לחצר חבירו ומזיקו למי הפירות הנוטים 
/ בהנ"ל מי מביא ביכורים / שורשי אילן חברו המפריעים לו לחפור בורו / יש ללמוד 
מסתימת דברי הראשונים / לקיחת ערבה למצוה מאילן הנוטה לרה"ר / מתי צריך 
להתרות באדם שיסלק נזקו – בהערה / הערמה בהלכה / בנ"ד אם יש מידת חסידות 
להשיב הענפים והפירות הקצוצים / תלישת ענפי פרי אם יש בו משם בל תשחית 

את עצה? / בדין הממלא כל חצר חבירו כדים שלא ברשות – בהערה

 שאלה

עמדתי ואתבונן על ענפי אילן הנוטים לרשות הרבים ומפריעים להולכים ושבים, שמותר לקוצצם, 
אם מותר לקחת את אותם ענפי האילן או הפירות לאחר הקציצה? וזה החלי בעזרת צורי וגאולי.

 תשובה

טרם יצמח כל שי'ח, פתח אפתח דעיקרא   א( 
דדינא שמותר לקוצצם בעצמו הוא פשוט   

לקוצצם  מחוייב  וברור שכן מאחר שהבעלים 

והוא דין מוסכם וברור כמבואר במשנה בבבא 

בתרא )דף כז ע"ב ובגמרא שם )דף ס סוע"א( במעשה 

הרמב"ם  וכ"פ  לקוצצם,  שמחוייב  ינאי  דרבי 

)חו"מ  ובשו"ע  כו(,  הלכה  יג  פרק  ממון  נזקי  )הלכות 

סימן קנה סעיף כז, וסימן תיז סעיף ד(, ואם לא קוצץ 

בידו,  ועבירה  הרבים,  רשות  לבני  מזיק  הוא 

וממילא ביד כל אדם יכול לקצוץ ולסלק לאותם 

להדיא  וכ"כ  רה"ר.  לבני  המפריעים  הענפים 

המאירי ב"ב )דף כז ע"ב(, דאילן הנוטה לרשות 

הרבים עד שמעכב מהלך העוברים הרי העובר 

שיהא  עד  התחתונים  הענפים  מן  לקוץ  יכול 

גמל ורוכבו עליו יכולים לעבור בקומה זקופה. 

עכ"ד. וכן משמע מרש"י בב"ב )דף כז ע"ב ד"ה 
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קוצץ( שכתב, באילן שהוא נוטה לשדה חבירו 

- קוצץ מלא המרדע על גבי המחרישה, קוצץ 

יעכבוהו  גובה מלא מרדע שלא  - הענפים עד 

מלהוליך מחרשתו שם. ע"כ. וכן מבואר בטור 

)חו"מ סימן קנה סעיף כח( בשם גאון באילן הנוטה 

ודון  ע"ש.  לקוצצו.  שיכול  ומזיקו  לחצירו 

הרבים  לרשות  הנוטה  לאילן  שכן  בכל  מיניה 

לבני  לקוץ הענפים המפריעים  כל אדם  שביד 

רשות הרבים, דברשות הרבים גרע טפי מאילן 

הנוטה לשדה חברו וכמ"ש בשו"ת חלEת יעקב 

)חו"מ סימן י אות ד( דברה"ר אף על גב דברשות 

נטע בתחילה, ורק אח"כ נצמח הנזק שהענפים 

להסיר  המזיק  על  הכי  אפילו  לרה"ר,  מזיקים 

כד  )דף  בב"ב  להדיא  כמבואר  והטעם   - נזקו 

ע"ב(, אי משום דקידרא דבי שותפא לא חמימא 

ולא קרירא או דהזיקא דרבים שאני. ע"כ.

 ב( וגדולה מזו יש לומר דהקוצץ עושה מצוה 
)דף צא ע"ב(  וכן משמע בגמרא בבבא קמא   

שבכל אילן העומד לקציצה יש מצוה לקוצצו. 

וכן פירש ר' ברוך הספרדי )בשיטת הקדמונים שם( 

ע"ש.  מצוה.  קציצתו  לרה"ר,  הנוטה  דאילן 

דברי  העמיד  לקציצה(  עומד  )ד"ה  רש"י  אולם 

שלא  ומתיירא  לרה"ר  הנוטה  באילן  הגמרא 

)פרק ח  יפול על איש וימות. וכ"כ הרא"ש שם 

גוהה  שהוא  לקציצה  העומד  דבאילן  טו(  סימן 

לרה"ר. ]וגוהה פירושו שהולך ליפול כמו"ק דף 

יג ע"א ובירושלמי תענית פ"א ה"ח וברמב"ם 

הלכות יום טוב פרק ח הלכה ו[. דמשמע שרק 

סכנה  דמסלק  מצוה  בקציצתו  יש  כזה  אילן 

)ויקרא  רעך"  דם  על  תעמוד  "לא  מצות  ואיכא 

יט, טז(, אך אם רק ענפי האילן מפריעים, ואין 

שום חשש סכנה משמע דאין בזה מצוה. ובב"י 

רש"י.  מדברי  רק  שר  זכר  שפב(  סימן  ריש  )חו"מ 

יג(  הלכה  ז  פרק  ומזיק  חובל  )הלכות  ברמב"ם  וע"ע 

ובשו"ע חו"מ )סימן שפב סעיף א(. ודו"ק.

לקלקל  באיסור  דבר  חקור  אלוקים  וכבוד   ג( 
את רה"ר אם הוא רק מדרבנן או מדאורייתא?   

האיסור  דאם  בפלוגתתם,  תלוי  דהדבר  ונראה 

דם  על  תעמוד  "לא  ומשום  מדאורייתא  הוא 

רעך" )ויקרא יט, טז( הוה רק בחשש סכנה וכמ"ש 

רש"י. אך אם איסורו מדרבנן, דבכל צד היזק 

שהוא גזרו חז"ל שלא יזיק, ממילא בכל אילן 

הנוטה לרה"ר יש בקציצתו מצוה, וכמ"ש רבי 

ברוך הספרדי.

ה"ב(  רוצח  מהלכות  )פ"ב  למלך  למשנה   וראיתי 
רה"ר  לקלקל  דאסור  דהא  שכתב,   

פשיטא דאינו רק מדרבנן ומשמע דגם האיסור 

לנטוע אילן שנופו ינטה לרה"ר הוא רק מדרבנן. 

משמע  קטז(  סימן  )ח"א  מהרי"ט  שו"ת  ומדברי 

ובנודע  בדבריו.  ע"ש  מדאוריתא  דאיסורו 

ביהודה )מהדו"ק אה"ע סימן עח אות טז( העיר, דלפי 

דברי המשנה למלך יוקשה לרבי יהודה בב"ק 

ברה"ר  לקלקל  שמותרין  כל  דס"ל  ע"א(  ל  )דף 

אם הזיקו פטורין, א"כ בור ברה"ר יהיה פטור 

לקלקל?  מותר  התורה  מן  דהרי  מדאורייתא, 

בור,  לכרות  מדאורייתא  דאסור  צ"ל  וע"כ 

ואין זה ענין לקלקול רה"ר דעלמא, רק דומה 

הוי  שעושה  זו  דתקלה  בידים,  חבירו  למזיק 

יעו"ש.  עליו,  חייבתו  שהתורה  בידים,  כמזיק 

לרבים  ומפריע  לרה"ר  הנוטה  באילן  זה  ולפי 

אולם  אסור מהתורה.  אינו  בידים  היזקו  שאין 

בקובץ שיעורים בבבא בתרא )אות עו( תמה ע"ד 

שאסור  פשוט  שהדבר  וכתב  למלך  המשנה 

מדאורייתא לגרום היזק בין ליחיד בין לרבים 

מקרא ד"ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט, יח(, וכל 

מה דעלך סני לחברך לא תעביד, זו כל התורה 

כולה )שבת דף לא ע"א( וכן כתב הרמ"ה פרק לא 

יחפור )אות קז( דאסור, אי מקרא ד"לפני עור לא 

יד(, אי מקרא דואהבת  יט,  )ויקרא  תתן מכשול" 

לרעך כמוך. עכ"ד. ולכל הדיברות מ"מ איסורא 

איכא.
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איתא  ע"א(  ל  )דף  בב"ק  במשנה  והנה   ד( 
לזבלים  לרה"ר  וקשו  תבנו  את  המוציא   

והוזק בהן אחר - חייב בנזקו, וכל הקודם בהן 

ברה"ר  המקלקלין  כל  אומר:  רשב"ג  זכה. 

זכה.  בהן  וכל הקודם  חייבין לשלם,   - והזיקו 

ע"כ. וברש"י )ד"ה כל( פירש, דרשב"ג שמעיה 

לא  גופא  אבל  שבחא  אלא  קניס  דלא  לת"ק 

כדקתני בברייתא בגמרא, ואתא רשב"ג למימר 

דגוף נמי כל הקודם בו זכה. עכ"ל. והנה לפירוש 

רש"י נפיק דלכו"ע קנסינן, אלא שנחלקו ת"ק 

ורשב"ג אי קנסינן נמי גופם משום שבחן. אולם 

בגמרא נחלקו בזה רב וזעירי, ולרב קנסו גופם 

שבחם.  אלא  קנסו  לא  ולזעירי  שבחם,  משום 

ובסוף הסוגיא )דף ל סוע"ב( מסקינן, אמר לך 

רב דכו"ע קנסו גופן משום שבחן, והכא בהלכה 

קנסו  הלכה  סבר  דת"ק  קמפליגי,  מורין  ואין 

כן.  דמורין  סבר  ורשב"ג  כן  מורין  ואין  גופן 

ע"כ. והלכתא כרב דקנסו גופם משום שבחם. 

נזקי ממון פי"ג הלכה  וכ"פ הרמב"ם )הלכות 

ובשו"ע  ה(,  הלכה  פ"ו  גזילה  ובהלכות  יד, 

תיד(  סו"ס  )חו"מ  ובב"י  א(.  תיד סעיף  )סימן 

העיר ע"ד הרמב"ם, אמאי לא פסק דאין מורין 

דקאמר  דהא  ליה  דסבירא  ומשמע  כת"ק?  כן 

בעלמא  דיחויא  פליגי,  כן  מורין  ואין  בהלכה 

ממון  נזקי  )בהלכות  ובלח"מ  עכ"ד.  הוא. 

ת"ק  פליגי  במאי  זה  דלפי  ע"ד,  הקשה  שם( 

גופן משום שבחן  בקנסו  פליגי  ואי  ורשב"ג? 

דלת"ק לא קנסו ולרשב"ג קנסו א"כ הקושיא 

יותר, דהיה לרמב"ם לפסוק כת"ק דלא  תגדל 

דהרמב"ם  ומבאר,  שבחן?  משום  גופן  קנסו 

גופן  קנסו  אי  ורשב"ג  ת"ק  שנחלקו  מפרש 

משום שבחן כפירוש רש"י )הראשון( במשנה, 

ופסק כרשב"ג דקי"ל בב"ק )דף סט ע"א( כל 

כמותו.  הלכה  במשנתנו  רשב"ג  ששנה  מקום 

עכ"ד. ולפי זה פסק הרמב"ם דהלכתא כרשב"ג 

זכה בהם.  הקודם  כל  ברה"ר  דכל המקלקלים 

)הלכות  הרמב"ם  על  רוקח  מעשה  הרב  וכ"כ 

בהא  הלח"מ  דלדברי  הי"ד(,  פי"ג  ממון  נזקי 

לן  קיימא  זכה,  הקודם  דכל  חכמים  דקנסו 

כותיה כרשב"ג. ועיין בתפא"י בב"ק )פ"ג מ"ג 

ביכין אות טז(.

ואמנם רשב"ג לא פירש באלו דברים קנס   ה( 
בסתמא  נקט  אלא  שבחם,  משום  גופם   

זכה.  בהן  הקודם  כל  המקלקלין  דכל   - ואמר 

ואמנם בגמרא מקשינן ומסקינן )דף ל ע"ב( אמר 

גלל קרמית? דבר שיש בו  יצחק  נחמן בר  רב 

בו  שאין  דבר  שבחו,  משום  גופו  קנסו  שבח 

שבח לא קנסו. ע"כ. ומשמע מלשון הרמב"ם 

)הלכות נזקי ממון פרק יג הלכה טו( שפסק כן, שנקט 

ואמר דהטעם שיש בגלל משום גזל, כיון שאין 

וכ"כ  ע"כ.  בו.  קנסו  לא   - נידוש  אם  בו שבח 

כרב  הלכה  דפסקינן  ז(,  סימן  )פ"ג  ב"ק  הרא"ש 

דלית  בגלל  והלכך  שבחו,  משום  גופו  דקנסו 

השו"ע  מרן  וכ"כ  ע"כ.  קניס.  לא  שבחא  ביה 

נזק  לכל  ה"ה  ומהשתא  ב(.  סעיף  תיד  סימן  )חו"מ 

שאין בו שבח, אם נמצא ברה"ר יש בו משום 

דבר(  ד"ה  ע"ב  ל  )דף  בב"ק  התוספות  וכ"כ  גזל. 

יש להוכיח  יצחק הנ"ל,  דמדברי רב נחמן בר 

מצניע  גבי  זכה  בהן  הקודם  כל  גרסינן  דלא 

ל  דף  )שם  לרה"ר  שנפלה  וגדר  וזכוכית  קוץ 

בדברי  וע"ע  ע"כ.  שבחא.  ליכא  דהתם  ע"א(, 

התוספות )דף כא ע"א ע"ב ד"ה כרב(. וכ"כ בפסקי 

ריא"ז בב"ק )פרק ג הלכה ד אות ב(, דבדבר שאינו 

ראוי להשביח, אף על פי שראוי להזיק לא קנסו 

בו חכמים להפקירו, אלא שאם הזיק משלם מה 

שהזיק. ע"כ.

קנא(  סימן  שם  )ב"ק  זרוע  אור  בפסקי  ואולם   ו( 
גרס להדיא, דהמצניע קוץ וזכוכית ברה"ר,   

כל  ברה"ר,  וגדר שנפל  בקוצים,  גדרו  והגודר 

המאירי  גרס  וכן  ע"כ.  בהן.  זכה  בהם  הקודם 

ובפירוש  השלישית(,  המשנה  ד"ה  ע"א  ל  )דף  ב"ק 

ע"א  יד  )דף  שם  הרי"ף  על  מלוניל  יהונתן  רבנו 

מדפי הרי"ף(, וכ"כ בתוספות תלמידי ר"ת ור"א 

)שם ד"ה דבר( הובא באוצר התוספות ב"ק )דף ל 
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ע"ב( דבכל הספרים גרסינן ליה. וגירסא זו ציינו 

גם כן בשינויי נוסחאות מכת"י רומא ומדריד. 

ומעתה, לגירסא זו יוקשה מה שאמר רב נחמן 

בר יצחק גלל קרמית? דבר שיש בו שבח קנסו 

לא  שבח  בו  שאין  דבר  שבחו,  משום  גופו 

קנסו, הלא בקוצו וזכוכיתו אין בהם שבח כלל, 

ואעפ"כ אמרנן דכל הקודם בהם זכה?

 )339 )הערה  הנ"ל  התוספות  באוצר   וראיתי 
שביאר שהקשו כן תלמידי ר"ת ור"א   

וכתבו, דליכא למימר דמשום דלא חשיבי לא 

וזכוכית  קוץ  דהתינח  להפקירם,  חכמים  חשו 

דלית בהו פסידא אלא גדר שנפל לרה"ר אכא 

מקשה  כולם  והדברים  עכ"ד.  טובא.  פסידא 

וזכוכית  קוץ  במצניע  גירסתם  דהלא  אחת, 

ברה"ר, שכל הקודם בהם זכה בהן. וא"כ מהו 

זה שאמרו דלא חשו חכמים להפקירם? וראיתי 

)שם הערה 341(,  להרב הכותב באוצר התוספות 

הקודם  "כל  הרי  דלא  קדשם,  בדברי  שביאר 

זכה" דגבי תבנו וקשו, כהרי "כל הקודם בהם 

דלגבי  והזכוכית,  הקוץ  דגבי מצניע את  זכה" 

אותם  שהפקירו  קנס  מדין  הוה   - וקשו  תבנו 

רב  כדעת  גופא  אטו  דקנסו  משום  חכמים 

וכמובא בגמרא שם )דף ל ע"ב(, ]א. ה. וכן מבואר 

ברמב"ם )הלכות נזקי ממון פי"ג הט"ו( שכתב וז"ל, 

ואם  וכו'  לרה"ר  וקשו  תבנו  אדם  יוציא  לא 

וכל  כהפקר  שיהיה  חכמים  אותו  קנסו  הוציא 

הקודם בהן זכה. ע"כ.[ אך לגבי קוצו וזכוכיתו 

קנסו  לא  קנס, דבאמת  הוי הפקרם מדין  לא   -

כשאין שבח, ומה שכל הקודם זכה בהם הוא 

מדין הפקר. ולעולם גם גבי קוצו וזכוכיתו כל 

יבואר מה  זה  ולפי  וכאמור.  זכה בהם  הקודם 

 יא.  והמעיין בדברי המאירי יראה, שבדין קשו ותבנו כתב שם )דף ל ע"ב(, דאף על פי שבארנו שכל הקודם 
בהם זכה ושאף בדיני שמים מותר, אם בא לישאל אין מורין לו כן בהדיא מפני תקון העולם, ואם כבר התרו 
בני רשות הרבים באלו ולא רצו לסלק מורין כן לכל אדם ויש אומרים דדוקא אגופן הוא שאין מורין כן, אבל 
שבחן מורין וכן עיקר. עכ"ד. ולא כתב כן לגבי קוצו וזכוכיתו. ולהאמור אתי שפיר היטב, דלגבי קוצו וזכוכיתו 
שזכייתו מטעם הפקר ב"ד לא צריך התראה, משא"כ בקשו ותבנו הכא שהוא מטעם קנס – אין להורות כן 

לכתחילה ויש להתרות בו קודם וכאמור. 

ולומר  ור"א, דאין לתרץ  שאמרו תלמידי ר"ת 

שההבדל בין תבנו וקשו לקוצו וזכוכיתו שבזה 

חשו  דלא  עצמו,  מצד  הפקר  הוא  ובזה  קנסו 

דהניחא  שכזה,  מועט  דבר  על  לקנוס  חכמים 

בקוצו וזכוכיתו אך בגדר שנפלה דאיכא פסידא 

טובא היו צריכים לקנוס גם על זה.

נפלא  דקדוק  הנזכר,  הכותב  הרב   ומביא 
שיש לדקדק כן בדברי המאירי, שעל   

המשנה דתבנו וקשו הביא את דברי הרמב"ם 

כל  שאמרנו  זה  שכתב,  המשניות  בפירוש 

וזכוכיתו  קוצו  ולגבי  קנס.  זכה  בהם  הקודם 

זכה  ונטלן  אלו  בכל  הקודם  וכל  בזה"ל,  כתב 

עכ"ד. הרי שחילק בלשונו  שהפקר ב"ד הוא. 

בין לשון קנס להפקר ב"ד הפקר. וחילוק גדול 

מרשות  יוצא  תיכף  דהפקר  השניים  בין  יש 

בא  שכשאחר  מצינו  בקנס  ואילו  הבעלים, 

לזכות התירו לו חכמים. וע"ע במרחשת בעניני 

יאוש )אות ג( אם קנסו בנו אחריו. עכת"ד. וע"ש 

מה שהאריך הרחיב בחילוקים בין קנס להפקר 

ב"ד הפקר ואכמ"ל יא.

 ז( ואם כנים אנו בחילוק הנזכר בין קנס להפקר 
שכתב  הרמב"ם  דברי  כן  גם  יבוארו  ב"ד,   

אדם  לכל  יש  וז"ל,  הט"ו(  פי"ג  ממון  נזקי  )הלכות 

בשעת  לרה"ר  והגללים  הזבל  את  להוציא 

הגלל משום  ע"ז  וחיבים  וכו'  הזבלים  הוצאת 

ע"כ.  בו.  קנסו  לא  שבח  בו  שאין  כיון  גזל 

הרמב"ם  על  בהערותיו  אפרים  מחנה  והרב 

שייך  לא  ברשות  שהוציא  דכיון  הקשה,  )שם( 

)שם(  שמח  האור  העירו  וכן  ע"כ.  למקנסיה 

והרב ערוך השלחן )חו"מ סימן תיד סעיף ב( ע"ש. 
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ממון  נזקי  )הלכות  אמריליו  למשה  בהלכה  ועיין 

פרק יג הלכה יד – טו ד"ה אך קשה(.

ברשות  דהויא  כיון  דבאמת  ניחא,   ולהאמור 
בא  אך  למקנסיה,  שייך  לא   

וגללו  וזבלו  ותבנו  דבקשו  להדגיש  הרמב"ם 

משום  ולא  קנסא  משום  רק  הוא  העניין  כל 

אדרבא  הא  הפקר  משום  הוא  דאם  הפקר, 

בגללים איכא סברא טפי שיהיו הפקר, דסתם 

ע"א(  מח  דף  )ב"ק  להו  מפקיר  אפקורי  גללים 

בגללים  שמצאנו  וממה  גזל,  בהם  יהיה  ולא 

- על כרחך דהוא משום  שיש בהם משום גזל 

כן  שיעשה  למיחש  דאיכא  היכא  ורק  קנס, 

גופו  קנסו  ותבנו  קשו  כגון  להשביחם,  כדי 

משום שבחו, אך בגללים שאין בהם שבח לא 

קנסו. ודו"ק.

נחמן בר  מה שיוקשה ממה שאמר רב   ומיהו 
שבח  בו  שיש  דבדבר  בגמרא  יצחק   

קנסו וכו', מפני מה בגדר שנפל לרה"ר ג"כ כל 

הקודם זכה בו? ביאר המאירי שם בסוף דבריו, 

דבגדר שנפל לרה"ר דכל הקודם זכה בו - הוא 

ולא  ועבר  הזיקו  לסלק  זמן  לו  כשנתנו  דוקא 

לו  ליתן  של"צ  ותבנו  בקשו  משא"כ  סילקו, 

זמן. ותלמידי ר"ת ור"א חזרו בהם וכתבו דלא 

זכה.  בהם  הקודם  כל  וזכוכיתו  בקוצו  גרסינן 

שכתב  מה  )שם(  מלוניל  מהר"י  בדברי  וע"ע 

לבאר בזה. ואכמ"ל.

 יב.  והנה הגם שהרמב"ם ל"ג בפירוש המשניות גבי קוצו וזכוכיתו דכל הקודם בהם זכה, וגם לא זכר ש'ר 
כן בהלכותיו )הלכות נזקי ממון פי"ג הלכה כ( כשהביא את דינם, אין להוכיח מזה דס"ל דבכל היזק שברה"ר יש 
בו משום גזל וצריך להשיבו לבעלים, דאפשר ללמוד משאר דיני היזקים שמצאנו בהם שאין בהם משום 
גזל ופסקם הרמב"ם, וכמו שיבואר לקמיה לגבי חתול המזיק, ושורשי אילן הנכנסים לחצרו ושאר הדינים 

שיזכרו בס"ד.  

 יג.  ואולם היכא שאין לבעל האילן מקום בחצירו לכל ענפי האילן, ומשתמש באויר רשות הרבים לגידול 
ענפיו – נראה דהוה דבר המשתבח ברה"ר דמאויר רה"ר ינקי וקנסינן גופם משום שבחם. והגם שיש להעיר 
על זה מגיטין )דף כב ע"א( בפלוגתא דאביי ורבא גבי עציץ שנקבו בארץ ונופו בחוצה לארץ, אביי אמר: בתר 
- בדלא  נופו אזלינן. ואמרינן שם בגמרא בדאשרוש כ"ע לא פליגי, כי פליגי  נקבו אזלינן, רבא אמר: בתר 
אשרוש. וע"ש בפירוש רש"י, וברמב"ם )הלכות תרומות פ"א הלכה כה(, נראה שאין ענין תרומות ומעשרות שיכים 

לנידוננו, דסוף סוף מחמת אויר רשות הרבים משביח. וי"ל.  

 ומעתה יש להתיישב בנידון דידן לגבי הענפים 
הרבים  לרשות  הנוטים  הפירות  עם   

הם  אם  לקוצצם  ומותר  לציבור  ומפריעים 

מותרים מטעם הפקר או קנס  יב?

שמשביח  היכא  דרק  התבאר  כבר  והנה   ח( 
שבחו,  משום  גופו  חז"ל  קנסו  ברה"ר,   

כיון  לרה"ר  הנוטים  וענפים  בפירות  ובנ"ד 

דאינם משתבחים ברה"ר יג, לכאורה אין להתיר 

ליקח גופם.

יש ליתן את הדעת, מה הטעם שקנסו   ואולם 
בו  בדבר שיש  רק  גופם משום שבחם   

שבדבר  להיפך,  לומר  יש  בסברא  הלא  שבח, 

שאין בו שבח יש לקנוס יותר גופו כיון שהוציא 

אותו בחנם כיון שאין בו שבח, אבל כשיש בו 

שבח הייתי אומר שלא נקנוס אלא השבח ולא 

הגוף שהרי לא הוציא אותו בחנם. ועיין בשיטה 

כן.  שהעיר  דבר(  ד"ה  ע"ב  ל  )דף  בב"ק  מקובצת 

וראיתי להגאון רבי אליעזר שרגא לונדין זצ"ל 

בספרו נהורא דשרגא עמ"ס בבא קמא )דף ל ע"ב 

רנב"י(, שביאר  סוף דף טז ע"א מדפי הספר ד"ה אמר 

קנסו  לא  שבח  בו  שאין  דבדבר  בזה,  הטעם 

דמסתמא לא מניח אותו על זמן מרובה ברה"ר 

בו  שיש  בדבר  משא"כ  ימים,  איזה  רק  אלא 

שבח משאירו זמן זמנים טובא, ולכן קנסוהו. 

עכ"ד. ]וע"ש שמחדש שאם מניח לשעה אחת 

ברה"ר לכו"ע יש בו משום גזל, ולא אמרינן כל 
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הקודם בו זכה. ולפי זה תירץ קושית הגרע"א 

בשיעורי  וע"ע  ודפח"ח.  שם.  הש"ס  בגליון 

רבי דוד פוברסקי זצ"ל מה שתירץ על קושית 

ומעתה  ואכמ"ל[.  אחר.  באופן  הנ"ל  הגרע"א 

להשאירו  שרגילים  מקום  דבכל  לומר,  יש 

וכנידון  שבח  בו  שאין  אע"פ  רב,  זמן  ברה"ר 

דידן שמחמת עצלות וטירחה לא קוצצים רובא 

דינו  דעלמא ענפי האילן הנוטה לרה"ר, חוזר 

ויהיה  ויש לקונסו  להיות כדבר שיש בו שבח 

מותר ליקח גופו הגם שאין בו שבח וכל הקודם 

בו זכה בו.

 ונראה להביא ראיה לזה, דלגבי גללים אמרינן 
ע"ב(,  פא  ודף  ע"א  ל  )דף  בב"ק  בגמרא   

ובב"מ )דף קיח ע"ב(, דמותר להוציאן ולצוברן כל 

ל' יום. ופירש רש"י בב"מ )דף קיח ע"ב ד"ה וצוברו( 

וצברו כל שלשים יום, ומשלשים לשלשים יום 

חוזר וצוברו כדי שיהא נישוף יפה. עכ"ל. אבל 

בתוספות שם )ד"ה מחוורתא( ובב"ק )דף ל ע"א ד"ה 

מתני'( דמפרשים כל שלשים יום בלחוד יש לו 

רשות להניחם לשם ולא יותר. וכך הוא בהגהות 

אשיר"י בב"ק פרק המניח )סימן ז( בשם פר"י. 

וכן נראה מפירוש רש"י בב"ק )דף ל ע"א ד"ה כל( 

שכתב וזה לשונו כל שלשים יום. רשאי להניחם 

הותר  יום  שלשים  דרק  אלמא  עכ"ל.  שם. 

בדברי  הסתירה  על  עמד  וכבר  שם.  להניחן 

רש"י עצמו הגר"ח פלאג'י ברוח חיים )חו"מ סימן 

יתד סעיף ב(. ע"ש. והב"ח )חו"מ סימן תיד סוף אות 

א( כתב, דכן נראה מלשון הרמב"ם )הלכות נזקי 

ממון פי"ג הט"ו( שכתב, יש לכל אדם להוציא את 

הוצאת  בשעת  הרבים  לרשות  והגללים  הזבל 

זבלים ולצבור אותן שם שלשים יום כדי שיהא 

נישוף ברגלי אדם וברגלי בהמה. עכ"ל. אלמא 

שם  אותם  ולצבור  הרבים  לרשות  דלהוציאן 

קבעו זמן שלשים יום אבל לאחר שלשים הכל 

אסור, וכן פירש דברי הטור ע"ש.

 יד.  ולא תלין על דברי מהטעם דלא ילפינן קנסא מקנסא, דבשו"ת נודע ביהודה תניינא )חושן משפט סימן 
סא( כתב, דילפינן קנסא מקנסא בדברים הדומים ממש להדדי. ואכמ"ל בזה.  

כתב  ז(  סימן  )פ"ג  בהגהות הרא"ש בב"ק   והנה 
הקודם  כל  יום  ל'  דלאחר  פר"י,  משם   

לשהות  יותר  רשות  לו  שאין  כיון  זכה  בהם 

מציעא  בבבא  גיבורים  והרב שלטי  ע"כ.  שם. 

כיצד  ע"ז  הקשה  א(  אות  הרי"ף  מדפי  ע"ב  עב  )דף 

מותר  וכיצד  שבח  זה  בגלל  אין  הלא  כן  אמר 

ניחא  ולהאמור  בזה.  בגופו. ע"ש מ"ש  לזכות 

דכיון שכל הטעם שלא קנסו גופו היכא דלית 

ליה שבחא משום שלא יבא להשהות נזקו זמן 

הווה  מיד  יום  ל'  לאחר  בגללים  הכא  מרובה, 

זמן מרובה, וכל הקודם בו זכה. וכאמור.

 עוד יש לבאר ולומר דהטעם שקנסו רק בדבר 
דשכיחא  מילתא  דהוה  שבח,  בו  שיש   

אין  בו שבח  בדבר שאין  כן, משא"כ  שיעשה 

סברא שיעשה כן, דאין אדם חוטא ולא לו )עיין 

דף  ובשבועות  ע"ב,  ה  דף  ובב"מ  ע"ב,  סג  דף  קידושין 

שעיננו  בדבר  וא"כ  ע"ב(.  כג  דף  ובערכין  ע"ב,  מב 

דידן,  כנידון  דשכיחא  מילתא  דהוא  הרואות 

ומפריעים  הנוטים  הענפים  את  קוצצים  שלא 

לדמותו  יש  וכדומה,  עצלות  מחמת  לרבים 

לדבר שיש בו שבח, ויש לקונסו שבחו משום 

גופו. ומ"מ אין בסברות אלו בכדי השב שיהיה 

מותר לאכול הפירות שתולש יד.

פ  )דף  בב"ק  דאיתא  להאי  אביט  זה  ואל   ט( 
לקיימו,  ואסור  להורגו,  מותר  חתול  ע"ב(   

ואין בו משום גזל, ואין בו משום השבת אבידה 

בו משום  כיון שאין  הגמרא  ושאלה  לבעלים. 

אבידה  השבת  משום  בו  דאין  פשיטא  גזל, 

לבעלים ומאי קמ"ל? ומשני אמר רבינא לעורו. 

דקמ"ל,  רבינא(  אמר  ד"ה  )שם  התוספות  וביארו 

שאם מצאו מת אין חייב בהשבת העור. ע"כ. 

וביאר הפני יהושע )שם בד"ה אמר רבינא( דסלקא 

כשהרגו,  אלא  בחתול  זכה  דלא  אמינא  דעתך 

נמי  זכה  התקלה  והסיר  לשמים  שזכה  ולפי 
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דבכל  קמ"ל  מעצמו,  כשמת  משא"כ  בעורו, 

העור  שאין  ומבואר,  ע"כ.  בעור.  זכה  מקרה 

של החתול שכר בעד ההריגה אלא דאפקרינהו 

לא  וכבר  מת  מצאו  אם  גם  ולכן  לעורו,  רבנן 

יזיק עורו מותר, דקנסו חז"ל את הבעלים של 

העור  אין  מיתתו  לאחר  שגם  המזיק  החתול 

שלו, אלא כל המוצאו זוכה בו.

 ואמנם מדברי הרמב"ם נראה דלא שמיע ליה 
כלומר לא סבירא ליה כדברי התוספות   

)הלכות  שכתב  בו,  זוכה  הרגו  אם  ודוקא  בזה, 

גזלה ואבדה פרק טו הלכה יז( וז"ל, חתול רע שהורג 

גזל  משום  בו  ואין  לקיימו  אסור  הקטנים  את 

שעורו  פי  על  אף  אבדה  השב  משום  בו  ואין 

מועיל, אלא כל המוצאו זכה בו והורגו והעור 

שלו. ע"כ. הא קמן דדוקא אם הרגו הרי הוא 

שלו. וכ"כ מהרשד"ם ז"ל בתשובה )חיו"ד סימן 

יש  מת  מצאו  דאם  נראה  רבינו  דמדברי  רלב(, 

בו משום גזל ומשום השב אבידה שלא כדברי 

משה  חיים  רבי  הגאון  וכ"כ  יעו"ש.  התוס' 

הרמב"ם  על  למשה  הלכה  בספרו  אמאריליו 

המלך  מבית  הניטל  כשכר  שזה  ומשמע  )שם(. 

מלכו של עולם המגיע למסלק נזיקין. ומעתה 

מרה"ר  מסלק  שהאדם  היזק  דבכל  לומר  יש 

יהיה ההיזק שלו.

ולומר,  לחלק  בראש  יש  דמקום   ואיברא, 
כחתול  דגופא  בהיזקא  דדוקא   

היכול להזיק ולהרוג קנסו חז"ל כן, אך בסתם 

שמותר  דידן  דנידון  האילן  ענפי  וכגון  היזק 

להסירם, אם מסירם יש בו משום השבת אבידה 

לבעלים, וצריך להשיבם אליו. מה גם שהב"ח 

)חו"מ סימן רסו אות ו( אזיל כל בתר איפכא ופירש 

לקטנים  ההורג  רע  חתול  שכתב,  הטור  דברי 

אין צריך להשיבו לבעליו ואין בו משום גזל, 

אלא כל המוצאו הורגו וזוכה בעורו – דרבותא 

קמ"ל, דלא מבעיא אם מצא אותו מת מושלך 

שלא חייב להשיבו לבעלים, אלא אפילו הרגו 

בידיו דסלקא דעתך אמינא דיהיה חייב להשיב 

עורו לבעלים, קמ"ל דהרי אלו שלו. ע"כ. ולפי 

פליג  דלא  לפרש  יש  הרמב"ם  בדברי  גם  זה 

ע"ד התוספות, וגם כשמצאו מת הרי אלו שלו. 

והורגו  בו  זכה  המוצאו  כל  הרמב"ם  ומ"ש 

והעור שלו רבותא קמ"ל דאע"פ שהרגו העור 

הניטל  שכר  זה  אין  ומהשתא  וכאמור.  שלו. 

בעבור מה שמסלק היזקו, אלא שהפקירו חז"ל 

את אותו חתול המזיק, והיכא דגלי גלי, והיכא 

דלא גלי לא גלי.

דינא  אהאי  חזיתי  בקודש  כן  בזה  ובהיותי   י( 
נוטה  באילן שהוא  ע"ב(  כז  )דף  ב"ב  דגמרא   

גבי  על  המרדע  מלא  קוצץ  חברו,  לשדה 

)פ"ב  ישראל  התפארת  שם  דכתב  המחרישה. 

מי"ג ביכין אות צו( וז"ל: ונ"ל דכשהתרצה סתם, 

להניח הענף, אפילו הכי חולקין בפירות כשלהי 

בבא מציעא )דף קיט ע"א(. עכ"ל. והיינו דאפילו 

אם התרצה השכן שאליו נוטים הענפים לשדהו 

בפירות,  לחלוק  צריכים  מ"מ  ענפים  באותם 

כמבואר בגמרא בבבא מציעא )שם(, דחולקים 

בעל השורשים עם בעל הנוף ע"ש.

אות  י  סימן  חחו"מ  א  )חלק  יעקב  חלקת   ובשו"ת 
ט(, העיר עליו דהרמ"א בהגהה )חו"מ   

סימן קסז סעיף ב( כתב דאם עומד ]האילן[ בשדה 

של אחד מהן, ונוטה לשדה אחר, הולכין אחר 

העיקר, והכל שלו. ע"כ. ואם כן למה כאן כתב 

יעקב  שהתפארת  והביא  שיחלוקו?  התפא"י 

לבאר,  וכתב  כן,  העיר  למשניות  בנספחים 

לכן  דאולי משום שיש לחברו רשות לקוצצו, 

ובשו"ת  ע"כ.  וצ"ע.  פירות,  בחצי  זכאי  הוא 

ט   – ח  אות  מח  סימן  חו"מ  )ח"ד  אברהם  של  בארו 

הרי"ד  דבפסקי  ליה  דמסיע  תנא  הביא  והלאה( 

כתב  ליה(  אמר  ד"ה  ע"א  קז  )דף  מציעא  בבבא 

כז  )דף  יחפור  לא  בפרק  דתנן  דמהא  להוכיח, 

לקוץ  רשאי  חברו  לשדה  הנוטה  דאילן  ע"ב( 

של  הוא  שנופו  מוכח  המרדע,  כמלא  ממנו 
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מה  רק  לקוץ  רשאי  אינו  כן  ועל  האילן  בעל 

שמזיקו  דמה  ומשמע  דבריו.  ע"ש  שמפריעו. 

האילן.  דבעל  ולא  הוא  דיליה  לקוצצו  וראוי 

והואיל ואינו רשאי לקוצצו רק בחלק המזיקו 

כתב  זה  ועל  נוף,  באותו  שותפים  כשני  הוו 

)שם  דבריו  ובסוף  עכ"ד.  שחולקים.  התפא"י 

עמוד ת אות ה( מצדד להלכה כהתפא"י. גם ראיתי 

בספרו  שליט"א  זילברשטיין  הגר"י  להגאון 

ע"ב(  כז  )דף  בתרא  בבא  עמ"ס  חמד  חשוקי 

שהביא דברי התפא"י ונראה שדעתו לפסוק כן 

להלכה. ע"ש. והגם שדברי התפא"י הם בגדר 

חידוש, מ"מ דון מיניה לנ"ד דקיל טפי דהא אין 

הרבים,  לרשות  ענפים  להוציא  כלל  רשות  לו 

לו  דיש  לזו  זו  הסמוכים  בחצרות  משא"כ 

רשות מאחר שנתנו לו רשות לנטוע את האילן 

כשלא  גזל  משום  אפילו  בזה  ואין  מתחילה, 

מזיק את חבירו, וכמ"ש בחזו"א )חו"מ ב"ב סימן 

)בהרחקות  להתיר  דמה שראו חכמים  א(,  אות  יא 

משדה חבירו(, ע"כ משועבד חלק שמעון לראובן 

יעקב  בקהילות  ועיין  עכ"ד.  זה.  לתשמיש 

ונראה(,  ד"ה  טז  סימן  )סוף  ב"ב  עמ"ס  קנייבסקי 

וברה"ר עצם גדילתם הוא באיסור, וגרע טפי, 

ולכן יש לומר דאותם הענפים והפירות הנוטים 

לרבים.  שייכים  יהיו  לרבים  ומפריעים  לרה"ר 

וכאמור.

ואיברא דהרב חלקת יעקב גופיה )שם אות   יא( 
ה - ט( כתב להוכיח דלא מהני זה שהזיקו   

לשכנו שיהיה בשביל זה הפירות שלו, וחיליה 

תאנת  דקוצץ  דינא  בהאי  שאמרו  ממה  דידיה 

הטור  שהביא  גגו  לטוח  לו  כשמפריע  חבירו 

בשם גאון )סימן קנה סעיף כח – כט( שכתב, דאותן 

ואוכל  הן  שלו  לוי  לרשות  שנוטים  נופים 

פירותיהם דאיתמר )ב"מ דף קז ע"א( אילן העומד 

על המיצר אמר רב הנוטה לכאן לכאן והנוטה 

ע"כ.  נהגו.  שכן  כרב  והלכתא  לכאן  לכאן 

וכתבו הב"ח )שם אות מא( והפרישה )שם אותיות 

מא - מב( לפרש דברי הגאון, דאיירי דהשרשים 

הפירות  דאז  בשוה  שניהם  לגבול  מתפשטין 

ללוי, דאם לא כן הכל מודים דשדינן נוף בתר 

עיקרו, וכ"כ הנמ"י )שם דף סד ע"א מדפי הרי"ף ד"ה 

ע"כ.  טז(  סימן  ט  )פרק  ברא"ש  ובהגהה  הנוטה(, 

ואף על גב דהגאון מיירי שם דהנופים מעכבין 

כמבואר  לקצצן  בידו  ורשות  גגו  להטיח  ללוי 

מתחלקין  כשהשרשין  דוקא  הכי  אפילו  שם, 

דלא  הרי  שם,  כדמייתי  ללוי  הפירות  בשוה 

זה  בשביל  שיהיה  לשכנו  שהזיקו  זה  מהני 

הפירות שלו. עכ"ד. ואנא עניא אמינא דגברא 

לדחות  דיש  חזינא,  קא  לא  ותיובתא  חזינא 

ולומר, דהא הגאון שהביא הטור לא נחת כלל 

לוי  נוטל  היזק  גם ללא  לדיני מזיק, דלשיטתו 

הפירות דס"ל כותיה דרב דהנוטה לכאן לכאן, 

ואת דרכו פירשו הב"ח והפרישה לבאר כיצד 

לכאן  לכאן  דהנוטה  מדינא  שלו  הפירות  יהיו 

מזיק.  מדין  ולא  דרב,  אליבא  המנהג  וכפי 

מב(  אות  קנה  סימן  )חו"מ  דהפרישה  שו"ר  ודו"ק. 

בהמשך דבריו מבאר, דמה שהטור כתב להאי 

דינא דהגאון הגם שפסק כותיה דשמואל )חו"מ 

לקוץ  יכול  דשמואל  אליבא  דגם  קסז(,  סו"ס 

מהענפים ואוכל מהן פירות כיון שיש לו היזק 

מהן. עכ"ד. וששתי.

הנזכר  יעקב  החלקת  לדברי  ראיתי  עוד   יב( 
שהזיקו  זה  מהני  דלא  אשוריו  שתמך   

הפירות שלו ממ"ש  זה  לשכנו שיהיה בשביל 

בגמרא בב"ב )דף כז ע"ב(, וכ"פ הרמב"ם )הלכות 

ביכורים פ"ב הי"א(, אילן הסמוך למיצר חברו אף 

על פי שחייב להרחיק מביא וקורא שעל מנת 

לענין  ואי  ע"כ.  הארץ.  את  יהושע  הנחיל  כן 

ולענין  הפירות  לענין  שכן  כל  מהני,  ביכורים 

אין  המחי"ר  ואחר  עכ"ד.  כשלו.  דיחשב  גזל 

ראיה כלל דסובר הרמב"ם דממאי דהוה שלו 

לענין ביכורים דהוה שלו בדיני ממונות, אלא 

יהיה  שלא  יהושע  דתקנת  הרמב"ם  שכונת 

נחשבת כנטיעה של איסור לגבי ביכורים. וכ"כ 

מחנה  בספרו  זצ"ל  ישראל  אליהו  רבי  הגאון 
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ישראל על הרמב"ם )שם(, דכל עצמו של יהושע 

לא נחית אלא לומר דאין זו חשובה נטיעה של 

)דברים  "מארצך"  ביה  קרינן  דלא  לענין  איסור 

הנחיל.  כן  מנת  דעל  דגזל,  לתא  משום  ב(  כו, 

להרחיק,  שחייב  פי  על  אף  רבינו  שכתב  וזהו 

בעלי  זכות  הפקעת  זה  בתנאי  דאין  להודיענו, 

דמצי  דעתא  גלויי  אלא  תנאים,  כשאר  המצר 

כאן  וקרי  י(  פסוק  )שם  לי"  נתתה  "אשר  אמר 

"מארצך", ולהורות נתן דאין זה כאנסין שאנסו 

דהנהו  וקורין,  מביאין  דאין  אחרים  שדות 

באין בזרוע וזה העושה בשלו דומה למוטעה 

ע"כ.  הנחיל.  כן  דע"מ  דעתיה  לגלויי  והוזקק 

בדיני  לאו  יהושע  דתקנת  לדעת  הראת  אתה 

ממונות איירי אלא אך ורק בדיני ביכורים, ורק 

משום דהוה כמוטעה החשיבוהו כשלו לעניין 

זה, ומשמע שבדיני ממונות אין זה שלו. וכ"נ 

הרמב"ם  על  גלאפפא  אליהו  ידי  הרב  דעת 

)שם(. וע"ע בדרך אמונה למרן הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א )ביאור ההלכה הלכות ביכורים פרק ב הלכה י 

ד"ה הנוטע אילן( שנראה שדעת הרמב"ם שמביא 

ד"א  בתוך  באיסור  אילנו  סמך  אם  גם  וקורא 

ע"ש מה שהאריך בזה. ושם )בביאור ההלכה ד"ה 

נוטה  כשהאילן  שגם  דמסתבר  כתב  היה(  ואם 

להביא  שיוכל  כדי  כשלו  נחשב  יהיה  לרה"ר 

ביכורים. עכ"ד. ומשמע שדין זה הוא רק לגבי 

ביכורים. וכ"כ בחידושי ר' נחום פרצוביץ ב"ב 

דיני הממונות.  יהושע אינה לגבי  )שם( דתקנת 

ד"ה  טז  )סימן  ב"ב  נחום  ר'  בשיעורי  וע"ע 

ולשיטת הר"ח(.

ביכורים  מדין  ראיה  דאין  לומר,  נראה   עוד 
דאפשר  הבעלים,  של  הנוטים  שהפירות   

דרק לאחר שאדם קוצץ ומסלק את ההיזק הווה 

ההיזק שלו, וכן התבאר לעיל דדעת המפרשים 

בדעת הרמב"ם בדין חתול המזיק דכל ההורגו 

עורו דדוקא הרגו, הא לאו הכי לא.  נוטל את 

הענפים  את  קצצו  שלא  זמן  שכל  בנ"ד  וה"ה 

להביא  יכול  ולכן  הבעלים,  ברשות  נחשב 

ביכורים, אך משקצץ הווה של הקוצץ. ודו"ק. 

שהביא  טז(  )סימן  ב"ב  יעקב  בקהילות  שו"ר 

כדברים האלו מהשיטה מקובצת בב"ב )דף פב 

שאינו  זמן  דכל  הרשב"א  בשם  וכמה(  ד"ה  ע"א 

קוצץ הרי היא של הבעלים לענין יניקה. ע"ש. 

ואכמ"ל.

לנ"ד,  ראיה  להביא  לפני  במחשבה  ועלה   יג( 
ממה שמצאנו בגמרא ב"ב )דף כו ע"ב( שאם   

ושרשי  ומערה,  שיח  בור  בחצרו  חופר  היה 

אילן של חבירו מפריעים לו קוצץ ויורד. ועל 

העצים מסתפקת הגמרא, אם הם שייכים לבעל 

האילן. ופסקו הרמב"ם )הלכות שכנים פרק י הלכה 

ז( והשו"ע )חו"מ סימן קנה סעיף ל(, דראובן שחפר 

בתוך  שמעון  של  אילן  שרשי  ומצא  וירד  בור 

אין  ]כאשר  שלו  והעצים  וחופר  קוצץ  שדהו, 

שמעון[.  לאילן  אמה  ט"ז  בתוך  השורשים 

ע"כ. ויש לעיין מפני מה העצים שלו ולא של 

בעל העץ?

בספרו  נר"ו  שכנזי  יעקב  רבי  להגאון   וראיתי 
)סימן קנה סעיף  יעקב על חו"מ  משפטי   

שאחרי  דכיון  לבאר,  שכתב  קט(  עמוד  ג  אות  ל 

אינו  בהם  לאילן  צורך  אין  אמה  ט"ז  שיעור 

שאין  להו,  מפקיר  ואפקורי  בקציצתן  מקפיד 

אדם הולך לחפור במרחק שאחרי ט"ז אמה כדי 

ללקט שורשיו ולכן כל הקודם בהם זכה. עכ"ד. 

סימן  )חו"מ  וילהלם  המשפט  אוצר  בספר  וכ"כ 

קנה עמוד עה בהערה( הרי שמטעם יאוש מותרים 

לא  לרה"ר  הנוטה  באילן  גם  ומעתה  העצים. 

כן  אם  אלא  והפירות  הענפים  את  לקחת  יותר 

העץ  של  וחזותו  מתיאשים  שהבעלים  ניכר 

ואולם בשו"ת  מוכיחה עליו, הא לא הכי לא. 

שע  סימן  )חו"מ  שמואליאן  במשענותם  מחוקק 

סעיף ב( כתב, דמה שהוזכר בשו"ע )חו"מ סימן קנה 

סעיף כח( וז"ל, ראובן יש לו תאנה והנוף, נוטה 

על עלייתו של לוי ומעכבו מלהטיח גגו, יכול 

לוי לקוץ הנוף המעכבו. ע"כ. דלוי הקוצץ את 

הענפים הרי אלו שלו כיון דברשות קצץ, ודמי 
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לסעיף ל שם בשו"ע גבי קוצץ וחופר והעצים 

שלו, כיון שקוצץ ברשות. וה"ה באילן שנופו 

נוטה לרה"ר ומפריע לגמל ורוכבו לעבור שם 

כמ"ש השו"ע סעיף כז. עכ"ד. והגם שיש לחלק 

וענפי  השורשים  שגדלו  התם,  דשאני  ולומר 

בעבודת  לו  מפריעים  וגם  ברשותו,  התאנה 

שדהו או בטיחת הגג משא"כ בענפים הפונים 

לרשות הרבים, דאין זו רשותו ממש אין לחלק 

כן, דהעיקר הוא דכל היכא שהתירו לו לקצוץ 

פירותיו שלו. וכן מבואר מדברי הגהות הרא"ש 

לעיל,  שזכרנו  פר"י  משם  ז(  סימן  ג  )פרק  בב"ק 

שכתבו שגלל לאחר ל' יום, כל הקודם לזכות 

לשהות  יותר  רשות  לו  דאין  משום  זכה,  בו 

שם. ע"כ. הרי שהכל תלוי בנתינת רשות, וכל 

שאין לו רשות להוציא נזקו כל הקודם לזכות 

את  שישים  מועט  לזמן  הכונה  ]ואין  זכה  בו 

נזקו ברה"ר, שכבר ביארנו לעיל שבנזק בזמן 

הט"ז  מדברי  וכ"נ  אמורים[,  הדברים  מרובה 

)סימן רנה סעיף כח( שכתב, ורבינו הטור שהביא 

)בסעיף מב( דברי תשובת הגאון שפסק כרב )ב"מ 

דף ק"ז ע"א(, אף על גב שהוא עצמו לא פסק כן 

כיון  כאן,  שהכריע  לי  נראה  ב(,  סעיף  קסז  )סימן 

דמצינו מאן דאמר אפילו בלא היזק יכול ליטלם 

לעצמו, ואף על גב דלא קי"ל הכי, מ"מ נצרף 

סברא זו לענין שיכול לקוץ מאי דאזיקו. ע"כ. 

לעצמו  ליטלם  דיכול  דה"ה  נמי  קצת  ומשמע 

לנו  שיפה  גם  מה  וכנלע"ד.  שמזיקו.  במקום 

הזכירו  שלא  הראשונים  של  מסתימתן  ללמוד 

ד"ז כלל שיצטרך להשיב הענפים או הפירות 

הקצוצים לבעלים, וגם האחרונים בעלי הש"ע 

כזה.  דין  חידוש  מלהשמיענו  שתקי  הוו  לא 

ידעת אם לא שמעת מה שכתב בנשמת  והלא 

אדם )חלק א כלל ג סעיף ג( וז"ל, כמה פעמים כתב 

לי הגאון בית מאיר דיותר יש ללמוד מסתימתן 

וכ"כ  אחרונים.  של  מפירושן  ראשונים  של 

הגאון בית מאיר עצמו )או"ח סימן תמג(, טוב לי 

וגם הוא לזמן קצר רק   טו.  והטעם ששם זכר מענין ההתראה, כיון שבסוכה אנשים מורי היתרא בזה, 
לימי הסוכות. משא"כ בענפים היוצאים שהם לזמן מרובה. מה גם שבענפים המפריעים לאנשי רה"ר מבואר 

יותר מפירושן  ללמוד מסתימתן של ראשונים 

של אחרונים. ועיין בשו"ת מהרש"ם )ח"א סימן 

צה(, ובשו"ת שלמת חיים זוננפלד )עניינים שונים 

סימן נא ד"ה ואפשר כעת(, ובשו"ת באר דוד פרנקל 

לקוצצם  שמותר  ומכיון  יפה(.  וגם  ד"ה  ה  )סימן 

לזכות  שיכול  בודאי  השבה,  דין  בהם  ואין 

בגיטין  חמד  בחשוקי  פסק  וכן  לעצמו.  בהם 

דירה  שבנה  בקבלן  עכברא(  לאו  ד"ה  ע"א  מה  )דף 

רבים  קרשים  בחצר  והשאיר  משותף,  בבנין 

הבנין,  דיירי  לכל  המשותף  במגרש  בערימות 

ולקחו מהקרשים,  בעומר  בל"ג  ילדים  והגיעו 

אם מהדין מותר להשליך את הקרשים לרחוב, 

שוב אין בזה גזל. ע"כ.

שליט"א  זילברשטיין  להגר"י  ראיתי   שוב 
לג  )דף  בסוכה  חמד  חשוקי  בספרו   

ודן  זו,  מדוכה  על  שישב  גזולה(  ערבה  ד"ה  ע"ב 

אם  הרבים  לרשות  הנוטים  ערבות  בענין 

מותר לקוצצן, והביא מקצת הסוגיות שזכרנו, 

ערבות  אילן  בגינתו  לאדם  יש  שאם  ומסיק, 

מפריע  והוא  הרבים,  לרשות  נוטה  שנופו 

אדם  לכל  מותר  להלך,  הרבים  רשות  לבני 

ויכול  לעצמו,  הערבות  את  וליטול  לקוצצו 

טוב  ביום  גם  מינים  ד'  מצות  בהם  לצאת 

ראשון של סוכות. והכא גרע טפי מקשו ותבנו 

נוצר מקלקול  ורק השבח  באיסור,  גדלו  שלא 

מה  האנשים,  רגלי  תחת  הקש  ושטיחת  רה"ר 

שאין כן בעניננו עצם הענפים גדלים באיסור, 

ד'  מצות  בהם  לקיים  כדי  לתולשם  יכול  ולכן 

בב"ק  חמד  בחשוקי  עוד  ועיין  עכ"ד.  מינים. 

שהקים  אדם  אודות  לדון  שיצא  ע"א(  לא  )דף 

האם  התושבים  רצון  נגד  במדרכה  סוכה 

הפקירו  שלא  ג(  )באות  וכתב  לגנבה?  מותר 

וקנסו חז"ל אלא במקום שיש שבח, וכמבואר 

ומ"מ מסיק  )ד"ה דבר(.  וכמ"ש התוס'  בסוגיין. 

הסוכה  טו.  את  לקחת  אפשר  בו  מתרין  דאם 



בןני  קויות ןנחי סיל  וחיןותיו ינויים לןיצן ולקיחתם סד

וכבר  בזה  טובא  לפלפל  ויש  ע"ש  עכ"ד. 

ימין  הבט  לעיל  הדברים  עיקרי  על  עמדנו 

וראה. ואכמ"ל.

 יד( ועתה באתי לבית הספק, כאשר אדם עושה 
הערמה, ואין כונתו כלל לתקן רשות הרבים   

הפירות  מאותם  ליהנות  רק  כונתו  וכל  בכך 

הנוטים לרשות הרבים אם יש לחוש בזה? צא 

בירדוגו  ישרים  משפטים  בספר  ממ"ש  ולמד 

)ח"א סימן ז( שכתב, דכל הטוען טענה שזוכה בה 

בדין, אלא שאנו יודעים שאין כוונתו על אותה 

בדין,  בה  זוכה  שאינו  אחרת  על  אלא  טענה, 

אותה  פי  על  הנתבע[  את  ]ולחייב  לדון  אין 

טענה. המשל בזה, כגון שטען שחבירו מזיקו 

מחיצה,  שיעשה  ממנו  ותובע  ראיה,  בהיזק 

ואנו יודעים שבודאי אין לתובע קפידא בהיזק 

סיבה  לו  שיש  אלא  לו,  איכפת  ולא  ראיה, 

וישתמש  קיר  לו  שיבנה  שרוצה  ]כגון  אחרת 

בו לתועלת אחרת[, נראה שאין לכופו. וראיה 

באשה  ז(,  סעיף  קנד  סימן  העזר  )אבן  מהשו"ע 

חוטרא  בעינא  בטענת  מבעליה  גט  התובעת 

לידה, אם מזכרת כתובה, אין כופין את בעלה 

ישוב. עכ"ד. ומהשתא  וצריך  יעו"ש,  לגרשה, 

גם בנידון דידן, אם כל כונתו לקחת הפירות או 

הענפים ולא אכפת לו כלל מהיזק הרבים, רק 

תולה עצמו באילן גדול לומר שהותרו הפירות 

והענפים משום היזק הרבים, לא יוכל לקחתם. 

ולענ"ד נראה דבכה"ג נמי שרי, דבכל קציצה 

וקציצה של הענפים מסלק הוא היזק מרה"ר, 

התקיימה  סוף  סוף  הא  כונתו,  לנו  אכפת  ומה 

התועלת הנרצית, ודברים שבלב אינם דברים, 

ושאני נידון הרב משפטים ישרים, שבא להוציא 

להדיא בשו"ע שמותר לקוצצם, ואין להורות היתר בזה, ולא צריך להתרות בו. וראיתי להרב שלטי גיבורים 
בבבא מציעא )דף עב ע"ב מדפי הרי"ף אות א( שכתב, וז"ל, ואפשר שכל תקלה שאדם מניח ברשות הרבים שלא 
ברשות, והתרה בבעלים ולא סילקום אפילו התקלה היא דבר שאין בה שבח בעמידה שם ברה"ר, אעפ"כ היו 
מפקירין אותה ב"ד לכל וכל הקודם זכה דהפקר ב"ד הפקר. עכ"ד. ונראה שבענפי האילן המפריעים ברה"ר 
הרי הוא כמורה ועומד, דכיון שלא צריכים להתרות בו על קציצתם, וביארנו דאין בהם חיוב השבה, הרי אלו 

שלו, וזכי לנפשיה.

משא"כ  אמיתית,  שאינה  אחרת  בטענה  ממון 

ומפריע  הרבים  רשות  דהוה  כיון  בנידוננו 

ענפיו  את  לקצוץ  האילן  בעל  וחובת  לרבים, 

והוא לא עושה כן, והותר האילן בקציצת ענפיו 

ופירותיו, כיון שעושה על פי הדין שרי לו ליקח 

הפירות לעצמו. מה גם שאם יבא אחר ויקצוץ 

הרבים  ברשות  לזורקם  יכול  ענפים  אותם  את 

לזכות  יוכל  ושוב  השבה,  חיוב  זה  על  שאין 

מההפקר. שו"ר להגאן רבי יצחק זילברשטיין 

שליט"א בספר חשוקי חמד בסוכה )דף ב עמוד 

ג' דפנות(, שכתב שגם לפי דברי  א ד"ה ושאין לה 

המשפטים ישרים יש אופן שאע"פ שהוא טוען 

שהוא ניזק, ובאמת מכוון לדבר אחר, שומעים 

לו. כגון, אילן של ערבות הנוטה לרשות הרבים 

ומזיקם, והוא טוען שהענפים מזיקים, והאמת 

מצוה,  לשם  לקחתם  כדי  לקצצם  רוצה  שהוא 

שמותר לו לקצצם, וטעם החילוק דכיון דהוא 

שהוא  אלא  לקוצצם,  וחייב  הרבים  את  מזיק 

שרי.   - חובה  ידי  בו  לצאת  מנת  על  נוטלם 

עכ"ד. וששתי.

ד"ה  ע"ב  לג  )דף  בסוכה  חמד  שבחשוקי   אלא 
לפני  הדברים  שהציע  הביא  גזולה(  ערבה   

על  שהעיר  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  מו"ח 

כך, דיש להסתפק אם נוטל רק ב' ערבות למצוה 

דאפשר שלא זיכו לו חכמים אלא כאשר מסלק 

כל ההיזק. ע"ש. וראיתי בספר שיח חכמה )סימן 

כב עמוד קטז( שהביא כל מה ששמע בזה ממו"ח 

הגר"י זילברשטיין שליט"א, ושם הביא גם כן 

בזה,  זצ"ל  אליישיב  הרב  מרן  שהסתפק  מה 

היתה  זצ"ל  אליישיב  הגרי"ש  שהכרעת  וכתב 

שהוציא  משעה  ממונו  את  חז"ל  שהפקיעו 



סהאהבת חיים

קנה  מהענפים  בחלק  גם  ולכן  לרה"ר,  המזיק 

הקוצץ. ע"כ.

אעירה  אבא  אמרתי  לדבר,  אכלה  וטרם   טו( 
סעיף  שיט  סימן  )חו"מ  בשו"ע  שנפסק  ממה   

שלא  חבירו  לבית  פירותיו  שהכניס  דמי  א(, 

פירותיו,  שהכניס  עד  שהטעהו  או  מדעתו, 

והניחם והלך, יש לבעל הבית למכור לו מאותם 

שמוציאין  הפועלים  שכר  ליתן  כדי  הפירות 

חסידות  ומדת  לשוק.  אותם  ומשליכים  אותם 

הוא שיודיע לבית דין וישכירו במקצת דמיהם 

מקום, משום השבת אבידה לבעלים, אף על פי 

שלא עשה כהוגן, יעו"ש. ונראה שבנידון דידן 

הענפים  את  להשיב  חסידות  מידת  אפילו  אין 

לקצוץ  הרוצה  דכל  דכיון  הקצוצים.  והפירות 

הענפים והפירות וליטלם הרשות בידו, מסתמא 

בעל האילן מתייאש מהם מעיקרא, ולא עומד 

המתנהג  יחיד  אחד  אותו  יבא  מתי  ומצפה 

בחסידות שיקצוץ את הענפים והפירות הנוטים 

לרה"ר וישיבם לו.

בעקירת  חשש  יש  אם  לברורי  גבן  פש   טז( 
ותלישת ענפי פרי משום "לא תשחית את   

עצה" )דברים כ, יט(, והלא ידעת אם לא שמעת 

הלכה  מזבח  איסורי  מהל'  )פ"ז  המשנל"מ  מ"ש 

ענפים  דלקצוץ  שבע(  באר  בעל  שהרב  ודע  ד"ה  ג 

וחריות ליכא שום רמיזה דאסור לקצוץ. ונראה 

 טז.  ואל תשיבני ממה שאמרו בגמרא בב"ק )דף כח ע"א( הממלא חצר חבירו כדי יין ושמן, משבר ונכנס 
ומשבר ויוצא. וכתב הרמב"ם )הלכות חובל ומזיק פרק ו הלכה ה( דהיינו אם הולך כדרכו, אבל אם שברם בכונה 
אפילו הכניסם בעל הכדים שלא ברשות הרי זה חייב לשלם. ע"כ. וכ"פ בשו"ע )חו"מ סימן שעט סעיף ד(, דשאני 
מחוייב  לא  שקצץ  ומה  מיתתם,  היינו  וקציצתם  לקוצצם,  לו  הותר  כאן  אך  לשוברם,  לו  הותר  שלא  התם 

להשיבם לבעלים והרי הם מופקרים לכל, והוא עצמו יכול לזכות בהם. וכאמור.  

 יז.  ואם צריך לעשר את הפירות העירני ידידי הרה"ג רבי שלמה בר ככובא נר"ו, דאם הפירות הפקר לא 
נראה שיפרישם בלי ברכה, דלא רק מטעם הפקר  ומ"מ  )יו"ד סימן שלא סעיף טז(.  עיין בשו"ע  צריך לעשרם, 

קאתינן עלה, וכמבואר בתשובה. ואכמ"ל.

שהגאון מהר"י באסאן ז"ל )סוף סימן קא( חולק 

משום  בו  יש  ענפים  בקציצת  דגם  וס"ל  ע"ז 

על  המלך  שולחן  בספר  אמנם  תשחית.  בל 

הרמב"ם )הלכות מלכים פרק ו ה"ח ד"ה ובהיותי בזה( 

ליישב  כתב  איזמיר  מגאוני  יוסף  רבי  להגאון 

חיים  בשו"ת  וע"ע  דבריו.  ע"ש  פליגי  דלא 

ד"ה  כג  ובסימן  הבה  ומעתה  ד"ה  כב  סימן  )ח"א  שאל 

ועוד יש(, ובשו"ת חלקת יעקב )חו"מ סימן י אות א 

–ב( מ"ש לפלפל בזה. ואכמ"ל. ובלאו הכי כבר 

סימן  א  חלק  )רביעאה  ומשיב  שואל  הגאון  כתב 

לצורך.  שהוא  כל  העץ  כל  לקצוץ  להתיר  כח( 

זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן  וגם  ע"ש. 

העלה  יב(,  סימן  חיו"ד  )ח"ה  אומר  יביע  בשו"ת 

שהוא  כל  פרי  עושה  פרי  עץ  לעקור  להתיר 

לצורך הרחבת דירה. ע"ש. ובשו"ת בית יעקב 

הענפים.  קציצת  רק  התיר  קמ(  )סימן  מצויזמיר 

ע"ש. ובנד"ד דהוה מצוה לסלק את הנזק וגם 

לרבות שאין זה אלא שקוצץ ענפי האילן בלבד 

לית דין צריך בשש - דשרי.

 בא יבא ברינה האי דינא: אילן הנוטה לרשות 
לקוצצו,  שדינו  לרבים  ומפריע  הרבים   

מצוה ביד כל אדם לסלק הענפים המפריעים, 

ומותר ליקח הענפים והפירות לעצמו  טז ויאכל 

וימ"ן  וציי"מ  כתבתי  והנלע"ד  וחדי  יז.  הלה 

אמן.
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות מקח וממכר סימן קצד סעיף ב

שכתוב  מי  אלא  בקרקע  יזכה  שלא  ומשפטו  המלך  אותו  דין  אם 
משפט  כפי  עושים  אלו,  בדברים  וכיוצא  דמים  הנותן  או  בשטר 

המלך

ג' תמוז תשפ"א

תוקף מכירה ללא טאבו כיום ומסתעף לדין היתר מכירה בשביעית
ממש  בו  שאין  בדבר   / תורה  דין  נגד  כשהוא   / דינא  דמלכותא  דדינא  הדין  מקור 
כד"ת  דברי קבלה   / מדאוריתא  הוא  דד"מ  אם   / בדד"מ  מועיל  אם  ובדבר שלב"ל 
 - ובפוסקים'  בראשונים  גמור  'דין  הלשון   / לחומרא  אזלינן  אי  קבלה  דברי  ספק   /
אם מורה שהוא מדין תורה / דעת האחרונים במכירה ללא טאבו / הטעמים שלא 
מהני קניין ללא דד"מ / אם בימינו המלכות מקפדת במכירה ללא טאבו / בירור דעת 
החזו"א בתוקף מכירה ללא טאבו / חוו"ד מקצועית מ - 16 עו"ד העוסקים בתחום 
/ חיזוק היתר מכירה בשביעית / תוכחה מגולה לפוערים פיהם נגד המתירים / קנין 
בבהמה לגוי כשלא מועיל בדד"מ אם פוטר בבכורה / אם צריך ששטר מכירת החמץ 

יהיה כתוב בשפת המדינה / תגובות הרב המשיג ותשובתי אליו

 שאלה

עמדתי ואתבונן אם מועילה מכירת קרקעות על פי דין תורה, כשהמוכר לא מקיים את המכירה 
על פי החוק, כגון בהעברת בעלות ע"י רישום בטאבו וכדומה. וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

נד ע"ב( בסוגית הקונה  )דף  בבבא בתרא   איתא 
שמואל  אמר  במעות,  קרקע  הגוי  מן   

ליקני  לא  אמר  ומלכא  דינא,  דמלכותא  דינא 

דף  )שם  הרי"ף  פסק  וכן  באיגרתא.  ארעא אלא 

כט ע"א מדפי הרי"ף(, וכ"כ הרא"ש שם )פ"ג סימן 

סה(. וכ"פ הרמב"ם )הלכות זכיה ומתנה פרק א הלכה 

אלא  ומקנה  קונה  שאין  הגוי  דבנכסי  טו(   - יד 

שהחזיק  וקודם  ממון  ישראל  נתן  אם  בשטר, 

בד"א  האחרון,  קנה  והחזיק  אחר  ישראל  בא 

במקום שאין משפט ידוע למלך, אבל אם דין 

אותו המלך ומשפטו שלא יזכה בקרקע אלא מי 

שכתוב בשטר או הנותן דמים וכיוצא בדברים 

הרי  עכ"ד.  המלך.  משפט  כפי  עושים  אלו 

בו  המחזיק  כל  התורה  דמדין  דאע"ג  מבואר, 

זכה בקרקע, מ"מ כיון דבדינא דמלכותא אינו 

דינא  בתר  אזלינן  שטר,  שבידו  מי  אלא  קונה 

דמלכותא. וכן פסק בשו"ע )חו"מ סימן קצד סעיף 

דמלכותא  דדינא  זה  דין  ושנה  זה.  בעניין  ב( 

דדינא כמה פעמים בשו"ע )עיין שו"ע חו"מ סימן 

שסט סעיפים ב, ז, ח, ט ועוד(.

יש  )חו"מ סימן שסט סעיף ח( כתב,  הרמ"א   והנה 
דמלכותא  דינא  אמרינן  דלא  אומרים   

בקרקע,  התלויים  ומכסים  במסים  אלא  דינא 

כי המלך גוזר שלא ידורו בארצו כי אם בדרך 

זה, אבל בשאר דברים לא. ויש חולקין וסבירא 

דינא,  דמלכותא  דינא  דבר  בכל  דאמרינן  להו 

אחר  למכרו  יכול  המשכון  על  המלוה  ולכן 
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שנה הואיל וכן דינא דמלכותא, וכן הוא עיקר 

עכ"ד.  ז(  סעיף  שנו  )סימן  לעיל  שנתבאר  וכמו 

ושם )חו"מ סימן שנו סעיף ז( פסק הרמ"א, דנהיגי 

יאוש  לאחר  אפילו  גניבה  כל  להחזיר  עכשיו 

הרי  ע"כ.  דמלכותא.  דינא  מכח  רשות  ושינוי 

דנקט לדינא דאמרינן דינא דמלכותא דינא אף 

להוציא ממון אחרים שלא מדין תורה. וכדברי 

הרמ"א כתב בתשובת מהרש"ל )סימן לו ד"ה ועוד 

מצינו( לענין קנין בדבר שאין בו ממש, ובדבר 

שלב"ל, דהגם דמדין תורה לא מהני, מצד דינא 

נתן  להורות  ובשו"ת  מהני.  דינא  דמלכותא 

)ח"א סימן ע אות יג והלאה( האריך הרחיב שהעיקר 

כשעושה  זה,  ולפי  ע"ש.  בזה.  הרמ"א  כדעת 

קניין המועיל בדין תורה ואין לו תוקף בדינא 

דידן שלא העביר הבעלות  וכנידון  דמלכותא, 

בטאבו, לא קנה.

 ואולם הש"ך )חו"מ סימן עג ס"ק לט( האריך להשיג 
מדיני  נלמוד  היאך  וכתב,  הרמ"א,  על   

כזאת  תהא  לא  ח"ו  תורה,  דין  לבטל  גוים 

בני  תקנת  שהוא  בעניין  ואפילו  בישראל, 

וכמ"ש  דמלכותא  בדינא  לדון  אין  המדינה 

שחלילה  רנד(  סימן  )ח"ו  הרשב"א  בתשובת 

נגד דין תורתינו. ועוד דמאן  גוים  שנדון בדין 

לתקנת  שהוא  נימא  דיניהם  בכל  דא"כ  מפיס, 

דאין  הש"ך,  עוד  וכתב  ע"כ.  המדינה.  בני 

נד  )דף  ב"ב  בגמרא  שאמרו  ממה  להקשות 

באגרתא,  אלא  ליקני  לא  גבי מלכא אמר  ע"ב( 

גב  על  ואף  ב(,  סעיף  קצד  )סימן  לקמן  ונתבאר 

כיון  דהתם בדינינו קונה בחזקה, דשאני התם 

גוים  דין  בתר  אזלינן  גוי  של  היא  דהקרקע 

ואמרינן נמי דישראל הראשון אדין גוים סמך. 

ונתבאר  ע"ב(  י  )דף  בגיטין  בגמרא  מ"ש  וכן 

מתנות  דשטרי  א(  סעיף  סח  סימן  )חו"מ  בשו"ע 

נמי  היינו  גוים כשרים,  העולים בערכאות של 

אדינא  בערכאותיהם  עשוי  שהשטר  דכיון 

)חו"מ  בש"ך  עוד  ועיין  ע"כ.  סמך.  דמלכותא 

פוסקים  כתבו  הש"ך  וכדברי  י(.  ס"ק  שנו  סימן 

בספרו  מברז'אן  הגאון מהרש"ם  ומהם  רבים, 

משפט שלום על שו"ע חו"מ )סימן קצה סעיף ב( 

לו  )סימן  בתשובה  מהרש"ל  דברי  את  שהביא 

בו  שאין  דבקניין  שכתב,  הנ"ל  מצינו(  ועוד  ד"ה 

בדינא  כן  כשקונה  מהני  ובדבשלב"ל  ממש 

הנ"ל,  הש"ך  מדברי  ע"ד  והעיר  דמלכותא. 

יהני מדינא  כיצד  קונה  לא  תורה  דכיון דמדין 

דמלכותא? ואולם מדין סיטומתא יש לדון אם 

מהני. ע"ש דבריו. וע"ע בשו"ת מהרש"ם )חלק ה 

סימן קצד( ]והאריך לדון בדין סיטומתא בקנינים 

המועילים על פי הממשלה בשו"ת באר משה 

וכ"כ בשו"ת  ואכמ"ל[.  מב(,  )סימן  ירושלמסקי 

מגן שאול קצנלבוגן )סימן עד( בדין מכר שט"ח 

והלוה מביא עדים שהוא פרוע, דהגם שעל פי 

זו,  חתימה  על  ללות  רשאין  ]החוק[  הזאקאן 

יותר  חשיבות  שום  להם  אין  ד"ת  שע"פ  כיון 

אסור לגבות מהם וכדעת הש"ך, דלא אמרינן 

דינא דמלכותא דינא נגד ד"ת. ע"כ. וכ"נ דעת 

הגאון חתם סופר בתשובה )חו"מ סימן נח אות ב(. 

סימן  ב  )חלק  הורוויץ  הרי בשמים  וכ"כ בשו"ת 

רמח ד"ה והנה בנ"ד(. ועוד.

מ"ש  טו(  ס"ק  עג  )סימן  בתומים  עיין   ואולם 
המרדכי  מדברי  הש"ך  ע"ד  להשיג   

בב"ק )סימן קנד( בדין משכון ספרים. גם הגאון 

)סימן  דברי אמת  דוד בשו"ת  בכר  יצחק  רבינו 

הש"ך  דברי  את  לדחות  למעניתו  האריך  יב( 

דינא  דמהני  הראשונים  מדברי  והוכיח  הנ"ל, 

תורה.  דין  נגד  שהוא  הגם  דינא  דמלכותא 

צ(  סימן  )חו"מ  טיטלבויים  משה  השיב  ובשו"ת 

ערוך:  בשולחן  מקומות  מג'  הש"ך  על  העיר 

שמפורש  בערכאות  מתנה  שטר  מדין  האחד, 

מדינא  כשרים  ואעפ"כ  פסול,  שהוא  בדיננו 

דמלכותא )חו"מ סימן סח ס"א בהג"ה(. והשני, מדין 

קונים  ואעפ"כ  קנה,  דלא  דמפורש  אסמכתא 

שטרותיהם משום דינא דמלכותא )חו"מ סימן רז 

סעיף טו בהג"ה והוא בב"י בשם הרשב"א(. והשלישי, 

מדין המציל מדוב וארי וזוטו של ים, דמפורש 
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בדיננו דהרי אלו שלו, ואעפ"כ אם גזר המלך 

רנט  סימן  )חו"מ  דמלכותא  מדינא  להחזיר  חייב 

לב  סימן  )חו"מ  יעקב  ובשו"ת חלקת  בהג"ה(.  ס"ז 

אות ג( כתב ליישב השגות אלו, וסוף דבריו )שם 

אות ז( כתב, דנמצינו למדין בני"ד לכל השיטות 

נגד  שהוא  דערכאות  דין  על  להשגיח  לנו  אין 

היכא  דוקא  היינו  להרמ"א  ואף  התורה,  דין 

ולכל  עכ"ד.  המדינה.  בני  תקנת  עניני  דאיכא 

כל  ודעימיה  הש"ך  שלדעת  נראה  הדיברות 

שקנה מדין תורה סגי, ותו לא יכול לערער על 

בקודש  וכן  בטאבו.  רשם  שלא  הגם  המכירה 

בשו"ת  זצ"ל  גשטטנר  נתן  רבי  להגאון  חזיתי 

להורות נתן )ח"ח סימן קח( שישב על מדוכה זו 

לא  חבירו  לישראל  ישראל  בין  דבדין  ומסיק, 

תורה,  דין  נגד  דמלכותא  דינא  בתר  אזלינן 

כסף  מדין  המוחזק  קנה  התורה  דמן  וכיון 

וחזקה קנינו קיים למרות שלא נרשם בטאבו. 

קנה,  שלא  נראה  הנ"ל  הרמ"א  שלפי"ד  והגם 

כהש"ך  לי  קים  לומר  יכול  המוחזק  מ"מ 

דין  נגד  דינא  דמלכותא  דינא  אמרינן  דלא 

עכ"ד.  הרבים.  לתקנת  שהוא  היכי  ואף  תורה 

הרמ"א  לדעת  שגם  לצדד  דיש  יבואר  ]ולקמן 

תועיל הקנייה[.

לדעת  דגם  להעיר  יש  דמילתא   ולקושטא 
בשיטה  דהנה  קנה,  לא  הש"ך   

ומלכא(  ד"ה  ע"ב  נד  )דף  בתרא  בבבא  מקובצת 

דמ"ש  לפרש  דאין  יונה,  רבנו  משם  כתב 

אלא  ארעא  ליקני  לא  אמר  ומלכא  בגמרא 

העכו"ם  אין  המלך  דין  שכך  דכיון  באגרתא, 

גומר ומסתלק עד שיכתוב לו את השטר, דאין 

אביי  הוצרך  למה  כן  דאם  נכון,  הפירוש  זה 

דמלכותא  דינא  שמואל  שאמר  מזה  להקשות 

דינא, אפילו תימא דדינא דמלכותא לאו דינא 

הוא, היה יכול להקשות דמכל מקום העכו"ם 

המלך  שאין  שיודע  כיון  ומסתלק  גומר  אינו 

ואפילו  שטר  בלא  בשדה  לזכות  ללוקח  מניח 

פירושו,  הכי  אלא  ישראל.  כדיני  דין  דינו  אין 

נהי דעכו"ם מכי מטו זוזי לידיה אסתלק ליה, 

מכל מקום אין המחזיק בו יכול לזכות בו, כיון 

דדינא דמלכותא דינא, ומלכא אמר ליכא דקני 

ארעא אלא באגרתא, ונמצא דעל כרחך הלוקח 

שיכתבו לו את השטר הוא לבדו יש לו רשות 

עכ"ד.  כשיחזיק.  יקנה  והוא  לקנות  המלך  מן 

בפירוש  שדחאו  הגם  הראשון,  ולפירושו 

זמן  דכל  לומר  בראש  יש  מקום  מ"מ  הגמרא, 

דעתיה  סמכא  לא  החוק  פי  על  הקניין  שאין 

דאינשי בזה. ולפי זה גם לדעת הש"ך כל שלא 

לא  תו  דמלכותא,  בדינא  וקנה  מעשה  עשה 

גוונא,  בכהאי  לקנות  דהקונה  דעתיה  סמכא 

ביד המוכר לבטל המכירה בכל עת על  שהרי 

ראיתי  כן  דימיתי  וכאשר  דמלכותא.  דינא  פי 

בנודע ביהודה )קמא חו"מ סימן י( שכתב בענינו, 

מדפי  ע"א  פג  )דף  בב"ב  הרי"ף  שדעת  דהגם 

הלכה  יא  פרק  ולוה  מלוה  )הלכות  והרמב"ם  הרי"ף(, 

ג(, והרא"ש בב"ב )פ"י סימן מט(, ובכתובות )פ"ב 

סימן יז(, שנאמן לומר פרעתי נגד כתב ידו ולא 

שייך לומר בזה שטרך בידי מאי בעי, וכן פסק 

מביא  ]והרמ"א  ב(  סעיף  סט  סימן  )חו"מ  בשו"ע 

י"א שחולקים[, מ"מ הואיל ובדינא דמלכותא 

אינו נאמן לומר פרעתי ואין ללוה שום טענה 

אנן  גם  א"כ  מזויף[,  ]טענת  הכתב  חילוף  נגד 

יתבע  דשמא  עדיין  פרע  לא  שבודאי  אמרינן 

אותו בערכאות ואז יהיה חייב לשלם, דהואיל 

עסקי  עם  לילך  העולם  בכל  נתפשט  ועכשיו 

וא"כ  כהיתר,  נעשה  בערכאות  חילוף  משפטי 

כתב  החילוף  להניח  מתיירא  ודאי  כשפורע 

ביד המלוה ולכן יכול המלוה לומר לו שטרך 

דגם  לנ"ד,  מיניה  ודון  עכ"ד.  בעי.  מאי  בידי 

על  ורק  אך  לילך  העולם  בכל  נתפשט  בדורנו 

פי הטאבו של חוקי המדינה, ואפילו השלמים 

והיראים לא ישימו כספם על קרן הצבי לקנות 

דירה ללא רישום טאבו. ואם נמצא איש אשר 

רוח בו להתעלם מחוקי המדינה, דעתו בטלה 

ברוב ובס', ומאן דאמר בתתק"ס לא משתבש. 

וא"כ גם לדעת הש"ך לא קנה, כיון דלא סמכא 
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דעתיה. וע"ע בשו"ת יחל ישראל לאו )סימן קח 

ד"ה והשתא(.

מחלוקת  דלכאורה  לפני,  במחשבה   ועלה 
אם  וקאי  תלי  מתלא  והש"ך  הרמ"א   

שהיא  או  מהתורה  היא  דינא  דמלכותא  דינא 

כתקנה דרבנן, דלהרמ"א נראה שהיא מהתורה 

לכל  ולש"ך  ד"ת,  נגד  גם  דמהני  כתב  ולכן 

כתב  ולכן  דרבנן,  כתקנה  אלא  אינה  היותר 

ובזה  תורה.  דין  עוקר  לא  דמלכותא  שדינא 

הוא  דינא  דד"מ  שאם  לנ"ד,  נפק"מ  גם  יהיה 

טאבו  ללא  מכירה  לעשות  מהני  לא  מהתורה, 

אפילו היכא דסמכא דעתיה דלוקח כיון שמדין 

דרבנן,  כתקנה  הוא  אם  אך  מועיל.  לא  תורה 

דסמכא  הלוקח  דמפרש  היכא  דכל  לצדד  יש 

דעתיה שפיר קנה.

ד"ה  ע"ב  נד  )דף  בתרא  בבא  הרשב"ם   והנה 
דינא משום  דד"מ  דטעמא  כתב  והאמר(   

מרצונם  עליהם  מקבלים  המדינה  בני  שכל 

בודאי  וא"כ  עכ"ד.  ותקנותיו.  המלכות  חוקי 

וכ"כ  חז"ל.  מתקנות  המלך  תקנת  עדיף  שלא 

רבנו  בשם  ומלכא(  )ד"ה  שם  בב"ב  בשטמ"ק 

יונה דדינא דמלכותא דינא הוא כמו הפקר ב"ד 

רבי  הגאון  וכ"כ  מבעליהם.  הנכסים  שמפקיע 

דוד מנחם מאניש באבד אב"ד טראנפל בשו"ת 

עיקר  דכל  ח(,  סימן  חו"מ  )ח"ב  השרון  חבצלת 

דינא דמלכותא דינא הוי רק תקנתא, ולכן בכל 

וכמש"כ  הדין,  על  מוקמינן  בתקנה  מחלוקת 

ד"ה  א  הלכה  כא  פרק  מלוה  )בהלכות  למלך  המשנה 

ועוד יש לחקור(, דכשיש מחלוקת בתקנה לא אתי 

ולכן  דאוריתא,  ודאי  מידי  ומפיק  תקנה  ספק 

דאיכא  היכי  וא"כ  הדין,  עיקר  על  מוקמינן 

דינא  דמלכותא  דינא  אמרינן  אם  פלוגתא 

ושכ"כ  שם,  עיין  תורה  דין  עיקר  על  מוקמינן 

סימן  )ח"ב  יושר  אמרי  בשו"ת  השואל  הרב 

תקנה  ספק  דהוי  דמלכותא  דדינא  ב(  אות  קנב 

שבתלמוד, ושנה דבריו בשו"ת חבצלת השרון 

)תנינא סימו פו(. ע"ש. וכ"כ בשו"ת להורות נתן 

גשטטנר )ח"ח סימן קח אות ד(.

ב  אות  כח  סימן  )אבה"ע  מילואים  באבני   והנה 
סק"ג(  )שם  הב"ש  על  תמה  כתב(  עוד  ד"ה   

שצריך  אלא  אינו  שדד"מ  מדבריו  שנראה 

]כך  דרבנן  כקנין  אפילו  ואינו  דבריהם  לקיים 

ביאר דבריו בהערות הקה"י על האבנ"מ שם[, 

לאו  דינא  דמלכותא  דינא  שהרי  זה  על  ותמה 

מדבריהם הוא אלא מן התורה הוא. ע"כ. וכ"כ 

בטור(  והנה  ד"ה  קכז  סימן  )חיו"ד  חת"ס  בשו"ת 

מדאורייתא.  הוי  דינא  דמלכותא  דינא  דתוקף 

סימן  )חיו"ד  בתשובה  דבריו  עוד  ושנה  יעו"ש. 

שיד ד"ה אמנם ראיתי(, וכתב שם שדינא דמלכותא 

דינא  דמלכותא  דינא  דקיי"ל  ענינים  באותם 

מן התורה הוא בלי ספק. ע"ש. ושילש דבריו 

ונידן(.  ד"ה  קפז  סו"ס  )חו"מ  נוספת  בתשובה  עוד 

 - ג  )ח"א כרך  פז  ]וראיתי שבשו"ת עטרת  ע"ש. 

חושן משפט סימן ד( העיר ע"ד החת"ס מתשובה 

ד"ה  רח  סימן  )או"ח  בתשובותיו  שכתב  אחרת, 

מלכי  גבי  שמואל  דאמר  דהא  מדברינו(  היוצא 

נראה  דינא,  דמלכותא  דדינא  העולם  אומות 

"נתן  והוא,  קבלה  דדברי  מקרא  ליה  דנפקא 

יעו"ש,  יא(  ח,  )שה"ש  לנוטרים"  הכרם  את 

עכ"ד.  מד"ת.  ולא  קבלה  מדברי  הוא  וא"כ 

ואיברא דלק"מ, דלעולם הוא מדין תורה אלא 

ע"ב(  יז  )דף  בתענית  וכמ"ש  אקרא,  שאסמכוה 

גמרא גמיר לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא. 

)דף יט ע"א( שדברי  מה גם שאמרו חז"ל בר"ה 

ובטורי אבן במגילה  דמו,  קבלה כדברי תורה 

)דף ה ע"ב( כתב, מסתבר לי דדברי קבלה כשל 

אחד  דאל  כיון  להחמיר  וספיקא  דמי,  תורה 

לחלק  אין  ב"ה,  כל המעשים  אדון  מפי  אמרן 

וכ"כ הפמ"ג בפתיחה הכוללת  ביניהן. עכ"ד. 

)ח"א סימן יח(. ואולם הנוב"י )תנינא יו"ד סימן קמו( 

כתב שספיקו להקל. ועיין בשד"ח )כרך ב מערכת 

ד כלל כה עמוד 258(, והאריך בזה הרב הכותב רבי 

ז  )כרך  שמואל  ויען  בקובץ  נר"ו  מאזוז  רפאל 



תוק  כמיןי ללס יסבו מיום וכאתן  לסי  ייתן כמיןי בשביןית ע

סימן לב( ע"ש. ואכמ"ל[. גם בשו"ת יהודה יעלה 

אסאד )ח"א יו"ד סימן שמא ד"ה ואם איתא( מבואר, 

דדינא דמלכותא דינא הוא מדאורייתא. יעו"ש. 

חכמי  מגדולי  הכהן,  מסעוד  רבי  הגאון  וכ"כ 

ויש  כ(.  סימן  )יו"ד  כהונה  פרחי  בשו"ת  מרוקו, 

מדברי  שמשמע  ממה  רבוותא  הני  על  להעיר 

הרשב"ם הנזכרים שאינה אלא כתקנה דרבנן. 

ד(  א אות  סימן  )ח"א  שו"ר בדבר אברהם שפירא 

דדד"מ  הראשונים  מדברי  להוכיח  שהאריך 

הוא מדאוריתא. ע"ש.

 ואמנם ראיתי להגאון ציץ אליעזר )חלק טז סימן 
מט אות ד( דאזיל כל בתר איפכא וכתב,   

שמדברי הרשב"ם בב"ב הנ"ל משמע דס"ל דדין 

דינא הוא מדאורייתא,  דינא דמלכותא  זה של 

שהרי מסביר טעמא דדינא בזה הוא, לפי שכל 

חקי  מרצונם  עליהם  מקבלים  המלכות  בני 

המלך ומשפטיו". והיינו מפני שהסכימו דעתם 

וא"כ  ומשפטיו,  חקיו  על  המלכות  בני  של 

תנאי  והר"ז  וקבלה,  מחילה  של  גדר  זה  הרי 

שבממון שקיים מן התורה. וזהו שמסיים ע"ז 

הרשב"ם בלשון: והלכך דין גמור הוא, והיינו 

הרמב"ם  דעת  נראה  וכן  מהתורה.  גמור  דין 

במה  שכתב,  יח(,  הלכה  פ"ה  גזילה  )בהלכות  בזה 

באותן  יוצא  שמטבעו  במלך  אמורים  דברים 

הארץ  אותה  בני  עליו  הסכימו  הארצות שהרי 

עבדים,  לו  והם  אדוניהם  שהוא  דעתן  וסמכה 

דד"מ  של  זה  דבר  תלה  ג"כ  שהרמב"ם  הרי 

וסמכה  הארץ  אותה  בני  עליו  שהסכימו  מפני 

דעתן, והיינו כנ"ל שהוא מהתורה מפני שזהו 

גדר של מחילה כללית ותנאי שבממון שקיים. 

עכ"ד. ואחר המחי"ר יש להעיר שאם זה מדין 

הסכמה וקבלה וכתנאי שבממון, לכאורה נראה 

צריך  אלא  כללית,  הסכמה  שתהיה  סגי  דלא 

הסכמת ומחילת כל אחד ואחד, ולפי זה במקום 

שמתחילה התנגדו לדינא דמלכותא ששם, הגם 

שכפה אותם המלך להיות כפופים ומושמעים 

במרים  עומדים  שבליבם  מסתמא  מ"מ  אליו, 

ואינם מוחלים ומסכימים. ומכל דברי הפוסקים 

בזה  רבנן  ומדשתקו  בזה,  חילקו  דלא  מבואר 

ליהו כלומר לא ס"ל שצריך  ש"מ דלא שמיע 

הסכמה לזה מכל אחד ואחד, ובקבלת הציבור 

סגי. ויל"ע בזה. גם יש לומר שאין הכרח לפרש 

בדברי הרשב"ם דדין גמור היינו מהתורה, לפי 

על  גם  שנאמרה  בראשונים  זו  לשון  שמצאנו 

דינא דגמרא ושאר דינים מדרבנן, עיין במרדכי 

בבא קמא )פרק הגוזל ומאכיל רמז קס(, שכתב אהאי 

דבר  ע"ב(  קח  )דף  ב"מ  בגמרא  שאמרו  דינא 

אמיצרא  כוכבים  לעובד  ארעא  דזבין  ישראל 

דישראל חבירו משמתינן ליה עד דמקבל עליה 

כל אונסא דמתייליד מחמתיה 'דין גמור הוא'. 

)פרק  כתב המרדכי  דמלכותא  אדינא  וגם  ע"כ. 

השרים  שהנהיגו  דבר  כל  כי  תרנט(,  רמז  ראשון 

והמלכים ע"פ דין קדמונים דין גמור הוא. ועיין 

ע"א  כב  )דף  בכתובות  למאירי  הבחירה  בבית 

מ"ש  כבר(  ד"ה  ע"א  כח  )דף  ובנדרים  שלשה(,  ד"ה 

קמא  בבבא  ברא"ש  ועיין  דד"מ.  גבי  זו  לשון 

)פרק א סו"ס ה(. וי"ל. ומעתה י"ל דהרמ"א ס"ל 

כהני רבוותא שדד"ד הוא מד"ת, והש"ך ס"ל 

דרבנן.  כדין  שהוא  הרשב"ם  דברי  כפשטות 

אלא שנסוגתי אחור בהביטי למ"ש בשו"ת בנין 

)סימן טו( שנראה מדברי הרמ"א  ציון החדשות 

מן התורה.  הוה  לא  פז( דדד"מ  )סימן  בתשובה 

]ושם כתב עוד לתמוה ע"ד החת"ס שלא הזכיר 

מן  שא"ז  דס"ל  שקדמוהו  הפוסקים  מדברי 

הבין  שכן  נראה  דאמת  ואליבא  ע"כ.  התורה[ 

ולדחות  לתמוה  שהאריך  במה  ברמ"א  הש"ך 

קמו  הרמ"א  דברי  ומעתה  בזה.  הרמ"א  דברי 

דינא  דמלכותא  דינא  אם  שאפילו  ניצבו  וגם 

הוא כתקנת חז"ל, מהני גם נגד ד"ת, וממילא 

מדד"מ,  מועיל  שהוא  טאבו  עשה  שלא  כל 

לא קנה.

היושבים  שרים  נדברו  שכבר  הרואה   ואנכי 
על מדין, גדולי רבותינו לקדושים אשר   

קרקעותיו  המוכר  אם  זה,  בנידון  המה  בארץ 
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בטאבו  הבעלות  העביר  ולא  תורה  דין  פי  על 

סימן  )חו"מ  הכנה"ג  למ"ש  ראה  נא  ולך  קונה. 

לא  לחבירו  קרקע  שהמוכר  לב(,  אות  הגה"ט  קצ 

)טאבו(  במוטיבילי  הרישום  שיעשה  עד  קנה 

וכן נראה מדברי מורי מהרימ"ט  דהוי כשטר. 

)חו"מ סימן סו(. ושמעתי שכן היה דן הרב הגדול 

באסן  מהר"י  ותשובת  ע"כ.  בסאן.  מהר"י 

שם  וכתב  צא(,  )סימן  בספרו  נדפסה  לו  היא 

זו  תשובה  נדפסה  ]ולא  הראנ"ח  בזה  שנשאל 

בשו"ת הראנ"ח ובמים עמוקים[, ומסיק, דלא 

זצ"ל  דוד  בכר  יצחק  רבי  והגאון  ע"כ.  קנה. 

מהר"י  דברי  זכר  יב(  )סימן  אמת  דברי  בשו"ת 

תועיל  שלא  יש  טעמים  ששני  וכתב,  באסן, 

סמכא  דלא  האחד,  ויצא  טאבו,  ללא  מכירה 

רשומה  הקרקע  תהיה  אא"כ  דלוקח  דעתיה 

ואשר  )הטאבו(.  המוטיבילי  בספרי  שמו  על 

נגד  שהוא  קנין  מועיל  דלא  השנ'י,  ידו  על 

כעיקר  דהטעם  דנ"ל  וכתב  דמלכותא.  דינא 

שהוא  משום  טאבו  ללא  קונה  שלא  במה 

סמכא  דלא  משום  ולא  דמלכותא,  דינא  נגד 

ברוך  רבי  הרב  ע"ד  והשיג  דלוקח.  דעתיה 

רבי  והגאון  ומה(  ד"ה  יט  )סימן  בתשובה  אנג'יל 

סימן  )ריש  מאש  מוצל  בשו"ת  אלפנדרי  יעקב 

סמכא  דלא  משום  הטעם  דעיקר  שכתבו  ט( 

גם  לקנות  שבדעתו  שמפרש  וכל  דעתיה, 

מהר"י  שמדברי  ע"ד  וכתב  קנה.  הטאבו  ללא 

משום  קנה  שלא  הטעם  שעיקר  נראה  באסן 

ע"כ.  נקטינן.  והכי  דמלכותא.  דינא  נגד  דהוי 

ב'  הן הם  יראה שב' הטעמים הללו  ]והמעיין 

יונה  רבנו  בשם  בשיטמ"ק  שביאר  הביאורים 

בביאור הסוגיא, והו"ד לעיל אות ה, הבט ימין 

וראה.[ וכ"כ בשו"ת אשדות הפסגה לגאון רבי 

 240  - כ  לפני  יון  חכמי  )מגדולי  זצ"ל  נחמולי  יוסף 

יב(, דהעיקר כהגאון מופת דורנו  שנה חו"מ ס"ס 

מהרי"ד ז"ל דס"ל דאין שום אחד מהפוסקים 

שסובר דכתב הטאבו אינו מעכב, ולכן אפילו 

אי פריש שכונתו לקנות בכסף ושטר וק"ס ולא 

כתב הטאבו לא קנה.

דבר  בשו"ת  אמריליו  מהר"ם  הגאון   ואולם 
- סד( עירוב פרשיו'ת  סי' סא  )ח"ב  משה   

הם,  אחד  הטעמים  ששני  וכתב,  כאן,  שנה 

דינא  נגד  הוא  זה  שקנין  דמשום  והיינו 

דמלכותא, לכך לא סמכא דעתיה דהלוקח, ואם 

פירש שהוא קונה אף על פי שלא יכתב על שמו 

בתשובת  מתבאר  ושכן  קנה,  הטאבו  בספרי 

מהראנ"ח, ושכן דעת הגאון מהרח"ש בשו"ת 

בקודש  וכן  יראה(.  אמנם  ד"ה  י  )סימן  חיים  תורת 

טז  סימן  ליקוטים  )חו"מ  איש  חזון  להגאון  חזיתי 

אות ה( שדן במי שלקח קרקע בארצנו הקדושה 

אי  סודר  קנין  או  וחזקה  שטר  בכסף  וקנאה 

יונה  מרבינו  והביא  טאב"ו,  כתיבת  בלא  קנה 

שבשיטה מקובצת בבבא בתרא )דף נה ע"א ד"ה 

אינו  דמלכותא  דמדינא  דהיכי  דפרסאי(,  אריסות 

קונה אלא בחזקת ארבעים שנה, דאינו מועיל 

חזקת  תועיל  לומר שלא  דינא  דמלכותא  דינא 

לעשות  חייבין  דאנו  דכיון  לישראל,  שנה  ג' 

ואם  ישראל,  של  בב"ד  ולדון  תורתנו  עפ"י 

יבואו בעלי דין לפני ב"ד של ישראל ויעמידו 

הב"ד את השדה ביד המחזיק והמערער יסלק 

לא  הלא  ישראל,  דיני  ציית  שהוא  מפני  ידו 

זה, שהרי רשאי המערער  יענישו המלכות על 

הפקיעה  לא  מעולם  א"כ  תביעתו,  על  למחול 

דן  שהוא  בזמן  המחזיק  של  זכותו  המלכות 

שאם  הר"י  מדברי  ולמדנו  ישראל.  בדיני 

תחלת הנדון בין ישראל לחבירו, אין כאן דינא 

דמלכותא, ודיינין ליה בדיני ישראל, וזה דעת 

וז"ל,  איש  בחזון  שם  ומסיק  הפוסקים.  כל 

והנה בארצנו אין המלכות מקפדת על עשיית 

של  דין  בבית  הדיון  על  ולא  זולתה  שטרות 

ישראל, ואדרבה כשהבעל דין חותמין הצהרה 

הממשלה  ביניהם,  לדיין  פלוני  מקבלים  שהם 

מאשרת אח"כ בדיניהם את הפסק דין של הרב 

בין  שנעשו  קנינים  כל  והלכך  עליהם,  שקבלו 

איש לרעהו צריכים לדון על פי דין תורה, אף 

על גב דדיניהם דלא ליכול ארעא אלא באגרתא 

שבין  דין  על  דיניהם  אין  מקום  מכל  דטאבו, 
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והתנה  קנה בכסף  והלכך אם  ישראל לחבירו, 

שיקנו לו בלא שטר, או שקנה בחזקה או קנין 

סודר, קנה אף על גב דלא כתבו בטאב"ו, אין 

המוכר או הלוקח יכולין לחזור בהם. וכ"כ עוד 

מקפדת  המלכות  שאין  שבארצנו  ז(,  אות  )שם 

כלל אם מכר לאחד ולא רשם בספרי הטאבו, 

ומכר לאחר ורשם אותו בטאבו, הראשון קנה 

דעתיה  דסמכה  היכא  דכל  לן  הרי  ע"ש.  וכו'. 

ללא  גם  לקנות  שרוצה  רעהו  לבין  איש  בין 

טאבו, הווה קניין. שו"ר למרן הראש"ל הגר"ע 

יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר )חלק י יו"ד סימן מ( 

גורנה  כעמיר  קיבץ  בקודש  וכדרכו  בזה,  שדן 

רבים  פוסקים  והביא  בזה,  הפוסקים  דברי  כל 

ללא  אף  קונה  דעתו  שגילה  שכל  הסוברים 

כתיבת טאבו. ושכן כתב הגרש"ז אוירבך זצ"ל 

החיפוש  שאחר  יח(,  )סימן  ארץ  מעדני  בספרו 

גדולי  ככל  שרוב  לו  נתברר  האחרונים  בספרי 

אמת,  דברי  הרב  על  חולקים  הספרדים  רבני 

וס"ל שהרישום בספרי האחוזה לא מעלה ולא 

גם  דניח"ל למקני  וכל שפירש הלוקח  מוריד, 

נראה  וכן  ע"כ.  קיימת.  המכירה  רישום  בלי 

נוטה  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן  שדעת 

היתר  לעניין  רק  בנידונו  כן  שהביא  ]והגם 

מכירה בשביעית, דון מיניה[. והמעיין בדבריו 

הסוברים  איתנו  אשר  ושלמים  שרבים  יראה 

דסמכא  מברר  כאשר  טאבו  ללא  גם  שקנה 

הרמ"א  לדעת  שגם  לומר  יש  ומעתה  דעתיה. 

דין  נגד  דינא  דמלכותא  דינא  דמהני  הסובר 

הקונה  דעת  שחסר  לפי  טעמא  היינו  תורה, 

והמקנה מטעם זה, אך כל היכא שגילה דעתו 

בפירוש יש לומר שקונה. וכדברים האלה כתב 

הגרי"מ לאו נר"ו בשו"ת יחל ישראל )סימן קח 

ד"ה ובזה(.

ע"ד החזון איש שזכרנו שכתב דבימינו   והנה 
להעיר,  יש  וכו'  מקפדת  אינה  המלכות   

שהרי בימינו עינינו הרואות ואוזנינו השומעות 

והוי  חוקית  מבחינה  טאבו  ללא  מכר  שאין 

בשו"ת  שו"ר  קנה.  ולא  המקפדת,  כמלכות 

והו"ד  מא(  סימן  )ח"א  ליברמן  יוסף  משנת 

שגם  י(  אות  קי  סימן  ח  )חלק  נתן  להורות  בשו"ת 

דבריו  שלכאורה  וכתב,  החזו"א,  על  כן  העיר 

נאמרו רק בשנת תרח"ץ בזמן ממשלת המנדט, 

הוכיח  מישהו  שאם  האנגלי  החוק  היה  שאז 

בטאבו  נרשמה  שלא  הגם  לו,  שייכת  שקרקע 

אלא שקנאה על פי דין תורה או קבלה במתנה 

וכדומה, הרי החוק התחשב בזה, ועפ"ז שפיר 

כתב מרן החזון איש ז"ל דכיון שאין המלכות 

דין  עפ"י  שנעשה  בקנין  קנה  הלכך  מקפדת 

דמלכותא  דינא  לפי  לפי  גם  שהרי   – תורה 

'בחוק  אבל  בזה,  מתחשבים  האנגלים  של 

שאין   161 בסעיף  כתוב  תשכ"ט  המקרקעין' 

אם  כי  השילטון  ידי  על  מוכרת  בעלות  שום 

האנגלי  החוק  את  וביטלו  בטאבו,  רישום 

הנזכר. עכ"ד. ולפי זה נפיק שגם לדברי החזון 

איש אין תועלת במכירה זו.

כתב  טאבו  ללא  המכירה  דבעניין   ואיברא 
בזרעים  מקומות,  בג'  בזה  החזו"א   

)שביעית סימן כז סק"ז( כתב, שחייב לעשות טאבו 

עם הגוי, וללא טאבו אין זה מכירה. ובליקוטים 

לחושן משפט )סימן טז סק"ח( חזר בו וכתב שלא 

צריך טאבו. ושוב בבבא קמא )סימן י סק"ט( כתב, 

הדרנא בי ולעולם אין תוקף מכירה ללא טאבו. 

קנייבסקי  הגר"ח  כן  גם  הלך  ובדרכו  ע"כ. 

)פ"ד  שמיטה  אמונה  דרך  שבספרו  שליט"א, 

הכ"ט ס"ק ריג( הביא את דברי החזון איש בזרעים 

ובדרך  טאבו.  ללא  מועילה  לגוי  מכירה  שאין 

את  הביא  קטז(  ס"ק  ה"י  )פ"א  בתרומות  אמונה 

דברי החזון איש בחושן משפט דמהני המכירה 

הלכות  שונה  בספרו  ואולם  טאבו.  ללא  גם 

החזון  דברי  את  ש'ר  זכר  יח(  סעיף  תמח  )סימן 

איש בליקוטים, דמהני מכירה גם ללא טאבו. 

החזון  שבאמת  הוסיף  החדשות  ובמהדורות 

איש חזר בו. והדברים צ"ע ]ושמעתי שתלמידו 

הרב החשוב רבי אורי טיגר שליט"א העיר על 



עגאהבת חיים

שליט"א,  קנייבסקי  הגר"ח  לרבו  אלו  דברים 

וקיבלם[.

דעת  חוות  לידי,  ה'  אינה  בזה   ובהיותי 
דין  עורכי   16  - מ  מקצועית   

במדינת  כאן  המקרקעין  בתחום  העוסקים 

ישראל, שנשאלו בזה הלשון: אנחנו מעוניינים 

לקנות דירה שנבנתה לפני חמש שנים, וכרגע 

הקבלן,  ידי  על  בטאבו  רישום  בתהליכי  היא 

מאוד  אנחנו  ארוכה.  תקופה  יארכו  שכנראה 

אפשר  האם  בהקדם.  אותה  לקנות  מעוניינים 

וכולם  בטאבו?  רשומה  שלא  דירה  לקנות 

כי שחלקם הסתייגו  ואמרו: שאפשר, אם  ענו 

את  לנהל  שידע  מתאים  מקצוע  בעל  שצריך 

העניין ]48. 5% ענו: אפשר, אבל צריך להיעזר 

בבעל מקצוע; לעומת 51. 5% שענו: אפשר, 

יש  החוק  במסגרת  שגם  והיינו  תנאים[.  ללא 

אפשרות קניה גם ללא טאבו, וכגון שרושמים 

הערת אזהרה, או בחברה חיצונית, ובמסמכים 

המכירה  שכאשר  נראה  ומעתה  הרלוונטים. 

החוק,  את  שמכיר  מקצוע  בעל  עם  היתה 

אפשר למכור כן גם לכתחילה, שהרי המכירה 

מועילה גם מדינא דמלכותא לכו"ע. וכל שכן 

המוחזק.  מיד  להוציא  אין  המכירה  שלאחר 

צא ולמד ממ"ש בשו"ת להורות נתן )ח"ח סימן 

בתשובה  ז"ל  ענזל  מהריא"ז  בשם  י(  אות  קי 

שתלוי  אלא  ברור  משפט  דאין  דהיכי  ד(  )סימן 

לא  דעת של השופטים בערכאותיהם  בשיקול 

אמרינן דינא דמלכותא דינא, עיין שם. ובשו"ת 

דברי חיים )ח"ב חו"מ סימן כ"ב( כתב, שאין דינא 

אחד  כל  דין  והעורכי  ברור,  כעת  דמלכותא 

וצריך אומן בקי  פירוש אחר בחוקיהם,  אומר 

עיין  המוחזק.  מיד  קרקע  להוציא  ואין  בזה, 

אפשרות  שיש  לידן  דאתא  כיון  ומעתה  שם. 

קנייה גם ללא טאבו גם על פי חוק הממשלה, 

תורה,  דין  פי  על  המועיל  קנין  עשו  אם 

בחוק  המבינים  הדיינים  מעורכי  אחד  ולקחו 

שלא  הגם  בחוק,  שיתקבלו  המסמכים  וסידר 

צריך  דין  לית  בעלות בטאבו,  נרשמה העברת 

בשש דמהני.

ולא  אמינא  זאת,  כל  אותנו  ה'  הודיע   ולאחר 
מכירה  היתר  לעניין  שגם  מסתפינא   

ואפרש  לכתחילה.  זה  באופן  יהני  בשביעית 

מהטעמים  אחד  היה  זה  הלא  דהנה  שיחתי, 

המכירה  היתר  מועיל  לא  איש  החזון  שלדעת 

בית  לחיבור  בהקדמה  קדמו  וכבר  בשביעית. 

פאת  ספר  לטהור  המחובר  שביעית  )הלכות  רידב"ז 

השלחן מרבי ישראל משיקלוב זצ"ל ד"ה ישראל עם קדוש(, 

וכתב, שעצם גוף המכירה הלכה פשוטה )חו"מ 

סימן קצד סעיף ב( שבקרקע לא מועילה המכירה 

אם לא נעשה בערכאות של הממשלה, ועל כן 

הגע בעצמך, אם הרב דיפו ]הראי"ה קוק זצ"ל[ 

כתב על חתיכת נייר שטר מכירה להערבי היחף 

שכל א"י שביד היהודים שייך לו, האם בזה קנה 

אינו  והנייר  קדושתה,  מן  א"י  ונפקעה  הערבי 

חפצנו  ובאמת  צלוחית,  ע"פ  לצור  אלא  ראוי 

לעשות את זה בטאבו ולא היה אפשר. עכ"ל. 

ולפ"ז המכירה של הרבנות לא מועילה כלום, 

כיון שלא נכתב בטאבו. וכ"כ הגאון מהרש"א 

עמוד  כב  )ס"ס  קדישא  אלפנדארי בשו"ת הסבא 

עט(. ע"ש. ועיין בשו"ת מנחת יצחק )חלק ח סימן 

צו( מ"ש בזה. ואולם כבר השיב על זה בארוכה 

בשו"ת יביע אומר )חלק י - יורה דעה סימן מ( ע"ש 

דבריו, ומפיו אנו חיים. ומלבד כל מה שהשיב 

שם מרן הראש"ל זצ"ל, י"ל עוד שהרי במכירה 

זו עורכים ביניהם שטרות וחוזים, ובדרך כלל 

ועו"ד  דמלכותא,  בדינא  גם  תוקף  להם  יש 

הממולח ובקיא בחוקי הממשלה, יוכל להוכיח 

בבית המשפט את תוקף חוקיותם של מסמכים 

ראינו  איש  החזון  לדעת  גם  שהרי  ועוד  אלו. 

דמתחילה צידד שמהני מכירה ללא טאבו, מה 

איש המכירה  החזון  ברור שלדעת  גם שנראה 

הראש"ל  מרן  שהוכיח  וכמו  בדיעבד,  תופסת 

ביביע אומר שם )יו"ד סימן לח שם אות ד( מדברי 

בד"ה  סק"ו  י  )סימן  בהלכות שביעית  איש  החזון 
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שם  אומר  ביביע  הוסיף  ועוד  ע"ש.  ואתרוגים(. 

בשנת  דמילתא  דלרווחא  א(,  אות  מ  סימן  )יו"ד 

תשל"ט התקבל חוק מיוחד בכנסת, ע"פ בקשת 

הרבנות הראשית, ולפיו שלטון מדינת ישראל 

השמיטה  לצורך  הקרקעות  במכירת  מכיר 

בשנת השביעית, שהיא תקפה, אף ללא רישום 

לעיל  האמורים  דברינו  ולפי  עכ"ד.  בטאבו. 

ללא  גם  לכתוב  ואפשר  בחוק  פרצות  שיש 

שיש  נמצא  בחוק,  גם  הדבר  ותופס  טאבו, 

אפשרות גם ללא כתיבת טאבו. וביחוד לאחר 

בשנת  בכנסת  המיוחד  החוק  את  שחוקקו 

תשל"ט וכאמור. ]ואגב אזהיר לכל אשר בשם 

ישראל יכונה, השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך 

עינך  ורעה  השמטה  שנת  קרבה  לאמר  בליעל 

ובכל  מכירה,  היתר  המתירים  עולם  בגדולי 

שמיטה ושמיטה כרוזא נפיק משועלים קטנים 

הסוגייא  את  למדו  שלא  כרמים,  מחבלים 

נגד  ונפלאות  גדולות  ומדברים  הצורך,  כפי 

תורה,  איסורי  על  עברו  שחלילה  המתירים, 

ויפתח ה' את פי האתון, וכותבים בעתון שלהם 

דברי שקר ובלע, עד שאחד 'מהחכמים' שלהם 

הגדיר שהיתר מכירה הוא 'חזיר מדרבנן'. ולו 

את  שהתירו  לאחריתם,  יבינו  ישכילו  חכמו 

האסור ואסרו את המותר, התירו את האסור – 

בעשה דכבוד תורה, שכל המבזה תלמיד חכם 

ואסרו  ע"ב(.  קיט  דף  )שבת  למכתו  רפואה  אין 

על  שהותר  מכירה,  היתר  הוא   – המותר  את 

למעלה  לפני  כבר  הלבנון  ארזי  גדולים  ידי 

רבים  ספרים  בזה  נכתבו  וכבר  שנה.  ממאה 

מדברי האוסרים והמתירים, ומספרי המתירים, 

כגון דבר השמיטה להגאון מהר"מ לוי זצ"ל, 

יביע  בשו"ת  זצ"ל  עובדיה  הרב  מרן  ותשובת 

יוסף  ובילקוט  והלאה(,  לז  מסימן  יו"ד  )ח"י  אומר 

)שביעית פרק כה, ולענין רישום בטאבו שם עמוד תריא(, 

השגות  כל  על  תשובה  בדבריהם  יש  וכבר 

יפה  ולא  ננעלו.  לא  תשובה  ושערי  האוסרים, 

עשה אחד מחכמי דורנו שהעתיק כל הפוסקים 

שדנו בזה מדברי מרן בעל היביע אומר והשיג 

עליו מדבריהם, ועשה עין של מעלה – הוא מרן 

הרב זצ"ל כאינה רואה, והמעיין יראה שכל מה 

שכתב לקוח הוא מדברי מרן בעל היביע אומר 

זצ"ל, והמדקדק בתשובת מרן זצ"ל יראה שיש 

בה  הפוך  השגותיו,  כל  על  השב  כדי  בדבריו 

ירבה  והנזהר  והמזהיר  בה.  דכולא  בה  והפוך 

שלומים כמי נהר. ודי בזו ההערה[.

 ניתנה ראש ונשובה לנידוננו. הנה ראיתי בשו"ת 
יביע אומר )ח"י יו"ד סימן מ( שהביא ראיות   

מדינא  גם  הקניין  שיועיל  צריך  שלא  רבות 

צמח  להגאון  שמצינו  למה  והביא  דמלכותא, 

צדק )ס"ס סא( שכתב, שהמוכר בהמתו המבכרת 

לגוי בכסף ומשיכה, והקונה שילם דבר מועט, 

והמוכר נתכוון בזה להפקיע קדושת בכורה, אף 

על גב דלא מהני מכירה זו בדיניהם, מ"מ כיון 

בכור,  קדושת  דפקעה  ודאי  בה,  זכה  שבדיננו 

דמה לנו בדיניהם, אנן בתר דינא דידן אזלינן. 

מצאנז  חיים  דברי  בשו"ת  שגם  והוסיף  ע"כ. 

ח"ב )חאו"ח סימן לז( דן אם תועיל מכירת חמץ 

בשטר שנכתב בלשון הקודש, והשלטונות שם 

בלשונם,  שנעשה  בשטר  אלא  מכירים  אינם 

מכירים  הם  אין  שבכלל  שנודע  שהגם  וכתב 

במכירה כזו שנעשית למטרה דתית, ובדיניהם 

אין כל תוקף למכירה כזאת, שאינה אלא כדי 

לנו  דין שפסקה  לנו אלא  אין  איסור,  להפקיע 

נכתב  והילכך אין חילוק כלל בין אם  התורה, 

בלעז,  או  הקודש  בלשון  החמץ  מכירת  שטר 

המכירה  וכדין  כדת  הקנינים  שנעשו  וכל 

שלמה  חשק  בשו"ת  העלה  וכן  ע"ש.  קיימת. 

)סימן ב(. ע"ש. עכ"ד מרן הראש"ל זצ"ל. ושם 

שכן  להוכיח  בקודש  כדרכו  הרחיב  האריך 

דעתו  וכן  רבים.  פוסקים  לדעת  להלכה  הדבר 

דעת עליון נוטה שגם מכירה ללא טאבו היכא 

דסמכא דעתיה דלוקח מהניא.

הגם שהיא  קרקע,  מכירת  כל  דדינא:   מסקנה 
ללא רישום בטאב"ו, כל שקונה מדין   
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וכל שכן היכא דאיכא מוחזק דלא  סגי.  תורה 

הלוקח  וכשגילה  עיקר.  וכן  מיניה.  מפקינן 

אינו  טאבו  ללא  גם  לקנות  דעתיה  דסמכא 

יכול לחזור בו, שהרי גם לדעת הרמ"א שכתב 

התבאר  תורה,  דין  נגד  דמלכותא  דינא  דמהני 

דלא  משום  שהוא  סוברים  שלמים  וכן  דרבים 

סמכא דעתיה, וכיון דפריש פריש.

 ומכלל הדברים התבאר, שהסומכים על היתר 
הראשית  הרבנות  של  המכירה   

בשביעית, יש להם על מה שיסמוכו, והנח להם 

לישראל. והנלע"ד כתבתי. וציי"מ וימ"ן.



ופרסמתי  זו  תשובה  שכתבתי  לאחר  והנה 
אותה בסייעתא דשמייא בשערי בת רבים קפץ 

עלי רוגזו של רב אחד שכתב להשיג ולהשיב 

על  להיתר  שסמכתי  זה  על  תלונתו  וכל  ע"ד, 

תשובת מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בדין היתר 

מכירה. וכיון שידעתי שיש רבים כמותו אביא 

דבריו ומה שהשבתי עליהם בקצרה בחסדי ה' 

יתברך:

אלול,  בירחון  שהתפרסם  המאמר   בדבר 
מכירה  על  הכותב  דן  שבתחילה   

והעלה  לא,  או  תקפה  היא  אם  טאבו  בלא 

נחלקו  שכבר  זה  בדבר  ולכאן  לכאן  צדדים 

כתב  ואילך  י"ד  באות  ולאח"ז  האחרונים.  בו 

עפי"ז לקיים מה שקרוי "היתר מכירה" הנעשה 

ע"י הרה"ר לפני השביעית, ולטעון כאילו יש 

לו תוקף, והדברים הכתובים שם אינם נכונים 

הפשוטים,  הדברים  לפרש  הנני  וכלל,  כלל 

למען לא יטעו הרבים אחרי דברי כותב המאמר 

הנ"ל, וכדלהלן.

 כל הנידון לענין מכירה בלי טאבו אם היא חלה, 
הוא כשיש מוכר ויש קונה, ויש כאן שאלה   

אע"פ  המכר  את  לבצע  בדעתם  גמרו  האם 

לא  או  המדינה,  חוקי  ע"פ  שנהוג  מה  שחסר 

מהני המכירה. משא"כ כאן, אין כוונתם למכור 

ולקנות כלל. ה"מוכר" ממשיך לעבוד בקרקע 

שנים  באותם  ימימה,  כמימים  בה  ולהתנהל 

לשלם  ממשיך  הוא  אותה,  "מכר"  שכביכול 

החקלאיות  הקרקעות  ברוב  שכירות  עליה 

המושכרות מאת המינהל, הוא ממשיך לשלם 

ולהרויח  ע"י פועליו הרגילים,  ביטוח, לעבוד 

העבודות  ומשאר  הספיחין  מזריעת  ממון 

וכל  פועליו,  ע"י  עושה  שהוא  האסורות 

אותו  נשאר  שלו  וההכנסות  ההוצאות  מאזן 

רגע  שוכח  ה"קונה"  לעומתו  זו.  בשנה  דבר 

בעשרות  דונמים  מיליוני  שקנה  ההצגה  אחרי 

מליארדי שקלים, לא משלם עליהם שום מס, 

נטושים  ומשאירם  ביטוח,  עליהם  עושה  לא 

והקונה  לעבוד בהם,  בידי ה"מוכר" הממשיך 

לא מרויח עליהם פרוטה במשך שנת השמיטה 

בה הוא "שוכר" את ה"מוכר" לעבוד בשדותיו, 

שהוא  כך  על  פעמי  חד  שכר  מקבל  רק  והוא 

טורח להגיע לטקס ההצגה הקרויה "מכירה".

הבעיה,  הוא  בטאבו  הרישום  העדר  לא   כאן, 
המוכיח  סימן  רק  הוא  הרישום  העדר   

על כך שהכל הצגה וכסות עיניים. הגע עצמך, 

או  טאבו  בלי  כשר  אם  מפלפלים  הם  מדוע 

לא, ואף העבירו לשם כך חוק מיוחד בכנסת, 

וירשמו את המכירה  יותר פשוט שימכרו  הרי 

אלא  בעיה.  שום  להם  תהיה  לא  ואז  בטאבו 

יאושר  לא  וזה  הצגה,  שזו  יודעים  שהכל 

תמימה  בצורה  לדון  המו"מ  כל  ולכן  בטאבו, 

ללא  שמכר  מי  של  לנידון  שייך  זה  כאילו 

כאן  כי  ועיקר,  כלל  נכון  אינו  טאבו,  עשיית 

לא שבמקרה חסר את הטאבו, אלא ה"מוכר" 

לא מוכן בשום אופן שהקרקע תירשם בטאבו 

יודעים למה. ואוסיף,  על שם ה"קונה", והכל 

)מאז  האחרונות  בשמיטות  המכירה  בשטר  כי 

תשס"ח( נוסף סעיף מפורש על פי בקשת מינהל 

מקרקעי ישראל, שה"קונה" אינו יכול לרשום 

כל הערת אזהרה על שמו בקרקעות אלו, כדי 



תוק  כמיןי ללס יסבו מיום וכאתן  לסי  ייתן כמיןי בשביןית עו

ה"קונה"  ינסה  שאם  העובדה  את  להבטיח 

יוכל  לא  הוא  על הקרקע,  בעלות  לידיו  לקבל 

לעשות זאת בשום אופן. ולכן גם מה שהביאו 

בית  מכירת  על  דין  מעורכי  י"ג  באות  לעיל 

לפני  מכירה  לנידון  נוגע  אינו  רישום,  בהליכי 

והנוסחאות  ההתחייבויות  כל  כלל,  השמיטה 

תקפות כאשר מתכוונים באמת לקנות ורק יש 

בעיה טכנית שהטאבו לא רשום וא"א לבצעו 

לעשות  שאפשר  מה  את  עושים  ואז  בפועל, 

לרשום  מניעה  אין  כאן  משא"כ  אלו.  בנכסים 

בטאבו, אלא שה"מוכרים" מעוניינים להחזיק 

מכורה,  היא  שכאילו  בשנים  בפועל  בשדה 

והמוכר עובד בה ומרויח ממנה ללא שום סייג, 

ולכן לא עושים טאבו על מכירה זו, ודורשים 

מהקונה התחייבות שלא ירשום הערת אזהרה 

האמת,  על  מודה  עו"ד  כל  ובוודאי  שמו.  על 

כשישאלו אותו על כל המקרה הנ"ל, האם יש 

יכול  הקונה  והאם  ממוני,  תוקף  כזה  לחוזה 

לקבל זכויות בפועל בקרקע על סמך שטר זה, 

יודה בבירור שזו רק הצגה וחוכא ואיטלולא, 

להוציא  הגוי  יוכל  לא  ולעולם  מידי,  לא  ותו 

אותה מהישראל ע"י מכירה זו, לא בדין תורה 

ולא בערכאות, ובלב כולם ידוע שאין זה מכר. 

ואין כאן מסמכים שכאילו מועילים על פי חוק, 

וכל זה ברור לכל מודה על האמת.

 ]ואינו דומה כלל למכירת חמץ וכו', שבאמת 
ימי  כל  בחמץ  משתמש  אינו  המוכר   

תחת  להחזיקו  הקונה  הגוי  ירצה  ואם  הפסח, 

שום  המוכר  לישראל  ואין  דמיו,  ישלם  ידו 

הפסד, אלא שיודע שאח"כ ימכור לו שוב. אבל 

כאן אם הגוי ירצה לקחת הקרקעות לא יתן לו, 

בכל  מתפרנס  הוא  ומהם  לחמו,  מטה  הם  כי 

שנת השביעית רח"ל נגד רצון התורה. ובודאי 

חמץ  מכירת  עושה  כלשהו  מפעל  היה  שאם 

היה בעל המפעל  ואח"כ  לגוי בצורה טקסית, 

ימי  בכל  חמץ  ולמכור  ולייצר  לעבוד  ממשיך 

הפסח כ"שליח" של ה"קונה", והגוי הקונה לא 

היה מתעסק במפעל ולא היה מרויח כלום מכל 

החמץ המיוצר בעצם ימי הפסח, אלא הרווחים 

של  הכשרות  ה"מוכר",  לישראל  שייכים  היו 

המפעל הייתה מוסרת באופן מיידי ולצמיתות[. 

חוק  שהעבירו  שם  הכותב  שהביא  מה  וגם 

הפקעה  לצורך  הנעשית  זו  שמכירה  בכנסת 

רושמים  שלא  אע"פ  בחוק  תוכר  השמיטה 

בטאבו, כ"א מבין היטב למה היא תוכר, ולמה 

היא תקפה דווקא לפני השמיטה, "מכירה" זו 

מוכרת ע"י החוק רק לענין להכשיר את הפירות 

גוי,  של  הם  כאילו  למוכרם  הישראל  שיוכל 

אבל אם יבוא הגוי לטעון ולתבוע את הקרקע 

בשנה זו ע"פ חוק זה, בודאי לא יתנו לו כלום, 

והרי היא כמתנת בית חורון, וכפי שהביע דעתו 

על כך הגרש"ז אויערבאך זצ"ל לאחר העברת 

חוק זה, וכל זה פשוט לכל מתבונן. 

לפני  היו  שכבר  י"ד  באות  העתיקו   ואשר 
שהתירו,  רבנים  שנה  ממאה  למעלה   

כבר נודעו דברי הגרשז"א והגריש"א שהכריעו 

כי  היום,  יתירו  לא  בעבר  שהתירו  אלו  שגם 

השתנתה הרבה כל הנהגת ה"מוכרים" בקרקע, 

ואין  בשלהם,  כמו  בה  מתנהלים  הם  והיום 

את  מקיימים  ואינם  למכירה,  משמעות  שום 

מראה  זה  וכל  המתירים,  אז  שדרשו  התנאים 

דבריהם,  כאן  עד  כלל,  למכירה  כוונתם  שאין 

להסתמך  יכול  היום  שמתיר  מי  אין  ומעתה 

על מי שהתיר לפני כמאה שנה. והובאה דעת 

ושבות  ב  סי'  שביעית  יוסף  בישא  הגריש"א 

יצחק פ"ט אות ז, ומשמרת השביעית בהקדמה 

הובאה  אויערבאך  הגרש"ז  ודעת  י.  עמ' 

]מתלמידו  יקרא  ביצחק  פירוש  עם  במשנ"ב 

הגר"א נבנצאל[ סוף ח"ו עמ' יג אות א, ובספר 

ובמעדני  קסט-קע,  עמ'  ח"ב  ממתקים  חכו 

בני  בהקדמת  תשס"ח  מהדורת  שביעית  ארץ 

ל.  עמ'  כמצותה  שמיטה  גם  וראה  המחבר, 

המתירים  דעת  על  כלל  לסמוך  אין  וממילא 

מלפני מאה שנה, שמאז השתנה הנידון מאוד.
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אל  פונה  הרבנות  כי  חשובה,  נקודה   ואוסיף 
המגדלים החקלאיים, שהם יחתמו על   

היפוי כח למכור את הקרקע, והאמת, שהרבה 

פעמים המגדלים הם רק שוכרים, או שרק יש 

הרבה  ויש  בקרקע,  לגדל  וזכות  רשות  להם 

מאוד  וקשה  בחו"ל  גרים  שהבעלים  מקרים 

היו  שאם  דונמים,  במיליוני  מדובר  להשיגם. 

באמת רוצים לברר מי הבעלים על כל קרקע, 

נדרשת  הייתה  למכור,  הסכמתו  את  ולבקש 

ואיתור  מיפוי  של  אדירה  עבודה  כך  לשם 

מתעניינת  לא  הרבנות  אבל  הזכויות,  בעלי 

במיוחד בכל זה, אלא אחראי הכשרות מודיע 

על  לו  שיחתום  בקשר  איתו  עומד  שהוא  למי 

רבים  במקרים  לכן  שגרתי.  כהליך  הטפסים, 

מכירה  היתר  על  אישורים  נותנים  כביכול  הם 

על קרקע שכלל לא נמכרה, כי למגדל לא היה 

כזה  העובדה שבמקרה  ומלבד  למוכרה.  זכות 

ודאי יש כאן ספיחין גמורים ועבודות אסורות, 

כל ההתנהלות הזו גם מעידה על כך שמכירה 

זו אינה דבר רציני ונעשית ללא מחשבה וללא 

כוונה למכור.

 והנה כעת לקראת שמיטה זו, יצא לאור עולם 
אמונה  דרך  הספר  של  חדשה  מהדורה   

שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר  ממרן 

הובאו  ובה  אמונה",  "שיח  מדור  בה  ונוסף 

שליט"א  הגר"ח  מרן  של  והוראותיו  פסקיו 

מכת"י, ואעתיק בזה ממה שכתוב שם )בביאורים 

לדר"א פ"ד ס"ק ריג(, ששם מבאר הטעם שאין כל 

אשה  שקידש  באופן  המכירה:  להיתר  תוקף 

הקידושין  חלות  ודין  מכירה,  מהיתר  בירקות 

רבינו  כתב  לא,  או  להיתר  תוקף  יש  אם  תלוי 

לאחר,  להנשא  מותרת  שהיא  כת"י(  )מכתבים, 

כיון  לקידושין,  תוקף  יש  שמא  לחשוש  וא"צ 

שהדבר ברור שאין המכירה חלה כלל, ואפשר 

לסמוך על זה אף להקל. ולענין לקיטת פירות 

אילן משדה שנמכרה עפ"י היתר מכירה, כתב 

דין  המכר  חל  שלא  שברור  שכיון  )שם(  רבינו 

השדה כהפקר, ומותר לאחרים ללקוט מפירות 

אלו, ואינם צריכים לחשוש לגזל עכו"ם.

ח  בפרק  שם  שכתוב  מה  בזה  אעתיק   עוד 
)בביאורים לדר"א ס"ק קיד( לענין מי שסומך   

על היתר מכירה, שדינו כדין חשוד לעבור על 

ממנו  לקנות  דיני השביעית, שקנסוהו שאסור 

שום דבר שיש בו זיקת שביעית. וכך נכתב שם: 

והסומכים על היתר מכירה הנעשה כיום שאינו 

ובביאורים  ריג  ס"ק  פ"ד  לעיל  דר"א  )ראה  כלל  תקף 

בשמו  הובא  וכן  כת"י,  )מכתבים,  רבינו  דעת  שם(, 

שטרנבוך  והגר"מ  מז(  הע'  פ  עמ'  השמיטה  בשיח 

נחשבים  שהם  קד(  עמ'  ס"י  פ"ד  כהלכתה  )שמיטה 

מהם  לקנות  ואסור  השביעית,  על  לחשודים 

דבר שיש בו זיקת שביעית. ואע"פ שיש רבנים 

האומרים שהדבר מותר, והמוכר סומך עליהם, 

ולתלות  )מכתבים, כת"י( שאין להקל  רבינו  כתב 

בו  אין  צד ההיתר  כי  כך שאינו חשוד,  משום 

ואז  כראוי,  להתבונן  מחויב  אדם  וכל  ממש, 

יבין שהאוסרים אומרים האמת ואין לו לסמוך 

על המתירים. ]וציין למה שכתב בטעמא דקרא 

)דברים א, כה( שנתבעו ישראל על כך שלא רצו 

שטובה  אמרו  שהמרגלים  אע"פ  לא"י  לעלות 

הובא  כג,  פיסקא  )דברים  בספרי  ומבואר  הארץ, 

ברש"י שם( שרק יהושע וכלב אמרו כן, והקשה 

הרמב"ן )דברים שם( הרי עשרה מרגלים אחרים 

אמרו להיפך, ולמה היו צריכים לשמוע דוקא 

ליהושע וכלב, ומדוע נענשו על כך שסמכו על 

נשיאי  שהיו  האחרים  המרגלים  עשרת  דברי 

דקרא,  בטעמא  וביאר  הדור.  באותו  ישראל 

שהיה לישראל להתבונן כראוי, ואז היו מבינים 

הנגיעה  מחמת  כן  אמרו  האחרים  שהמרגלים 

היו  ולכן  מגדולתם,  שירדו  להם  שהיתה 

להתחשב  ולא  וכלב  ליהושע  לשמוע  חייבים 

עשו  שלא  כך  על  ונתבעו  האחרים,  בדעת 

לעיל,  האמור  פי  על  מבוארים  והדברים  כן[. 

נייר  על  חותם  אדם  שאם  הוא  וברור  שפשוט 

כלשהו שכביכול "מוכרים" את כל הקרקעות 
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מליארדי  בעשרות  דונמים,  מיליוני  של  בא"י 

לא  לבעלותו  הכל  את  המקבל  והקונה  ש"ח, 

זה  עם  לעשות  יכול  ולא  כלום,  זה  עם  עושה 

הקרקע,  את  קנה  הוא  שבהם  בשנים  כלום, 

שמו,  על  אזהרה  הערת  לרשות  לא  ומתחייב 

זו  בשדה  כבעלים  להתנהג  ממשיך  והמוכר 

פועליו,  עם  בה  ועובד  ה"מכירה",  לאחר  גם 

הרי  וכו',  והביטוח  ההוצאות  כל  את  ומשלם 

מוכן  ואינו  מכר,  צד  כאן  שאין  יודעים  הכל 

לוותר על הכנסות אלו, ולא קיבל הקונה לידו 

שום דבר שיוכל לממשו, וגם אין דעתו לממש 

את מה שקיבל, ובאופן זה אין כאן צד מכר.

שכתב  למי  במה  נתנו  שבירחון  כך  על   וחבל 
קטנים,  שועלים  שהם  האוסרים  על   

ושדבריהם הם דברי שקר ובלע, ועוד ביטויים 

גדולי  שרוב  יודעים  שהכל  בזמן  ראויים,  לא 

האשכנזים  הן  ושליט"א,  זצ"ל  האחרון  הדור 

והג"ר  עטייה  הגר"ע  ]כמו  הספרדים,  והן 

אבא  והגרב"צ  צדקה  והגר"י  מוצפי  יעקב 

והגר"ש  כהן  הגר"ש  ויבלחט"א  זצ"ל,  שאול 

מגדולי  הרבה  ועוד  טולידנו  והגר"ע  בעדני 

הדור הספרדים החיים עמנו שליט"א[ אוסרים 

כי  ונקוה  המכירה.  חלות  תוקף  את  ומבטלים 

פרסום דברים אלו יהיה תיקון למעוות שבדברי 

הכותב, ובזכות שמירת השמיטה כהלכתה בלא 

לגאולה  נזכה  מדומים,  היתרים  על  הסתמכות 

שלמה במהרה בימינו אכי"ר.

בברכת התורה



וזו תשובתי אליו:

יום ה ד אלול תשפ"א

על  להשיג  שכתב  המשיג  הרב  דברי   קראתי 
דארעא  כעפרא  לבטל  ויצא  דברנו,   

היתר המכירה שנהגו ]ועוד ינהגו בעזרת השם 

עד שיזכו ל"כי מלאה הארץ דעה את ה'" ישעיה 

יא, ט[ והביא דברי המשיגים הידועים המוחים 

על היתר זה ואחר המחי"ר צלל במים אדירים 

והעלה חרס בידו )עיין בב"ק דף צא ע"א( וקול קרי 

בחיל עליו ושכמותו – קמח טחון טחנת.

אבא אעיר'ה ואשיב על דבריו, והנה   ואמרתי 
לא  שמעולם  ניכר  עיניו  ריסי  מבין   

פתח  שלא  ובודאי  כהוגן,  זו  מדוכה  על  ישב 

את ספרי מו"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל 

בכלל, ושו"ת יביע אומר בפרט ובמיוחד בנושא 

זה בהיתר מכירה. והעלים עיניו מדברי קדשו 

יעשה.  לא  וכן  שם,  תשובתיו  שציינתי  הגם 

ופתח ואמר – "והדברים הכתובים במאמר שם 

הדברים  לפרש  הנני  וכלל,  כלל  נכונים  אינם 

דברי  אחרי  הרבים  יטעו  לא  למען  הפשוטים, 

חזינן  קא  ויוהרא  עכ"ד.  הנ"ל"  כותב המאמר 

הכא, לבטל במחי יד כל דברי רבותינו הגדולים 

לקדושים אשר בארץ המה.

 והנה במה שהעיר – "שכל הנידון לענין מכירה 
בלי טאבו אם היא חלה, הוא כשיש מוכר   

גמרו בדעתם  ויש כאן שאלה האם  קונה,  ויש 

לבצע את המכר אע"פ שחסר מה שנהוג ע"פ 

משא"כ  המכירה.  מהני  לא  או  המדינה,  חוקי 

והכל  כלל.  ולקנות  למכור  כוונתם  אין  כאן, 

השיבו  כבר  והנה  עכ"ד.  הצגה"  שזו  יודעים 

על זה בשלשה ספרים נפתחים, וכבר הזכרתים 

חשוב  ראשון  ראשון  עינו,  והעלים  בתשובה 

זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הרא"של  מרן  מני"ר  הוא 

לח(  סימן  דעה  יורה   - י  )חלק  אומר  יביע  בשו"ת 

ושם  הקרקעות,  במכירת  ההערמה  בענין  שדן 

לרוב  ששביעית  בקודש  כדרכו  הרחיב  האריך 

נמי  זה  ומטעם  מדרבנן,  היא  היום  הפוסקים 

והוסיף  הערמה.  בדרך  אף  זו  מכירה  מועילה 

וכתב שהטעם שצריך לחזק היתר זה לפי שגם 

החקלאים שאינם נמנים על יראי ה' השומרים 



עטאהבת חיים

תורה ומצות, לא שבקי היתרא ואכלי איסורא, 

וגם הם באים אל הרבנות הראשית לחתום על 

ואילו  לנכרי.  קרקעותיהם  למכירת  ההרשאות 

לא היתה הרבנות הראשית נטפלת להם לקבל 

אותם ואת חתימתם להרשאה, למכירת הקרקע 

בכל  כדרכם  באיסור,  הכל  עושים  היו  שלהם, 

השנים, והיו עובדים בעצמם בשדותיהם, מבלי 

בכל  מרכולתם  כל  את  מפיצים  והיו  מכירה, 

הארץ, ומכשילים בהם את האנשים התמימים 

באיסור ספיחים ואיסור סחורה, וע"י המכירה 

ישראל  בית  המון  רוב  את  מצילים  אנו  לנכרי 

ובדרכו  עכד"ק.  שביעית.  באיסור  מלהכשל 

הלך מר בריה דרבנא הראשון לציון רבי יצחק 

)שביעית פרק  יוסף  ילקוט  יוסף שליט"א בספרו 

שלא  הטענה  על  תשובה  וכתב  תרב(  עמוד  כה 

ומפי  ספרים  מפי  זו,  במכירה  דעתיה  סמכא 

כל טענות המשיגים.  לדחות  והאריך  סופרים, 

ושם )עמוד תריא( גם זכר את הטענה של הרישום 

בטאבו, ומשיב דברים נכוחים כדרכו בקודש, 

והחוט  בס"ד.  בתשובתי  שהבאתי  וכמו 

המשולש לא במהרה ינתק הוא הגאון המופלא 

)סימן  השמיטה  דבר  בספרו  זצ"ל  לוי  מהר"ם 

מכירת  מעשה  את  לבטל  שאין  שהעלה,  א( 

אדמות הקיבוצים והמושבים אף אם ניכר לכל 

העולם שאין המוכרים מתכוונים למכור כלל, 

שהואיל ונעשה קניין כדת וכדין, ולא היה שום 

גילוי דעת מפורש בשעת הקניין מהמוכרים או 

א"כ  שעושים,  בקנין  חפצים  שאינם  מהקונה 

אין לנו להתחשב במחשבותיהם דקי"ל דברים 

שבלב אינם דברים. והאריך להוכיח שכן דעת 

פוסקים רבים.

ספרי  מכל  עינו  העלים  המשיג  הרב   והנה 
התורות הללו, ולא רק שלא טרח לפתוח   

וללמוד בספרים הנזכרים, עוד הוציא לעז על 

הרבנות הראשית וכתב – "שהרבנות פונה אל 

היפוי  על  יחתמו  שהם  החקלאיים,  המגדלים 

כח למכור את הקרקע, והאמת, שהרבה פעמים 

להם  יש  שרק  או  שוכרים,  רק  הם  המגדלים 

מקרים  הרבה  ויש  בקרקע,  לגדל  וזכות  רשות 

וקשה מאוד להשיגם.  בחו"ל  גרים  שהבעלים 

זה, אלא  בכל  במיוחד  לא מתעניינת  והרבנות 

אחראי הכשרות מודיע למי שהוא עומד איתו 

בקשר שיחתום לו על הטפסים, כהליך שגרתי, 

וכל ההתנהלות הזו גם מעידה על כך שמכירה 

זו אינה דבר רציני ונעשית ללא מחשבה וללא 

היו  הדברים  לו  והנה  עכ"ד.  למכור"  כוונה 

הוצאת  בזה  שיש  מלבד  אך  החרשתי,  נכונים 

לעז על רבני וחכמי הרבנות הראשית ]ואם הם 

כל  אצל  דעתו  בטלה  השום,  כקליפת  בעיניו 

אדם[ שטורחים ועמלים 'והולכים בין הטיפות' 

להציל את רוב הציבור הכללי הרחוק משמירת 

את  שיודע  ומי  אלו,  מאיסורים  ומצות  תורה 

עניני הכשרות במערכת הרבנות הראשית לפני 

רבים המפריעים מבית  כמה  עד  יודע  ולפנים, 

ומחוץ בעבודת קודש זו, לשמור ככל האפשר 

שלא יכשלו אחינו הטועים באיסורי דאורייתא 

צרה  "עת  הזו, שהיא  בעת  ובמיוחד  ובדרבנן, 

ליעקב וממנה יוושע", ובמקום שיבא לעזר ה' 

וטוען  הנחשלים  כל  את  מזנב  עוד  בגיבורים, 

אחריות  בחוסר  מתנהלת  הראשית  שהרבנות 

ואיני  באיסורים,  ומזלזלת  לב,  שימת  ובחוסר 

יודע ממי יצטרך לבקש סליחה על הוצאת לעז 

מהרבנים  רק  או  הרבנות  מערכת  מכל  אם  זו, 

כוחם  בכל  וסמכו  לדורותם שתמכו  הראשיים 

על היתר זה, ושב ורפא לו.

נפלאתי על מה שהביא הרב המשיג   ונוראות 
התורה  שר  ממרן  אמונה  דרך  מספר   

מדור  בה  ונוסף  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח 

והוראותיו  פסקיו  הובאו  ובה  אמונה",  "שיח 

של מרן הגר"ח שליט"א מכת"י, ושם )בביאורים 

אשה  קידש  שאם  כתב,  ריג(,  ס"ק  פ"ד  לדר"א 

הקידושין  חלות  ודין  מכירה,  מהיתר  בירקות 

רבינו  כתב  לא,  או  להיתר  תוקף  יש  אם  תלוי 

לאחר,  להנשא  מותרת  שהיא  כת"י(  )מכתבים, 
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כיון  לקידושין,  תוקף  יש  שמא  לחשוש  וא"צ 

שהדבר ברור שאין המכירה חלה כלל, ואפשר 

עניא  ואנא  עכ"ד.  להקל.  אף  זה  על  לסמוך 

אם  ספק  להטיל  שיש  מסתפינא,  ולא  אמינא 

איש  אשת  שהתיר  קדשו  מפי  נאמרו  הדברים 

כן  שאמר  ואפשר  ומעשה.  להלכה  לעלמא 

לגוזמא בעלמא כדרכם של חז"ל )עיין ב"מ דף לח 

יפסוק  בודאי שלא  ולמעשה  ע"א(, אך להלכה 

מרן  של  קדשו  לעיני  מראים  והיו  והלואי  כן. 

קנייבסקי שליט"א את מה שכתב מרן  הגר"ח 

הגאון היביע אומר זצ"ל בתשובותיו הנפלאות 

הדברים  דוחה  היה  שלא  ובטוחני  זה,  בענין 

הרחוקים  מורה שאותם  והיה  דחיטתא,  בגילי 

מתורה ומצות שהרבנות הראשית דואגת להם 

ומודים  במנהגם.  ימשיכו  מכירה  היתר  בענין 

דרבנן היינו שבחייהו.

המשיג  הרב  מתמרמר  תגובתו  בסוף   והנה 
"שחבל על כך שבירחון נתנו במה למי   

קטנים,  שועלים  שהם  האוסרים  על  שכתב 

ושדבריהם הם דברי שקר ובלע, ועוד ביטויים 

גדולי  שרוב  יודעים  שהכל  בזמן  ראויים,  לא 

האשכנזים  הן  ושליט"א,  זצ"ל  האחרון  הדור 

והג"ר  עטייה  הגר"ע  ]כמו  הספרדים,  והן 

אבא  והגרב"צ  צדקה  והגר"י  מוצפי  יעקב 

והגר"ש  כהן  הגר"ש  ויבלחט"א  זצ"ל,  שאול 

מגדולי  הרבה  ועוד  טולידנו  והגר"ע  בעדני 

הדור הספרדים החיים עמנו שליט"א[ אוסרים 

עכ"ד.  המכירה".  חלות  תוקף  את  ומבטלים 

מי  ואשרי  בכשרים,  חושד  אלה  ובדבריו 

שחושדים בו ואין בו )עיין שבת דף קיח ע"א(, וכמו 

שלא נחת לכל דברי הפוסקים שהזכרתי, כן לא 

נחת אפילו להערתי אודות השועלים הקטנים 

גדולי  מחבלים כרמים שהם אלו שמבזים את 

)עיין  מסויים  'חרדי'  בעיתון  ובזמנו  המתירים, 

דברים כג, יד( יצאו בשצף קצף נגד הראשון לציון 

מכירה  היתר  שהתיר  זצ"ל  דורון  בקשי  הרב 

'בושה  עליו  וכתבו  דמו,  את  ושפכו  ביזוהו 

קסת'י.  דרכתי  ושכמותם  ועליהם  וגלימה' 

עולם  גדולי  נגד  שיצאתי  יחשדוני  שלא  וכדי 

אשר קטנם עבה ממותני אביא שוב את הקטע 

הנזכר כדי שיווכח כל בר בי רב דחד יומא במה 

דברים אמורים:

יכונה,  ישראל  בשם  אשר  לכל  אזהיר   ואגב 
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל   

עינך בגדולי  ורעה  לאמר קרבה שנת השמטה 

שמיטה  ובכל  מכירה,  היתר  המתירים  עולם 

ושמיטה כרוזא נפיק משועלים קטנים מחבלים 

הצורך,  כפי  הסוגייא  את  למדו  שלא  כרמים, 

המתירים,  נגד  ונפלאות  גדולות  ומדברים 

שחלילה עברו על איסורי תורה, ויפתח ה' את 

שקר  דברי  שלהם  בעתון  וכותבים  האתון,  פי 

הגדיר  שלהם  'מהחכמים'  שאחד  עד  ובלע, 

ולו חכמו  'חזיר מדרבנן'.  הוא  שהיתר מכירה 

האסור  את  שהתירו  לאחריתם,  יבינו  ישכילו 

ואסרו את המותר, התירו את האסור – בעשה 

אין  חכם  תלמיד  המבזה  שכל  תורה,  דכבוד 

את  ואסרו  ע"ב(.  קיט  דף  )שבת  למכתו  רפואה 

ידי  על  שהותר  מכירה,  היתר  הוא   – המותר 

גדולים ארזי הלבנון כבר לפני למעלה ממאה 

מדברי  רבים  ספרים  בזה  נכתבו  וכבר  שנה. 

כגון  המתירים,  ומספרי  והמתירים,  האוסרים 

זצ"ל,  לוי  מהר"מ  להגאון  השמיטה  דבר 

יביע  בשו"ת  זצ"ל  עובדיה  הרב  מרן  ותשובת 

יוסף  ובילקוט  והלאה(,  לז  מסימן  יו"ד  )ח"י  אומר 

)שביעית פרק כה, ולענין רישום בטאבו שם עמוד תריא(, 

השגות  כל  על  תשובה  בדבריהם  יש  וכבר 

יפה  ולא  ננעלו.  לא  תשובה  ושערי  האוסרים, 

עשה אחד מחכמי דורנו שהעתיק כל הפוסקים 

שדנו בזה מדברי מרן בעל היביע אומר והשיג 

עליו מדבריהם, ועשה עין של מעלה – הוא מרן 

הרב זצ"ל כאינה רואה, והמעיין יראה שכל מה 

שכתב לקוח הוא מדברי מרן בעל היביע אומר 

זצ"ל, והמדקדק בתשובת מרן זצ"ל יראה שיש 

בה  הפוך  השגותיו,  כל  על  השב  כדי  בדבריו 
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ירבה  והנזהר  והמזהיר  בה.  דכולא  בה  והפוך 

כאן  עד   – ההערה  בזו  ודי  נהר.  כמי  שלומים 

הערתי בענין זה במאמר הנזכר, והרואה יראה 

שבודאי אין כונתי חלילה לגדולי עולם, ]ומה 

שציינתי את אחד 'החכמים' שלהם שקרא לזה 

'חזיר מדרבנן' – אינו אחד מגדולי הדור אלא 

מנגח  רבות  שפעמים  אחד,  כשרות  משגיח 

הרב  מרן  את  ובמיוחד  הספרדים  חכמי  את 

לשוב  שיזכה  רצון  יהי  זצ"ל,  יוסף  עובדיה 

בתשובה שלימה[.

 גם מה שציין לחכמי הספרדים שלא הסתמכו 
על היתר מכירה וביניהם חכמי ישיבת פורת   

יוסף ובראשם קדוש ה' מכובד מרן המורה רבי 

הנפלא  בספר  ביאר  כבר  זצ"ל,  עטיה  עזרא 

מרן  כיצד  תרטו(  )עמוד  שביעית  יוסף  ילקוט 

תמיד  מזכיר  היה  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הראש"ל 

עזרא  רבי  המנוח  הגאון  הישיבה  ראש  שמרן 

מכירה.  להיתר  עימו  הסכים  זצוק"ל  עטייה 

ששלל  משמו  מביא  לציון  אור  בספר  ומאידך 

היה  שבתחילה  הדברים,  וביאור  זה?  היתר 

הנהלת  ובאו  מכירה,  לאסור את ההיתר  דעתו 

וביקשו  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  מרן  אל  הישיבה 

ממנו שידבר עם ראש הישיבה מרן הגאון רבי 

עזרא עטייה זצ"ל על ההיתר מכירה, יען שיש 

דוחק עצום להשיג פירות וירקות בשביעית אם 

לא של היתר מכירה ]וזכורני שמו"ר הגאון רבי 

גדעון בן משה שליט"א שלמד בישיבת פורת 

יוסף, אמר לי שהיו מביאים לישיבה בשמיטה 

ולחמורים[  לסוסים  שראויים  וירקות  פירות 

והלך מרן הגר"ע יוסף זצ"ל ודיבר עימו והרצה 

הישיבה  וראש  המתירים,  דברי  כל  את  בפניו 

ולבסוף  הגאון רבי עזרא האזין לו ברב קשב, 

וענה  בשביעית,  המכירה  להיתר  עימו  הסכים 

ואמר: שמסכים שיגישו בישיבה פירות וירקות 

הרשות  ניתנה  ולמחמירים  מכירה,  מהיתר 

צבי  רבי  הגאונים  העידו  וכן  לבדם.  לבשל 

סימן טוב שליט"א, והגאון רבי בן ציון מוצפי 

שליט"א, שהוסיף ואמר שהיו סועדים בישיבה 

אברכים  וכן  בירושלים.  המקובלים  גדולי 

ורבנים,  ישיבה  בני  מאות  כשלש  חשובים 

וכולם סמכו על ההיתר מכירה, ובודאי שהדבר 

מרן  הישיבה  ראש  הוראת  פי  על  כן  נעשה 

הגאון רבי עזרא עטיה. עכ"ד הילקוט יוסף.

בושש  צריך  דין  דלית  ואומר  אען   ולסיום 
את  לשמור  המחמירים  שבודאי   

תבא  כלל,  קולות  ללא  כהלכתה  השמיטה 

עליהם ברכת טוב מן השמים, ובאזננו שמענו 

כיצד זוכים לסייעתא דשמייא מרובה והצלחה 

הטועים  לאחינו  אך  ידיהם.  מעשה  בכל 

שמצבו  מי  לכל  וכן  ומצוות  מתורה  הרחוקים 

מהיתר  לאכול  שיכולים  בודאי  דחוק  הכלכלי 

מכירה, והנח להם לישראל.

בברכת התורה הצב"י אפרים כחלון ס"ט. 



ולא  שקטתי  לא  תשובתי  שפרסמתי  ולאחר 
מהרב  נוסף  השגה  מכתב  רוגז  ויבא  נחתי 

וגם את עיקרי  ועבר ושנ'ה את דבריו,  הכותב 

שלא  אליו,  תשובתי  עם  אביא  הללו  דבריו 

ההשגות  מכל  ידעתי  שלא  העוברים  יאמרו 

הנזכרות.

דברי,  על  להשיב  הרא"כ  שכתב  מה   ראיתי 
כדי  שכתבתי  הדברים  את  ואבהיר   

להעמידם על דיוקם.

גם  מה"ט  להתיר  היבי"א  דעת  אכן   א. 
להערמה,  לחוש  שאין  וסובר  בשביעית,   

וכמו שהאריך שם בתשובה אחרת )בסי' לח, ולא 

ענין בפנ"ע( אבל  דן בנושא הטאבו שהוא  בסי' מ שבו 

זה כבר דעה של היבי"א, ואין זו דעת כל אלו 

חל.  טאבו  בלא  שמקח  שסברו  מהאחרונים 

שנת  ארץ  במעדני  כתב  הגרשז"א  ולדוגמא 

תש"ד שעצם המקח חל אף בלי הטאבו, אבל 

והעמדת  הדברים  השתלשלות  עם  מכן  לאחר 



תוק  כמיןי ללס יסבו מיום וכאתן  לסי  ייתן כמיןי בשביןית פב

הודיע  קיימת,  היא  שבו  האופן  על  המכירה 

דעתו לפני שנים רבות שאין כל תוקף להיתר 

זה, וכל זה אני כותב כדי להבהיר את הנקודה, 

מ"מ  חל,  טאבו  בלא  שמכר  לסוברים  שאף 

מתכוונים  שאין  שברור  באופן  נעשה  זה  אם 

ויש שם דברים המוכיחים על  ולקנות,  למכור 

זה  נידון  לתלות  אין  ולכן  יועיל,  לא  זה  כך, 

במחלוקת האחרונים לענין טאבו.

בתגובתי  כתבתי  שכבר  מה  שוב  ואזכיר   ב. 
תשס"ח  שמיטה  שלקראת  הקודמת,   

שלא  עצמם,  את  לבטח  ה"מוכרים"  הוסיפו 

יהיה איזה צד רחוק שמא יוכל ה"קונה" ליטול 

הרה"ר,  נציגי  עם  במו"מ  ולכן  הקרקע,  את 

הוסיפו תנאי בחוזה שה"קונה" לא יוכל לרשום 

בטאבו, ואף לא לכתוב הערת אזהרה לטובתו. 

וכמובן כל מעיין מבין היטב שזה משנה את כל 

התמונה, ולא רק שבמקרה ה"קונה" לא עושה 

מלרשום  להימנע  מחוייב  הוא  אלא  כלום, 

גם  ומעתה,  שקנה.  מה  על  לטובתו  הערה  כל 

לכן,  קודם  שנכתבה  הנ"ל,  היבי"א  תשובת 

קודם  שנים  כמה  לאור  יצא  זה  כרך  שהרי 

ובשמיטה  זה.  בנידון  תועיל  שלא  ייתכן  לכן, 

ואיני  האחרונות,  בשנותיו  כבר  היה  תשס"ח 

ברגע  שהוכנס  זה  תנאי  על  שאלוהו  אם  יודע 

האחרון ע"י נציגי מינהל מקרקעי ישראל, ואם 

זה.  לענין  להזדקק  שנה  באותה  בכוחו  היה 

יותר  ונהיה  המצב  הולך  לשמיטה  ומשמיטה 

התירו  שבתחילה  מה  על  לסמוך  וא"א  גרוע, 

קורה  מה  לראות  בלי  העיניים  את  ולסגור 

ומה משתנה.

 ג. ומה שהכותב מחליט כמתנבא שלא פתחתי 
את הספר יבי"א, ובטוח בזה כל כך, הנה כדי   

יבי"א  בספר  עיינתי  כי  ולאות  אותו,  להרגיע 

ולא התעלמתי מדבריו, אכתוב כאן הערה אחת 

אות  לח  סי'  יו"ד  ח"י  ביבי"א  שכתב  מה  על 

היתר  נגד  שיצא  עצמו  איש  "והחזון  וז"ל:  ד 

בספרו  כתב  הראשית,  הרבנות  שע"י  המכירה 

ואותם  ואתרוגים,  בד"ה  סק"ו(  י  סי'  שביעית  )הל' 

ידי  על  לנכרי,  ופרדסיהם  שמוכרים שדותיהם 

עצמם, אף על פי שעוברים בזה על איסור "לא 

תחנם", מ"מ הויא מכירה, ולדברי ספר התרומה 

פקעה מהם קדושת שביעית, ויש להם על מה 

בדיעבד.  פירותיהם  לאסור  ואין  שיסמוכו, 

איש  חזון  בהגאון  שתולין  כאותם  ולא  ע"כ. 

כזאת,  במכירה  ממש  שאין  לומר  סריקי  בוקי 

שבחזו"א  נכון  והנה  דליתא".  הערמה,  משום 

שם כתב דהויא מכירה, אולם החזו"א כ"כ לא 

על המכירה הכללית, אלא על מי שמכר בעצמו 

את הקרקע שלו לגוי פרטי, ואח"כ עשה עמו 

הסכם כפי מה שהתנו ביניהם, שבזה סבר שאין 

כאן הערמה, וסבר שאע"פ שלא כתבו בטאבו 

זה חל. אבל על המכירה הכללית כתב החזו"א 

בשביעית סי' כז סק"ז שודאי אינה חלה כלל כי 

אנן סהדי שלא רוצים למכור, נמצא שמפורש 

מכירה.  בטלה  כזו  הערמה  שכשיש  בדבריו 

וכאשר ביאר את הדברים היטב בכתבי קהלות 

יעקב החדשים שביעית סי' כה. וממילא לענין 

דונמים  מליוני  של  המכירה  של  דידן,  נידון 

יכול  שהקונה  בלי  כיום  הרה"ר  ע"י  הנעשית 

זה  וכל  הערמה.  אינה  היא  גם  כלום,  לממש 

כתבתי רק להעיר על פרט אחד הכתוב ביבי"א 

שם, למען הסיר תלונת הכותב שהתמרמר עלי 

כאילו לא עיינתי בדברי היבי"א, ולכן כתבתי 

הערה זו לאות כי עיינתי בדברי היבי"א.

 ד. ואשר תמה על מה שהבאתי מדברי הגר"ח 
שהיתר  בפשיטות  שליט"א  קניבסקי   

המכירה אינו חל, ושאפשר לסמוך על הסברא 

שמא  לחשוש  וא"צ  לקולא,  אף  חל  שאינו 

מבואר  הדברים  שיסוד  אציין  חלה,  המכירה 

)שביעית סי' כז סק"ז( שכתב  כבר בדברי החזו"א 

הפירות  נחשבים  חלה  לא  שהמכירה  שכיון 

מן  ופטורים  הפקר,  הם  והרי  ישראל,  של 

המעשר, וזו היא מסקנת החזו"א להלכה בדין 

זה כמובא לעיל. הרי שסמך על סברא זו שאין 

המכירה חלה כלל, אף לקולא. וזה מראה את 
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תוקף דעתו ודעת ההולכים בשיטתו בענין זה, 

שמה שאמרו שאין המכירה חלה אינו בתורת 

שהיא  פשוט  שלדעתם  אלא  בעלמא,  חומרא 

לא חלה. וטעם הדבר הוא כמבואר לעיל, דאנן 

היתה  כך  וכידוע  בעלמא.  הצגה  שזו  סהדי 

שכתב  וכפי  שאול,  אבא  הגרב"צ  דעת  גם 

ז  פרק  במבוא  שביעית  לציון  לאור  במבוא 

כזה  מכירה  היתר  לסדר  ראוי  שאין  ח,  אות 

מכירה  היתר  לו  יעשו  לא  שאם  לחקלאי  אף 

סבור  הכותב  ואולי  בשביעית.  בקרקע  יעבוד 

שגם האור לציון אומר כן רק מפני שלא ראה 

יחשוב  אולי  או  היבי"א,  בעל  ידידו  דברי  את 

על  לקולא  ואף  כוחו  בכל  סמך  החזו"א  שגם 

הסברא שהמכירה לא חלה כלל, ולכן הפירות 

את  ראה  שלא  משום  רק  ממעשר,  פטורים 

דברי היבי"א.

שונות  במעשיות  המשיג  הרב  האריך  כאן   ה. 
הרבנות  של  הכשרות  שבמערכת  בבעיות   

בהם  שאין  הדברים  והושמטו  הראשית, 

תועלת.

הכותב  שהעתיק  מה  על  לציין  עוד  וראיתי   ו. 
הגר"ע  שמרן  שטוען  יוסף,  ילקוט  מספר   

וכפי שסיפר שם,  עטייה הסכים עם המתירים 

פירות  להכניס  לא  הורה  שבהתחלה  וכותב 

עדות  על  מוחלטת  סמיכה  וסומך  וכו',  אלו 

אכן  פקפוק.  בלא  האמת  הוא  שכן  וחושב  זו, 

עטייה  עזרא  רבי  מגדולי תלמידי  מצאנו כמה 

במבוא  לציון  באור  עיין  וכו'  בהיפך  שהעידו 

כותב  וכן  א.  אות  ז  ענף  שביעית  על  לספרו 

הגרי"ח סופר שליט"א בספר נר יהודה דף לא 

שהגר"י צדקה זצ"ל אמר לו כמה וכמה פעמים 

שדעת רבו הגר"ע עטייה היא שהיתר המכירה 

אינו כלום ממש. וכן העיד הג"ר אליהו שרים 

וכנדפס  והוראה,  תורה  ישיבת  ראש  זצ"ל 

בשמו בספר דעת אליהו )עמ' רט( ששאל אותו 

אברהם שרים  ר'  אביו  בשליחות  אליהו  הג"ר 

שא"א  והשיבו  יוסף,  בפורת  להנהיג  איך 

צריך  להמקילים  ואף  כלל,  ההיתר  על  לסמוך 

להשיב להם שמ"מ במטבח של הישיבה הכל 

להיתרים  להזדקק  ולא  לכתחילה  להיות  צריך 

שליט"א  בעדני  הגר"ש  כותב  וכן  כאלו. 

במכתבו שפורסם בקובץ קול מהיכל ח"ז עמ' 

נד, שבפתיחת סניף ישיבת פורת יוסף בקטמון 

שההיתר  והשיבו  שם,  לעשות  מה  אותו  שאל 

והדגיש  עליו,  לסמוך  וקשה  מאוד  דחוק  הוא 

היה  כן אף שהמצב  לו  בעדני שהורה  הגר"ש 

זצ"ל מה  והביא בשם הגר"ע  אז דחוק מאוד. 

אין  מדוע  טעם,  בטוב  הדברים  את  שהסביר 

עטיה  הגר"ע  אמר  ואף  ההיתר,  על  לסמוך 

שאף המתירים בדורות קודמים לא היו מתירים 

בדורו, כי ה"מוכרים" עושים בקרקע כבשלהם, 

גמ"ד  כאן  אין  ולכן  תורה,  שומרי  אינם  וגם 

כלל, והמעוניין לקבל ולהאמין דווקא למעשה 

מנוגדת  הילקו"י, שהיא  זו של  ולפרשנות  זה, 

מהדור  הרבנים  וזקני  גדולי  שאר  לעדות 

הגרע"ע,  ידי  מתוך  ידם  זזה  שלא  שלפניו 

היטב  עצמו  את  יבחן  להיפך,  בשמו  ומעידים 

זו,  לעדות  דווקא  ולהאמין  לקבל  בוחר  מדוע 

ודי בזה[.

בברכת התורה



וזו תגובתי אליו

ואין  תגובתו השנייה של הרב הכותב   קראתי 
אחזור  ולא  דברי  לשנות  כדי  בה   

שתליתי  שמה  אבאר  ורק  הראשונות.  על 

המכירה  בתוקף  האחרונים  מחלוקת  את 

שיש  דשמייא  בסייעתא  והכרענו  טאבו  ללא 

עניין  כן  גם  מזה  ושמשתלשל  תוקף  לה 

שאין  ע״ז  והשיג  בשביעית.  מכירה  ההיתר 

האוסרים  בדברי  הנה  לדברים.  שייכות 

ההיתר  את  לאסור  הסיבות  שאחת  שנו  עצמם 

זו  טענה  ועל  טאבו  לזה  שאין  משום  מכירה 

מטעים  שאסרו  יש  ואכן  השבתי,  לכשעצמה 
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המצוינים  בספרים  ענו  כבר  שעליהם  אחרים 

לעיל הלא בספרתם.

ביטוח  תשס"ח  בשנת  שעשו  טענתו   ועל 
לרשום  יוכל  שלא  עצמם  את  לבטח   

מעלה  לא  זה  דבר  בטאבו,  השדה  את  הקונה 

תוקף  שיש  שהתברר  מאחר  מוריד  ולא 

וכמ"ש  הערמתו  כשמתגלה  גם  למכירה 

מה  שוב  בטאבו  כתיבה  ללא  וגם  הפוסקים, 

שכזה.  סעיף  בחזה  שהוסיף  מה  לי  אכפת 

יראה  אומר  היביע  בעל  מרן  בדברי  והמעיין 

יחידאה,  שיטה  או  סברא  פי  על  התיר  שלא 

היה  וכן  כן.  המתירים  עמנו  אשר  רבים  אלא 

מורה ובא עד סוף חייו שלא נס ליחה וככוחו 

אז כן היה כוחו בסוף ימיו להעמיד היתר זה, 

היתר  שהוא  מפורשות  קדשו  מפי  ושמעתי 

פשוט וכו'.

וכו׳,  אומר  היביע  דברי  שראה  שכתב   ובמה 
מעתה תגדל התמיהה עליו איך העלים   

עליון,  דעת  דעתו  את  אפילו  ציין  ולא  עינו 

ראה  שלא  זכות  לכף  אותו  דנתי  ובתחילה 

הדברים, אך עתה מכחיש ואומר שראה דבריו, 

שווא  מצג  והציג  להתעלם  בחר  זה  כל  ועם 

שכל הגדולים ספרדים ואשכנזים אסרו הדבר 

אומר  היביע  בדברי  הערתו  ועל  וזה שקר!!! 

של  מכירה  בין  לחלק  שיש  החזו״א  דברי  על 

הרבנות  של  כללית  מכירה  לבין  פרטי  משהו 

כתב  האלה  שכדברים  ציין  הנה  הראשית. 

בכתבי הקהילות יעקב )שביעית סימן כה( ועיינתי 

שם וכתב וז"ל, וטעם השלישי שכתב החזו"א 

דזהו  נראה  להקנות  מתכון  שאינו  סהדי  דאנן 

לנכרי  א"י  כל  שמוכרין  הכללית  המכירה  על 

היו  אמיתית ממש  המכירה  היתה  אילו  דודאי 

בוחרים יותר לשמור שביעית מלמכור את כל 

אומדנא  אין  המוכר  ביחיד  אבל  ישראל,  ארץ 

שדבריו  לי  ידוע  זה  שיהיה  ואיך  כך,  כל 

בשביעית  לנכרי  ]דמכירה  הנ"ל  בחזו"א 

פירות  כלל  ממעשר  ושפטורים  מכירה  אינה 

ז"ל  והחלטתו  בזמן  המאוחר  הוא  שביעית[ 

בסוף ימיו שאין המכירה כלום והעיקר משום 

והנה  עכ"ד.  דינכם.  כך  אמרינן  נכרי  דלגבי 

חוכא  כולא  המכירה  היתה  דאילו  להעיר  ויש 

וכיצד  יחידי,  במוכר  גם  תועיל  לא  ואיטלולא 

על  שיש  עצמו  בפני  במוכר  איש  החזון  כתב 

הזו  המכירה  שאין  כרחך  ועל  לסמוך.  מי 

היביע  בעל  מרן  כונת  וזו  ואיטלולא,  חוכא 

של  במכירה  לחוש  שיש  שהעיר  ובמה  אומר. 

המתבאר  לפי  הנה  יותר,  הראשית  הרבנות 

בדברי הפוסקים שגם כשניכר שמערים ואיכא 

מהני  למכור  רוצה  שלא  דמוכח  אומדנא 

אפס  תריצי  טעמי  מכמה  בשביעית  המכירה 

קוק  לגראי"ה  הארץ  שבת  בספר  תראה  קצהו 

בעינן  לא  לזמן  דבקנין  יג(  פרק  )במבוא  זצ"ל 

דמהני  דרבנן  מידי  דהוה  וכן  דעתיה,  סמכא 

שעיקר  מצוה  שהיא  שכן  וכל  הערמה,  בו 

הערמה.  מהני  דודאי  זכר  משום  עשייתה 

בדבר  זצ״ל  לוי  מהר״ם  הגאון  גם  עכ"ד. 

השמיטה )סימן א( האריך בזה להוכיח דמהניא 

ושכן  דעתיה,  סמכא  שלא  באופן  גם  המכירה 

עוד  בזה  ועיין  ע״ש.  מברחת.  משטר  מוכח 

אין  כן  ואם  תרב(,  )עמוד  שביעית  יוסף  בילקוט 

מה לחלק בין אומדנא דמוכח קצת או הרבה. 

כתב  יעקב  בקהילות  תשובה  שבאות  גם  מה 

סתירה  על  אחר  בענין  החזו"א  את  שכששאל 

בדבריו ואמר לו החזו"א שלזה התכון שתהיה 

לבאר  יעקב  הקהילות  וכתב  בדבריו.  סתירה 

הוראת  בין  לחלק  החזו"א  שכונת  לו  שנראה 

הציבור  להוראת  להקל  צדדים  שיש  יחיד 

זה  בענין  דגם  מפיס  מאן  וא"כ  ע"ש.  וכו' 

לגוי,  בשביעת  הקרקעות  מכירת  תועלת  לגבי 

שאפשר שגם כן דעת החזו"א שיש לחלק בין 

הוראת יחיד להוראת ציבור, וביחיד יש להקל 

טפי  דעתיה  סמכא  דביחיד  מטעם  ולאו  בזה 

תוקף  יש  ולעולם  יחיד,  הוראת  מטעם  אלא 

למכירה זו גם ע"פ החזו"א. והנה בסו"ד דברי 

החזו"א  סברת  שעיקר  כתב  יעקב  הקהילות 
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דינכם,  כך  אמרינן  נכרי  דלגבי  משום  לאסור 

והיינו מהאי טעמא שכיון שמכירה ללא טאבו 

שמכירה  אע"פ  המדינה  מבחינת  מועילה  לא 

לישראל  נכרי  בין  מהני,  לישראל  ישראל  בין 

שביאר  וכמו  דינכם  כך  לו  דיאמר  מהני  לא 

והנה  יעקב.  בקהילות  מיניה  לעיל  הדברים 

ביביע  שהוסיף  מה  בתשובה  הבאתי  כבר 

אומר שם )יו"ד סימן מ אות א(, דלרווחא דמילתא 

בכנסת,  מיוחד  חוק  התקבל  תשל"ט  בשנת 

שלטון  ולפיו  הראשית,  הרבנות  בקשת  ע"פ 

מדינת ישראל מכיר במכירת הקרקעות לצורך 

אף  תקפה,  שהיא  השביעית,  בשנת  השמיטה 

למיחש  ליכא  ותו  עכ"ד.  בטאבו.  רישום  ללא 

הדין  דאדרבא  דינכם  כך  הנכרי  שיאמר  למה 

עמנו שלא צריך שיהיה רישום בטאבו. ומאחר 

החזון  סברת  שעיקר  יעקב  הקהילות  שבירר 

לו  דיאמר  היא משום האי טעמא  איש לאסור 

הקבוע  החוק  שלאחר  אפשר  דינו,  כך  הנכרי 

שבסיום  והגם  בזה.  איש  החזון  יודה  הנ"ל 

כתב  הנ"ל  יעקב  הקהילות  של  המכתב 

נעשה  שעכשיו  מעכ"ת  ומ"ש  הלשון:  בזה 

בהסכמת הממשלה אינו כן דהממשלה באופן 

כך  לומר  ושייך  במכירה  מכירה  אינה  רשמי 

שגם  לומר  הכרח  אין  קדשו.  עכ"ל  דינכם. 

שמאחר  דאפשר  כן  תהיה  איש  החזון  דעת 

ויש  דינכם.  כך  טענת  בטלה  בחוק  נכתב  שכן 

שאין  תחזה  עתה  ומ"מ  בזה.  עוד  להתיישב 

גם  פנים  ויש  כלל,  לאסור  פשוטים  הדברים 

בדברי החזון איש להקל.

שליט״א  קנייבסקי  שהגר״ח  שהעיר  במה   גם 
יתיר אשת איש לעלמא כשהקידושין יהיו   

שאילו  הערתי  זה  על  מכירה  בהיתר  תלויים 

יוסף  הגר״ע  הראש״ל  מרן  דברי  רואה  היה 

זצ״ל בודאי שלא היה אומר כן, אלא ההיפך.

 וגם מעניני הרבנות שכתב שיש בעיות במערכת 
שיש  ידעתי  בני  ידעתי   - וכו׳  השמיטה   

מנסים  הכשרות  משגיחי  אך  רבים,  מכשולים 

לאל  יש  אשר  ככל  ולעשות  עליהם  להתגבר 

ומעשרות  תרומות  שעל  הדבר,  ומעניין  ידם. 

ואיסורי טבל וכשרות הבשר שהם מדאורייתא, 

מערכת  על  מלסמוך  להזהר  שיש  התריע  לא 

יש  כשרות  גוף  בכל  שכמו  הראשית  הרבנות 

בעיות ומנסים להתגבר עליהם ואפילו בבדצי״ם 

החמורים ביותר ודי בזה למבין, ורק על היתר 

שם  הוציא  מדרבנן,  שהיא  בשמיטה  מכירה 

להם  לא אכפת  כאילו  הרבנות  על מערכת  רע 

כלל  ולשמור את  תורה  עולה של  כלל להקים 

ישראל מאיסורים. וה׳ הטוב יכפר בעדו. ואיני 

יודע למה טורח כל כך לדחות דברי המתירים 

הלא רובא דרובא דבני התורה שהם גם קוראי 

ואשריהם  מכירה,  בהיתר  מחמירים  הגליון, 

תשתנה  לא  היתר  והנוהגים  חלקם.  ואשרי 

הכותב  הרב  של  מאמר  איזה  בגלל  דעתם 

בתשובה  אורחא  אגב  העניין  הבאתי  אני  )וגם  בירחון 

טפל  העיקר  את  ועשה  טאבו,  ללא  המכירה  תוקף  אודות 

והטפל עיקר, ובמחאתי יצאתי למחות כנגד ביזוי תלמידי 

חכמים בעניין זה(.

 ודבריך ישעשעו נפשי - במה שכתבת שצריך 
לבדוק למה בחרתי להסתמך על עדות   

שליט״א  יוסף  יצחק  הרב  מרן  לציון  הראשון 

אנשים  של  עדות  על  ולא  יוסף  בילקוט 

שהיא  כל  נגיעה  לי  יש  כאילו  ורמז  אחרים, 

נר״ו,  לעדות הראש״ל  במה שבחרתי להאמין 

לנהוג  הרוצה  וכרמים  שדות  בעל  אני  וכאילו 

בהיתר מכירה, או שיש לי רווח כל שהוא על 

לא  ה׳  ברוך  לי  ואין  שנחתם  מכירה  שטר  כל 

נחלת שדה וכרם אלא ה׳ הוא נחלתי ויהי רצון 

שכך יהיה לעולמים שבתי בבית ה׳ כל ימי חיי 

ומכל מקום שמענו ראינו שהיו תקופות  אמן. 

היתר  ותלמידהון  רבנן  שאכלו  יוסף  בפורת 

גמור  איסור  מזה  עשו  שלא  ובודאי  מכירה 

כמו שעושים עתה, והיו שנים שהחמירו בזה. 

מתעקש  למה  עצמו  עם  הוא  יחשוב  ואדרבא 
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זה.  בענין  לציון  הראשון  עדות  לסלק  כך  כל 

ודי בזה.

 וידעתי שלא יהיה די בתגובתי זו, ושוב יכתוב 
לקיים  בכך  דרכי  ואין  תגובה  מכתב   

ולכן  פעמים.  מאה  אפילו   - תשיבם"  "השב 

הלומדים  ולכלל  הכותב  לרב  בברכה  אחתום 

ולעשות  לשמור  וללמד  ללמוד  כולנו  שנזכה 

ובאהבה,  לשמה  התורה  דברי  כל  את  ולקיים 

והאמת והשלום אהבו.

בברכת התורה

הצב״י אפרים כחלון ס״ט
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רנט סעיף ז

המציל מהארי והדוב וזוטו של ים )פירוש לשון ים החוזר לאחוריו עשרה 
או ט"ו פרסאות ושוטף כל מה שמוצא בדרך חזרתו וכן עושה בכל יום( ושלוליתו 

אלו  הרי  רש"י(,  ופושט,  גדותיו  על  ויוצא  גדל  כשהנהר  )פירוש  נהר  של 
שלו אפילו הבעל עומד וצווח. הגה: מ"מ טוב וישר להחזיר, כמו 
שנתבאר סעיף ה'. ואף על גב דמדינא אין חייבין להחזיר באבידות 
דמלכותא  דינא  מכח  להחזיר  חייב  ב"ד  או  המלך  גזר  אם  אלו, 
בים, שגזר  ז"ל בספינה שטבעה  ולכן פסקו  או הפקר ב"ד הפקר. 
המושל גם הקהלות שכל מי שקונה מן העובדי כוכבים שהוציאו 
מן  לו  ואין  להשיב,  שצריכין  לבעליו,  שיחזיר  ההיא  האבידה  מן 

הבעלים אלא מה שנתן

הלכות גזילה סימן שסט סעיף יא

הגה: לא אמרינן דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך 
או שהוא לתקנת בני המדינה, אבל לא שידונו בדיני עובדי כוכבים, 

דאם כן בטלו כל דיני ישראל
י אלול תשפ"ב

בענין דינא דמלכותא דינא במציאה והמסתעף
חובת הטרחה למצוא פתח לזכות הממון לת"ח / במעשה דאיסור גיורא ורבא ב"ב 
)דף קמט ע"א( / העיקר כהפוסקים שגם היום יש להפך בזכות הת"ח / חובת ההקפדה 

על כבוד התורה / ברכת הטוב והמטיב על מציאה / המלשין על המוצא נקרא רשע / 
רבי אמי התעשר מהמציאה שמצא / הטעם שאין במציאה דינא דמלכותא / רשות 
 / דמלכותא  בדינא  שונים  דינים   / והמדינה  המלך  כתועלת  נחשבת  אם  העתיקות 
במעשה דההיא כלילא דשדי בטבריה ב"ב )דף ח ע"א( / דינא דמלכותא דינא אם הוא 
מהתורה / יורש מהתורה כשירושתו נגד החוק דדינא דמלכותא / חוק העתיקות / 
מחלוקת או ספק בדינא דמלכותא / דינא דמלכותא במדינת ישראל / מציאה שצריך 
להשיב מדינא דמלכותא / ההבדל בין ועשית הישר והטוב למידת חסידות / רובא 
דעלמא אינם חסידים / החופר ומוצא אוצרות טבע / כשהקבלן מצא את המציאה / 
קנין חצר בדבר שלא היה מוצאו / שלל אמוריים שהיה טמון בקירות הבית הטעמים 
שהוא של מוצאו / חצר בשיפוצים אם חשיבא משתמרת / שלל אמוריים הטמון 
בקירות אם הוא בכלל השלל השייך לכלל ישראל / מעשה קנין ללא כונה / מעשה 

קניין וכונה נגדית / הכרת הטוב לקבלן / טעות הגוי 

 שאלה
לכבוד ידידנו הגאון הגדול. מעוז ומגדול. ראש הכולל בישראל להלל. הדיין המצוין. חובר חברי'ם 

מחוכם. אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה. כש"ת רבי שלמה שרביט נר"ו.
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אחדשה"ט ושלום משפחתו היקרה. עתה באתי על דברי תורה שבעל פה ששח לי אודות אברך 
ת"ח נר"ו שחפר בחצרו ומצא 'אוצר עתיק', ועל פי חוקי המדינה אוצר זה שייך לרשות העתיקות, 
ונפשו בשאלתו אם יכול לזכות במציאה זו לעצמו, או דלמא אמרינן ביה דינא דמלכותא דינא. 

ואמרתי אקום ואשנה פרק זה. וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

 א( טרם כל שי'ח אודיע הטעם שיש לנו לישב 
גם  בזה  יש  דלענ"ד  זו,  לשאלה  ולהזדקק   

בזה  שיזכה  טצדקי  כל  לעשות  וחובה  מצוה 

דין  הדין,  פי  על  והכל  הנזכר,  הת"ח  האברך 

למ"ש  שמעת  לא  אם  ידעת  שהלא  התורה. 

במעשה  ע"א(  קמט  )דף  בתרא  בבבא  בגמרא 

בי  זוזי  אלפי  תריסר  ליה  דהוה  גיורא  דאיסור 

יקנה  היאך  התקנה  נמצאה  ולבסוף  וכו'  רבא 

מקובצת  בשיטה  ועיין  הכסף.  את  מרי  רב 

בב"ב )דף קמט ע"א ד"ה איקפד רבא( שכתב, שאחד 

התלמידים הודיע לרב מרי תקנתו מפני שהיה 

להודיע  לנו  שיש  נמצא  ע"כ.  מרבנן.  צורבא 

לזכות  שיכול  התקנה  מהי  מרבנן  לצורבא 

בממון. ואע"ג דאיקפד רבא התם, היינו משום 

דגם רבא היה תלמיד חכם והפסידוהו ממון זה 

שיכל לזכות בו מדינא. א"נ שרצה רבא להניח 

וכמ"ש  וצדקה,  ציבור  לצורכי  הללו  המעות 

)חו"מ בליקוטים שבסוף הספר בחידושים על  החזו"א 

ב"ב סימן כא דף קמט ע"א(. אך היכא שהנידון אינו 

בין שני תלמידי חכמים וכנידון דידן, שהמדינה 

רוצה לזכות בחפץ זה, בודאי שיש מצוה לברר 

בידי  המציאה  להעמיד  אפשר  דין  פי  על  אם 

התלמידים  אחד  וכמעשה  ת"ח,  אברך  אותו 

שהלך להודיע לרב מרי ]ובענין מעשה זה כבר 

ביארו גדולים וטובים, שמה שהקפיד רבא על 

זה אין זה משום שהיה רבא חס ושלום להוט 

וכמ"ש  שונים,  מטעמים  אלא  הממון,  אחר 

עניני  בזה  לעשות  שרצה  החזו"א  דברי  לעיל 

קסב  עמוד  )ח"א  הראי"ה  באגרות  ועיין  צדקה. 

אות ג(, ובספר יוסף דעת להגר"י בן ארזא נר"ו 

בב"ב )שם עמוד קטז( במ"ש בשם הגאון הנאמ"ן 

שליט"א. ובספר שדה צופים להגרש"ד פרידמן 

מדברי  שהביא  תשצט(  עמוד  )שם  בב"ב  נר"ו 

שממעשה  אחד  משכיל  טענת  שדחה  הח"ח 

וענה  )עפ"ל(,  כסף  אוהב  היה  רואים שרבא  זה 

)דף  בסנהדרין  דרבא  ממעשה  כאיולתו  לכסיל 

עב ע"א( שהיה רבא מחמיר ונזהר בעניני ממון, 

ולא היה אוהב כסף. ע"ש[.

 ועוד מצאנו ראינו למה שאמרו בגמרא בשבת 
דכי  לי  תיתי  רבא,  אמר  ע"א(,  קיט  )דף   

מזיגנא  לא  לדינא,  צורבא מרבנן לקמאי  אתא 

רישי אבי סדיא כמה דלא מהפיכנא בזכותיה. 

וכ"כ הרא"ש בשבועות )פ"ד סימן ד(, וכן נפסק 

דמצוה  א(  סעיף  טו  סימן  )חו"מ  בשו"ע  להלכה 

שהט"ז  והגם  שיוכל.  מה  הת"ח  בזכות  להפך 

שאין  כתבו  ה(  )ס"ק  שם  והסמ"ע  )סק"ד(  שם 

שם  הב"ח  דעת  זה,  לענין  היום  ת"ח  דין  לנו 

)שם  )אות ב( ששייך דין זה גם כיום. גם הש"ך 

בזה.  הסמ"ע  על  החולקים  דעת  הביא  א(  ס"ק 

ע"ש. והגר"י איבשיץ בתומים )שם סק"א( כתב, 

שהוא  כיום,  גם  זה  דין  על  להקפיד  שהעיקר 

בכלל כבוד התורה, כי מאז אשר חדלנו לחלוק 

מאז  כראוי,  לשמה  תורה  ללומדי  וכבוד  יקר 

כי  תורה  ותיפוק  בוריה  על  ה'  דת  הוגי  פסקו 

אין משענת ומשענה, וחשבו כל אפי שוים כעם 

ככהן, ולכן יש יותר להתאמץ בזה וכל דכותיה. 

וכן דעת הכנה"ג )הגה"ט אות ג(, ובתשובת שבות 

וע"ש  ודפח"ח.  עכ"ד.  קמד(.  סימן  )ח"א  יעקב 

המהרי"ק  ממ"ש  זה  לדין  לדבר  זכר  שהביא 

דצורבא  זכותא  להפך  דראוי  כה(  סימן  )ריש 

נתיבות  הרב  וכ"כ  ע"כ.  בזמננו.  והיה  מרבנן, 

המשפט )חידושים סימן טו ס"ק ב( דרבים החולקים 

נראה מבואר  וכן  וכן עיקר. ע"כ.  על הסמ"ע, 
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)סימן  זאב  בנימין  הרב  בתשובת  השיטין  מבין 

ב  )חלק  הרב"ז  ובשו"ת  מלאך(,  וכ"ת  ד"ה  רלט 

אבן העזר סימן נב אות ז(. ע"ש. וזה כשלש מאות 

איבשיץ,  יהונתן  רבי  הגאון  מזמן  שעבר  שנה 

דיתמי  יתמי  ואנן  וחסר,  הולך  התורה  וכבוד 

עינינו הרואות היאך גלה כבוד תורה מישראל 

הקודם,  בדור  אפילו  שהיה  ממה  שיעור  לאין 

גודל  לב  על  שם  איש  שאין  ונדמה  ופעמים 

החובה הפשוטה שיש על כל אחד להרים קרן 

יכפר  רחום  והוא  תורה.  של  וכבודה  התורה 

עון. וכשהוצאתי בס"ד וברחמיו המרובים את 

הנה  אמרתי  אז  ח"ג,  לישראל  טוב  אך  שו"ת 

באתי במגילת ספר כתוב עלי, ולא אמנע טוב 

מענין  דברים  וה'ן  אומר  ה'ן  מעט  גם  לכתוב 

כבודה של תורה, והבאתי בריש הספר )עמוד יג( 

מאמר בענין 'כבוד תורה'. ע"ש. ודו"ק.

 ב( ועתה הבא נבא לדון בנידון דידן. ובתחילה 
להאי  ראיה  להביא  לפני  במחשבה  עלה   

)דף ס ע"א( שמברך  דינא ממה שאמרו בברכות 

על הטובה מעין הרעה, היכי דמי, כגון דאשכח 

דאי  לדידיה  היא  דרעה  גב  על  אף  מציאה, 

שמע בה מלכא שקיל לה מיניה, השתא מיהא 

דינא  שמצד  שהגם  קמן  הא  ע"כ.  היא.  טובה 

דמלכותא רעה היא לדידיה שיקח ממנו המלך 

המלך  שמע  שלא  זמן  כל  מ"מ  ממון,  אותו 

ומציאתו בידו מברך על הטובה הזו, והרי אלו 

ברי"ף  עיין  הראשונים,  כל  ופסקו  וכ"כ  שלו. 

דבריו  שביאר  וכפי  הרי"ף(  מדפי  ע"א  מד  דף  )שם 

ובשיטה  )שם(,  בברכות  אלשבילי  להר"א  בשיטה  והובא  בראשונים  גירסא  שמצאנו  אכחד  ולא   יח.   
מקובצת )שם( שגרסו במשנה, מברך על הרעה מעין על הטובה, ועל הטובה מעין על הרעה, והצועק לשעבר, 
כולהו תפילת שוא הם. ע"כ. והיינו שגם כשמוצא מציאה ושמח בה אם מברך על הטובה הזו הרי זו תפילת 
שוא, כיון שבסוף יכול לשמוע המלך ולקחתה. ומ"מ אין בזה ראיה לומר שלא זוכה במציאה, אלא שרק לא 

יכול לברך ברכה זו. ובלאו הכי רובא דרבוותא קדמאי ובתראי לא גרסו כן. ואחרי רבים להטות כתיב.

גברא  בההוא  כז(  סימן  אמור  )פרשת  רבה  במדרש  גם  והובא  ה"ה(  )פ"ב  מציעא  בבבא  בירושלמי  עיין   יט.   
דאשכח סימא והיה שם אלכסנדר מוקדון ואמר שדינו להרוג את המוצא ולקחת את המציאה. ועיין שם 
במתנות כהונה שכתב שעד היום הדין כן בארץ אדום שכל האוצרות הטמונים בקרקע הרי הן למלך ואלו 
שהן מבקשים לעכבם מתחייבים הריגה. ע"כ. ועיין בבבא מציעא )דף קב ע"א( יצא לו שם מציאה בעיר מבדל 

רבינו יהונתן על הרי"ף )שם(, וכ"כ רבינו יונה 

)דף ס  ובפסקי הרי"ד בברכות  )שם(.  על הרי"ף 

עמוד א(, ועיין ברמב"ם )הלכות ברכות פרק י הלכה ד( 

ובכסף משנה שם. וכ"פ הרא"ש בברכות )פרק 

)פרק  בברכות  בפסקיו  הריא"ז  וכ"כ  יז(,  סימן  ט 

נתיב  וחוה  אדם  )תולדות  ירוחם  וברבינו  ח(,  אות  ט 

יג חלק ב דף קד טור ג(, והאבודרהם )ברכת הראייה, 

מרן  וכ"פ  טובות(,  שמועות  על  ד"ה  וההודאה  השבח 

בשולחן ערוך )או"ח סימן רכב סעיף ד( יח.

מזו כתב המאירי בברכות )דף נט עמוד   וגדולה 
המשניות  בפירוש  הרמב"ם  בשם  ב(   

)ברכות פ"ט מ"ג(, דאם ימצא מטמון ויראהו איש 

רשע בעת מציאתו זהו טובה אעפ"י שסופו רע 

ממה  ביותר  ויענישהו  למלך  הרואה  שילשין 

האיש  לאותו  שקרא  הרי  ע"כ.  וכו'.  שמצא 

ויקח  ארץ  יעמיד  שבמשפט  למלך  שיספר 

אמת  ]והן  רשע  בשם  מהמוצא  המציאה  את 

'רשע'  קראו  לא  המשניות  בפירוש  דהרמב"ם 

הכתוב  ע"א(  ו  )דף  בסוטה  ועיין  'אחר'.  אלא 

קראו 'אחר'. ודון מיניה[.

החשש  את  הרמב"ם  שהזכיר  שמה  ונראה   ג( 
שאמרו  ממה  טהור  מקורו  אחר,  שיראהו   

בגמרא בבבא מציעא )דף כח עמוד ב( דרבי אמי 

זהובים(,  מלא  כלי  )פרש"י,  דדינרי  אודייא  אשכח 

ליה  אמר  מירתת.  דקא  רומאה  ההוא  חזייה 

דאמרי  אנן  פרסאי  דלאו  לנפשך,  שקול  זיל 

שמעינן  מהא  וגם  ע"כ יט.  למלכא.  אבידתא 
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שאין לחוש לדינא דמלכותא, דהא רבי אמי בא 

שמדינא  דסבר  אע"ג  לעצמו  המציאה  לקחת 

דמלכותא המציאה למלך, ובאמת לבסוף לקח 

שכתב  וכמו  לעצמו,  המציאה  את  אמי  רבי 

יד ע"א ד"ה רב הונא( שרבי  )דף  המהרש"א בב"ב 

וכן  דינרי.  אודיא  מצא  שהרי  עשיר  היה  אמי 

שם  בגמרא  מיניה  לעיל  שאמרו  ממה  מוכח 

דמשרבו האנסים התקינו שיהיה מוצא האבידה 

מודיעין לשכיניו ולמיודעיו, ודיו. מאי משרבו 

וכ"ה  ע"כ.  למלכא.  אבידתא  דאמרי  האנסין, 

בירושלמי ב"מ )פ"ד ה"ו(, ובתוספתא )פ"ב הלכה 

יז( בשינוי. והיינו שהגם שמצד דינא דמלכותא 

סימן  הזו  במציאה  שיש  כיון  למלך,  המציאה 

לא מפקעינן מהבעלים שאיבדו המציאה, ולא 

מביאים את האבידה למלך, ואדרבא מסתירים 

העניין שלא יוודע. וכ"פ הרי"ף )שם דף טו ע"א 

מדפי הרי"ף( והרמב"ם )הלכות גזלה ואבדה פי"ג ה"ט( 

ערוך  ומרן השולחן  יד(,  סימן  פ"ב  )שם  והרא"ש 

מיניה  ודון  ועוד.  ג(  סעיף  רסז  סימן  משפט  )חושן 

באבידה שאין בה סימן שהיא של מוצאה, שגם 

כן אין בכח דינא דמלכותא להפקיע ממנו את 

מעשה  בה  ועשה  בה  שזכה  לאחר  המציאה 

בספרו  זצ"ל  פינשטיין  להגר"מ  שו"ר  קניין. 

)עמוד  מציעא  בבא  מסכת  על  משה  דברות 

היא אבדה  נב( שתמה, דבשלמא אם  שלו הערה 

שמדינא צריך להכריז ולהחזיר לבעלים והמלך 

אמר שלא להחזיר אלא יתן למלך, ניחא, דזה 

אבל  מכס,  ולדין  דמלכותא  לדינא  שייך  אין 

של  הוא  שמדינא  דאיירי  אמי  דרבי  בעובדא 

והמלך אמר שיהיה למלך קשה, מ"ט  המוצא 

להבריח?  שאסור  מכס  דין  זה  על  יהיה  לא 

מצוי  אינו  מציאה  שלמצוא  שכיון  ומסתבר 

ואפשר  למוצא  בהם  שהדין  מציאות  ובפרט 

שלא יהיו כלל ליכא בזה דינא דמלכותא, הוי 

הוא  מסחר  על  שמכס  והגם  ליחידים,  דינא 

בדילי אינשי מיניה. וביאר שם השטמ"ק בשם רבנו חננאל, דכיון שיצא לו שם מציאה בדילי אינשי מיניה, 
ומתיראין להכנס לחצר שמא יאמר להן השלטון אתם שנכנסתם לחצר לקחתם המציאה, לפיכך הו"ל חצר 

המשתמרת. עכ"ד. ועיין להרב חזון יחזקאל על התוספתא בבא מציעא )פ"א ה"ג( בחידושים. 

כל  על  הוא  מ"מ  בו,  העוסקין  ליחידים  ג"כ 

במדינה,  קבוע  ענין  והוא  בזה,  הסוחרים  אלו 

ובאבידה הוא רק ענין מקרה בעלמא, ולכן לא 

חשיב כדינא דמלכותא. עכ"ד. וכיוצ"ב ראיתי 

בספר ברכת שלום עמ"ס ברכות )דף ס ע"א הוצאת 

אהבת שלום עמוד תרע"ג( שהעיר הרב אליהו חלא 

נר"ו גם כן, מפני מה אין בזה דינא דמלכותא 

לו  שאין  כמוכס  הוא  זה  לענין  ושמא  דינא? 

קצבה כמבואר בנדרים )דף כח ע"א(, מאחר שאין 

זה משפט הגון שכל מציאה תהיה למלך. ע"ש. 

במציאה  שאין  הרואות  עיננו  הדברות  ולכל 

משום דינא דמלכותא.

 ד( ושמעת'י באומרים לי, שיש להחזיר מציאה 
בכלל  שהוא  כיון  העתיקות  לרשות  זו   

תועלת המלך וחוקיו שהרי שמים את המציאות 

ודמי  גאותם,  ועליהם  במוזיאונים  העתיקות 

למ"ש המהרי"ק )שורש קפז( דיש דעות דאפילו 

בשאר עניני ממון אומרין דינא דמלכותא דינא 

כמו  המלכים  ומנהגות של משפטי  כארנוניות 

והאמר(,  ד"ה  ע"ב  נד  )דף  בב"ב  רשב"ם  שכתב 

והו"ד ביתה יוסף )סימן שסט אות ב(, וכ"כ הרמ"א 

ועיין  חולקין.  יש  ח( בשם  סעיף  סימן שסט  )חו"מ 

ה"א(,  פכ"ז  ולוה  מלוה  )הלכות  המגיד  הרב  בדברי 

וגם  א(.  אות  סח  )סימן  חושן משפט  יוסף  ובבית 

כתב,  שסט(  סו"ס  )חו"מ  שושן  בעיר  הלבוש 

דבדבר שיש לו הנאה למלך או שהוא לתיקון 

בני מדינתו בעניני משא ומתן שביניהם אמרינן 

וצריך  יתכן  ולכן  ע"כ.  דינא.  דמלכותא  דינא 

העתיקות  לרשות  הזו  האבידה  את  להחזיר 

יד  דאמת  ואליבא  מזה.  הנאה  למלכות  שיש 

כעוכלא  אפילו  דמי  דלא  לומר  נטויה  הדוחה 

למדינה  ישירה  הנאה  אין  הלא  שכאן  לדנא, 

מטעמה,  הממונים  העתיקות  לרשות  אלא 

ואיכא כמה ספיקות וספקי ספיקות בזה, ספק 
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היסטורית  שוויות  לו  יש  זה  אוצר  בכלל  אם 

כשיגיע  גם  ושמא  למדינה,  תועלת  המביאה 

לידם לא ישתמשו בדבר זה לפרסמו במוזיאון 

מטעמים שונים, וכמו שנמצאים פריטים רבים 

זמן זמנים טובא בחצריהם ובטירותם ומעלים 

אבק. ואפילו אם לבסוף יציגו את האוצר הנזכר 

במוזיאון, ספק אם יביא תועלת. מה גם שבדין 

זה יש כמה שיטות המקילות בדינא דמלכותא 

וכמ"ש הבית יוסף )חו"מ סו"ס שסט( בשם תשובת 

מה"ר יעקב ישראל ז"ל על מה שכתב המרדכי 

)פרק הגוזל בתרא סימן קנד( בשם רבי  בבבא קמא 

על  לחבירו  המלוה  דישראל  פרץ,  בר  יצחק 

המשכון אין זקוק לשמור יותר משנה וכו' שיש 

אומרים דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא 

בקרקע, ויש אומרים דלא אמרינן אלא בדברים 

דדינא דמלכותא  שהם להנאת המלך, ללמדנו 

דינא שייך בכל מילי, ובנדון דידן פשיטא דלא 

שייך דינא דמלכותא במה שמתנים השררות עם 

בעלי הרבית, לפי שאינו חק קבוע לקדמונים, 

ואינו כתוב בנימוסיהם אדרבה הוא נגד דתם. 

ועוד דאינו חק כללי לכל המלכות אלא למלוה 

וכמה  עכ"ד.  תגרים.  לשאר  לא  בלבד  ברבית 

דוק  דידן.  בנידון  גם  שייכים  הללו  מהסברות 

ותשכח  כ.

דעות  יש  שהרי  לומר,  אדם  לחשך  ואם   ה( 
הוא  דינא  דמלכותא  שדינא  בפוסקים   

ואומר  לילך לחומרא בהם, אען  ויש  מהתורה 

 כ.   ואגב אמרתי אבא אעירה מההיא דאיתא בבבא בתרא )דף ח ע"א(, אמר רבי אין פורענות בא לעולם 
אלא בשביל עמי הארץ. כההוא דמי כלילא דשדו אטבריא, אתו לקמיה דרבי ואמרו ליה ליתבו רבנן בהדן, 
אמר להו לא. אמרו ליה ערוקינן, א"ל ערוקו. ערקו פלגיהון, דליוה פלגא. אתו הנהו פלגא קמי דרבי, א"ל 
ליתבו רבנן בהדן, אמר להו לא. ערוקינן, ערוקו. ערקו כולהו, פש ההוא כובס, שדיוה אכובס. ערק כובס, פקע 
כלילא. אמר רבי ראיתם, שאין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ. ע"כ. ולכאורה כיצד יעץ להם 
שיברחו הלא דינא דמלכותא דינא? ונראה לומר  דהוה כגזרה על יחידים שאין בזה האי דינא כמ"ש הבית 
יוסף )חו"מ סו"ס שסט( בשם תשובת מה"ר יעקב ישראל ז"ל הנ"ל. א"נ יש לומר, דידע שכולם יברחו ותתבטל 
הגזירה, ובכה"ג ליכא משום דינא דמלכותא, דהמלכות גזרה והמלכות ביטלה ]ומיהו בחזון איש בב"ב )סימן 
ה דף ח ע"א ד"ה דליוהו( כתב, דלא מסתבר לומר דלא חש רבי משום שהיה בטוח דכשיערקו תפקע כלילא וכו'. 

ע"ש[. ועיין ברמב"ן ובריטב"א ובר"ן ובנימוקי יוסף, במ"ש בסוגיא זו ודון מיניה. וע"ע בספר אילת השחר 
להגראי"ל שטיינמן זצ"ל בב"ב )שם(. 

וכבר  גדולה  מחלוקת  זה  בדין  שיש  שמלבד 

דברים  באריכות  ספר,  במגילת  בזה  באתי 

ו  אות  כד  סימן  )ח"ד  לישראל  טוב  אך  בשו"ת 

שכאן  שנראה  וביחוד  בארה,  ומשם  והלאה(, 

דין  פי  על  בזה  כעת המוחזק  הוא  בעל החצר 

בספרו  פלאג'י  הגר"ח  כתב  וכיוצ"ב  תורה. 

מדין  היורש  דאם  כז(  אות  קי"ל  )כללי  חיים  גנזי 

דמלכותא  דינא  מכח  בא  הוא  ושכנגדו  תורה 

גם  ומה  המוחזק,  הוא  מד"ת  דהיורש  נראה 

אין  לג(  סו"ס  )חו"מ  שלמה  בית  הרב  שלדעת 

לעקור  דמלכוא  דינא  מכח  לזכות  קי"ל  לומר 

שאפשר  והגם  עכ"ד.  התורה.  מן  ירושה  דבר 

לחלק בין דין ירושה למציאה מ"מ חזינן דלאו 

מילתא דפשיטא היא. וזאת ועוד, שמלבד הני 

פי  על  שגם  לדעת,  עוד  יש  שהזכרנו  ספיקות 

נחשב  היסטורי  ממצא  כל  לא  המדינה  חוקי 

'כעתיקה' אלא רק אם הוא מלפני שנת 1700 

למנינם, והוא בעל ערך היסטורי והשר הכריז 

שהוא עתיקה. או שרידים זואולוגיים ובוטניים 

מלפני שנת 1300 למנינם )חוק העתיקות, תשל"ח- 

מציאה  שבכל  נמצא   .)1-3 סעיף  א  פרק   1978

השנים  מקודם  היא  אם  ספק  בה  שיש  עתיקה 

דמלכותא  דינא  תקנת  בעיקר  ספק  הוה  הללו 

]ואפילו העוסקים במלאכת העתיקות לא תמיד 

יודעים לזהות בדיוק מלפני כמה שנים הממצא 

הארכיאולוגי הזה קיים, אלא אם כן הוא בדבר 

וכגון  מסוימת,  לתקופה  ששיך  וברור  גלוי 

המטבעות שנמצאו כתובים עליהם 'בר כוסבא' 



בןני  סינס סכלמותס סינס בכויסי ויכאתן  צב

]הוא בר כוכבא[ וכיוצא בזה, וכולי האי ואולי[ 

וכ"כ הגאון רבי דוד מנחם מאניש באבד אב"ד 

טראנפל בשו"ת חבצלת השרון )ח"ב חו"מ סימן 

רק  הוי  דינא  דמלכותא  דינא  עיקר  דכל  ח(, 

תקנתא, ולכן בכל מחלוקת בתקנה מוקמינן על 

הדין, וכמש"כ המשנה למלך )בהלכות מלוה פרק 

יש לחקור(, דכשיש מחלוקת  ועוד  כא הלכה א ד"ה 

ודאי  מידי  ומפיק  תקנה  ספק  אתי  לא  בתקנה 

וא"כ  עיקר הדין,  ולכן מוקמינן על  דאוריתא, 

היכי דאיכא פלוגתא אם אמרינן דינא דמלכותא 

שם,  עיין  תורה  דין  עיקר  על  מוקמינן  דינא 

)ח"ב  יושר  אמרי  בשו"ת  השואל  הרב  ושכ"כ 

סימן קנב אות ב( דדינא דמלכותא דהוי ספק תקנה 

שבתלמוד, ושנה דבריו בשו"ת חבצלת השרון 

)תנינא סימו פו(. ע"ש. וכ"כ בשו"ת להורות נתן 

גשטטנר )ח"ח סימן קח אות ד(. ועיין בשו"ת דבר 

אברהם שפירא )ח"א סימן כט אות ב( מ"ש בזה.

בשערים  נודעו  שכבר  מה  זאת  גם  ואף   ו( 
הפוסקים  שנחלקו  מה  בהלכה  המצוינים   

אם אמרינן דינא דמלכותא דינא במדינת ישראל 

)ח"ה  דעת  ביחוה  זצ"ל  הראש"ל  מרן  שדעת 

לענין תשלום המיסים במדינה  סימן סד( העלה 

כדרכו  והביא  דינא.  דמלכותא  דינא  שאמרינן 

ושנה  ע"ש.  כן  שפסקו  רבים  גדולים  בקודש 

דבריו בקצרה בשו"ת יביע אומר )ח"י יו"ד סימן מ 

בהערה(. ועיין עוד בפסקי דין רבניים )חלק ו עמוד 

והגרי"ש  ניסים  הגר"י  הראש"ל  שדעת   ,)382

דינא  תוקף  זצ"ל שיש  זולטי  והגר"ב  אלישיב 

יש  ואמנם  ישראל.  במדינת  כיום  דמלכותא 

דין של  תוקף  בישראל  לשלטון  שחלקו שאין 

דינא דמלכותא דינא, צא ולמד מלשון הלבוש 

)חו"מ סו"ס שסט( שכתב שרק במלך שטבעו יוצא 

וקיבלו על עצמם להיות עבדיו, ולפו"ר נראה 

מדבריו שאין כיום דינא דמלכותא דינא בארץ 

שלא קיבלו על עצמם להיות עבדים לממשלה 

ועיין להגרש"ד מונק זצ"ל  ויל"ע.  או לכנסת. 

שכתב  א(,  אות  צא  סימן  )ח"א  שדך  פאת  בשו"ת 

מפריצי  כמה  בה  שנבחרים  הכנסת  שלגבי 

שייך  לא  דת,  שונאי  כן  גם  בהם  ויש  עמנו, 

דינא,  דמלכותא  דינא  שלהם  בחוקים  לומר 

ושוב חזר לומר, שאי אפשר לעמוד בזה אם לא 

נדון שבקצת דברים שייך בהם דינא דמלכותא. 

)ח"ז  ויס  יצחק  מנחת  בשו"ת  מצדד  וכן  ע"ש. 

סימן קלח( שכיון שדינהם לקוחים מהעכו"ם לכן 

אינם בגדר דינא דמלכותא דינא. וכ"כ בשו"ת 

משנה הלכות )ח"ה סימן קיב(, ובשו"ת קנה בשם 

נידאם  הגר"א  הביא  וכן  א(,  אות  קא  סימן  )ח"ב 

גבול  והשגת  )שכנים  דרכי משפט  בספר  שליט"א 

פרק יג עמוד רטו( שכן מורה הגאב"ד רבי ניסים 

בספר  העלה  וכן  דינו,  ובית  הוא  זצ"ל  קרליץ 

עמוד  )ח"א  סילמן שליט"א  להגר"י  חושן  דרכי 

להגאון  נאמן  מקור  בשו"ת  ועיין  שצז(.   – שצו 

הנאמ"ן שליט"א )ח"א סימן תתכט(, ובשו"ת מעין 

אומר )ח"י עמוד שנא סימן ו בתשובה השנייה( תשובת 

מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בזה. ובספר פתחי 

חושן )ח"ח קנינים פרק ב סעיף יא הערה יד(. ]וראיתי 
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עמוד 5 שכתב בשם הג"ר משה אורי איזנשטיין 

הנוקטים  ברק  בני  גדולי  שדעת  שליט"א 

דינא  דמלכותא  דינא  שאין  החזו"א  בשיטת 

בארץ ישראל וחוקי המדינה אין להם כל תוקף 

והרי הם כחבורת גזלנים השולטים בכפיה על 

שיש  ירושלים  חכמי  ודעת  הציבורית,  הקופה 

ישראל.  בארץ  דינא  דמלכותא  דינא  בזמננו 

לעיל  הפוסקים שציינו  בדברי  והמעיין  עכ"ד. 

יראה שאין זה שייך לגדולי בני ברק או חכמי 

ירושלים[. ואכמ"ל.

 ז( ולך נא ראה לרבנו הרמ"א בהגה )חו"מ סימן 
והדוב  מהארי  דבמציל  שפסק,  ז(  סעיף  רנט   

חייבין  אין  דמדינא  גב  על  אף  ים,  של  וזוטו 

ב"ד  או  המלך  גזר  אם  אלו,  אבידות  להחזיר 

הפקר  או  דמלכותא  דינא  מכח  להחזיר  חייב 

ב"ד הפקר. ע"כ. ועוד פסק הרמ"א )חו"מ סימן 

שנו סעיף ז(, דמכח דינא דמלכותא נהיגי להחזיר 
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רשות.  ושינוי  יאוש  לאחר  אפילו  גניבה  כל 

ע"כ. ותמה עליו הש"ך )שם סק"י( הא לא אמרינן 

ד"ת?  נגד  שהוא  במה  דינא  דמלכותא  דדינא 

ע"ש.  ישראל.  ב"ד  הנהיגו  דכן  לישב  ודחק 

כתב  סק"ג(  רנט  )סימן  החושן  קצות  הרב  ואמנם 

)דף כד ע"ב(  לבאר, דכיון דאמרו בגמרא בב"מ 

משורת  לפנים  מחזירין  יאוש  לאחר  דאבידה 

הדין, והוא משום "ועשית הישר והטוב" )דברים 

ו, יח( וכן ביאוש ושינוי רשות אמרו בב"ק )דף 

קיד ע"א( בירא שמים מחזיר לבעלים הראשונים, 

ומשום הכי כשראו חכמי הדור לתקן שיחזיר 

לאחר יאוש אין זה מנהג גרוע ח"ו, כיון דיאות 

למיעבד לפנים משורת הדין, ובפרט שהוא נמי 

עוד  ועיין במ"ש  דינא. עכ"ד.  דינא דמלכותא 

בקצות החושן )סימן שנו ס"ק ה(. ושנה דבריו עוד 

בספר אבני מילואים )סימן כח אות ב(.

 ח( וראיתי בשו"ת משנה הלכות )חלק ז סימן ער( 
שהעיר על זה, אמאי לא הקשה הש"ך כלום   

אדברי רמ"א בסימן רנט שכתב ג"כ דמכח דינא 

דמלכותא מחזירין אבידתא? ע"ש מ"ש ליישב 

בזה. ונראה עוד לבאר בזה על פי דברי הקצות, 

ושינוי  יאוש  לאחר  מגנב  הקונה  של  דבדין 

רשות נאמר בו שרק אם הוא חסיד )רש"י ב"ק דף 

קיד ע"א ד"ה אם בא( ותיק ומחמיר על עצמו )רמב"ם 

הלכות גזלה ואבדה פרק ה הלכה י, והשולחן ערוך חושן 

משפט סימן שסט סעיף ה( יחזיר, ]ולשון ותיק פירש 

רש"י בברכות )דף ט ע"ב ד"ה ותיקין( ותיקין – הם 

אנשים ענוים ומחבבין מצוה[ ולאו משום דין 

"ועשית הישר והטוב" נגעו בה, ורובא דעלמא 

מחמירים  ואינם  חסידים,  ואינם  ותיקין,  אינם 

דכיון  זה,  על  הש"ך  הקשה  ולכן  עצמם,  על 

ושינוי רשות על פי  יאוש  שזכה מדינא לאחר 

דינא  דמלכותא  דינא  מהני  לא  תו  תורה,  דין 

אבידה  לגבי  משא"כ  תורה.  מדין  לאפקועיה 

שמחזיר לאחר יאוש לפנים משורת הדין, הוא 

משום "ועשית הישר והטוב" וציווי זה הוא על 

שמים,  וירא  ותיק  חסיד  אינו  אם  גם  אחד  כל 

ולכן לא הקשה הש"ך על השבת אבידה לאחר 

יאוש שזה נגד דין תורה.

הוא  והטוב"  הישר  "ועשית  לזה שדין   וראיה 
ואנשי  חסידים  על  רק  ולא  כולם  על   

מעשה, ממה שמצינו כמה דינים שאפילו כופין 

'שומא  בדין  וכגון  והטוב"  הישר  "ועשית  על 

הדרא', שלאחר שמשיג הבעל חוב את הכסף 

מחזירים לו את השדה שגבו בחובו עיין בבבא 

מציעא )דף טז עמוד ב, ודף לה ע"א( ונפסק להלכה 

ברמב"ם )הלכות מלוה ולוה פרק כב הט"ז(, ובשולחן 

ערוך )חו"מ סימן קג סעיף ט(, ומדינא דבר מצרא 

)דף קח ע"א( וברמב"ם )הלכות  עיין בבא מציעא 

קעה  סימן  )חו"מ  ערוך  ובשולחן  ה"ה(  פי"ב  שכנים 

סעיף ו( ועוד.

שהעיקר  דידן,  לנידון  ונשובה  ראש  נתנה   ט( 
לדינא שאין במציאה דין דדינא דמלכותא   

זצ"ל  פיינשטיין  הגר"מ  פסק  וכן  דינא. 

בשו"ת אגרות משה )חושן משפט חלק ב סימן מד( 

שממעשה דרבי אמי שמעינן דגם מה שאמרו 

למלכא  הוא  הבעלים  נמצאו  כשלא  אבידתא 

ורשאי  דגזלנותא  דינא  הוא  נמי  למוצא,  ולא 

בשו"ת  כתב  וכיוצ"ב  ע"ש.  לעצמו.  למישקל 

משנה הלכות )חלק ו סימן רפח( דאפילו אם מדינא 

אסור  גוי,  אבידת  להחזיר  מחייבים  דמלכותא 

להחזיר וכדאמרו בגמרא בסנהדרין )דף עו ע"ב( 

וברמב"ם )פי"א מהלכות גזילה ה"ג( ובטוש"ע )חו"מ 

סימן רסו סעיף א(. עכ"ד. והגם שבא רעהו וחקרו 

הוא הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל בשו"ת אז 

)ח"ו סימן עד(, חזר להשיב על כל דבריו  נדברו 

והוכיח  ער(  סימן  ז  )חלק  הלכות  משנה  בשו"ת 

מהגמרות הנזכרות, שאין דינא דמלכותא דינא 

בהשבת אבידת לעכו"ם. וכל שכן ליתן בסתם 

מציאה שאין צריך ליתנה למלכות משום דינא 

דמלכותא. ושכן נראה מדברי הירושלמי בבבא 

מציעא )פ"ב ה"ה( רבי שמואל בר ססרטי סליק 

הפני  )פירש  דידה  דילנית  מלכה  אובדית  לרומי 



בןני  סינס סכלמותס סינס בכויסי ויכאתן  צד

משה, החפצים והתכשיטים שלה(, ואשכחיה, אפקת 

כרוז במדינתא מאן דמחזיר ליה גו תלתין יומין 

יסב אכן ואכן, בתר תלתין יומין איתרים רישיה. 

יומין  תלתין  בתר  יומין,  תלתין  גו  חזריה  לא 

חזריה, א"ל לא הוית במדינתא א"ל אין, א"ל 

ולא שמעית קלא דכרוזא א"ל אין, א"ל ולמה 

דלא  לה  אמר  יומין,  תלתין  גו  אחזרתינהו  לא 

תימרון וכו' אלא בגין דחלתא דרחמנא. אמרה 

מבואר  הנה  ע"ש.  דיהודאין.  אלהון  בריך  לו 

להחזיר  צריך  היה  לא  דמלכותא  דינא  דמכח 

והגם  עכ"ד.  השם.  קידוש  משום  רק  והחזיר 

להשיב  כתב  פט(  סימן  )ח"ז  נדברו  אז  שבשו"ת 

ישר  המעיין  הלכות,  משנה  הרב  ע"ד  שוב 

יחזו פנימו שכל דבריו שם הם רק לענין שאין 

לדידיה  וגם  כיום.  לגוי  אבידה  להשיב  איסור 

שם משמע דהיכא שיש חוק שהאבידה שייכת 

רק למלך אין בזה משום דינא דמלכותא. ע"ש 

יצחק  רבי  להגאון  בינת המשפט  בספר  ]ועיין 

בירך דסקל שליט"א דומ"ץ ב"ב )ח"ו סימן רצד 

עמוד קפח( שפסק בחפר בקרקע ומצא בה מעיין, 

את  לעצמו  שלוקח  למי  חמור  חוק  שיש  כיון 

כמה  ברורים  חוקים  גם  ויש  הטבע  אוצרות 

כל  כהאי  כל  משלמים,  ואם  למוצא  משלמים 

החופר יורד על דעת זה, ולכן הכל של המדינה. 

עכ"ד. ויש חילוק ברור בין נידונו לנידון דידן, 

ומסתמא  ליה  אית  דשאני אוצרות טבע דקלא 

יורד על דעת החוק, אך כשמצא מידי דמטלטלי 

לא יורד לחפור על דעת זה שאם ימצא מציאה 

היא תהיה שייכת למדינה. ויש להעיר עוד ע"ד, 

ומה שהלב חושק הפנאי עושק. ואכמ"ל[.

חורי  רחמים  רבי  להגאון  שראיתי  אכחד   ולא 
זצ"ל בספרו כסא רחמים עמ"ס ברכות )דף   

ס ע"א ד"ה דאי שמע( שכתב, שבימנו מי שמוצא 

בשדה  שטמונה  כגון  נסתר  במקום  אבידה 

משנים  היא  דמסתמא  לקחתה  למושל  יתננה 

קדמוניות ואין לה בעלים. עכ"ד. וכיוצא בזה 

בהערה(,  ע"ב  יז  )דף  הגדות  רמזי  בספר  ראיתי 

להג"ר דוד שבתאי משה גרשטיין זצ"ל שכתב 

דגם במציאה יש להתנהג על פי דינא דמלכותא 

דמלכותא  הדינא  אי  פליג  ולא  עכ"ד.  דינא. 

להשיב את האבידה גם לגוי שאיבדה, או גם כן 

שאם אין לאבידה מבקש לה שעוברת לרשות 

כמה  בו  שיש  דידן  נידון  שאני  ומ"מ  המלך, 

ספיקות וספקי ספיקות וכמשנ"ת לעיל, ואפשר 

שלו.  זו  שמציאה  בנ"ד  רבוותא  הני  שיודו 

והנלע"ד כתבתי.

 י( ומדי דברי בו בהאי ענינא, והנה שמועה כי 
בחצירו,  חפר  הת"ח  האברך  שלא  באה,   

אלא הקבלן חפר ומצא את המציאה והגביהה, 

לבעל  שייכת  שהמציאה  סבור  שהיה  ומכיון 

החצר נתן לו אותה. ומעתה יש לדון מי זוכה 

זה בפלוגתא  נראה, דדבר  ריהטא  ולפום  בזה. 

ואבדה  גזלה  )הלכות  דהרמב"ם  קדמאי  דרבוותא 

אמוריים  של  דמטמון  פסק  ח(   - ז  הלכה  טז  פרק 

שנמצאה בקירות הבתים הרי היא של מוצאה 

מפני  חצר  בקניין  אותה  קונה  הבעלים  ואין 

שאינה ידועה לו ולא לאחרים. ע"כ. וכ"נ דעת 

דשתיך(  ד"ה  ע"א  כו  )דף  מציעא  בבבא  התוספות 

שלא  להיות  שיכול  בדבר  קונה  חצר  דאין 

ימצאנו לעולם. ע"כ. וכ"כ בתוספות בב"ב )דף 

נד ע"א סוד"ה אדעתא דציבי(, וכ"כ הרא"ש בב"מ 

הנימוקי  וכ"כ  הראשון.  בתירוצו  ט(  סימן  )פ"ב 

יוסף בבבא מציעא )דף יד ע"א מדפי הרי"ף( והר"ן 

בנ"ד  גם  דבריהם  ולפי  התוספות.  בשם  )שם( 

הרי היא של מוצאה שהרי אוצר עתיק זה לא 

היה ידוע לא לו ולא לאחרים, ומסתמא לא היה 

הזו  המציאה  שייכת  לא  ולכן  לעולם.  מוצאה 

ביאר  רנח(  )סימן  בב"מ  ובמרדכי  החצר.  לבעל 

עוד דכשקנאו לא העלה על לב לקנות המטמון 

וכיון דאיהו לא העלה על לב לקנות המטמון 

)עשין  וכ"כ הסמ"ג  נמי לא קנה. עכ"ד.  חצירו 

עד דף קנד ע"ב( בשם רבינו יהודה ברבי נתן דהוי 

טמון  היה  שהכלי  מכאן  לאחר  הבאה  חצירו 

מימי האמוריים ועדיין לא היה חצירו עד לאחר 



צהאהבת חיים

הרא"ש  על  אשרי  בהגהות  וכ"כ  ע"כ.  מכאן. 

בב"מ )סימן ט( בשם האור זרוע )סימן עא(. ע"ש. 

וכ"כ בשו"ת פרי הארץ )ח"ג חו"מ סימן ה( שרוב 

שאפילו  ס"ל  הפוסקים  של  מניין  ורוב  בניין 

הרגיל  בדבר  קונה אלא  לא  בחצר המשתמרת 

דידן  בנידון  זה  טעם  לפי  וגם  ע"ש.  להמצא. 

עוד  הבעלים.  של  ולא  מוצאה  של  המציאה 

והולך  רנט( שמוסיף  סימן  )שם  מצאנו להמרדכי 

שאין  ברוך  רבנו  בשם  לשבח  טעם  עוד  ליתן 

טמונה  שהיתה  המציאה  את  קונה  הבעלים 

אדם  של  חצירו  אמרינן  שלא  בחצירו  אצלו 

אפילו  לא באבידה  אך  לו אלא מהפקר,  קונה 

יודע הבעלים  יאוש, שאילו היה  היכא דאיכא 

היכן האבידה לא היה מתיאש ומפקירה שהרי 

היא שמורה ועומדת. ע"כ. וכ"כ הפרישה )סימן 

רס אות א( ובסמ"ע )שם ס"ק ב( סמך סמיכה בכל 

הכולל  הטעם  שזהו  וכתב  זה,  טעם  על  כוחו 

לכמה ענינים. ע"ש. וגם לפי זה בנידון דידן לא 

קנה בעל החצר את המציאה וכאמור.

בהשגותיו  להראב"ד  ראיתי  דנא  קבל  כל   יא( 
על הרמב"ם )שם( שחלק עליו, וכתב טעם   

אחר לזה שהמוצא מטמון של אמוריים בחצר 

החצר  בעל  שאין  לפי  שלו,  אלו  הרי  חבירו 

המשתמרת  חצר  שאינה  לפי  חצר  בקנין  זוכה 

לי.  תזכה  ויאמר  בצדו  בעליו  שיהא  וצריך 

]ולדינא לא בעינן שיעמוד בצד חצירו  עכ"ד. 

רס  סימן  )חו"מ  הפרישה  כמ"ש  לי  תזכה  ויאמר 

אות א( ובסמ"ע )סימן רסח סק"ו( וכ"כ הש"ך )שם 

מדעתו[,  שלא  אפילו  קונה  חצר  דהא  ד(,  ס"ק 

וכתב הרב המגיד דלפי שיטת הראב"ד כשמצא 

ע"ש.  החצר.  בעל  זוכה  המשתמרת  בחצר 

דשתיך(  ד"ה  ע"ב  כה  )דף  בב"מ  ברשב"א  ועיין 

על  ובהערת הרב המגיה  מ"ש בשם הראב"ד. 

הערה  )שם  קוק  הרב  מוסד  הוצאת  הרשב"א 

276(. ומעתה בנידון דידן שנמצא האוצר בחצר 

דלשיטת  לומר  בראש  יש  מקום  המשתמרת 

הראב"ד הרי אלו של הבעלים ולא של המוצא. 

לא  כאן  דעד  ליתא,  זה  העיון  אחר  אמנם 

החצר  בעל  של  שהמציאה  מהראב"ד  משמע 

דידן  בנידון  כאן  אך  המשתמרת,  בחצר  דוקא 

שהרי  המשתמרת  כחצר  חשיבא  דלא  נראה 

פועלים,  בה  ויוצאים  נכנסים  החפירות  עקב 

מהם בני ברית ומהם שאינם בני ברית, מה גם 

אבניו  גדר  פעמים  הרבה  החפירות  שבעקבות 

כן  ועל  רוחותיה,  מכל  פרוצה  והחצר  נהרסה 

למוצא  דדמי  מוצאה,  של  היא  הרי  הדין  מן 

מעות בחנות דנפסק בשו"ע )חו"מ סימן רס סעיף 

ה( שהרי אלו של מוצאם, וביאר הש"ך )ס"ק יח( 

דחצירו לא קונה משום דלא סמכא דעתיה כיון 

בחנות  איתא  ואפילו  ויוצאים,  נכנסים  דרבים 

דמצי  היכא  אלא  חצרו  בצד  עומד  מהני  לא 

לשומרו ויכול לעכב שלא יטלוהו אחרים, אבל 

ורבים מצוים  ידע דאיתיה שם  דלא  כיון  הכא 

שם לא קניא ליה חצרו, כ"כ הרא"ש ור"י, וכ"כ 

נ"י בשם הרשב"א והר"ן, וכ"כ הראב"ן )סוף דף 

צג(. עכ"ד. ודון מיניה ואוקי באתרין דהמטמון 

ועיין  החצר.  בעל  האברך  בו  זכה  לא  שנמצא 

בשו"ת פרי הארץ )ח"ג חו"מ סימן ה ד"ה ומידי עברי(, 

ע"ש  משנתו  סתר  שהראב"ד  דמצא  שהעיר 

ואכמ"ל. שו"ר כיוצא בזה בשו"ת בית אפרים 

שוכר  אודות  מד(  סימן  משפט  )חושן  מרגליות 

שמצא מטמון נסתר והמשכיר בעל החצר טוען 

שהמציאה  ופסק  חצר,  מדין  שלו  שהמציאה 

שייכת לשוכר, ואין המשכיר בעל החצר קונהו. 

ע"כ. וכ"כ בשו"ת מלמד להועיל )ח"ג חו"מ סימן 

שקנה,  בחצר  שחפר  לוקח  אודות  בנידונו,  נז( 

ומצא שם אוצר והמוכר טוען מקח טעות, שאין 

זה מקח טעות והרי אלו שלו לפי שלא קנה כלל 

המוכר את המציאה הזו שלא היתה בדעתו ולא 

היה מוצאה וכמשנ"ת. ובסו"ד זכר לדברי הרב 

גם  מהני  דלא  ע"ד,  והעיר  הנזכר  אפרים  בית 

תפיסת המשכיר בנידונו של הרב בית אפרים. 

ע"ש. גם הלום ראיתי אחרי רואי להרה"ג רבי 

לב  בשו"ת  בב"ב  דומ"צ  שליט"א  קבלן  חנן 

שיפוצים  על  שנשאל  כו(  סימן  חו"מ  )ח"א  נבון 
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ואחד  בירושה  שעבר  מאד  ישן  בבית  שנעשו 

הפועלים מצא בקיר לאחר ששברו שקית של 

שהם  עליהם  מוכיחה  שחזותם  זהב  תכשיטי 

וטוען  רב,  זמן  לפני  והטמינום  מאד  ישנים 

הוא  שהדין  ומסיק  שלו,  שהתכשיטים  הפועל 

ששייכים כל התכשיטים לפועל, שבודאי בעל 

הבית לא התכוין לזכות בהם. ע"כ.

)שם( בשנות'ו  ראיתי להרא"ש בב"מ  עוד   יא( 
קונה  שלא  נוסף  טעם  שזכר  טעמ'ו  את   

בעל החצר את מציאת האמוריים, לפי שהשלל 

השלל,  בכלל  זהו  וגם  ישראל  כלל  בין  נחלק 

חצירו  קונה  לא  ותו  החצר,  בעל  בו  זכה  ולא 

עד עולם, דכיון דבא לידו קודם יאוש בעלים 

וכ"כ בתוספות הרא"ש  לא קניא חצירו. ע"ד. 

דתנן(  הא  ד"ה  ע"ב  כה  )דף  בב"מ  וברמב"ן  )שם(, 

והר"ן )שם( בתירוצו השני. ולפי האמור משמע 

שרק משום דאתי לידיה באיסורא קודם יאוש 

שהיה שלל זה שייך לכלל ישראל, הא לאו הכי 

שפיר היתה קונה לו חצירו. וכן בקודש חזיתי 

ליה  דסבירא  א(  אות  רס  סימן  )ריש  ב"ח  להרב 

להסתפק  יש  זה  ולפי  הרמב"ם.  דעת  נמי  דכן 

קודם שגילו את  גם  לו חצירו  קונה  היתה  אם 

האוצר או רק בעת שהתגלה האוצר, דאם קונה 

רק בעת שהתגלה ולא מקדמת דנא בעינן חצר 

הבית  מדברי  ומיהו  שעה.  באותה  המשתמרת 

יוסף )שם( לא נראה כן שחיבר סברת התוספות 

וכ"כ  ע"ש.  אחת.  אל  אחת  הרמב"ם  וסברת 

בדרישה )שם אות א(, ועיין במחנה אפרים )הלכות 

קניין חצר סימן ז(. ומ"מ גם הרא"ש כתב בתחילה 

זנצהיים  דוד  יד  ועיין בספר  כדברי התוספות, 

מעייני  ובספר  דשתיך(  תוד"ה  ע"א  כו  )דף  בב"מ 

אות  )שם  מציעא  בבא  מסכת  על  צינץ  החכמה 

)הלכות  קמט( ובספר הלכה למשה על הרמב"ם 

הרמב"ם  דברי  את  שהביא  ה"ח(  פט"ז  אבידה 

וטעמים.  ראשים  לששה  והיה  יפרד  ומשם 

נתיבות  הרב  כתב  כבר  הכי  ובלאו  ואכמ"ל. 

המשפט )בביאורים סימן רס סק"א( דלטעם זה יוצא 

שדין זה אינו נוהג רק בארץ ישראל ולא בחו"ל 

או  בגל  דהמוצא  זה  דין  סתמו  הפוסקים  וכל 

כלומר  להו  שמיע  דלא  כרחך  ועל  בכותל, 

הרמב"ם  ומ"ש  טעמא.  האי  להו  סבירא  לא 

דוקא,  לאו  שהוא  נראה  אמוריים,  של  מטמון 

דהוא הדין במטמון של ישראל כל שניכר שיש 

על  בהגהותיו  הגר"א  וכ"כ  בעלים.  יאוש  בו 

הרמב"ם )שם הי"א(. ודו"ק.

 יב( ועדיין צריכין אנו למודעי, שהרי בתחילה 
המציאה  את  המוצא  הקבלן  כשהגביה   

מיד  בה שהרי  לזכות  לא התכוין  נראה שכלל 

פלוגתא  ראינו  ומצאנו  לבעלים,  אותה  נתן 

דרבוותא אם במעשה קניין שעושה בידו בעינן 

פ"א  זכיה  )בהל'  הרמב"ם  דהנה  קניין,  כונת  גם 

כדי  הגר  מנכסי  בשטר  דהמחזיק  פסק  ה"ט( 

קנה  לא  שטר,  באותו  הכתובה  הקרקע  לקנות 

ע"כ.  צלוחיתו.  פי  על  לצור  בלבד  שטר  אלא 

והקשה  יא(,  סעיף  רעה  סימן  )חו"מ  בשו"ע  וכ"פ 

)דף  קמא  בבא  דבש"ס  צ"ע  ג(  ס"ק  )שם  הש"ך 

מט ע"ב( משמע דהוי בעיא דלא איפשטא ולמה 

ומסיק  הנייר,  דקנה  בפשיטות  הרמב"ם  כתב 

שלא  לו  קונה  אדם  של  דחצרו  דקי"ל  דכיון 

)בבא מציעא דף קב ע"א( לכן קונה הנייר.  מדעתו 

התרומה  ובבעל  שם  אשירי  בהגהות  ומיהו 

איפשטה.  דלא  בעיא  דהוה  כתבו  מט(  )שער 

פלוגתא  שהוא  משמע  הש"ך  ומדברי  עכ"ד. 

קונה  דידו  והשו"ע  הרמב"ם  ודעת  דרבוותא, 

סימן  )ביאורים  המשפט  ובנתיבות  מדעתו.  שלא 

דאישתמיטתיה  הש"ך  על  העיר  ב(  ס"ק  רעה 

נד ע"א בד"ה  )דף  שקושיתו קושית התוס' בב"ב 

אדעתא דציבי( וביארו שכיון שהשטר בידו ואינו 

מתכון לקנות לא קונה, משא"כ בחצרו שקונה 

מתכון  היה  יודע  היה  שאילו  מדעתו  שלא  לו 

יחזקאל  כנסת  בשו"ת  ועיין  עכ"ד.  לקנות. 

קצנלבוגן )סימן צח(.

זו  מדוכה  על  ישב  קן(  סימן  )ח"א  במהרי"ט   גם 
והביא דהוא פלוגתא דרבוותא, ומסיק דידו   
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המשפט  בנתיבות  והוב"ד  מדעתו.  שלא  קונה 

)ביאורים סימן רסח ס"ק ב(. והרב קצות החושן )סימן 

כונת  ללא  מציאה  שכשמרים  כתב,  סק"ב(  רסח 

קניין וכגון מציאת הפקר ולא היה יודע שהיא 

של הפקר, לא זכה בו. ובנתיבות המשפט )שם( 

לחלק יצא, דמה שבתוך פיסת ידו קנה גם ללא 

קנה,  לא  ידו  לפיסת  שמחוץ  ומה  זכיה  כונת 

דהוי ממש דומיא דחצר דרק מה שבתוך החצר 

קונה. ע"ש. ועיין בספר הלכות השבת אבידה 

להגאון רבי העניך יצחק רוזנבלט נר"ו )פרק טו 

סעיף ח(. ובביאור הלכה )סימן תקפג סעיף ג( כתב 

שהרים  שכל  הראשונים  מדברי  לדייק  דיש 

בידו מסתמא כונתו לזכות אף ללא כונה, ולא 

צריך כונה בקניין, ע"ש. ולפי זה מיד כשהרים 

הקבלן את האוצר העתיק קנאו.

שהרי  טפי  גרע  דידן  דנידון  נראה  ואולם   יג( 
לזכות  כונה  כל  לו  היתה  שלא  רק  לא   

שהרי  נגדית,  כונה  גם  לו  היתה  אלא  לעצמו, 

דעת  גילוי  והוי  החצר,  לבעל  שייך  שזה  סבר 

שלא רצה לקנותה, והגם שהיה זה מפני שסבר 

וכבר  קנאה,  לא  מ"מ  שלו  זה  שאין  בטעות 

נודע בשערים מה שאמרו בגמרא ביבמות )דף 

נב ע"ב( דהעודר בנכסי הגר וסבור שהן שלו לא 

קנה. ונפסק להלכה ברמב"ם )הלכות זכיה ומתנה 

רעה  סימן  משפט  )חושן  ערוך  ובשולחן  הי"ג(  פ"ב 

סעיף כה(, וכתב המאירי ביבמות )דף נב ע"ב ד"ה 

החולץ(, דמהא דהעודר בנכסי הגר וסבור שהן 

שלו שלא קנה שמעינן שכל קנין בטעות ובלא 

מזו  וגדולה  ע"כ.  הלכה.  וכן  קונה,  אינו  כונה 

אמרו במשנה בבבא מציעא )דף ט עמוד ב( היה 

רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ואמר 

לחבירו תנה לי, אם משנתנה לו אמר אני זכיתי 

בה תחלה לא אמר כלום. ופירש רש"י, לא אמר 

כלום, דאפילו אמרינן המגביה מציאה לחבירו 

ממה  קנייה  ליה,  דיהבה  כיון  חבירו,  קנה  לא 

להקנות  מתכוין  דלא  קמא  קנייה  אי  נפשך, 

לחבירו, הא יהבה ניהליה במתנה, ואי לא קנייה 

קמא משום דלא היה מתכוין לקנות, הויא ליה 

הפקר עד דמטא לידיה דהאי, וקנייה האי במאי 

דעקרה מידיה דקמא לשם קנייה. עכ"ד. ועיין 

ברשב"א בב"מ )דף י ע"א(. ומוכח מדבריהם דגם 

בקניין הגבהה כשמגביה מציאה אי איכא גילוי 

דעת דאינו רוצה לקנות אינו קונה. וכשנותנה 

מבואר  וכן  מההפקר.  בה  חברו  זוכה  לחברו 

דציבי(.  נ"ד ע"א בד"ה אדעתא  )דף  בתוספות בב"ב 

ה(.  אות  רכא  )סימן  רע"א  בתשובת  וע"ע  ע"ש. 

וכ"כ הנתיבות המשפט )ביאורים סימן קצז סק"ד(, 

דבמקום דלא נתכוין הקונה לקנות בקנין נראה 

ידע  הוי  דאילו  דמוכח  אומדנא  איכא  דאפילו 

הוי קונה, נראה דלא קנה כל כמה דלא נתכוין 

שיהיה  בעינן  הקנינים  דכל  זה,  בקנין  לקנות 

בנכסי  עודר  דהא  לזה  וראיה  קנין.  כונה לשם 

הגר וכסבור שהן שלו לא קנה )יבמות דף נב ע"ב(, 

דאף דאיכא אומדנא דמוכח טובא, דאילו הוי 

לקנות,  דהוי מתכוין  ודאי  הגר  נכסי  ידע שהן 

אפ"ה לא קנה מטעם דקנין בלא כונה לאו קנין 

הוא. ע"כ. ומעתה כיון שהמציאה נמצאת עתה 

אצל בעל החצר נמצא שזכה בה.

 יד( והן אמת דלא נפלאת היא ולא רחוקה היא 
האוצר  את  כשמצא  שהקבלן  הסברא   

ולקחתו  לקנותו  התכוין  בתחילה  העתיק 

לעצמו, אך כיון שחשש שזו עבירה על החוק, 

גם  מה  כגזלן,  עליו  ויראה  שיתגלו מעשיו  או 

עבור  לו  ישלם  שלא  וחושש  בידו  שפרנסתו 

עבודתו אם יגלה שלקח את המציאה הזו, לכן 

שצריך  בודאי  זה  ולפי  מציאתו,  את  לו  נתן 

להחזיר את המציאה לקבלן דהא הוה כמחילה 

)עיין  גונא  בכהאי  מחילה  הויא  דלא  בטעות 

חו"מ סימן קמב סעיף ב, ובסימן רז סעיף י ברמ"א, וסימן 

בליבו  היה  מה  יודע  ומי  ברמ"א(,  ב  סעיף  רמא 

כלל לא התכוין  של הקבלן באותה שעה, אם 

החצר,  בעל  בשביל  המציאה  והגביה  לזכות 

החצר  לבעל  ויתר  ורק  לזכות  שהתכוין  או 

בטעות. ומ"מ כיון שהמציאה נמצאת עתה ביד 
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כהאי  דכל  שלו,  היא  הרי  החצר  בעל  האברך 

יכול  ולא  הראיה,  עליו  מחברו  המוציא  גונא 

את  לקנות  בתחילה  שהתכוין  לטעון  הקבלן 

מסיח  הקבלן  אם  שכן  וכל  לעצמו.  המציאה 

לזכות לעצמו את  לפי תומו שכלל לא התכון 

דבודאי  החצר,  לבעל  להביאה  אלא  המציאה 

שכל המציאה שייכת לבעל החצר שמוחזק בה. 

]ומדין הכרת הטוב על הגינותו יכול ליתן איזו 

דדלאי  לאו  אי  אינשי  וכדאמרי  לקבלן,  מתנה 

)יבמות  לך חספא, מי משכחת מרגניתא תותיה 

דף צב עמוד ב([.

 ודע שאם הקבלן עכו"ם, אין שום ענין ליתן לו 
חלק במציאה זו אפילו מצד קידוש השם   

שהרי על פי דין תורה מציאה זו של האברך בעל 

החצר, וגם הקבלן בגוי סבור כן שהרי הביא לו 

וגם אהאי חששא  את אותה המציאה מדעתו. 

שמא הגוי בתחילה התכוון לקנות לעצמו מציאה 

זו וזכה בה שעל פי הדין הרי היא שלו, ולאחר 

מכן ניחם על מעשיו והביאה לבעל החצר, הלא 

עשה כן לפי דעתו שהיה סבור שמחויב אותו 

טעות  בכלל  והוי  בזה,  כיוצא  כל  או  החוק, 

פרק  ואבדה  גזלה  הלכות  )רמב"ם  המותרת  העכו"ם 

יא הלכה ד(, שהרי נתן אותה הגוי מעצמו שלא 

הכריחו בעל החצר ולקחה ממנו, וכל כהאי גונא 

אין לחוש בזה משום גזל עכו"ם אפילו בדבר 

כיוצ"ב  וכמ"ש  לגוי,  דאמת  אליבא  השייך 

בשו"ת תורה לשמה )סימן קכד(, והגאון רבי חיים 

פרנק בספרו תולדות זאב )ח"ג עמ"ס שבת עמוד כה(, 

והראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א 

בספרו ילקוט יוסף )שבת א סימן רמו סעיף ג בהערה(. 

ועיין עוד בתשובה שכתבתי בס"ד אודות איסור 

ריבית גבוהה לגוים )אות יח – יט( ומשם בארה. 

וציי"מ וימ"ן אמן. והנלע"ד כתבתי.

המורם מכל האמור:

 מציאה שעל פי החוק צריך למוסרה לרשויות 
או למלך, אין עליה דין דינא דמלכותא   

דינא, והרי אלו שלו.

את  מצא  שהקבלן  שהתברר  דידן  בנידון   גם 
האוצר העתיק והגביהו ונתנו לבעל החצר,   

המציאה שייכת לבעל החצר.



צטאהבת חיים

שולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רסב סעיף ו

המוצא חתיכות של בשר שאין בהם סימן, שבאלו מסתמא הרגישו 
הבעלים בנפילתם וכיון שאין בהם סימן מתייאש.

סעיף ח

המוצא חתיכות בשר או דג שיש בהם סימן, וכן כל דבר שיש בו 
סימן, חייב להכריז.

ליל יום ג א' תמוז התשס"ט

השבת אבידה בחתיכת בשר בימנו
סימנים בחתיכת בשר / אי משקל החתיכה סימן – בהערה / סוג ההכשר אי הווה 
סימן / באו שניים ונתנו סימניה / טענת ברי באבידה / יאוש שלא מדעת / טביעות 

עינא בחתיכת בשר

 שאלה

שהיתה  מהודרת(,  )בכשרות  כהוגן,  ארוזה  קפואה  בשר  חתיכת  מציאת  בדבר  לידן  אתיא  מעשה 
הוי של מוצאה, או שחייב  אי  דינה  ויש להסתפק מה  בניין מבחוץ  נפילה בפתח  נראית בדרך 

להכריז? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

 א( איתא בבא מציעא )דף כא ע"א(, מתניתין אלו 
אלו  להכריז.  חייב  ואלו  שלו  מציאות   

וכו'  מפוזרים  פירות  מצא  שלו,  מציאות 

מחרוזות של דגים וחתיכות של בשר... הרי אלו 

שלו. ואקשינן עליה בגמרא )דף כג ע"ב(, אמאי 

דשוין.  במשקלא  ומשני  סימן?  משקלו  ליהוי 

ותהוי חתיכה גופא סימן או דדפקי או דאטמא? 

מי לא תניא, מצא חתיכות דגים ודג נשוך חייב 

חתיכות  ]דקתני  עסקינן  במאי  הכא  להכריז... 

דג חייב להכריז רש"י[, בדאיכא סמנא בפסקא. 

כי הא דרבה בר רב הונא הוה מחתך ליה אתלת 

קרנתא. ופרש"י בדאיכא סימנא בפסקא: שלא 

נחתכה כדרך החותכין. כי הא דרבה: כשהיה 

שולח בשר לאשתו ביד נכרי. מחתך לה אתלת 

קרנתא: עושה החתיכה בת ג' קרנות וכו', ע"כ. 

הרי לן דינא דסתם חתיכות של בשר המוצאם 

הרי אלו שלו. וכן פסק הרי"ף בב"מ )דף יב ע"א 

אלו  הרי  בשר  חתיכות של  דסתם  הרי"ף(,  מדפי 

)בפט"ו  החזקה  בידו  הרמב"ם  פסק  וכן  שלו. 

מפני  שלו  אלו  דהרי  ה"ח(,  ואבידה  גזילה  מהל' 

שאין בהן סימן. וע"ע שם בלח"מ. וכ"כ האור 

זרוע )ח"ג בפסקי בבא מציעא סימן נט(, ורבינו ירוחם 

במישרים )נתיב ב חלק ב דף נב טור ג(, וכ"כ בסמ"ג 

)עשין סימן עד(, וכ"ה בחינוך )מצוה תקלח(, וכ"פ 

וכ"פ  עיי"ש.  ג(,  וסימן  א,  סימן  )פ"ב  הרא"ש שם 

הלבוש  וכ"פ  ו(.  סעיף  רסב  סימן  )חו"מ  בטוש"ע 

)חו"מ סימן רסב סעיף ו(. 

 ב( ולמדקדק בדברי הגמרא יחזו פנימו דלא סגי 
היינו  החתיכה,  סוג  מהי  שיאמר  בסימן   
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דדפקא או דאטמא. דהא אהאי דאמרינן בגמרא 

סימנא  בדאיכא  ומשני  סימן  חתיכה  דלהוי 

בפסקא. משמע דבעינן שיהא עוד סימן בגוף 

הריטב"א  וכ"כ  לא.  הכי  לאו  והא  החתיכה, 

)דף כא ע"א(, דאע"ג דאמר מקומן ושמן  בב"מ 

של חתיכות לא הוי סימן. וכ"כ רבינו המאירי 

אינה  עצמה  וחתיכה  וז"ל  ע"ב(,  כג  )דף  שם 

סימן. ר"ל כגון שיאמר של צואר היא או של 

ירך היא..., הא אם נתן בה סימן חותך שאינו 

רגיל, כגון, שהיתה חתוכה באלכסון או בעיגול 

וכן  רגיל  שאינו  שבה  חותם  זה  אי  שסימן  או 

כל כיוצא בזה הרי זה סימן עכ"ל. וכ"כ רבינו 

שם  הרא"ש  וכ"פ  ד(,  טור  נב  דף  )שם  ירוחם 

החתיכה  בגוף  סימן  נתן  אי  דאפילו  ב(,  )סימן 

לאו  אי  סימן,  הוי  לא  דאטמא  או  דדפקא  אי 

דיהיב סימנא בסימן חיתוכה עכ"ד. וכ"פ באור 

היכא  סימן  המשקל  דאין  לנו  הרי  )שם(.  זרוע 

שהמשקל שווה, ואף אין החתיכה גופא סימן, 

הבשר  חתיכת  בבהמה  היא  חלק  מאיזה  היינו 

ארוז  בשר  שמוכרים  בימינו  כיום  והנה  הזו. 

קבוע  דהמשקל  דשוין,  משקלא  היינו  קפוא, 

לכל החתיכות  כא. ולהכי ודאי לא הוי המשקל 

סימן ואף החתיכה גופא אינה סימן וכמ"ש.

אלא שיש לדון אי סוג ההכשר הווה סימן   ג( 
וכן אי פתח הבניין חשיב כרה"ר שהבעלים   

לדון  ראשונה  יצא  זה  והנה  בודאי.  מתיאשים 

ומילתא  כסימן.  חשיב  אי  הכשרות  בסוג 

סוג  לאותה  אוכלים  שכולם  דהיכא  דפשיטא, 

דבודאי  כשרות  סוגי  עוד  וליכא  הזו  הכשרות 

 כא.  ואפילו אי איכא הבדל במשקל בין חתיכה לחתיכה, הא אין דרך לשקול בשר קפוא, ומניין לו לידע 
משקל החתיכה?.

שאין  וראיתי  ובמשקל,  במדה  בשר  חתיכות  הרבה  ובדקתי  ע"ב(,  נז  דף  חולין  )עיין  הייתי  בדברים  עסקן  ואני 
המשקולות שוות, ויש הפרש בין חתיכה לחתיכה בכמה גרמים או מ"ג. ולכאורה נראה דיהיה הדבר סימן, 
על  אדם  עומד  דאין  משום  וזאת  סימן.  האי  חשיב  דלא  נראה  העיון  ולאחר  דשוין.  משקלא  זה  אין  דהא 
הפרשי המידות בשיעור מועט כ"כ. ועוד דהמאבד יודע שלא מחשיבים אינשי דעלמא לזה כסימן, ולהכי 
משאר  משונה  הזו  בשר  שהחתיכת  וכגון  היכרא  איכא  אם  ואיברא  אעמודה.  משמרתי  על  ואני  מתיאש. 

חברותיה במשקלה או מידתה, יהא חשיב סימן ופשוט.   

הרבים  בעונותינו  כיום  אך  סימן.  הוי  לא 

ורבו  עדרים  עדרים  ונעשית  נעדרת  האמת 

משלו.  כשרות  יש  אחד  ולכל  הכשרויות  סוגי 

ולא ס"ל דגם מזה וגם מזה אל תנח ידך, אלא 

דרק מזה ולא מזה, וכידוע. ולמפורסמות א"צ 

בפתח  הבשר  חתיכת  כשנמצאה  וא"כ  ראיה. 

סוג  אוכל  מי  לברר  אפשר  לכאורה  הבניין, 

הכשרות הלזו ויהיה הדבר סימן.

סימן  )חושן משפט  ערוך  מרן בשולחן  לשון   וזה 
חייב  מציאה  המוצא  אין  ג(,  סעיף  רסב   

או  בגופו  סימן  בו  שיש  בדבר  אלא  להכריז, 

או  בקשריו  או  במקומו  סימן  ליתן  שראוי 

במנינו או במדתו או במשקלו. אבל אם אין בו 

שלא  שניכר  כגון  במקומו,  אפילו  סימן,  שום 

שם,  בא  נפילה  דרך  אלא  בכוונה  שם  הונח 

אם הוא דבר שיש לתלות שבעליו הרגישו בו 

מיד כשנפל ממנו, או מחמת כובדו או מחמת 

ומרגיש  בו  ממשמש  היה  ותמיד  חשיבותו 

נתייאש  שהרי  מוצאו,  של  הוא  הרי  כשנופל, 

מיד כשידע שנפל, כיון שאין בו סימן ובא לידו 

בהיתר, כיון שנתייאשו בעליו. ואם לאו, צריך 

שבא  כיון  כך,  אחר  שנתייאש  אע"פ  להחזיר 

לידו קודם יאוש, עכ"ל. ומדברי מרן נפיק דאם 

יש בו סימן בגופו או בקשריו וכו', יחשב הדבר 

דיהא  הכשרות  בסוג  דה"ה  ואפשר  כסימן. 

חשיב סימן.

אינו.  דזה  יראה  הדברים  טעם  לכשנדע   אלא 
שהאי  וחותך  ברור  סימן  שאין  כל  דהא   
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מתיאשים.  הבעלים  זה,  בעליו  של  הוא  חפץ 

דמי יאמין להם שזהו חפצם. ואפילו אם יעמוד 

אדם ויצווח כל היום כולו שהחפץ הזה שלו כ"ז 

שלא יתן סימן מוחלט, לא חייב המוצא להשיב 

הזה  שכחפץ  עדים  יביא  ואפילו  החפץ.  לו 

להחזיר.  מחוייב  יהא  לא  ממנו,  ואבד  לו  היה 

דאפשר דהיה נמי חפץ כזה לאדם אחר ואבד 

מציאות  אלו  פרק  בריש  הריטב"א  וכ"כ  לו. 

)דף כא ע"א(, וז"ל אלו מציאות שלו ואלו חייב 

שלו  מציאות  אלו  מדקתני  הא  פירוש  להכריז 

להכריז,  חייב  שאינו  מציאות  אלו  קתני  ולא 

עדים  הלה  הביא  שאפילו  לאשמועינן  היינו 

שאין  דדבר  דכיון  לו,  נותנין  אין  ממנו  שנפל 

ונעשה  מסתמא  מייאש  איאושי  הוא  סימן  בו 

הפקר עכ"ל. )וע"ע ברש"י שם ד"ה אלו מציאות מצא 

וכו' ואכמ"ל(. וע"ע בשו"ת משיב דבר להנצי"ב 

מוואלוז'ין )ח"ד סימן כח ד"ה והנראה לי(, והוא לא 

איירי לאחר יאוש ופשוט, עיי"ש. וא"כ אף הכא 

לא יחשב סוג ההכשר לסימן דכיון דאיכא עוד 

כמה אנשי דאוכלים מההכשר הזה, והוא אינו 

היחידי בזה, לא הוי סימן, ולא חייב להכריז.

מיעוטא  רק  הכא  דהוי  היכא  דאפילו   ונראה 
ככל  וכגון שרוב  זה,  הכשר  שאוכלים   

דירי הבניין שנמצא הבשר בפתחו מבחוץ לא 

אוכלים הכשר זה, ורק אחד מדיירי הבניין אוכל 

מחוייב  ואינו  סימן  הוי  לא  אכתי  זה,  הכשר 

לנכריז דהא אפשר לומר דחתיכת בשר זו אתי 

בפתח  מצויים  ושבים  עוברים  דהא  מעלמא. 

הווה  אי  ספיקא  להאי  נפשוט  ומיניה  הבניין. 

שהבעלים  זה  לעניין  כרה"ר  הבניין  פתח  האי 

הכי.  חשיב  דודאי  פשוט  דנראה  מתיאשים, 

דהא איכא התם עוברים ושבים דעיילי ונפקי, 

למיסבר  יש  ועוד  מתיאשים.  הבעלים  ולהכי 

סברא דהבעלים מתיאשים, דהא כשנפלה להם 

יודע  ידעו היכן נפלה ]דהא אם  זו לא  חתיכה 

היכן נפלה והיכן היא, מסתמא שם לב בשעת 

נפילתה, ואמאי לא לקחה. וע"ע במ"ש התוס' 

עיי"ש.[  ברה"ר(,  כריכות  סוד"ה  ע"א  כא  )דף  בב"מ 

בפתח  שנפל  ידעי  ולא  בנפילתה  הרגישו  ולא 

ולהכי  גמורה,  ברה"ר  דנפל  דאפשר  הבניין, 

ודאי מתיאשים.

 ועוד דלא הוי כלל סימן האי סוג הכשר, דכיון 
דאפשר שעוד אחד בעולם יאבד לו כדבר   

הזה הכא תו לא חשיב סימן. תדע, דהא אפילו 

היכא ששנים אומרים כל אחד סימן מובהק לא 

עד  אצלו  מונחת  ותהא  האבדה,  להשיב  חייב 

שיבוא אליהו, וכדאמרינן בגמרא בבא מציעא 

)דף כח ע"א(, סימנין וסימנין יניח. ופרש"י: באו 

אליהו.  שיבוא  עד  יניח:  סימניה.  ונתנו  שנים 

אבידה  מהל'  )פי"ג  החזקה  בידו  הרמב"ם  וכ"פ 

ה"ו(, והטוש"ע )חו"מ סימן רסז סעיף ח(.

יניח  וסימנים  דסימנים  דינא  בהאי  והנה   ד( 
כבר הקשה הגאון ר' עקיבא איגר )שם בגמ'(,   

דכיון  יחלוקו,  הדין  דיהא  אמרינן  לא  דאמאי 

דתרויהו  דשמא  אמת  להיות  יכולה  דהחלוקה 

בצ"ע.  דנשאר  עיי"ש  חלוקה.  דין  הו"ל  היא, 

ובספר שיעורי ר' שמואל רוזבסקי זצ"ל עמ"ס 

הביא  נא(,  עמ'  סד  אות  ב  פרק  )ח"ב  בתרא  בבא 

דאיברא  מבריסק  הגר"ח  בזה  ליישב  למ"ש 

מדיני ממונות שפיר הו"ל למימר דיחלוקו, אך 

כיון דאם יחלוקו לא יקיים כלל למצות השבת 

אבידה דחצי אכתי לא הושב להכי יניח. ]ומאי 

דאמרינן מעיקרא דהחלוקה יכולה להיות אמת 

דאפשר שיהא הדבר של שתיהם, א"ז מוכרח 

דהדבר של שניהם אלא כיון דאיכא היכי תימצי 

אמרינן  אמת  להיות  יכולה  שהחלוקה  בדבר 

דיחלוקו, אך לא דהדבר באמת כן אליבא דדינא, 

ופשוט.[. והגאון ר' אלחנן וסרמן בספרו קובץ 

בזה  ביאר  עט(,  סימן  בתרא  בבא  )ח"א  שיעורים 

דכיון שבאה האבידה לידו אינו רשאי להחזירה 

מספק דקרא כתיב עד שתדרשנו אם הוא רמאי 

בסימנים  הכי  ומשום  ע"ב(.  כז  דף  בב"מ  )עיין 

וסימנים אסור להחזיר, כיון שאינו יודע של מי 
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הוא ובזה אכתי איכא ספיקא מי הם הבעלים. 

עכ"ד. וא"כ כ"ש היכא שהסימן קלוש ביותר 

כי הכא דהוה רק סוג ההכשר כסימן, דלא הוי 

סימן. ובייחוד דיש לתלות דנפול מעלמא דהא 

דרוב  ע"ב(,  כג  )דף  בתרא  בבבא  בגמ'  אמרינן 

וקרוב הולכים אחר הרוב וכ"פ הרמב"ם בידו 

החזקה )בפט"ו מהל' אבידה הל' יח ובפ"ט מהל' רוצח 

הל' ז(, והטוש"ע )חו"מ סימן רס סעיף ח(. וא"כ עד 

בתר  דילך  לו  נימא  הבניין  דיירי  בתר  שילך 

שעוברים  ושבים  עוברים  מצויים  דהא  עלמא 

בפתח הבניין ]אלא שכאן היה מקום להסתפק, 

דאפשר דרוב האנשים שעוברים בפתח הבניין 

וגם  הרוב  גם  הווה  ושוב  הבניין  מאנשי  הווה 

דוד  נחלת  בספר  וע"ע  הבניין,  מדיירי  הקרוב 

שהאריך  ע"ב(,  כא  )דף  מציעא  בבא  הש"ס  על 

הביא  קעח(,  )עמ'  אירופה  תפארת  ובספר  בזה. 

למ"ש בזה הרה"ג ר' ברוך שמעון שנאוהרסון 

להאריך  לי  ויש  עיי"ש.  טשיבין  ר"י  זצ"ל 

ולקצר אני צריך[.

 ה( והן עתה חמותי ראיתי למה שהקשה הרב 
אהאי  ע"ב(,  יב  )דף  בכתובות  יהושע  פני   

דאמרינן התם בגמ' איתמר, מנה לי בידך וכו' 

יהודה אמרי חייב ברי ושמא ברי  ור'  ר' הונא 

איצטריך  אמאי  עדיף  ברי  דאי  והקשה  עדיף. 

נמי  וכתיב  בסימנים,  אבידה  לאהדוריה  קרא 

דרשהו  ב(,  כב,  )דברים  אותו"  אחיך  דרוש  "עד 

אם הוא רמאי )בבא מציעא דף כז ע"ב(. ותיפוק ליה 

דבלאו הכי מהדרינן אפילו בלא סימנים אלא 

בטביעת העין, דכיון שטוען ברי לי ואין אדם 

ליה  ולית  שמא  טוען  והמוצא  בברי  מכחישו 

למוצא חזקת ממון, בעי להשיב לו. וכתב דיש 

לישב, דשאני התם לענין מציאה דהמוצא מצי 

דעלמא.  מרובא  אלא  נפל  ממנו  דלא  למימר 

היינו  הרוב,  אחר  בממון  הולכים  דאין  ואע"ג 

דלא  דוקא, משא"כ הכא  מן המוחזק  להוציא 

עדיף  ברי  ושמא  ברי  דלמ"ד  ועוד  הוחזק. 

כמ"ש  הרוב,  אחר  בממון  דהולכין  נמי  ס"ל 

סופר  חתם  והרב  עי"ש.  עכ"ד.  דוכתין  בכמה 

כתב בתשובותיו )חאה"ע ח"א סימן נד ד"ה איתמר(, 

דהקושיא מעיקרא ליתא דבאבידה לא דיברה 

תורה אלא כנגד הרמאים דמורים היתרא, דהרי 

הוא  דילי  אמינא  ולהכי  המוצא  זה  של  אינו 

ומאי מפסידנא ליה. ומשום הכי בעי סימן. אבל 

ברי בעלמא אע"ג שאין חברו יודע בשקרו וכו' 

משום הכי ברי עדיף משמא דאידך. והנה איכא 

נ"מ רבתא בין תירוצו דהפנ"י לתירוץ החת"ס 

מרובא  החפץ  דנפל  למיחש  דליכא  היכא 

דעלמא. דלפי"ד הפנ"י אכתי הווה טענה דברי 

אכתי  החת"ס  לדברי  אך  עדיף.  ברי  ושמא 

סימן.  בעי  יהא  ותמיד  לרמאים  למיחש  איכא 

הבשר  של  שההכשר  דידן  בנידון  הכא  והנה 

אוכלים  האנשים שם  רוב  במקום שאין  נמצא 

דנפל  למיחש  דליכא  אפשר  הזה,  מההכשר 

החפץ מרובא דעלמא דאיכא קמן. אך למדקדק 

בדברי הפנ"י יחזו פנימו דכתב רובא דעלמא, 

דמשמע מיניה אפילו רובא דליתא קמן. וכ"כ 

עמ'  סימנים  )ערך  וחקירות  יסודות  קובץ  בספר 

דברי  סברא  בהאי  לתלות  אין  ולהכי   ,)436

כמ"ש  לומר  יש  הכי  ובלאו  עדיף.  ברי  ושמא 

דהיכא  ב(,  אות  ה  סימן  )ח"ב  שיעורים  הקובץ 

אמרינן  לא  לפנינו  אינו  והשני  לפנינו  דהאחד 

אלא  שמא,  כטוען  הווה  לפנינו  שאינו  דכיון 

אנן טענינן ליה דאם היה לפנינו היה טוען ברי. 

בודאי  כטוען שמא, דשמא  הוי  לא  ברי  וספק 

אם  מסופקים  שאנו  הכא  אף  וא"כ  ברי.  אינו 

שייך האי חפץ לאדם אחר שאינו לפנינו טענינן 

ליה אנן. ותו לא הוי ברי נגד שמא. עכ"ד. וא"כ 

אף הכא כשיטען אדם שהבשר שלו מכח טענת 

הכשר  שאוכלים  אנשים  עוד  הכא  דליכא  ברי 

זה, אכתי נימא ליה דאפשר דמעלמא אתי ואבד 

לאדם אחר, ולו טענינן טענת ברי.

קושיא  האי  לתרץ  האחרונים  כתבו   ועוד 
)בדרכי  משה  דרכי  הרב  ומהם  דהפנ"י   

כיון  דבאבידה  שכתב  יט(,  אות  ו  סימן  הקנינים 

העולם,  שאר  כלפי  אף  טענתא  האי  ששייך 

שלו,  זו  דאבידה  ליה  נהימינן  דאם  והיינו 
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זה לשאר העולם. הרי  מימילא לא שייך חפץ 

עדות.  מדין  אלא  טענה,  מדין  אינם  שדבריו 

לאחרים.  הדבר  שייך  שלא  מעיד  דבדבריו 

אלא  עדות,  בדיני  נאמר  לא  ושמא  ברי  ודין 

בבבא  יעקב  והקהילות  עכ"ד.  טענות.  בדיני 

בתרא )סימן ז ד"ה ועוד(, הביא בשם ספר בני ציון 

דהמוצא  בזה  לתרץ  ז"ל  דלובדובה  להגאב"ד 

אינו בעלים, והספק הוא אם הוא של זה התובע 

או של אחרים, והאחרים הא אינם טוענים שמא 

מהי  ידענו  לא  ואידך  לזה  ברי  והווה  בפנינו, 

טענתו, דבכה"ג אינו בדין ברי ושמא. ויש עוד 

להאריך ולקצר אני צריך.

אלא שיש לדון הכא מצד דהוי יאוש שלא   ו( 
מדעת. דכבר כתב המאירי בבא מציעא )דף   

כא ע"א(, אהאי מתניתין דחתיכות של בשר הרי 

אלו שלו. דטעמא דהרי אלו שלו משום שאדם 

עשוי להרגיש בחסרונם מיד. וכ"כ הרא"ש )שם 

סימן ב(, דמחרוזות של דגים וחתיכות של בשר, 

כיון דמידי דמיכל נינהו חשיבי ליה וממשמש 

בהו והוי יאוש מדעת. וע"ע בפלפולא חריפתא 

דיקרי(,  כיון  )שם ד"ה  ובתוס' הרא"ש  ד(,  )שם אות 

ובריטב"א )דף כא ע"ב ד"ה ת"ש לשונות(, וברמב"ן 

)שם(. וע"ע בביאור הגר"א )בחו"מ סימן רסב אות 

כיון ששם לב  ז(. הרי שהיינו טעמא דמתיאש 

לכך,  ליבו  שם  שלא  אפשר  בנ"ד  והנה  לכך. 

שנפלה  ליבו  שם  ולא  מהקניות  שחזר  וכגון 

ואשתו  הזו מאחת השקיות,  לו חתיכת הבשר 

או אחד מאנשי ביתו סידרו הדברים במקומם 

לא  ומעולם  שנעלמה.  חתיכה  בהאי  ידע  ולא 

התיאש ממנה. ואמרינן בגמ' בב"מ )דף כב ע"ב(, 

דביאוש שלא מדעת פליגי אביי ורבא. דלאביי 

והלכתא  יאוש.  הוי  ולרבא  יאוש.  הוי  לא 

 כב.  והנה דבר זה ודאי אסור מצד בל תשחית, דהוה הפסד וביזוי אוכלין בידים. וטעמם ונימוקם עימם 
דלא חפצים לתת הכשר זה לאחר כדי שלא "להכשילו". ועוד דלא חפצים שיתפרסם הדבר שנותנים את מה 
שנתנו להם. דכשיוודע הדבר ימנעו אגודות הצדקה מליתן להם. ולהכי מעדיפים הם לעשות כדבר הרע הזה. 
ע"כ דברי היצר הרע. ועל טענות אלו כל בר דעת יבין שאין בהם ממש, דכל שיש הכשר ראוי ואין הבשר טרף 

שרי ליתנו למי שסומך על הכשר זה. ועל הסיבה השנייה אין ראוי להשיב עליה ופשוט.  

הרמב"ם  וכ"פ  יאוש.  הוי  דלא  דאביי  כוותיה 

)בפי"ד מהל' אבידה הל' ה(, והטוש"ע )חו"מ סימן רסב 

סעיף ג(. הרי שלכאורה יש לחוש דלמא מעולם 

לא התיאש.

ר'  הגדול  הגאון  עם  ושיח  בשיג  בזה   ובאתי 
גדעון בן משה שליט"א ואמר לי האי   

טענתא, והוסיף שמכוח טענה זו יש להסתפק. 

ומ"מ העולם מתירים. ומותר לו לאכול הבשר 

הדין.  משורת  לפנים  למיעבד  שחפץ  לא  אם 

דלא  חששא  דאיכא  אף  דעל  ונראה  עכ"ד. 

יתגלה שנפלה חתיכת הבשר ויהיה יאוש שלא 

שאשתו  דאפשר  הוא.  בודאי  לא  מ"מ  מדעת 

האי  ימצאו  וכשלא  קנה,  מה  יודעים  וב"ב 

חתיכה זו ישאלוהו וכשלא ימצא יתיאש.

 ז( והנה יש לי לצרף בנ"ד מה שבררתי מאנשי 
אדם  ומקבל  דפעמים  שם.  הגרים  הבניין   

ועופות  בשר  וחסד  צדקה  מאגודות  משלוח 

הם  וזורקים  זה  הכשר  אוכל  ולא  וכדומה, 

בבנין  דנמצא  הכא  ולהכי  המשלוח  כב.  לאותו 

שפיר  הכשר  האי  אוכלים  לא  דרובו  דנראה 

שיקחנו  כדי  הבשר  זרקו  שמא  למיחש  איכא 

נפילה  בדרך  נראה  שהיה  אף  ]ועל  אחר  אדם 

אפשר שהניחו כן בכונה כדי שיקחו בשר זה[. 

ולהכי  בעלמא.  כסניף  לאצטרופי  חזי  ומ"מ 

וכמ"ש  שלו  אלו  הרי  דהמוצא  לדינא  נראה 

והנלענ"ד כתבתי.

שיהא  שייך  אי  לברר  אתי  מקום  יש  וכאן   ח( 
אף  על  והיינו  הבשר  בחתיכת  עין  טביעת   

דליכא שום סימן. והנ"מ בזה דלצורבא מרבנן 

מיהא יהא בעי לאהדורי. וכדאיתא בבא מציעא 



ישבת סביסי בחתימת בשן ביכנו קד

)פי"ד  החזקה  בידו  הרמב"ם  וכ"פ  ע"ב(,  כג  )דף 

סימן  )פ"א  בב"מ  והרא"ש  יב-יג(,  הל'  אבידה  מהל' 

ואי יש  )חו"מ סימן רסב סעיף כא(,  מה(, והטוש"ע 

בה טביעות העין יהא חייב אף להכריז עליה. 

דאי  )שם(.  והטוש"ע  )שם(,  הרמב"ם  וכמ"ש 

מרבנן  לצורבא  ואבד  עין  טביעות  ביה  שייך 

האבידה  לו  שיחזירו  דיודע  מתיאש  אינו  הוא 

בטביעות עין.

 ]ובספר שדי חמד )ח"ג מערכת ט כלל מ ערך טביעות 
)סימן  יהודה  בן  דבשו"ת  הביא  עין(,   

ז(, עלה ונסתפ'ק, אי מה שכתב מרן דמהדרינן 

בדבר  דווקא  עינא,  בטביעות  מרבנן  לצורבא 

מ"מ,  סימן  בו  יודע  שאינו  אף  סימן  בו  שיש 

ע"י שיש בדבר סימן האדם יש לו בו טביעות 

עין, או נימא דטביעות עין שייך גם בדבר שאין 

בו סימן כלל. והעלה דבדברים ששבעתן העין 

ובדברים שלא  בו סימן כלל מהני.  אין  אפילו 

שבעתן העין תלי בפלוגתא דרבוותא עיי"ש[.

ד"ה  ע"א  כד  )דף  בב"מ  התוס'  כתבו  כבר   והנה 
אין  במשנה  המנויין  דהדברים  ומודה(,   

דרכם להיות בהם טביעות העין, ובכלל זה אף 

במתניתין.  התם  וכדאיתא  בשר,  של  חתיכות 

וכ"כ הר"י מלוניל הובא בשמ"ק )שם דף כג ע"ב 

יהונתן(, דדוקא בטלית ובשאר  וכן פירש ה"ר  ד"ה 

עינא,  טביעות  בהם  להיות  הוא  שדרך  כלים 

אבל בפירות ושאר דברים הנזכרים, שאין דרך 

נצריכם להכריז  לא  עינא  להיות בהם טביעות 

מרבנן,  דצורבא  עינא  טביעות  משום  עליהם 

דדבר שא"א הוא. עיי"ש. וכ"כ הרמב"ן )שם דף 

כג ע"ב ד"ה ולא צריכא(. וכ"כ האור זרוע )ב"מ סי' 

עמ'  ע"א  כא  )דף  שם  במשנה  המאירי  וכ"כ  סג(, 

המפרשים  גדולי  בשם  נרדמים(,  מקיצי  הוצאת   80

)הראב"ד(, ועוד.

ע"ד  ע"א(,  כא  דף  )במשנה  המאירי  הקשה   וכבר 
של  בחתיכות  דאין  שכתב,  הראב"ד,   

בשר טביעות עינא. וז"ל, ואני תמה בה חתיכות 

בהם  יש  והיתר  איסור  לענין  אף  מיהא  בשר 

גיד הנשה  עינא, כמו שביארנו בפרק  טביעות 

עיי"ש. ]וע"ע במ"ש לקמן דף כג ע"ב[. וע"ע 

למ"ש הנמ"י בבא מציעא )דף יב ע"ב מדפי הרי"ף 

ד"ה קים ליה בגויה(. אתה הראת לדעת דלא סב"ל 

להמאירי דאין בחתיכות של בשר טביעות עין 

והווה פלוגתת הראשונים.

 והנה איתא בחולין )דף צה ע"ב(, דהתירו לאכול 
הבשר אף שנתעלם מן העין אי איכא לו   

טביעות עינא בגויה. עי"ש. הרי ששיך שתהיה 

כבר  אמנם  המאירי.  וכמ"ש  בה.  עין  טביעת 

ולא(,  ד"ה  ע"א  צו  )דף  בחולין  התוספות  כתבו 

עינא  טביעות  דמהני  בב"מ  דאמרינן  דהאי 

גמור,  עין  בטביעות  רק  הוי  מרבנן  לצורבא 

העין  מן  שנתעלם  בשר  גבי  בחולין  משא"כ 

דסגי בטביעות עין כל דהו ע"כ. והדבר פשוט 

וקפואה  ארוזה  שהיא  בשר  חתיכת  דבסתם 

החתיכות  דכל  העין.  טביעות  בה  שאין  ודאי 

שבאותו הסוג שוות. זיל חזי כמה אינשי איכא 

להכיר  שיוכלו  מרבנן,  צורבא  ואפילו  בשוקא 

שאפשר  כך  קנו.  שהם  הבשר  לחתיכת  היום 

עינא  טביעות  דאיכא  דסב"ל  הראשונים  דאף 

בחתיכת בשר, ה"מ בזמנם שהיה האדם מכיר 

את החתיכה שקנה, אך כשקונה לחתיכת הבשר 

עינא,  טביעות  בזה  שייך  לא  ארוזה,  כשהיא 

ופשוט. וגם הלום ראיתי אחרי רואי דהכי נראה 

עמרם  לר'  שערים  בית  בשו"ת  ממ"ש  עולה 

דאין  קטז(,  סימן  דעה  יורה  )חלק  מהנגריה  בלום 

טביעות עין בחתיכת בשר לחודה, עי"ש. וע"ע 

עוד  ויש  קסז(.  סימן  )ח"א  יעקב  שבות  בשו"ת 

להאריך אך לקצר אני צריך והנלענ"ד כתבתי.

הבשר  חתיכת  דהאי  האמור:  מכל   המורם 
היא  הרי  שנמצאה,  וקפואה  הארוזה   

של מוצאה. ואין לחוש בה כלל לטביעות עינא. 

ויאכלו ענוים וישבעו. אם לא שרוצה להשיבה 

לפנים משורת הדין תע"ב טוב. וצוי"מ, וימ"נ. 

אמן ואמן. 
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות אבידה ומציאה סימן רסג סעיף א

מצא שק או קופה, אם היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול 
כלים אלו בידו, אינו חייב ליטפל בהם. ואומד דעתו, אילו היו שלו 
אם היה מחזירן לעצמו, כך חייב להחזיר של חברו; ואם לא היה 
מוחל על כבודו אפילו היו שלו, כך בשל חבירו אינו חייב להחזיר.

אדר התשע"ט

מצות עזוב תעזוב עימו כשהבעלים זקן ואינה לפי כבודו
של  כבודו  אם   / גדרם   - חולה  או  זקן  היה  אם   / עימו"  תעזוב  "עזוב  בדין  פטור 
תלמיד חכם לחמר או לרכב על חמור / זקן או חולה מטבע לשון המשנה / אם אדם 
בעשיית  איסורו  הציבור,  על  המתמנה  פרנס   / תורתו  כבוד  על  בשלו  למחול  יכול 
מלאכה בפני ג' / גדר פרנס הנ"ל / היאך הלל רץ לפני עני בן טובים / האם עשה זאת 
ואינה לפי כבודו בשאר מצות בן אדם לחברו  זקן  / דין  הלל כשהיה נשיא ישראל 
/ ביאור בהנהגת  יהודה בר אילעי שהיה רוקד לפני הכלה עם הדס  / במעשה דר' 
החסידים ואנשי מעשה שהיו מרקדים בשמחת בית השואבה באבוקות של אור / 

לימוד מסתימת דברי הראשונים / מסקנא דדינא

 שאלה

עמדתי ואתבונן היכא שהבעלים הוא זקן ואינו לפי כבודו לפרוק ולטעון משאו )עיין שו"ע חו"מ סימן 
רסג סעיף א(, אם יכול לומר ולחייב אחר שאינו זקן, שיפרוק ויטעון לבדו? וזה החלי בעזרת צורי 

וגואלי.

 תשובה

משנה  ב  )פרק  מציעא  בבבא  במשנה  איתא   א( 
י(, הלך וישב לו ואמר הואיל ועליך מצוה   

אם רצונך לפרוק פרוק, פטור, שנאמר "עמו" 

)שמות כג, ה(. אם היה זקן או חולה, חייב.

וז"ל,  המשניות  בפירוש  הרמב"ם   ופירש 
זקן או חולה, מוסב על בעל  שאמרו   

שהוא  בו  הפוגע  כלומר  חייב,  ואמרו  המשא. 

בעל  יתחייב  ולא  לבדו  המשא  לפרוק  חייב 

בגופו.  חלש  שהוא  מפני  עמו  לפרוק  המשא 

שמה  המבואר  ומן  וז"ל,  המאירי  וכ"כ  ע"כ. 

המשא,  לבעל  שב  הוא  חולה  או  זקן  שאמרו 

חייב  בו  הפוגע  כי  ר"ל  חייב,  שאמר  ומה 

לבעל  יטריח  ולא  לבדו  הוא  המשא  שיפרוק 

המשא שיפרוק עמו אם הוא חלש הגוף. עכ"ד. 

וכ"כ הרלב"ג )בשורש ח(, ע"ש.

 ונראה שכן דעת ספר הבתים ספר המצוה )מצוה 
רד(, הובאו דבריו בקובץ שיטות קמאי   

המחמר זקן  )דף לב ע"א( שכתב, ואם היה  ב"מ 

ע"כ.  לבדו.  ולטעון  לפרוק  חייב  חולה,  או 

שלא  הראשונים  שאר  מלשון  שינה  ובכאן 

שהוא  אלא  מחמר,  עצמו  שהבעלים  פירשו 

בעל המשא. ומשמע, דהאי זקן אינו זקן ואינה 
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לפי כבודו, דא"כ היאך מחמר אחר בהמתו, וכי 

כבודו לחמר אחר בהמתו אך אין כבודו לפרוק 

ולטעון, וי"ל.

פחיתות  דאין  לומר  נטויה  הדוחה  יד   ואולם 
ואפילו  בהמתו,  אחר  לחמר  כבוד   

מילי,  בשאר  כבודו  לפי  ואינה  זקן  בגדר  הוא 

מעשה  ע"ב(  יד  )דף  בחגיגה  בגמרא  וכדמצינו 

החמור,  על  רוכב  שהיה  זכאי  בן  יוחנן  ברבן 

והיה מהלך בדרך, ורבי אלעזר בן ערך מחמר 

כבוד.  פחיתות  בזה  שאין  הרי  ע"ש.  אחריו. 

כן  שעשה  התם  דשאני  לומר  שאפשר  והגם 

לכבוד רבו רבי יוחנן, לא מסתבר שיתכבד רבי 

יוחנן בבזיון תלמידו. ופשוט.

כבודו של  דברים אם  אריכות  בזה  וראיתי   ב( 
החמור,  על  לרכוב  או  לחמר  חכם  תלמיד   

ב(  )סימן  מגילה  עמ"ס  צופים  נופת  בספר 

להרה"ג ר' יהודה קוק נר"ו, ושם כתב להוכיח 

מהאי דאיתא במגילה )דף ט ע"ב( דתניא מעשה 

והכניסן  זקנים  עב'  שכינס  המלך  בתלמי 

מלשון  הזקנים  ושינו  וכו',  בתים  בע"ב 

אשתו  את  משה  ויקח  וכתבו  בתורה  הכתוב 

וכו',  אדם"  בני  "נושא  על  וירכיבם  בניו  ואת 

"גמל",  דמשמע  בנ"א,  נושא  וז"ל,  ופירש"י 

או  "סוס"  לו  היה  לא  רבכם  יאמר משה  שלא 

"גמל". עכ"ל.

 והיינו דלכן שינו ממש"כ בתורה "וירכיבם על 
מכובד  זה  דאין  כ(,  ד,  )שמות  החמור"   

לרכב ע"ג החמור כ"א ע"ג סוס או גמל, וכ"ש 

חמור,  על  לרכב  זילותא  הוי  ישראל  למנהיג 

בעיניו  השם  חילול  יהיה  שלא  לו  שינו  ולכן 

במאי דנהג משה רבינו שלא לפי כבודו וכבוד 

אינו  ה"חמור"  על  דלרכב  ומבואר  ישראל. 

מכובד כ"א דרכם של עניים, ורק רכיבת הסוס 

הגבירים  של  ודרכם  מכובד  הוא  הגמל  או 

ע"א(  קנב  )דף  דשבת  וכההיא  וכיו"ב.  והמלכים 

דמאן  צדוקי  לההוא  ב"ק  יהושע  ר'  דא"ל 

דרכיב על סוס הוי מלך, ועל חמור בן חורין, 

ומי שמנעלים ברגליו הוי 'בר איניש' וכו' ע"ש, 

דוקא  רוכבים  היו  העם  דנכבדי  כנ"ל  ומבואר 

על סוס ולא על חמור.

 אולם מאידך מצינו בכל הש"ס דהרבה תנאים 
וכדאיתא  חמור,  ע"ג  רכבו  ואמוראים   

בברכות )דף לג ע"ב( דר' זירא הוה רכיב חמרא 

בש"ס  מקורות  י"ב  שהביא  ]וע"ש  וכו'. 

וחלק  חמור,  על  רכבו  ואמוראים  שתנאים 

ממקורותיו אין בהם הכרח דוק ותשכח[, וא"כ 

לכבודם  שלא  כן  נהגו  טעמא  מאי  לעיין  יש 

גמל  או  סוס  גבי  על  רכבו  ולא  תורתם  וכבוד 

כנאה לכבוד התורה. ע"ש דבריו. ויש להוסיף 

שלמרות  מצינו  אבינו  אברהם  אצל  שגם  עוד 

על  רכב  ו(  כג,  )בראשית  "נשיא אלהים"  שנקרא 

חמורו, ואף פרק וטען אותו וכדכתיב "וישכם 

)בראשית  חמורו"  את  ויחבוש  בבוקר  אברהם 

עליו  שדרשו  במה  נכלל  שזה  ואפשר  ג(.  כב, 

חז"ל במדרש )בראשית רבה וילנא פרשת וירא פרשה 

נה( דאהבת ה' שבו קילקלה את השורה. ע"ש. 

]והעיר ידידי הרב שלמה בר כוכבא נר"ו דיש 

אולי להוסיף, שאף בלעם רכב על אתון אע"פ 

י"ל כדחית  וגם בזה  שהיה אדם מכובד מאד. 

אך  וכו'.  מקלקלת  דשנאה  גיסא  לאידך  כת"ר 

באמת משמע שתמיד רכב עליה ולא רק לקלל 

את ישראל. גם אחיתופל רכב על חמור )שמואל 

מלכים  )עיין  כן  מצינו  בנביאים  ואף  כג(,  יז,  ב, 

מלך  הכל,  ועל  שם.  הנורא  במעשה  יג(  יג,  א, 

המשיח עני ורוכב על חמור, וזה ודאי י"ל.[

דעת  דדעת  לנ"ד,  ונשובה  ראש  נתנה   ג( 
הראשונים, שהחסרון הוא בחולשת הגוף   

גופו,  עימו מחולשת  לסייע  בפועל  יכול  שלא 

והוי זקן דומיא דחולה ששניהם חלושי הגוף. 

פטור  הוה  גונא  בכהאי  דדוקא  אפשר  ומעתה 

לבעלים שלא יסייע עימו, אך היכא שהבעלים 

הפריקה  למלאכת  ראוי  ולא  חכם  תלמיד  הוא 

לא  ואם  בזה,  יפטר  שלא  אפשר  והטעינה, 
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מסייע הבעלים עם הבא לפרוק ולטעון עימו, 

לא חייב לסייע בעדו.

 ואולם מצאתי בחפיש'ה להגאון בעל התפארת 
פז( שכתב לפרש דברי  )יכין אות  ישראל   

היינו תלמיד  דזקן  חולה,  או  זקן  היה  המשנה 

חכם. עכ"ד. ומדבריו יוצא, דאם הבעלים הוא 

בגדר של זקן ואינה לפי כבודו, מחוייב הרואהו 

לקיים מצות פריקה וטעינה לבדו.

בעוד  כן  לפרש  הכריחו  מה  ידעתי   ולא 
זכרו  ולא  כן  פירשו  לא  שהראשונים   

תרתי  דהני  ליה  דקשיא  ואי משום  זה.  מעניין 

זקן או חולה למה לי, דתרויהו חלושי כח, ועל 

כן פירש דעל כרחך דזקן דהכא לא תשוש כח 

אלא שקנה חכמה. זה אינו, חדא, דהראשונים 

לא פירשו כן, ועוד דהא מצאנו בכמה דוכתין 

בש"ס שנקטו בלשונם זקן או חולה והתם לא 

עיין  זה שקנה חכמה,  היינו  דזקן  לפרש  שייך 

ע"ב(  מב  )דף  וביבמות  ע"א(,  מז  )דף  בעירובין 

ע"א(  קי  )דף  קמא  ובבא  ע"ב(  ס  )דף  ובכתובות 

מטבע  היינו  חולה  או  דזקן  כרחך  ועל  ועוד, 

הלשון של המשנה. ודו"ק. 

להגר"י  חזיתי  בקודש  כן  בזה  ובהיותי   ד( 
נט(  סימן  ב  )חלק  יצחק  פרי  בשו"ת  בלאזר   

מוהר"א  להגאון  אליהו  יד  שבספר  שהביא 

וז"ל,  בזה  נסתפק  קטו(  )בסימן  זצ"ל  מקאליש 

חמורו  שרבץ  כבודו  לפי  ואינו  בזקן  לי  ספק 

לפרוק  מצוה  עליך  לחבירו  ואמר  משאו  תחת 

המיעוט  שייך  בזה  גם  אם  זקן,  שאינך  פרוק 

שאינו  חולה  או  לזקן  דמי  דלא  דוקא,  דעמו 

באפשרי לסייעו מחמת חלישותו ותשות כחו, 

כת"ח  להתנהג  יכול  אינך  לומר  הלה  דיכול 

משאו  דוקא  דאולי  עלי,  שלך  המשא  ולהטיל 

פורק  היה  לא  אם  התורה  פטרתו  חבירו  של 

ואינו  זקן  בשל  חבירו  לחייב  משא"כ  בשלו, 

דוקא  הוא  המצוה  עיקר  דהא  לא,  כבודו  לפי 

עמו, עכ"ל.

שמצא הדבר מפורש בשיטה מקובצת   ומביא 
שאמרו  במה  בעליו(  אין  ד"ה  ע"א  לא  )דף   

בגמרא "עזוב תעזוב עמו" )שמות כג, ה(, אין לי 

אלא בעליו עמו, שאין בעליו עמו מנין? ת"ל 

בשם  שם  וכתב  מקום.  מכל  תעזוב"  "עזוב 

מתעזוב  דלשתוק  להקשות  ואין  וז"ל,  גליון 

לו,  וישב  הלך  דמיעט  דהשתא  די"ל  ומעמו, 

אפילו ישב לו מחמת שאינו לפי כבודו. ע"כ. 

בא  כשלא  לבעלים  מלסייע  שהפטור  הרי 

ומסייע עימו הוא אפילו כשהבעלים הם בגדר 

זקן ואינה לפי כבודו. ומוסיף דכל שכן אם האי 

זקן אינו זקן שקנה חכמת התורה אלא סתם זקן 

אבידה  מהלכות  )פי"א  הרמב"ם  וכמ"ש  מכובד, 

הי"ג( בגדר זקן ואינה לפי כבודו דזהו לאו דוקא 

חכם בתורה רק אפילו זקן מכובד שאין דרכו 

מלפרוק  הפוגע  שפטור  דבודאי  פטור,  ליטול 

זקן  שהוא  בכך  דמה  עימו,  לסייע  בא  לא  אם 

כבודו  בשביל  וכי  ליטול,  דרכו  שאין  מכובד 

מחויב הפוגע לטפל בו, דמה לו בזה, וזה ברור. 

ואפילו אם הוא חכם בתורה, לפמ"ש הרמב"ם 

שבישראל  נשיא  אף  הדין  משורת  דלפנים 

כבודו,  על  למחול  יכול  חכם  דגם  הרי  פורק, 

מחול,  כבודו  כבודו  על  שמחל  דהרב  ומשום 

לדעת  ואולם  ע"א(.  לב  )דף  בקידושין  וכדאיתא 

להחזיר  דדרכו  בבעיא  כא(  סימן  )בב"מ  הרא"ש 

בשדה ואין דרכו להחזיר בעיר, דכיון שפטרה 

התורה זקן ואינה לפי כבודו איסורא הוא לגבי 

שאין  במקום  התורה  בכבוד  שמזלזל  דידיה 

חייב, ולשיטתו זקן ואינה לפי כבודו הכי נמי 

דאסור לו לפרוק משום שמזלזל בכבוד התורה. 

לפרוק  מה"ת  לו  דאסור  כיון  לספק  יש  ובזה 

אפשר דהוי כחולה או זקן שאינו יכול לפרוק 

יכול  אינו  הא  ה"נ  סיוע  ע"י  אף  כלל  בעצמו 

ואינה  לזקן  איסור  דאין  דכיון  ומסיק  לפרוק, 

בכבודו,  לזלזל  שרי  דידיה  לגביה  כבודו  לפי 

תורתו  כבוד  על  למחול  יכול  בשלו  אדם  דכל 

ומש"כ  בזה,  איסורא  וליכא  ממונו  בשביל 

לפי  ואינו  זקן  התורה  דפטרה  דכיון  הרא"ש 
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כבודו איסור הוא לגביה שמזלזל בכבוד תורתו 

חבירו  בשל  רק  היינו  חייב,  שאינו  במקום 

במקום שאינו חייב, אבל בשלו בשביל עצמו 

כבודו.  לפי  שאינו  אף  ולטעון  לפרוק  מותר 

הבעלים  אם  הספק,  לענין  נמצא  לדינא  ולכך 

הוא זקן ואינו לפי כבודו ויכול בעצמו לפרוק 

יוכל בעצמו אם חייב הפוגע  ולטעון או שלא 

לפרוק ולטעון לבדו, אין ענין כלל לספק, כיון 

מ"מ  ולטעון,  לפרוק  דרכו  שאין  אף  שבאמת 

הלא אם ירצה מותר לו לפרוק ולטעון בעצמו 

או לסייעו ואין שום דבר מעכבו, ומהכי תיתי 

על  לחוס  פריקה  במצות  מחוייב  שאחר  נימא 

זקן  הכתוב  שפטר  בשביל  וכי  חבירו,  כבוד 

מכאן  נלמד  פריקה,  ממצות  כבודו  לפי  ואינו 

שהבעלים  בשביל  לפרוק  האחר  את  לחייב 

ופשוט דלא דמי  כבודו?!  לפי  ואינו  זקן  הוא 

יוכל במציאות לפרוק,  וזקן שלא  כלל לחולה 

לעשות  לו  מותר  וגם  לו  שאפשר  זה  משא"כ 

בשביל עצמו כנ"ל, וזה ברור. עכת"ד.

 ה( והנה במה שכתב הרב פרי יצחק דכל אדם 
בשלו יכול למחול על כבוד תורתו בשביל   

לזה  ראיה  הביא  בזה,  איסורא  וליכא  ממונו 

ממה שאמרו בגמרא בבבא מציעא )דף ל ע"ב(, 

אמר רבא: כל שבשלו מחזיר בשל חבירו נמי 

חבירו  בשל  וטוען  פורק  שבשלו  וכל  מחזיר, 

נמי פורק וטוען. ואי בשלו עביד איסורא, נהי 

דהוא לעצמו עושה איסור ומזלזל כבוד תורתו, 

בעד  איסור  לעשות  מחויב  שיהא  אפשר  איך 

ועוד  חבירו,  בשל  תורתו  כבוד  לזלזל  אחרים 

אי נימא דבשלו עביד איסורא מנ"ל לרבא זה 

הכלל, ובע"כ צ"ל דכל אדם בשלו יכול למחול 

איסורא  וליכא  ממונו  תורתו בשביל  כבוד  על 

דבריו,  על  אעיר'ה  אבא  ואמרתי  עכ"ד.  בזה. 

דאי משום הא לא אריא, דאפשר דלגביה דידיה 

איכא איסורא, ומ"מ לגבי אחריני ליכא איסורא 

כשעושה כן לכבוד המצוה. גם מ"ש דאי נימא 

הכלל,  זה  לרבא  מנ"ל  איסורא  עביד  דבשלו 

אפשר לומר בפשטות דכיון שלא חס על כבוד 

יתכן  לא  איסורא,  הגם שעביד  בממונו,  עצמו 

קרא  דהא  אחרים,  ממון  להשיב  פטור  שיהיה 

קאמר "ואהבת לרעך כמוך" )ויקרא יט, יח(, ואם 

בגלל ממונו לא חס על כבודו כל שכן שבשביל 

ואפילו  כבודו,  על  לו לחוס  אין  מצות התורה 

אי עביד איסורא הא קיימא לן דעשה דוחה לא 

תעשה, וכדאיתא ביבמות )דף ד ע"ב(, ולא יהיה 

בכלל הפטור דזקן ואינה לפי כבודו, כיון שעל 

כבוד עצמו לא חס. וי"ל.

ואמנם נראה היה להביא ראיה לדברי הרב   ו( 
לזקן  גם  מותרת  עצמו  דמלאכת  יצחק  פרי   

ואינה לפי כבודו, ממה שאמרו בגמרא בקידושין 

)דף ע ע"א( אמר רב הונא בר אידי אמר שמואל, 

אסור  הצבור  על  פרנס  אדם  שנתמנה  כיון 

הרמב"ם  וכ"פ  שלשה.  בפני  מלאכה  בעשיית 

)פרק כה מהלכות סנהדרין הלכה ד(, ובטוש"ע )חו"מ 

תלמיד  כלל  בדרך  הוא  ופרנס  ד(.  סעיף  ח  סימן 

ע"א(,  קיד  )דף  בשבת  חז"ל  שאמרו  וכמו  חכם, 

שממנין  חכם  תלמיד  איזהו  יוחנן,  רבי  אמר 

אותו פרנס על הציבור, זה ששואלין אותו דבר 

הלכה בכל מקום ואומר ואפילו במסכת כלה. 

ע"ש. וכן מבואר במהרש"ל ביש"ש בקדושין 

)פ"ד אות ד( שהביאו הגאון חיד"א בברכי יוסף 

)שם אות ט(, דהא דקאמר דפרנס אסור בעשיית 

מנהיגי  דהיינו  שלנו  פרנסים  לאו  מלאכה, 

הקהלה, אלא ת"ח שהוא דיין לרבים לדון את 

)ח"ד,  פעלים  רב  בשו"ת  וע"ע  ע"ש.  הצבור. 

להוסיף  הוצרכו  מה  מפני  כן  ואם  כו(.  סי'  יו"ד 

עוד איסור שמשעה שנתמנה פרנס על הציבור 

אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה, תיפוק ליה 

לפרנס  התמנותו  ללא  וגם  חכם,  תלמיד  דהוא 

יהיה אסור בעשיית מלאכה משום שמבזה את 

תורתו. ועל כרחך שמלאכת עצמו מותרת הגם 

שהוא תלמיד חכם ואין בזה פחיתות כבוד ]וכן 

בעל  זצ"ל  קניבסקי  הגרי"י  של  דרכו  היתה 

הקהלות יעקב, לתקן בעצמו כל דבר שהצריך 

עליהם  חביב  ממונם  דצדיקים  בביתו,  תיקון 

בראשית  זוטרתא  בפסיקתא  כמבואר  מגופם, 
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)פרשת וישלח פרק לב( ע"ש[, ולכך הצריכו חז"ל 

לומר דלאחר שהתמנה פרנס על הציבור אסור 

בעשיית מלאכה ואפילו מלאכתו בפני שלשה. 

ויש לדחות. וע"ע בזה בשו"ת מנחת יצחק )ח"ד 

סימן עח אות ז(.

נוטה  הדעת  דשורת  נראה  הדיברות  ולכל   ז( 
כדברי הרב פרי יצחק, דכל אדם בשלו יכול   

ועלה  ממונו.  בשביל  תורתו  כבוד  על  למחול 

שיש  מה  דבריו,  לפי  לישב  לפני  במחשבה 

)דף סז  להקשות אהא דאיתא בגמרא בכתובות 

ע"ב(, אמרו עליו על הלל הזקן, שלקח לעני בן 

טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, 

פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו, ורץ לפניו 

היאך  יוקשה  ולכאורה  ע"כ.  מילין.  שלשה 

בשביל  תורתו  כבוד  ביזה  ישראל  נשיא  הלל 

אותו עני בן טובים. ואולם ע"פ דברי הרב פרי 

יצחק ניחא, דשיער הלל בעצמו שלצורך עצמו 

או ממונו היה רץ ג' מילין וליכא איסורא בזה 

וממילא  ממונו.  או  עצמו  לצורך  כן  כשעושה 

הדרינן לכלל דכל שבשלו מחזיר בשל חבירו 

נמי מחזיר, וה"ה לגבי הריצה לפני אותו העני, 

אבידה  דהשבת  כבודו  לפי  ואינה  זקן  דמדין 

הרמב"ן  וכמ"ש  כולה,  התורה  לכל  ילפינן 

בב"מ )סופ"ב(   כג. ודון מיניה ואוקי באתרין.

זו  קושיא  על  שעמדו  חזיתי  בקודש   וכן 
המפרשים, היאך הלל נשיא ישראל ביזה   

הובאה  יעב"ץ,  להגאון  וראיתי  בזה.  עצמו 

)ליקוטי  תשובתו בשו"ת חכם צבי לרבי אבה'ו 

היה  שאם  דפשיטא  שכתב,  קיב(  סימן  תשובות 

 כג.  כן הביא משמו בספר קובץ שיעורים בכתובות )סימן רכו(. ולא מצאתי דברים מפורשים ברמב"ן שם. 
ואולם בתורת האדם )שער הסוף - ענין הקריעה( כתב, דבמלתא דאית בה זילותא לצורבא מרבנן לית ליה למעבד 
לכבוד אביו, דתניא )ב"מ דף ל ע"א( "והתעלמת" - פעמים שאתה מתעלם, הא כיצד זקן ואינה לפי כבודו וכו'. 
ע"כ. והכי מוכח עוד ממה שהקשו הראשונים הובאו בשיטה מקובצת )שם(, אהאי דאיתא בנדרים )דף לט ע"ב( 
דביקור חולים אפילו גדול אצל קטן. והלא גבי השבת אבדה פטרה תורה זקן ואינה לפי כבודו ואמאי הכא 
חייב, ומשני דשאני ביקור חולים כיון דמצינו בהקדוש ברוך הוא שביקר אברהם. ע"כ. אתה הראת לדעת 

שגם לגביה שאר מצות דבן אדם לחברו ילפינן לה. וע"ע בשלמי נדרים )שם ד"ה תניא(. 

נשיא ישראל לא היה רשאי לנהוג קלות ראש 

בעצמו כל כך אף על פי שהיה מופלג בענוה. 

וגם אלמלי שהיה נשיא לא יבצר ממנו למצוא 

עבדים רבים רצים בשליחותו, אלא ע"כ עדיין 

לא היה במעלת הנשיאות, וידוע שאז היה עני 

שנשתכר בטרפעיק בכל יום )ראה יומא לה ע"ב(. 

עכ"ד. וכיוצא בזה כתב הגרי"ח סופר שליט"א 

מדיליה בקובץ בית הלל )א, תשנ"ט כח – לד( ולא 

ואולם בפסקי  הנ"ל.  היעב"ץ  זכר ש'ר מדברי 

כתב, אמרו  י(  אות  ו  )פרק  כתובות  ריא"ז מסכת 

עליו על הלל הזקן שהיה נשיא ישראל שלקח 

לרוץ  ועבד  עליו  לרכב  סוס  טובים  בן  לעני 

לפניו  לרוץ  עבד  מצא  לא  אחת  פעם  לפניו, 

ורץ לפניו שלשה מילין. ע"כ. ומשמע מדבריו 

]ואין  ישראל  נשיא  כשהיה  זה  מעשה  שהיה 

נר"ו  סופר  הגרי"ח  ליישב  כמ"ש  בזה  לומר 

דהוה  "הזקן"  הלל  תואר  גבי  הנ"ל  בתשובה 

על שם סופו, דבשלמא על תואר הזקן שנקטו 

בגמרא אפשר לומר כן, מה גם שאפשר שמה 

שאמרו בגמרא הלל הזקן להודיענו באיזה הלל 

מאוחרת  בתקופה  הלל  עוד  היה  ]שכן  מדובר 

יותר, עיין בשו"ת תשב"ץ חלק א סימן קלו[, 

נשיא  שהיה  הריא"ז  בפסקי  שהוסיף  מה  אך 

ישראל מאי אתא לאשמועינן אם לא להודיענו 

שלמרות שהיה נשיא עשה כן. ודו"ק[.

 שו"ר שכבר עמדו על קושיא זו בהנהגת הלל 
ומהם  ובתראי,  קדמאי  מרבוותא  כמה   

הרב חיד"א בפתח עינים בכתובות )שם אות כה(, 

ובקובץ  )שם(,  בכתובות  העין  מראית  ובספרו 

והגר"ח  רכו(,  אות  )שם  בכתובות  שיעורים 



כוות ןמוב תןמוב ןיכו משיבןלים מק  וסיני לחי מבוסו קי

דף  כט  מאמר  )תשל"ב  מוסר  בשיחות  שמואלביץ 

קד(, ע"ש הדברים.

 ח( ובדרך זה יבואר נמי מ"ש בגמרא בכתובות 
בר  יהודה  רבי  על  עליו  אמרו  ע"א(  יז  )דף   

לפני  ומרקד  נוטל בד של הדס  אילעאי שהיה 

הכלה ואומר כלה נאה וחסודה. רב שמואל בר 

רב יצחק מרקד אתלת, א"ר זירא קא מכסיף לן 

סבא. כי נח נפשיה איפסיק עמודא דנורא בין 

דידיה לכולי עלמא, וגמירי דלא אפסיק עמודא 

דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא. ע"כ. 

דהלכתא  משמע  דנורא  עמודא  ומדאפסיק 

בכתובות  שיעורים  קובץ  בספר  וכ"כ  כותיה. 

ניחא,  יצחק  הפרי  ולדברי  ע"ש.  מז(  אות  )שם 

לצורך  כן  עושה  שהיה  בעצמו  ששיער  דכיון 

ובני ביתו,  וכגון לרקוד בשמחת עצמו  עצמו, 

לצורך  כן  כשעושה  חשש  שום  בזה  אין  תו 

בגמרא  דאמרינן  האי  גם  אחרים.  לשם  מצוה 

מעשה  ואנשי  שחסידים  ע"א(,  נא  )דף  בסוכה 

באבוקות  השואבה  בית  בשמחת  מרקדים  היו 

מעלה  כלפי  אותן  וזורקין  שבידיהן,  אור  של 

ומקבלין אותן, ויש בקיאין לעשות כן בארבע 

או בשמונה אבוקות, וזורק זו ומקבל זו )רש"י שם 

בעמוד ב ד"ה באבוקות(, ולכאורה יש בזה פחיתות 

ודו"ק.  ניחא.  יצחק  פרי  הרב  ולדברי  כבוד. 

ב(,  אות  ב  )פרק  בכתובות  שלמה  של  בים  וע"ע 

ובמ"ש  לא(.  אות  מצוה  נר  )פרק  בסוכה  ובשל"ה 

בשו"ת אך טוב לישראל )חלק א סימן כה ענף ב אות 

נופת  בספר  מיניה שהקשה  לעיל  ]גם מ"ש  ד( 

על  והאמוראים  התנאים  רכבו  היאך  צופים 

החמור דהוה בזיון כבוד תורתם בזה, ולדברי 

הרב פרי יצחק ניחא. ודו"ק[.

 ט( ולאחר הודיע אלקים אותנו כל זאת, שורת 
זקן  הוא  שהבעלים  דהיכא  נוטה,  הדעת   

ואינה לפי כבודו לא יכול לומר לאחר שיפרוק 

יצחק,  פרי  הרב  לבאר  וכמ"ש  לבד,  יטען  או 

בשיעורי  זצ"ל  פוברסקי  דוד  ר'  הגאון  וכ"כ 

תלט(  אות  א  עמוד  לב  )דף  מציעא  בבבא  דוד  ר' 

ולא  שסתמו  הראשונים  מסתימת  וכ"נ  ע"ש, 

היכא  לדין  בסתמא  וכתבו  דינא,  בהאי  חילקו 

שהבעלים זקן או חולה, ואדרבא פירשו דאיירי 

בתשושי כח. והלא ידעת אם לא שמעת מ"ש 

לבעל  בתשובה  כא(  )סימן  מאיר  בית  בשו"ת 

הנתיבות, אין דעתי נוחה לחדש דינים, וכאשר 

ללמוד  לי  שנח  בספרי  פעמים  כמה  כתבתי 

דבריו  ושנה  ראשונים.  של  מסתימתן  הרבה 

)חלק א  נשמת אדם  וכ"כ הרב  ועוד.  )סימן תמג( 

כלל ג( משמו, וכמה פעמים כתב לי הגאון בית 

מאיר דיותר יש ללמוד מסתימתן של ראשונים 

מבואר  וכן  ע"כ.  אחרונים.  של  מפירושן 

והובאו  )סימן מט(,  זוננפלד  חיים  תורת  בשו"ת 

זוננפלד  להגרי"ח  ופסקים  בהנהגות  דבריו 

זצ"ל )ביאורים הלכות לולב אות ג(, דבמצוה הנוהגת 

תדיר ראוי ללמוד מסתימתן של ראשונים ]ושם 

והחשיבו  הלולב,  הגבהת  בשיעור  לדון  עלה 

בנידון  כל שכן  כן  ואם  תדיר,  הנוהגת  כמצוה 

דידן, דמצות השבת אבידה שהיא תדירה יותר 

דשייכת בכל השנה[. ושנה דבריו בכמה דוכתין 

ידוע  וכבר  ובסימן קיט כתב,  ]עיין בסימן סז. 

דמסתימתן של ראשונים אנו למדים הרבה[.

 המורם מכל האמור: היכא שהבעלים הוא זקן 
ואינו לפי כבודו לפרוק ולטעון משאו,   

אין יכול לומר ולחייב אחר שאינו זקן שיפרוק 

ויטעון לבדו, כיון שבממונו של אדם אין לחוש 

בממונו  גם  ומ"מ  כבודו.  לפי  ואינה  זקן  לדין 

ב(  אות  ב  )פרק  בכתובות  שלמה  של  בים  כתב 

דיזהר מי שהוא ראש לציבור איך ומה יתנהג, 

שלא יתבזה בעיניהם, ודבריו לא יהיו נשמעים, 

השמים  מן  לטהר  והבא  בהפסדו,  שכרו  ויצא 

וצי"מ  כתבתי.  והנלע"ד  עכ"ד.  ליה.  מסייעין 

וימ"ן. אמן.

סימתי בס"ד עש"ק פרשת צו תשע"ט.



קיאאהבת חיים

שולחן ערוך חושן משפט הלכות נחלות סימן רעו סעיף ו

)הגהות מרדכי סוף  הגה: אין היורשין יורשין דברים שאין בהם ממש 
ב"ב(, או טובת הנאה בעלמא שאינו ממון.

יט כסליו תשפ"ב

ירושה וחזקה בספר תורה שנתרם
 / חזרה  יכול לקחתם  אם  הכנסת  לבית  כלי כסף  נתן   / יפה מקדיש  בעין  המקדיש 
 / / המקדיש ס"ת אם מאבד מצותו  יכול לקחתו חזרה  נתן ס"ת לבית הכנסת אם 
אומדנא בדעת התורם / מי נחשבים כמוחזקים בס"ת / התנה בלשון שיכול להוליכו 
לס"ת לכל מקום שהולך ונפטר – בהערה / עזב את בית הכנסת בגלל מריבה אם יכול 
לקחת הס"ת והכלים שתרם / במחלוקת הפוסקים מי מוחזק אם יכול לטעון קים לי 

/ המנהג בהקדשת ס"ת

 שאלה

ירושלים, באחד שתרם לפני שנים  גדעון בן משה שליט"א אב"ד  נשאלתי ממו"ר הרה"ג רבי 
ס"ת לבית הכנסת ונפטר, ועל הספר לא נכתב אם נתרם או הוקדש, ולא ידועה כוונת התורם. 
ולאחר זמן התגלו בו בעיות והונח בקרן זוית. ועתה יורשיו מבקשים את הספר כדי לתקנו ולקרא 
שחבילי  הגם  עניא  ואנא  תרבני.  וענותו  דינו.  מה  מתנגדים.  והגבאים  שלהם,  הכנסת  בבית  בו 
טרדי'ן הקיפוני, אמרתי אעלה ואבא בהאי דינא, ובעטיו של נח'ץ לא אאריך, ובודאי שיש בזה 

די למו"ר.

 תשובה

 א( מבואר בכמה דוכתין שהמקדיש בעין יפה 
ערכין  )הלכות  ברמב"ם  עיין  מקדיש,  הוא   

וחרמין פרק ד הלכה טו, ועיין עוד בהלכה יז, ושם פרק ו 

הלכה ג(, ובלחם משנה )שם פרק ו הלכה ג(, ובמ"ש 

להעיר ע"ד הלח"מ בכתר המלך על הרמב"ם 

)שם(. ויש בזה אריכות דברים בשו"ת חיים שאל 

)חלק ב סימן לא אות ג(, לא עת האסף. וא"כ היה 

הס"ת  את  התורם  הקדיש  דמסתמא  לומר  צד 

הציבור  לשימוש  אותו  תרם  רק  ולא  לגמרי, 

בתשובת  מתבאר  וכן  בחזקתו.  והשאירו 

של  הקדש  שכלי  שכתב  קסא(  )שורש  מהרי"ק 

כסף שנהגו תמיד להביאם לבית הכנסת בחגים, 

אין הבעלים יכולין להוציאם לחולין ולמוכרם, 

והקהל יכול לתופשם שישארו בחזקת ההקדש 

אחר מיתת המקדיש. עכ"ד. וכ"פ מרן השו"ע 

)או"ח סימן קנג סעיף יח(.

שבתשובה אחרת כתב מהרי"ק )שורש ע(   אלא 
שייך  לא  הכנסת  לבית  שנתנו  דבס"ת   

חזקה, דעשוי מתחילתו על מנת כן שיקראו בו 

וגם דברים  יצא מחזקת הבעלים.  ולא  ברבים, 

אלו פסק מרן השו"ע )שם סעיף כ( וז"ל, יש מי 

שאומר שספר תורה שהוחזק שהיה של אבותיו 

של ראובן, אין הצבור יכולים להחזיק בם. ע"כ. 

עמדו  וכבר  סותרים.  הפסקים  שני  ולכאורה 

המפרשים לבאר הדברים, איש לדרכו פנה.
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סק"ו( שהביא  רנט  סימן  )יו"ד  להש"ך  וראיתי   ב( 
מקראקא  כ"ץ  יוסף  רבי  הגאון  דברי  את   

לחלק  שכתב  נא(  )סימן  יוסף  שארית  בשו"ת 

בין הפסקים, דשאני ס"ת שדרך ומנהג העולם 

ס"ת  כתיבת  שעיקר  הכנסת,  בבית  להניחו 

קדושתו  וגם  בצבור,  בס"ת  לקרות  נועדה 

גדולה ואין ראוי להניחו בכל מקום, ולכן אין 

אין  כסף  כלי  אבל  בעליו,  שהקדישוהו  ראיה 

מנהג להניחם בבהכ"נ אא"כ הקדישום. ע"כ. 

ועיין במאמר מרדכי כרמי )או"ח סימן קנג ס"ק כא(. 

גם הרב אליה רבה )סימן קנג אות לב( כתב לבאר, 

דשאני ס"ת דקאי בקדושתייהו אף כשמוכרם, 

לא  הס"ת  את  היורשים  ימכרו  אם  גם  ולכן 

כלי  שאר  משא"כ  מהקדש,  שהוציאום  נחשב 

איירי שהתנה שלא  דבס"ת  י"ל  ועוד  הקודש. 

יחול עליה בקדושה. עכ"ד. וחילוק גדול יש בין 

תירוצו הראשון לשני, דלפי תירוצו הראשון גם 

בסתמא אמרינן שהס"ת של היורשים, ולתירוץ 

עליה  יחול  שלא  שהתנה  כשיודעים  רק  השני 

קדושת בית הכנסת. ועיין בפמ"ג )שם משב"ז ס"ק 

טו(. והרב משנה ברורה )סימן קנג ס"ק צט( הביא 

העולם  דמנהג  שכתב,  )סקכ"ב(  המג"א  דברי 

לבית  מתחלה  נתנו  אפילו  ס"ת  למכור  היום 

הכנסת לקרות בו, וכיון שנהגו כן הו"ל כאלו 

התנו מתחלה בהדיא שלא תחול קדושת רבים 

עליהן, ולפ"ז נראה דלכו"ע אין להחמיר בזה 

להתנות  טוב  בודאי  לכתחלה  ומ"מ  בדיעבד, 

קמן  הא  עכ"ד.  לחלוטין.  נותנה  שאין  בהדיא 

הוא  יפה  בעין  שהמקדיש  אמרינן  לא  דבס"ת 

הס"ת  נשאר  דמסתמא  אמרינן  אלא  מקדיש, 

בחזקת הבעלים.

 ג( ולך נא ראה להגאון מהרש"ל )סימן טו הוצאת 
יחדיו( בתשובה, שעלה ונסתפ'ק באחד שנתן   

על  והיו  שם,  ועמד  שנים  מכמה  להיכל  ס"ת 

הספר תורה מעילין של הקדש שהן של צבור, 

ולא  בהיכל,  שנים  כמה  המקדיש  בפני  והיתה 

נתתיה  ולא  הוא  שלי  אומר  שהיה  אדם  שמע 

על  נקראת  שהיתה  שהגם  ומסיק,  לחלוטין, 

אין  אם  לעצמו  הס"ת  לקחת  יכול  אינו  שמו 

חשיב  והוא  אקדשה  שהוא  דחזקה  ראיה,  לו 

ק"ו  של  בנו  בן  וק"ו  הראייה.  ועליו  מוציא, 

באים  ועתה  פה,  פוצה  היה  ולא  האב  שמת 

מחזקת  להוציא  שאין  שמא  בטענת  היורשים 

עתק  צדיק  טו(  ס"ק  )שם  והט"ז  עכ"ד.  ודאי. 

שהוא  דנראה  והעיר,  זו,  מהרש"ל  לתשובת 

הקהל  דאין  דס"ל  כאן  הש"ע  פסק  על  חולק 

שידוע  דכיון  מסתבר,  וכן  מוחזקין,  נקראים 

הקהל  יחזיקוהו  היאך  מתחלה  שלו  שהיתה 

מספק להוציא מחזקה שלו שהיתה ודאי שלו. 

עכ"ד. והרב גינת ורדים )חו"מ כלל ג סימן יז ד"ה 

אמנם( העיר ע"ד הט"ז, דדברי מהרש"ל איירי 

ס"ת  המביא  שכל  בעיר  ידוע  מנהג  כשהיה 

ולכן  הקדש,  לשם  מביא  הוא  הכנסת  לבית 

מהרי"ק.  ע"ד  פליג  ולא  כן,  המהרש"ל  כתב 

מג(  סעיף  קנג  סימן  )או"ח  השלחן  ערוך  בספר  גם 

לשו"ע,  מהרש"ל  בין  מחלוקת  שאין  כתב, 

שלא  לברר  עליו  בסתם  הס"ת  נתן  אם  דודאי 

בשם  שדינו  והשו"ע  לציבור,  לחלוטין  מסרו 

לחלוטין,  מסרו  שלא  שידוע  מיירי  מהרי"ק 

לציבור  ידוע שלא מסרו  יש להורות דאם  וכן 

אין להציבור חזקה, וכשאינו ידוע עליו להביא 

ראיה. וע"ע בדברי הערוך השלחן ביו"ד )סימן 

רנט סעיף ט(. וכבר קדמו בחילוק זה הגאון רבי 

יהודה עייאש בספרו מטה יהודה )או"ח סימן קנג 

בנ"ד שלא  כאן  ולפי האמור  ע"ג(.  כט  דף  ג  ס"ק 

יודעים אם הקדיש לגמרי או שרק תרם הספר 

לקריאה בלבד, על היורשים להביא ראיה.

ולומר סברא  לדון  יש בראש  ואולם מקום   ד( 
אחרת, שבודאי הבעלים לא הקדיש לגמרי   

את הספר תורה לבית הכנסת לגמרי, אלא רק 

הספר  יצא  ולא  בו,  שיקראו  הספר  את  תרם 

תורת  בספר  שחידש  מה  ע"פ  והוא  מחזקתו. 

חיים להגאון רבי אברהם חיים שור זצ"ל אב"ד 

סטנוב בחידושיו לסנהדרין )דף כא ע"ב ד"ה ונראה( 
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הקדש,  של  היא  הרי  תורה  ספר  הקדיש  שאם 

ולאו שלו הוא, ושוב אינו יוצא בה ידי חובתו. 

ע"כ. ומרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת 

יביע אומר )ח"ז חיו"ד סימן כה( האריך בזה כדרכו 

והביא דברי הפוסקים מערכה לקראת  בקודש 

שחלקו  אחרונים  שיש  שהגם  וכתב,  מערכה, 

ע"ד, מ"מ עצם דברי התורת חיים אין לדחותם 

ג(,  )אות  אומר  ביביע  ושם  דחיטתא.  בגילא 

צדיק עתק לדברי הגר"ח פלאג'י זצ"ל בשו"ת 

חקקי לב )חיו"ד סימן מח דף פז ע"ג( שכתב, ודבר 

לקיים  כדי  הוא  ס"ת  הכותב  שכל  הוא  פשוט 

לחלוטין  מקדישו  ואינו  ס"ת,  כתיבת  מצות 

)סימן  חיים  בספר  שנית  ידו  והניף  ע"ש.  וכו'. 

הנ"ל  האחרונים  מדברי  שהביא  יד(,  אות  מד 

המצוה  נתבטלה  לציבור  הס"ת  מקדיש  שאם 

ממנו, כיון ששוב אינו שלו. ושוב הביא מ"ש 

הגאון רבי שמואל יהודה קצנלבוגן מוינאציה 

)סימן  יעקב  נחלת  בשו"ת  שהודפסה  בתשובה 

לא  לבהכ"נ  ס"ת  המכניס  דמסתמא  לצדד  יז(, 

יכול  ולכן  לציבור,  לגמרי  להקדישו  נתכוון 

רבי  הגאון  שם  וכ"כ  ממנו.  לגבות  חוב  בעל 

יח(. והסכים עמהם  )סימן  אביגדור צוידאל שם 

מוה"ר יצחק גרשון. וכתב ע"ז הגר"ח פלאג'י, 

מן  הדבר  הכריחו  לא  איך  עליהם  ותמיהני 

הדין, שאם מקדיש הס"ת לגמרי לבהכ"נ אזדא 

הראש"ל  ומרן  ע"כ.  וצ"ע.  מניה.  המצוה  לה 

זצ"ל תפס ע"ד וכתב דלק"מ, שהרי אין הדבר 

ורבים מן האחרונים חולקים על  מוסכם כלל, 

מקדישו  אם  שגם  וס"ל  חיים,  התורת  סברת 

שהרבנים  י"ל  וא"כ  המצוה.  י"ח  יוצא  שפיר 

רק שמסתמא לא  הנ"ל ס"ל באמת כדבריהם, 

הגאון  גם  ושכ"כ  להקדישו.  שנתכוון  אמרינן 

עה(  סו"ס  )ח"ב  דבר  משיב  בשו"ת  הנצי"ב 

מסברא דנפשיה. עכ"ד. ועיין אריכות הדברים 

בזה בשו"ת דברי שלמה שניידר )חלק א סימן כא 

עמוד רנז והלאה(, ובספר הנחמדים מפז על מצות 

זביחי  פנחס  רבי  הרה"ג  לידידנו  ס"ת  כתיבת 

בשו"ת  גם  ובהערה(.  מא  סעיף  א  )סימן  שליט"א 

לדון  יצא  ו(,  אות  פה  )סימן  וידנפלד  נחום  חזון 

הקדישו,  שלא  אומדנא  דאיכא  חדש,  בדבר 

כיון שאסור למכור ס"ת, ומה לי מכרו להדיוט 

עו  )דף  קמא  בבבא  עיין  מכרו לשמים,  לי  ומה 

חזינו  הדיברות  ולכל  ע"ד.  וי"ל  ע"ש.  ע"א(. 

ראינו, דבסתמא אמדינן לדעת התורם, ואמרינן 

לגמרי.  תורה  הספר  את  לתרום  התכוון  שלא 

משה  אגרות  בשו"ת  פיינשטיין  הגר"מ  וכ"כ 

)חאו"ח סימן נב ענף א(, שלאחר שהביא ג"כ פסק 

השו"ע )או"ח סימן קנג סעיף כ( ודברי הט"ז הנ"ל, 

כתב, שהעיקר כמו שפסק השו"ע שאין הס"ת 

יוצא מחזקת היורשים, כי בודאי המכניס ס"ת 

הצבור  שיזכו  כדי  ורק  אך  כוונתו  לבהכ"נ 

מקדישו  שאם  כלל,  הקדישו  ולא  בקריאתו, 

התורת  וכמ"ש  ס"ת  כתיבת  מצות  ביטל  הרי 

חיים, וכי נימא שהוא שוטה כזה שכל כך טרח 

והוציא ממון לקיים מצות עשה של כתיבת ס"ת 

לחלוטין  שימסרנו  במה  בידים  יאבדנה  ועתה 

שאין  ודאי  אלא  הכנסת,  לבית  הקדש  בתורת 

שלא  וכל  בעלמא,  לקריאה  אלא  בזה  כוונתו 

אנן  לחלוטין,  מקדישו  שהוא  בפירוש  אמר 

והרי  בצבור,  לקריאה  אלא  הניחו  שלא  סהדי 

כבר  ואולם  עכ"ד.  ברשותו.  עומד  עודנו  הוא 

הבאנו שבשו"ת יביע אומר הנזכר הביא רבים 

אחרונים שחלקו על חידושו של התורת חיים. 

מידי  אכתי  בנ"ד  ומעתה  בארה.  ומשם  ע"ש, 

ספיקא לא נפקא, דלא ידועה לנו כונת התורם, 

למוחזק,  נחשב  מי  לברר  יש  ספק  ובמקום 

שבכגון דא כלל גדול אמרו רבותינו שהמוציא 

מחבירו עליו הראיה )עיין בבא מציעא דף ב ע"ב(.

המוחזק  נחשב  מי  לדון  נבא  הבא  ומעתה   ה( 
הגבאים.  או  היורשים  אם  דידן,  בנידון   

וראשית יש לדון בכל נותן ספר תורה בסתמא 

היאך דינו אם נחשב כמוחזק, שכן גם היורשים 

והנה מלבד  דינם.  זכו ושווה  מכח אביהם קא 

עוד  האמורים,  והמהרש"ל  המהרי"ק  דברי 

ובתראי,  קדמאי  דרבוותא  פלוגתא  מצאנו 



יןושי וחמקי באחן תוןי שנתןם קיד

דבשו"ת מהר"ם אלשיך )סימן כז( נשאל באחד 

שתרם ס"ת וכעבור כמה שנים היה לו מריבה 

רוצה  טעמו  את  בשנותו  וכעת  הקהל,  עם 

שהקדיש  באומרו  משם,  הס"ת  את  להוציא 

הכנסת  בית  לכל  שיוליכנו  בתנאי  הס"ת  את 

שירצה, והקהל טענו כי זה כמה שנים מוחזקים 

תנאי,  בלא  סתם  שהקדישו  בחזקה  בס"ת 

והשיב, יראה שהדין עם הקהל מכמה טעמים, 

חדא דלאחר שהקדיש את הס"ת הופקע זכותו 

לנותנו  הנאה  טובת  אלא  בו  לו  ואין  ממנו 

דבר  דכל  וקי"ל  שירצה,  הכנסת  בית  לאיזה 

שאין לבעליו בו אלא טובת הנאה זכה הראשון 

שכתבו  כמו  לקבלו  מהראוים  ברשותו  שנכנס 

)דף קט ע"ב ד"ה ומה דבר(,  התוספות בבבא קמא 

וכיון שהס"ת ברשותם, זכו הם מן הסתם, וזה 

דברי,  היו  תנאי  באומרו  מידם  להוציא  שבא 

ועוד,  בפירוש.  כך  שהתנה  ראיה  להביא  עליו 

הא פסק הטור )יו"ד סימן רנח( שהאומר תנו ס"ת 

לבית הכנסת יתנו לבית הכנסת שהוא רגיל בה. 

והטעם הוא דאזלינן בתר אומדן דעת, וא"כ גם 

דעתו  דאומדן  ספק  אין  הס"ת  שהקדיש  בנ"ד 

ומאחר  בו,  שהורגל  הכנסת  לבית  ליתנו  היה 

דזכו בו, לאו כל כמיניה תו להפקיע כח הבית 

הכנסת ההוא באשר ישנה קביעותו עתה, וא"כ 

כיון דמן הסתם הם ודאי זוכים, נמצא שהוא בא 

להוציא ועליו הראיה שהתנה בפירוש. עכ"ד. 

וכבר העיר הרב המו"ל )שם בסוף התשובה הוצאת 

 כד.   ובהיותי בזה חמותי ראיתי בשו"ת מהריט"ץ )הישנות סימן רי( שדן, באחד שתרם ס"ת והתנה שיוכל 
להוליכו לכל מקום שילך, ולאחר פטירתו רוצה בנו ליקח הס"ת למקום שהוא דר, וכתב על זה שתנאי זה 
לא שייך אלא בעודו בחיים שיכול ללכת לצאת ולבא, אבל לאחר מותו בטלה זכותו, דהא לא התנה על מנת 
שתהיה לו זכות ולזרעם ולזרע זרעם עד סוף כל הדורות, וכיון שהתנה שיוכל להוליכו משמע דוקא בעוד יש 
בו הרוח להוליכו רוצה לזכות בו והיתה עמו וקרא בו, אבל אחרי מותו אין לו כלום, הילכך פשיטא ופשיטא 
דאין בעל חוב ולא היורשים לו בו זכות כלל, וזהו פשוט לע"ד. עכ"ד. והנה מכאן אין להביא ראיה שדעת 
מהריט"ץ שהקהל הם המוחזקים, דשאני בנידון דידיה שהתורם התנה שיוכל להוליכו, ולא פירש שיהיה כן 
גם לזרעו גרע טפי, שגילה דעתו דמקפיד רק על רצונו להוליך, ולא על יורשיו. ודו"ק. ועיין בשו"ת מהרי"ט 
)ח"ב יו"ד סימן ה(. ואכמ"ל. גם מדברי הרב משפטי שמואל קלעי )שאלה טו( שכתב, על כלי כסף שנתרמו לבית 

הכנסת שאפילו המתנדב את אותם הכלים אחר שהגיע ליד הקהל לא יכול ליקח מהם חזרה, ע"ש דבריו, אין 
ראיה לנ"ד גבי ס"ת, דהא כבר הבאנו בריש אמי'ר, מ"ש המהרי"ק שהוא מרא דשמעתא דבס"ת אין לציבור 

חזקה בו, ומ"מ בכלי כסף שנתרמו כתב שהם של הציבור, ע"ש לאלה הדברים בטעמם ונימוקם.   

תשובת  מרבינו  שנעלם  שפלא  שמח(,  לב  מכון 

מהרי"ק )סימן ע( שפסק להיפך, ומובא בשו"ע 

)או"ח סימן קנג סעיף כ( בשם יש מי שאומר. והנה 

נחשב המוחזק  כדעת מהר"ם אלשיך שהקהל 

הם  שהציבור  הנזכר  מהרש"ל  הרב  דעת  כן 

אלחנן  יצחק  רבי  הגאון  וכ"פ  המוחזקים כד., 

דכיון  ט(,  סימן  )או"ח  יצחק  עין  בשו"ת  זצ"ל 

שהקהל מוחזקין בס"ת, מהני תפיסתן במקום 

מחלוקת הפוסקים לומר קים לי כהני רבוותא.

 ו( ולעומתם רבי אליהו מזרחי בשו"ת הרא"ם 
שנשאל  עימו,  היתה  אחרת  רוח  נג(  )סימן   

אפין  דכל  הרמתה,  ותשובתו  זה,  בנידון  ג"כ 

שוין דאומדנא ודעתא דכל הנודרים סתמא על 

נודרים,  הם  בו  שמתפללים  הכנסת  בית  אותו 

וכשהם יוצאים שיוציאו הספר תורה והחפצים 

תפלתם,  ולקבוע  להתפלל  שילכו  למקום 

פי  על  אף  רשותו  מתחת  יצא  לא  שמעולם 

דדעתא  דאומדנא  הגבאים, משום  ביד  שנתנה 

מפני  אלא  ההוא  לבית  להקדישה  בחר  שלא 

דומה  זה  אין  והלא  תפלתו,  שם  קובע  שהיה 

אלא למי שפירש בעת נדרו שעל תנאי זה הוא 

נודר ומתנדב, שבזה אין חולק כלל וגם בניהם 

דדעתא  אומדנא  דהא  קיימי,  הבעלים  במקום 

לידור  והמתנדבים  הנודרים  כוונו  שלא  הוא 

יותר משאר בתי  בו  בבית הכנסת שמתפללים 

כדי שיהו הקדשותיהן שמורים  הכנסיות אלא 



קטואהבת חיים

ומקרוביהם,  ומבניהם  מהם  שם  ומושגחים 

ולא יהיו כשאר הקדשות שאין להם בעלים או 

אדם  שום  שאין  מהם,  הבעלים  שם  שנשתקע 

משגיח עליהם כי אם הגבאים לבדם, ולפעמים 

הם מתרשלים בדבר והם נגנבים או אבודים או 

משגיח  שום  אין  כזה,  וכשיקרה  מתקלקלים, 

בהם לתקנם או להשתדל במציאותם, והוה ליה 

)עיין  קריר  ולא  דלא חמים  דבי שותפי  כקדרה 

עירובין דף ג ע"א(. ועוד שבודאי היתה כונתו כדי 

שיהיה לו ולקרוביו המתפללים כבוד ותפארת 

בית  את  כשעזבו  ועתה  קהילתו,  אנשי  מכל 

מחשבתו,  והתקלקלה  עצתו  בטלה  הכנסת 

למקום  הס"ת  את  עמהם  ליקח  יכולים  ולכן 

כוחו  בכל  סמיכה  ע"ד  וסמך  עכ"ד.  אחר. 

וכתב  קכב(,  סימן  ג  )חלק  לב  בן  מהר"י  בשו"ת 

הכנסת,  לבית  ס"ת  שהקדיש  באחד  בנידונו, 

ומחמת קטטה ומריבה עובר בית הכנסת ורוצה 

בזה  שהביא  ולאחר  הס"ת,  את  עימו  לקחת 

פלוגתא דרבוותא, צדיק עתק לתשובת הרא"ם 

אחרי  שיבא  הוא  דמי  זה,  על  וסיים  הנזכרת, 

שכתבתי  ומה  דבריו,  על  לחלוק  הגדול  הרב 

אני דמסתבר לי דהויא פלוגתא דרבוותא שלא 

אני  למעשה  אבל  כן,  כתבתי  להלכה  כדבריו, 

מבטל דעתי מפני דעתו, והעיקר הוא דאמדינן 

כי  זה,  על  תנאי  אפילו  צריך  ולא  לדעתיה, 

הוא  דלכך  ידעי  עלמא  דכולי  דעתיה,  סמכה 

אשר  מקום  אל  צדקתו  לפניו  שילך  מתכוון, 

לנ"ד,  מיניה  ודון  עכ"ד.  ללכת.  החפץ  יהיה 

שרואים שחששו של הרא"ם התקיים, שלאחר 

אותו  הניחו  בעיות  כמה  תורה  בספר  שמצאו 

הגבאים ככלי אין חפץ בו השם ירחם, ועל זה 

בודאי שלא היתה דעת התורם. וכאשר דימיתי 

כן ראיתי כיוצא בזה בשו"ת הרדב"ז )ח"ג סימן 

תקכב ד"ה ולענין מה( ומשם בארה. מה גם דסתמא 

דמילתא שרצון האב שיהיה הספר תורה היכן 

ויתקנו  הספר,  על  שישגיחו  מתפללים,  שבניו 

בו.  ויתפארו  יתכבדו  ועוד  תיקון,  הצריך  את 

זצ"ל  והגם שראיתי להגאון רבי אהרן פרחיה 

בשו"ת פרח מטה אהרן )ח"ב סימן צח דף קמב ע"ב 

ד"ה מעתה( שכתב, שכל דברי הרא"ם ומהריב"ל 

אל  הקדשם  להוליך  ההקדש  בעלי  שיכולים 

אינו אלא  מקום אחר שהולכים להתפלל שם, 

כשיצאו במחלוקת וקטטה או שגרשוהו הקהל, 

דבזה אמדינן דעתיה דלא הקדיש בכה"ג, אבל 

זה  הכנסת  מבית  הס"ת  את  להוציא  כשרוצה 

לבית הכנסת אחר לא אמרו הרא"ם ומהריב"ל, 

המעיין  המחי"ר  ואחר  כלל.  אומדנא  דליכא 

יראה שטעם זה של קטטה ומחלוקת אינו אלא 

לסניף בעלמא. וכן העיר ע"ד הגאון רבי רפאל 

יצחק מאייו זצ"ל משלוניקי בשו"ת שפת הים 

בכל  וא"כ  אמת(.  הן  ד"ה  ע"ד  מ  דף  כה  סימן  )יו"ד 

גוונא הס"ת בחזקת היורשים, ויכולים להוציא 

דעת  וכ"נ  אחר.  כנסת  לבית  משם  הס"ת 

המבי"ט בתשובה )ח"ב סימן קעא( שכתב, שבכל 

חפצים שהקדיש אפילו אמר בפירוש שהקדיש 

אם  קודם,  עמהם  הקהל שהיה מתפלל  לאותו 

להוליך  יכול  אחר,  במקום  מתפלל  הוא  עתה 

שבו  למקום  אבותיו  קודשי  או  קודשיו  את 

מתפלל. וכ"כ הרב גינת ורדים )חו"מ כלל ג סימן 

)ח"ב  יז(, והביא שכ"נ דעת מהרש"ך בתשובה 

סימן ח(. ועיין בשו"ת בני חיי אלגאזי )יו"ד סימן 

נח( שפלפל בארוכה בדעת מהרש"ך. ואכמ"ל. 

וע"ע בשו"ת שמש צדקה מורפורגו )ח"א או"ח 

זה  יד דף כג ע"ב ד"ה ומעתה( שכתב, שנידון  סימן 

מיתלא תלי וקאי בפלוגתא דרבוותא אם ספק 

הקדש  ספק  דאם  לקולא,  או  לחומרא  הקדש 

לקולא א"כ גם כאן הוא בחזקת היורשים, ואם 

ומסיק,  המוחזק.  הוא  הכנסת  הבית  לחומרא 

והוא  הקדישו  שלא  טוענים  היורשים  שאם 

ספר  דהו"ל  היורשים  עם  הדין  לכו"ע  שלהם, 

לדעת,  הראת  אתה  עכ"ד.  מתחילתו.  הקדש 

או  שהמקדיש  להו  סבירא  רבוותא  הני  דכל 

שואל  הגאון  וכ"כ  המוחזקים.  הם  יורשיו 

ג סימן פו(, דכשנתן לבית  )חלק  ומשיב תליתאה 

דעתו  גילה  אם  אפילו  ונפטר,  ס"ת  הכנסת 

במתנה  הכנסת  לבית  ליתנו  שרוצה  בחייו 



יןושי וחמקי באחן תוןי שנתןם קטז

גמורה, עכ"פ מידי ספיקא לא נפיק, והיורשים 

מוחזקים, דירושה ממילא קאתיא. עכ"ד כה.

דמאחר  למודעי,  אנו  צריכים  והשתא   ז( 
נחשב  מי  דרבוותא  פלוגתא  דאיכא   

המוחזק, אם היורשים או הגבאים, ואנחנו לא 

נדע מה נעשה בכה"ג, שכל צד טוען כולה שלי, 

דקים לי כהני רבוותא דפסקו שאנו המוחזקים. 

ומצאתי בחפיש'ה בשו"ת מהרי"ט )חלק א סימן 

קנא(, דאיך יטעון התופס קים לי דתפיסה מהני, 

או  מוחזק  עיקרו  התופס  אם  פליגי  בהא  הא 

אלא  לילך  לנו  לית  ובהא  הראשונים,  בעליו 

אחר הרוב. עכ"ד. וכן הביא הרב כנסת הגדולה 

)חו"מ סימן כה אות מ( דהיכא דבהא פליגי אי הוי 

מוחזק או לא הוי מוחזק, אין לומר קים לי כיון 

דבהא פליגי. ושם אסף כעמיר גרנה לפוסקים 

בעי  בשו"ת  דבריו  ושנה  כן.  שסוברים  רבים 

חיי חושן משפט )חלק א סימן מד ד"ה ומאחר ובסימן 

משה  תורת  בשו"ת  וכ"כ  יודע(,  והוי  ד"ה  קפו 

)חו"מ סימן ח  להגאון רבי חיים משה מסלוניקי 

ד"ה אמנם(, ודון מיניה לנ"ד ואוקי באתרין. ואין 

לומר שהקדש חמירא, וכ"כ להדיא בספר בני 

חיי למהר"ח אלגאזי )יו"ד סימן רנח דף נח ע"א ד"ה 

הקדיש  אם  שהספק  גוונא  כהאי  דכל  איברא( 

וחל ההקדש מתחילתו או לא, בהא כו"ע מודו 

)סימן מד  יו"ד סימן כה אות ד( שהביא דברי הגר"ח פלאג'י בספר חיים  )ח"ז  יביע אומר   כה.   וראיתי בשו"ת 
אות יד(, שהעיר על דברי הט"ז )או"ח סימן קנג ס"ק טו( שכתב, שאם לא התנה התורם שיוכל לקחת את הס"ת 

ידיעה לא התנה  ע"ז, שאפילו אם תורם הספר תורה מחסרון  וכתב  מתי שיחפוץ, איהו אפסיד אנפשיה. 
שישאר הספר תורה בחזקתו, ואפילו אם הקדישו בפירוש לבהכ"נ, מחמת שלא ידע שאם נותנו לבהכ"נ 
בתורת הקדש איבד מצותו, י"ל דאדעתא דהכי לא נתן, והו"ל כמקדיש בטעות. ע"כ. וכתב מרן הראש"ל 
זצ"ל לדחות דבריו, שהואיל והרבה אחרונים סוברים שגם אם הקדישו לא פקעה ממנו מצות כתיבת ס"ת, 
לא חשיב בכה"ג הקדש בטעות כדי להוציאו מידי גבאי בהכ"נ, כיון שהקדישו בפירוש, והם מוחזקים בס"ת, 
ויכולים לטעון קים לי כהנך פוסקים דס"ל שבכל אופן לא נתבטלה מצותו, וסוגיאן דעלמא דמצי המוחזק 
לטעון קים לי אפיל במיעוט פוסקים נגד רוב הפוסקים, וכמ"ש בגט פשוט )בכללים כלל א(. וכ"כ אחרונים רבים 
להוציא  יכול  ואינו  אנפשיה,  דאיהו דאפסיד  בכה"ג מיהא אמרינן כדברי הט"ז  דעכ"פ  ומסיק,  ציינם שם, 
הס"ת מבהכ"נ שהקדישו לשם. עכ"ד. ונראה שדעתו דעת עליון, שבכל ספק אמרינן שהגבאים מוחזקים 
בזה והם יכולים לטעון קים לי כהני רבוותא. ואמנם יד הדוחה נטויה לומר שאין להביא ראיה מזה לנידון 
דידן, דהתם איירי כשהקדיש הבעלים במפורש את הס"ת, ורק עתה רוצים להפוך דעתו ולומר שהיה זה 
כן  לא  בפירוש,  שהקדיש  כיון  מוחזקים,  שהגבאים  לומר  יש  ובזה  מצותו,  יאבד  שלא  כדי  בטעות  הקדש 

בנידון דידן שהיתה העלמ'ה, מה היה רצון המקדיש.

להביא  ההקדש  ועל  בחזקתו,  ממונא  דאוקי 

ראיה. ע"כ. וכ"כ בשו"ת שמש צדקה להגאון 

ע"ג  כד  דף  טו  סימן  )ח"א  מורפורגו  שמשון  רבי 

ד"ה ואמינא(, ושם )דף כד ע"ד ד"ה ואם( זכר למ"ש 

)בקונטרס  שמואל  בני  בשו"ת  חיון  מהר"ש 

התפיסה בסוף הספר סימן לז דף פח ע"ג( שנתן טעם 

לשבח בזה וכתב, דמאן דסבר דתפיסה מהניא 

הוא  דהתופס  ס"ל  התופס,  מיד  מוציאין  ואין 

וא"כ  הראיה.  עליו  להוציא  והרוצה  המוחזק 

בנ"ד אין לדון כן, כיון שאיך יטעון התופס קים 

לי כמי שסובר דתפיסה מהניא, הרי בהא פליגי 

אי התופס מוחזק או בעליו הראשונים. עכ"ד. 

כמוחזקים,  הנחשבים  קמן שהיורשים הם  הא 

דאוקמינן ממונא בחזקת מאריה.

זצ"ל  מטשיבין  להגאון  חזיתי  בקודש  וכן   ח( 
בשו"ת דובב מישרים )חלק א סימן צא( שדן   

ס"ת,  שתרמה  אשה  על  לזה,  דומה  בנידון 

תורה  להעביר את הספר  רוצים  יורשיה  ועתה 

לבית כנסת אחר, וכתב, דנהי דאמרינן דגמרה 

מי  מ"מ  לציבור,  למסור  הס"ת  את  להקדיש 

המדרש  לבית  לעולם  למוסרו  שגמרה  אומר 

שתרצה  עת  שבכל  בדעתה  היה  דילמא  הזה, 

וכן  אחר,  המדרש  לבית  להעבירו  בידה  יהיה 

יא  דף  יט  סימן  )ח"ב  הלוי  מהרי"א  בשו"ת  כתב 
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ע"ד ד"ה ומעתה( דאפילו לדעת המהרש"ל הנ"ל 

יכול  היחיד  ואין  לציבור  שייך  דהס"ת  דס"ל 

לקחת  כשרוצה  רק  זה  מ"מ  לעצמו,  לקחת 

לבית  למסרה  ברוצה  משא"כ  בשבילו,  הס"ת 

יודה  המהרש"ל  דגם  י"ל  שפיר  אחר  המדרש 

זה  המדרש  מבית  הס"ת  להוציא  לו  דמותר 

לבית המדרש אחר. ושוב נסוג אחור ומפקפק 

דכיון  ביורשים,  גם  שייכת  אם  זו  בסברא 

שהאשה כבר שבקה חיים לכל חי ורק היורשים 

)חו"מ סימן רעו  קיימ"ל בשו"ע  זאת, הא  ידרשו 

טובת  יורשין  היורשין  דאין  ברמ"א  ו(  סעיף 

)סק"ד(  בש"ך  שם  ועיין  ממון,  שאינה  הנאה 

ה"נ  וא"כ  אחרים,  ביד  שהיא  היכא  דהיינו 

יכולין  אין  המדרש  בית  יד  תחת  היא  שהס"ת 

היורשין להוציאה משם, משום דאין היורשין 

ס"ט  א"ך  ה  ]א.  כנ"ל.  הנאה  טובת  יורשין 

וכבר הבאנו סברא כזו, בשם המהר"ם אלשיך 

לדינא,  מסיק  ומ"מ  וראה[  ימן  הבט  הנזכר, 

דמשום  כתב  כב(  ס"ק  קנג  )סימן  דהמג"א  דכיון 

שהמנהג הוא כן הוי כהתנה מתחילה, ומשום 

לקרות  המדרש  לבית  הס"ת  נתנה  אפילו  הכי 

בו רשאי למכרו, ועל כן גם בנדון דידן לדעתי 

לבית  להוציאה  היורש  דיוכל  ברור  הדבר 

נחום  חזון  בשו"ת  וכ"פ  עכ"ד.  אחר.  המדרש 

שנתן  בעת  שבנ"ד  והגם  פה(.  )סימן  וידנפלד 

אביהם את הס"ת לא ידוע מה היה המנהג, ואם 

כפי  והכל  יבררו,  אדרבה  המנהג  לברר  ניתן 

דעת המקדיש ומנהג בני עדתו, וכמ"ש כיוצ"ב 

הגאון הראש"ל הרב בקשי דורון זצ"ל בשו"ת 

מנהגים  בזה  ויש  ב(,  אות  סז  סימן  )ח"א  אב  בנין 

שונים, עיין בשו"ת גינת ורדים )חו"מ כלל ג סימן 

יז ד"ה אמנם(, ובערוך השלחן )יו"ד סימן רנט סעיף 

קנג,  קנב,  אותיות  קנג  )סימן  סופר  ובכף החיים  ט(, 

קנו, קנז, קסא, קסב(, וכיום עינינו הרואות שרבים 

ורק  בחזקתם,  תורה  שהספר  דעתם  מפרשים 

בזה.  להשתמש  הכנסת  לבית  רשות  נותנים 

שגם  המציאות,  היא  רחוקה  ולא  נפלאת  ולא 

דעתו  הכנסת  לבית  הס"ת  את  שתרם  התורם 

וממילא  מחזקתו.  הספר  יצא  שלא  כן,  היתה 

להעביר  ויכולים  היורשים,  בחזקת  הוא  עתה 

שו"ר  כרצונם.  אחר  כנסת  לבית  הס"ת  את 

שליט"א  עמאר  הגרש"מ  הראש"ל  להגאון 

בשו"ת שמע שלמה )חו"מ ח"ג סימן א – ג( שיצא 

ועימו  הוא  והעלה  לזה,  דומה  בנידון  לדון 

הרב  והדיין  זצ"ל,  סלומון  הגרב"ש  מו"ר 

כחדא,  תלתא  במותב  נר"ו  שאנן  שלמה  חיים 

דיש ללכת בתר אומדנא, ובספק מוחזקות של 

היורשים מול חזקת הבית הכנסת יד היורשים 

גוברת. עכ"ד. וכ"פ הגאון רבי חיים דוד שלוש 

זצ"ל הרה"ר לנתניה בשו"ת חמדה גנוזה )ח"ג 

בן  ניסים  רבי  הגאון  פסק  וכן  ד(.  אות  כח  סימן 

שמעון שליט"א אב"ד הרבני בת"א בתשובה, 

ו(,  )סימן  חיים  יוסף  בקובץ  נדפס'ה  ל'ו  והיא 

ושוב הודפסה בספרו שו"ת משפטי הבשן )ח"ב 

סימן לח( בנידון כיוצ"ב, שהספר תורה בחזקת 

הבן היורש ורשאי להעביר הס"ת לבית כנסת 

אחר ואין הגבאים יכולים לתובעו. עכ"ד. וכן 

חירארי  בהשם  אשמח  בשו"ת  ועיין  נראה. 

רבי  הגאון  שגם  לאח"ז  שו"ר  ה(.  סימן  )חו"מ 

נשאל  ירושלים  של  רבה  זצ"ל  משאש  שלום 

בזה בשו"ת שמ"ש ומגן )חלק ב סימן כט( והעלה 

תורה  שהספר  רבים  פוסקים  שדעת  בקצרה 

כנסת  להוציאו מהבית  ויכולים  היורשים,  ביד 

שהיה עד עכשיו. וזה הנראה להלכה ולמעשה. 

רבי  לידידנו  יאיר  דבריך  בשו"ת  ועיין  עכ"ד. 

והנלע"ד  קטז(,  סימן  ז  )חלק  נר"ו  חדאד  יאיר 

הקניין  עצם  ]ועל  אמן.  וימ"נ  וצי"מ  כתבתי. 

בזה  מ"ש  עיין  לציבור  שנמסר  תורה  בספר 

)יו"ד חלק ב סימן פד  בשו"ת בית יצחק שמלקיס 

– פה(, ובמ"ש חתנו הרה"ג רבי נתן לוין זצ"ל 

כא  עמוד  ירושלים  מכון  )הוצאת  נדיב  בית  בשו"ת 

בענין קנין בספר תורה שנמסר לציבור( ואכמ"ל[.

יד  דידן  שבנידון  דינא:  האי  ויבא   יעלה 
היורשים על העליונה, ולכן הם יכולים   

ולתקנו,  הגבאים  מידי  הס"ת  את  להוציא 



יןושי וחמקי באחן תוןי שנתןם קיח

וליתנו לאיזה בית הכנסת שיחפצו, ומצוה נמי 

חס  אובד  ככלי  הס"ת  ישב  שלא  בידם,  איכא 

ושלום, וכן לא יעשה. ולרווחא דמילתא יבצעו 

הכנסת,  לבית  הראוי  סכום  וישלמו  תמימים, 

המנוח,  אביהם  נשמת  לעילוי  יהיה  זה  וגם 

והאמת והשלום אהבו.
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות אומנים סימן שו סעיף ב

לחרש  נתן  כיצד,  לשלם.  חייבים  וקלקלו,  לתקן,  לאומנים  נתן 
שידה, תיבה ומגדל, לקבוע בהם מסמר, ושברו, או נתן לו עצים 
לעשות מהם שידה, תיבה ומגדל, ונשברו אחר שנעשו, משלם לו 

דמי שידה, תיבה ומגדל, שאין האומן קונה בשבח כלי.

טבת התש"פ

בדין אומן קונה בשבח כלי - באוכלין
קונה  אי  בחינם  שעושה  אומן   / בחלה  חייבת  אי  גוי  ביד  שנילושה  ישראל  עיסת 
בשבח כלי / גוי המתקן כלי אם חייב טבילה / שכיר יום אי קונה בשבח כלי / מה קונה 
האומן בהשבחת הכלי / ביאור במעשה אליהו הנביא והאשה הצרפית / ספק בחיוב 
הפרשת חלה אם מברך על ההפרשה / ספק במצוה אי אמרינן סב"ל / הטעם ששכר 
לפטמה  לגוי  שנתן  ישראל  בהמת   / חדשה  מתרומה  להיות  צריך  הקטורת  פיטום 
ונתעברה  פרה  גזל   / בכלי  כשבח  נחשב  הבהמה  פיטום  אם   / דינו  מה  בכור  ונולד 
אצלו / גנב כחושה והשמינה / הנותן סם בפני בהמת חבירו / נידונים שונים שהביאו 

הפוסקים בדין אומן קונה באוכלים

 שאלה

עמדתי ואתבונן בהאי דינא דאומן קונה בשבח כלי )עיין בגמרא בב"ק דף צט ע"ב, ובטוש"ע חו"מ סימן שו 
סעיף ב, והגם שפסק דאין אומן קונה בשבח כלי עיין בש"ך שם ס"ק ג דכתב דהוי ספיקא דדינא(, אי אמרינן כן גם 
במידי דאכילה? ויש בזה נפקא מינה רבתא לאורייתא בכמה נידונים וכפי שיבואר בתשובה. וזה 

החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

 א( כתב מרן השולחן ערוך )יו"ד סימן של סעיף א( 
אפילו  ]בחלה[  חייבת  ישראל  דעיסת   

קדושים  דעת  ובספר  כוכבים.  עובד  לו  לשה 

זה,  על  כתב  א(  סעיף  של  סימן  )יו"ד  בוטשאטש 

דמה שכתב השולחן ערוך ושל ישראל חייבת 

אפילו לשה לו עובד כוכבים, יש להעיר דאם 

בשבח  גם  הוא  כן  כלי  בשבח  קונה  אומן 

מאכל ולישה שינוי שאינו חוזר לברייתו, ואף 

פטור,  ובמשיכה  בכסף  קנה הקמח  לא  שהגוי 

בכך  קונה  שינוי  כי  מחלה  פטור  מקום  מכל 

ודאי. עכ"ד.

 ודבריו צ"ע, דהלא השו"ע פסק דעיסת ישראל 
כוכבים,  עובד  לו  לשה  אפילו  חייבת   

ומשמע דלא שמיע ליה כלומר לא ס"ל דהגוי 

האומן קונה בשבח העיסה. ואדרבא מוכח דלא 

אמרינן באוכלים דאומן קונה בשבח כלי. וכן 

כתב להשיג ע"ד בשו"ת דובב מישרים )חלק ד 

א בענין חיוב חלה בעיסת  והערות חלק  ליקוטי תשובות 

ישראל שנתגלגלה ע"י נכרי, ובדפוסים החדשים הוא בח"ג 

הא  כן,  לומר  אפשר  דאיך  קצב(,  עמוד  קנז  סימן 

מתני' מפורשת היא בחלה )פ"ג מ"ה( נכרי שנתן 

החלה,  מן  פטורה  עיסה  לו  לעשות  לישראל 



בסי  סוכ  קוני בשבח מלי ן בסומלי  קכ

וא"כ אי נימא דאומן קונה בשבח עיסה אמאי 

פטורה מן החלה, תהיה נחשבת כעיסת ישראל, 

הרי שאין האומן קונה בשבח העיסה, וממילא 

ה"ה להיפך אם העיסה היא של ישראל והנכרי 

קונה  אומן  אמרינן  ולא  בחלה,  חייבת  לשה 

וכן מבואר להדיא  נכרי.  שיהיה נחשב כעיסת 

בשו"ע )יו"ד סימן של סעיף א( דמהאי טעמא של 

ומבואר  עכו"ם,  לשה  אפילו  חייבת  ישראל 

בש"ך )שם ס"ק ב( דלא אזלינן בתר המגלגל לא 

העיסה  שהיתה  מי  על  רק  לפטור  ולא  לחיוב 

שלו בשעת גלגול. עכ"ד.

 וראיתי להרה"ג ר' פייבל הלוי אב"ד בראדשין 
הדעת  על  הקדש  גדולי  בחיבורו   

וממ"ש  וכתב,  ע"ז  א( שעמד  ס"ק  )שם  קדושים 

לא  חייבת  גוי  לו  לשה  אפילו  בטוש"ע  כאן 

קשיא, כי יש לומר דמיירי שהגוי לש בחינם או 

שאין השכר שו"פ או בגוי שכיר יום דלא שייך 

אומן קונה בשבח כלי. עכ"ד.

 ויש להעיר טובא על כל דבריו, דמלבד דהוא 
בכה"ג  השו"ע  דברי  כל  לבאר  דוחק   

]ובלא"ה יש לומר בפשיטות דהשו"ע לשיטתו 

בשבח  קונה  אומן  דאין  ב(  סעיף  שו  סימן  )בחו"מ 

זה  ולפי  זה,  דין  להזכיר  חשש  לא  ולכך  כלי, 

אנו גם כן אין לנו לחשוש לזה, וכן העיר שם 

שכתב  מה  דכל  וכתב,  עצמו  הקדש  בגדולי 

ברכה,  לעניין  נפק"מ  בו  יהיה  קדושים  הדעת 

לפטור  שרצה  נראה  הדע"ק  דברי  ומסתימות 

בדבריו  פרט  בכל  הלא  וצ"ע[,  ע"ש.  לגמרי 

איכא פלוגתא דרבוותא, דבמ"ש דאיירי בחינם 

נחלקו  כלי,  בשבח  קונה  דאומן  ל"א  ובכה"ג 

שו  )סימן  החושן  הקצות  דדעת  קדמאי,  בזה 

ס"ק ד( דאומן שעושה בחינם לכו"ע אינו קונה 

דגם  ס"ל  ד(  ס"ק  )שם  והנתיבות  כלי,  בשבח 

בעשה בחינם אמרינן ביה דאומן קונה בשבח 

כלי. וכ"ד הפנ"י בגיטין )דף כ ע"א ד"ה והנראה(. 

והגאון רעק"א בגליון השו"ע )סימן שו( הסתפק 

סימן  )חיו"ד  רננה  כנף  וע"ע בשו"ת  ע"ש.  בזה. 

הלכות  קכ  סימן  )יו"ד  תשובה  בדרכי  הו"ד  מח(, 

טבילת כלים ס"ק פג(, דבאומן גוי המתקן כלי, אם 

עושה בחינם ל"א דאומן קונה בשבח כלי וא"צ 

טבילה.

 גם על מה שכתב דיש לומר דאיירי בשכיר יום, 
יש להעיר דגם זה שנוי במחלוקת, דהב"ח   

)ריש סימן שו( נקט בפשטות דשכיר יום אינו קונה 

בקידושין  במהרש"א  מבואר  וכן  כלי,  בשבח 

הפילפולא  דעת  וכן  דכ"ע(,  בד"ה  ע"א  מח  )דף 

חריפתא )ב"ק פ"ט סימן יד אות ו(, והקרבן נתנאל 

)בקידושין פ"ב סימן יא אות ט(. אך לעומתם הרה"ג 

אפרים  שער  בספרו  מוילנא  הכהן  אפרים  רבי 

)סימן קלה( כתב, שדבר זה אינו מוכרח ואפשר 

דבריו.  ע"ש  רבוותא  במחלוקת  הדבר  לתלות 

ג(  ס"ק  )סימן שו  קצוה"ח  הרב  נראה מדברי  וכן 

שנקט מתחילה בפשטות דאף שכיר יום קונה 

ישפה  אבן  בספר  וע"ע  ע"ש.  כלי.  בשבח 

שקבצם  כז(  )סימן  שליט"א  טאובר  להגר"ש 

כעמיר גרנה.

בזה,  לפלפל  יש  דינא  האי  בעיקר  והנה   ב( 
דבשו"ת מוהר"ש הלוי )חחו"מ סימן ד( חקר   

אלא  אינו  אם  כלי  בשבח  קונה  דאומן  בהא 

בשבחו הוא דקונה אבל לא בגוף הכלי, או נימא 

דע"י השבח זוכה בגוף הכלי להיות כשלו כיון 

שנתהפך חומר הכלי אל הצורה אשר נתן ולכן 

הכלי.  בגוף  דקונה  והעלה  הכלי,  בגוף  קונה 

ע"ד  השיג  ד(  ס"ק  שו  )סימן  החושן  קצות  והרב 

וכתב, דמדברי התרומת הדשן )סימן שט( מבואר 

להדיא, דאומן אינו קונה אלא בשבח ולא בגוף 

בודאי  הא  הדיברות  ולכל  דבריו.  ע"ש  הכלי 

ידי  על  החפץ  מעצם  הבעלים  מסתלק  שלא 

מה שהאומן השביח, ואפילו אם קונה האומן 

הבעלים.  עם  כשותף  הוי  הכלי  בגוף  ממש 

ומהשתא יש לתמוה ע"ד הגאון דעת קדושים 

דפטר עיסת ישראל שנתגלגלה ע"י אומן נכרי 
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שיעור  לישראל  שיש  היכא  דהא  מהפרשה, 

ג(  סעיף  סימן של  )יו"ד  זו, מבואר בשו"ע  בעיסה 

שחייב להפריש, וא"כ אף אי נימא דאומן קונה 

שכשיש  השותפים  כעיסת  זו  עיסה  לדון  יש 

בחלק הישראל כשיעור חייב בהפרשתה.

מרן  שכתב  מה  נמי  ליישב  יש  זו   ]ובדרך 
בשו"ת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הראש"ל   

יביע אומר )ח"א חיו"ד סימן י אות א בהערה( לתמוה 

יא(  פסוק  כה  פרק  פינחס  )פרשת  בחיי  רבינו  על 

שהביא דברי הגמרא בב"מ )דף קיד ע"ב( רבה בר 

אבוה אשכחיה לאליהו דקאי בבית קברות של 

עכו"ם  קברי  א"ל  מר,  כהן  ולאו  א"ל  עכו"ם, 

מצינו  לפיכך  ע"ז,  וכתב  באהל,  מטמאין  אין 

לפי  המת  הצרפית  בן  על  נשתטח  שאליהו 

תירוץ  על  לתמוה  ויש  ע"כ.  נכרית.  בן  שהיה 

בב"מ  בתוס'  הובא  במדרש  אמרו  שהרי  זה, 

)דף קיד ע"ב סוד"ה מהו שיסדרו(, דהא דא"ל אליהו 

ולך  בראשונה  קטנה  עוגה  לי  עשי  לאלמנה 

והיה  היה  שכהן  לפי  באחרונה,  תעשי  ולבנך 

רוצה ליטול חלה. ]א. ה. וכיו"ב כתב התוספות 

הרא"ש ביבמות דף סא ע"א ד"ה ממגע. ע"ש[. 

פטורה  הגוי  שעיסת  מ"ו(  דחלה  )בפ"ג  תנן  והא 

ושו"ר  ע"א(.  קלד  )דף  בחולין  וע"ע  החלה.  מן 

בשם  שהביא  ע"ב(  )דל"א  ערומים  לשון  בס' 

ותירץ  בזה,  שעמד  קכו(  )מצוה  בנימין  הנחלת 

שהיא נתגיירה ובנה נשאר בגיותו. ע"ש. וצ"ע. 

לו  שתקנה  דביקש  לומר  יש  ובפשטות  עכ"ד. 

חלק מהקמח, דבכה"ג הוה כעיסת השותפים, 

אליהו.  כדי חלה בחלקו של  והיה שם שיעור 

חלה  להפריש  צריך  מ"מ  כהן,  שהוא  ואע"פ 

ואוכלה בעצמו )עיין בקידושין דף מו ע"ב כהן מיצת 

ציית ובפירש"י שם, וע"ע במ"ש הריטב"א שם. ואכמ"ל(, 

ואפשר דלא ניח"ל לתרץ כן לפי שאמר "עשי 

יז, יג(, דמשמע  לי משם עוגה קטנה" )מלכים א, 

דלית בחלקו שיעור חלה. ובלאו הכי יש להעיר 

דהלא האשה אמרה לו שיש לה רק "כמלא כף 

תרגם  יונתן  ובתרגום  יב(  פסוק  )שם  בכד"  קמח 

שיעור  ליכא  הא  הכי  ובלאו  ידא,  כף  מלא 

חלה. וצ"ע[.

 ג( ולדינא, כשלש אומן גוי את עיסת הישראל, 
כתב  חלה,  ממנו  להפריש  שצריך  אע"פ   

לא  דהפוסקים  דאף  הנ"ל,  הקודש  גדולי  הרב 

הזכירו זה הספק דאומן קונה בשבח כלי, מ"מ 

יש לחוש שלא לברך אהפרשה מעיסת ישראל 

הביא  הנ"ל  ובשו"ע  דבב"י  דאף  גוי,  שלשה 

מהפוסקים דמירוח וגלגול גוי אינו פוטר ולא 

חלוקים  פוסקים  הרבה  באמת  חולקים,  הביא 

פוטר,  גלגולו  וה"ה  הגוי  דמירוח  וס"ל  ע"ז 

)אות  בכורות  בהלכות  אלגאזי  המהרי"ט  וכ"ד 

נא ס"ק א ד"ה והנה כי כן(, וכתב שסברת הרמב"ם 

והסמ"ג ותשובת ר"ב אשכנזי )סימן א( לפטור, 

ושכ"כ השו"ע עצמו )סימן שלא סעיף ז(, והקשה 

רבתא  תניא  ובספר  השו"ע.  בדברי  סתירה 

נמי  מ(,  )סימן  הרא"ש  בן  יחיאל  לרבי  המיוחס 

פוטר עיסה שלשה גוי. עכ"ד. ויש להוסיף שכן 

)סימן ריב(, ודעת הרב  דעת הרב שיבולי הלקט 

השואל שהובא בשו"ת הרשב"א )ח"ה סימן נו(, 

קסה(.  )סימן  בראבי"ה  הובא  אפרים  רבנו  ודעת 

אתה הראת לדעת שרבים ושלמים סבירא ליה 

כן, ומעתה לא יהיה אלא ספק הא קיי"ל ספק 

ברכות להקל.

 ואולם ידוע מ"ש הרדב"ז בתשובה )סימן רכט(, 
ולא  המצוה  בעשיית  מחלוקת  דכשיש   

אי  והגם שנחלקו הפוסקים  יש לברך.  בברכה 

גורנה  כעמיר  קבצם  בזה,  כהרדב"ז  פסקינן 

הגאון הראש"ל הגרי"צ יוסף שליט"א בספרו 

ילקוט יוסף )אוצר דינים לאשה פרק ג הלכות חלה עמוד 

שגם  דבריו,  כל  ע"ש  תשס"ה(  שנת  מהדורת  תשא 

כבר  ומ"מ  כוותיה,  ס"ל  לא  מרן השו"ע  דעת 

בשו"ת  זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן  כתב 

יבי"א )ח"ה חיו"ד סימו כו אות ז, ובח"ז חאו"ח סימן ז 

אות ד(, דכשפסק מרן השו"ע להכשיר המצוה, 

בכה"ג שפיר סמכינן אכללא דהרדב"ז, דאתכא 



בסי  סוכ  קוני בשבח מלי ן בסומלי  קכב

היכא  ובייחוד  מברכינן.  וברוכי  סמכינן  דמרן 

עליו  שיש  ואפשר  המצוה  את  לקיים  שבא 

לא  ועדיין  המצוה  את  לקיים  חיוב  חזקת  גם 

קיימה, דיש סברא נוספת לצרף דברי הרדב"ז, 

שבסוף  במילואים  )ח"ט  יבי"א  בשו"ת  וכמבואר 

להפריש,  בא  הלא  בנד"ד  וגם  מז(.  סימן  הספר 

דס"ת  וביחוד  זו.  הפרשה  לקיים  ומחוייב 

בכה"ג  לחייבו  שפסק  השו"ע  מרן  הוא  גבן 

בהפרשה, דנראה שיפריש בברכה. 

 ד( והנה בשו"ת אמרי יושר )ח"ב סימן קפא( הביא 
כדמות ראיה לזה דאומן קונה בשבח כלי גם   

בדבר שאינו כלי ממה שכתבו התוס' בשבועות 

)דף י ע"ב ד"ה מפרישין שכר(, דשכר פיטום הקטורת 

ולכאורה  חדשה.  מתרומה  להיות  נמי  צריך 

אינו מובן, הא פריעת חוב היא, ומאי נ"מ במה 

לאומן  קנין  דיש  דסברי  מוכח  וע"כ  יפרעו, 

הקטורת,  שפיטם  אומן  שבח  ע"י  בקטורת 

ומשום הכי צריך להיות מתרומה חדשה דהוי 

כקונה קטורת. עכ"ד. ואבא אעיר'ה, דהא מקור 

דברי התוספות הם מדברי הירושלמי בשקלים 

המעות  אותן  הירושלמי,  וז"ל  ג(.  הלכה  ד  )פרק 

יעשה  מה  הקטרת  מותר  את  עליהם  שחיללו 

גרמו  לבית  ינתנו  אני  אומר  אומר,  רבי  בהן? 

ולבית אבטינס שהיו בקיאין בפיטום הקטורת 

ובמעשה לחם הפנים. א"ר שמואל בר רב יצחק, 

ראשונה.  משעה  מעות  להן  חייבין  שיהו  והן 

ופירש הפני משה, אותן המעות, שנעשו הקדש 

מה יעשו בהן? ינתנו לבית גרמו וכו', בשכרן. 

והן שיהיו חייבין וכו', ודוקא שהיו חייבין להן 

מעות שעה ראשונה, כלומר שכבר היו חייבין 

להן מקודם בשביל שכרן מההקדש, שנמצא זה 

כחוזר להקדש, שבתחלה הוא שההקדש חייב 

בשכר האומנין ולכך הופרש מתחלה, ועכשיו 

ומהשתא  ע"כ.  באין.  הן  האומנין  לשכר  ג"כ 

ויש  בקטורת  קנו  האומנים  אותם  דאם  י"ל, 

כלי,  הקונה בשבח  כאומן  בקטורת  חלק  להם 

הא  המקדש  לצורכי  בקטורת  השתמשו  כיצד 

יש להם שייכות בזה, והקטורת לא יכולה לבא 

דבורא   - )ויקרא  בספרא  כמבואר  יחיד  מנדבת 

וכן  צבור.  משל  שתהא  קטרת  ג(,  פרשה  דחובה 

כתב החזקוני )שמות פרק ל פסוק ט( "קטרת זרה" - 

כל קטורת שאינה באה משל צבור, אפילו היא 

כשם  זרה,  קטרת  נקראת  היא  כהן  משל  באה 

ולכך  ואביהו שלקחו איש מחתתו  נדב  שעשו 

נענשו. עכ"ד. הא קמן שאין הם יכולים ליטול 

חלק בקטורת. ואם נאמר שהיו נותנים במתנה 

להקדש את חלקם, אמאי קאמר דיש להם חוב. 

ועוד הא איכא למיחש דכל היכא דלא יהבינן 

ליה אגרא שמא לא ימסרם יפה יפה, עיין ב"מ 

)דף קיח ע"א( ועוד.

 וראיתי להרב קרן אורה במעילה )דף יד ע"א ד"ה 
שם  התוס'  בדעת  לבאר  שכתב  תוס'(   

ולהכי  כקרבן,  קרבן  דצורך  דס"ל  בונין(  )ד"ה 

הלשכה  מתרומת  הקטורת  למפטמי  משלמים 

ולא יכול המקדיש מעות להקדש לשלם להם. 

שישלמו  התוס'  מ"ש  ניחא  ולפי"ד  ע"ש. 

מתרומת חדשה למפטמי הקטורת, דהגם דהווה 

כתשלום חוב בעלמא, מ"מ צורך קרבן כקרבן, 

והוא דין שהתחדש בדיני הקורבנות, ולא קרב 

זה אל דין דאומן קונה בשבח כלי. ויל"ע.

 ה( ולך נא ראה למ"ש האמרי יושר )שם( אודות 
בהמת ישראל שנתן לגוי לפטמה וישלם לו   

ובתוך כך ילדה זכר, אי מחוייב בבכורה. והרב 

אב"ד  ענגיל  חיים  רבי  הגאון  ]הוא  השואל 

ראדאמישלא[ יצא לדון אם תהיה פטורה מצד 

דאומן קונה בשבח כלי, והוי בהמת השותפות 

האמרי  והעיר  מבכורה.  דפטורה  הנכרי  עם 

יושר ע"ד, דמהרא"י בתרומת הדשן )סימן קכט( 

)יו"ד סו"ס שכ( שפסק כותיה  וכן מפסק הרמ"א 

אודות עכו"ם בעל חוב שקיבל בהמה מישראל 

לגדלה והיה חפץ בולדות, אע"פ שיד ישראל 

לו ממון מ"מ פטורה מבכורה,  תקיפה לפרוע 

הואיל והעכו"ם לא רוצה לטפל בה רק בחלק 
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משום  רק  שפטר  קמן  הא  עכ"ד.  הוולדות. 

לאו  הא  בוולדות,  חלק  לו  שיש  הגוי  שהתנה 

בכור  והווה  שפיטמה  אע"פ  חלק  לו  אין  הכי 

גמור, ואמאי הא י"ל דאומן קונה בשבח כלי, 

להביא  דאין  כתב  ושוב  כן.  ס"ל  דלא  וע"כ 

אומן  שייך  דלא  דנראה  הרמ"א,  מדברי  ראיה 

הדבר  בגוף  מעשה  איזה  בעושה  רק  קונה 

אבל הכא שמפטמה אינו עושה כלום רק נותן 

בלעדי  וגם  בע"ח.  כשאר  והוי  מזונות,  לפניה 

זה אפשר דלא שייך אומן קונה רק בכלי ולא 

בבהמה ואוכל. ע"ש עוד דבריו.

עושה  דסו"ס  נטויה,  הדוחה  יד   ולכאורה 
הפרה,  מתפטמת  ידו  שעל  מעשה   

מה  ללא  הא  מעצמה,  אוכלת  שהפרה  ואפילו 

שהיה מביא לה מזונה ערב ובוקר וצהריים לא 

תדע  כמעשה.  חשיב  ושפיר  מתפטמת,  היתה 

דהא אמרינן בגמרא בב"ק )דף צג ע"א( במתניתין 

דגזל פרה ונתעברה אצלו וילדה משלם כשעת 

לא  ]ואפילו  בשינוי,  דקנינהו  ומטעם  הגזילה 

וע"ע  ע"ב  צה  דף  בגמרא  וכדמסקינן  ילדה 

ברמב"ם הלכות גזו"א פ"ב ה"ו, ושו"ע חו"מ 

כשלא  שאפילו  הרי  ז[,  וסעיף  ב  סעיף  שסב 

נחשב כשינוי  בגוף הפרה  בידים  עשה מעשה 

וכן  אומן.  לעניין  נמי  מיניה  לדון  ויש  הקונה. 

אומן  דיני  )שם(  קדשים  הדעת  והשווה  דימה 

ישראל,  עיסת  לש  כשהגוי  בנידונו  גזלן  לדיני 

שאמרו  ממה  הקונה  שינוי  דהוי  ראיה  ומייתי 

בגמרא בב"ק )דף צד ע"א( גבי גזלן טחנה לשאה 

ואפאה. ע"ש.

 ואולם בהאי דינא דגנב בהמה והשמינה כתב 
גנב  ד(,  סעיף  שנד  סימן  )חו"מ  בשו"ע   

כחושה והשמינה או שמינה והכחישה, משלם 

דגנב  והא  בהגה,  הרמ"א  וכתב  גניבה.  כשעת 

הגניבה,  כשעת  משלם  והשמינה  כחושה 

נתפטמה  אבל  הוצאות,  עליה  שהוציא  דוקא 

ואם שחטה משלם  ממילא הוי כאילו הוקרה, 

הטעם  והנה  עכ"ל.  בדין.  העמדה  כשעת 

מבואר  הגזילה  כשעת  כשפטימה  שמשלם 

דא"ל  משום  דהוא  ע"א(,  סה  )דף  בב"ק  בגמרא 

פיטום  אי  ולכאורה  ואת שקלת.  פטימנא  אנא 

כלי אמאי  הווה כאומן בקונה בשבח  הבהמה 

לחייבו.  יכול  סברא  האי  דמשום  אמרינן  לא 

בשבח  קונה  אומן  משום  בפיטום  דאין  וע"כ 

)פ"ט  בב"ק  להרא"ש  שו"ר  לדחות.  ויש  כלי. 

פטומה  בהמה  דבגנב  להדיא  שכתב  ג(  סימן 

שינוי,  הוה  ולא  החוזר  שינוי  הווה  והכחישה 

משא"כ בהמה שנתעברה. ע"ש בדבריו ובדברי 

להאריך,  ויש  ו(.  אות  )שם  חריפתא  הפלפולא 

ולקצר אני צריך.

בשם  וכותב  מסיים  שם  ביו"ד  הרמ"א   והנה 
כוכבים  דעובד  קעד(  )סימן  ווייל  מהר"י   

שקבל בהמות ישראל לטפל בה, ואין לו חלק 

בה רק קבל עליו אחריות שלה, חייבת בבכורה. 

גם  כלי  בשבח  קונה  אומן  אי  ולכאורה  ע"כ. 

בבהמה, הא משביחה, ואמאי חייבת בבכורה. 

ואין לומר דאיירי שלא השביחה, דכוליה האי 

הו"ל לפרושי. ולסברת האמרי יושר דס"ל דאין 

בפיטומה מעשה שבח ניחא. וכבר עמדנו ע"ד.

 ו( עוד רגע אדבר בעיקר הסברא שכתב האמרי 
יושר דכשאוכלת מעצמה לא חשיב כמעשה,   

דבאתי בזה בשיג ושיח עם הגאון הגדול הדיין 

המצוין רבי משה פיקל שליט"א, והביא ראיה 

דהנותן  ע"ב(  מז  )דף  בב"ק  בגמרא  מ"ש  לזה 

ואוקימנן  פטור.  חבירו  בהמת  לפני  המות  סם 

בגמרא ואבע"א סם המות נמי באפרזתא. והיינו 

דאכלה,  דעבידא  המות  בסם  אפילו  דאיירי 

פטור. עיין בפרש"י. הא קמן דלא מייחסים מה 

שהביא לפניה את סם המות למעשה ידיו. ודון 

מינה נמי לגבי פיטום דלא חשיב מה שהושיט 

לה כמעשה ידיו שקונה האומן בשבחו. ויל"ע. 

ג  )חלק  מברז'אן  מהרש"ם  להגאון  ראיתי  שוב 

סימן יב( שדן ג"כ במוסר בהמה לנכרי לפטמה 



בסי  סוכ  קוני בשבח מלי ן בסומלי  קכד

והמליטה בכור מה דינו, וצידד להקל בנידונו 

ולהטיל מום בבכור ע"י נכרי. וצירף לס"ס האי 

ע"ש  בבהמה.  כלי  בשבח  קונה  דאומן  סברא 

סימן  )ח"ב  יצחק  מנחת  בשו"ת  ולדינא  דבריו. 

לח(, העלה להחמיר בזה. ע"ש.

מגדולי  דכמה  וראיתי  בספרים  ובינותי   ז( 
גם  דאמרינן  ליה  פשיטא  הווה  האחרונים   

ואקבצם  כלי,  בשבח  קונה  דאומן  באוכלים 

ובישועתו.  השם  בעזרת  עומדם  על  ואעמידם 

וזה יצא ראשונה מ"ש הגאון רבי שלמה דרימר 

בעל הישרש יעקב בשו"ת בית שלמה )חלק או"ח 

סימן עח(, גבי יי"ש בפסח שהובא על ידי עגלון 

ישראל אם נאסר, כיון שאומן קונה בשבח כלי 

שנמכר  למקום  שהביאו  במה  השביחו  והוא 

מיניה  לעיל  במ"ש  וע"ע  דבריו.  ע"ש  ביוקר. 

)או"ח סימן סו(.

 ואשר ע"י השנ'י הגאון רבי יוסף שאול נתנזון 
ח"ב  קמא  )מהדורה  ומשיב  שואל  בשו"ת   

ע"י  יי"ש  עשיית  לגבי  דן  שגם  ע(,   - סט  סימנים 

מערב  הכל  את  להם  כשמקנה  בשבת  נוכרים 

שבת, וזכר ש'ר מעניין דאומן קונה בשבח כלי 

בזה. ע"ש דבריו.

בשו"ת  שדן  הנידון  הוא  המשולש   והחוט 
אודות בהמת  הנ"ל, שדן  יושר  אמרי   

ישראל שנתן לגוי לפטמה וישלם לו ובתוך כך 

השואל  והרב  בבכורה.  מחוייב  אי  זכר,  ילדה 

ראדאמישלא[  אב"ד  ענגיל  חיים  רבי  ]הגאון 

קונה  דאומן  מצד  פטורה  תהיה  אם  לדון  יצא 

זה  בנידון  שכזו  סברא  הביא  וכן  כלי,  בשבח 

וע"ע  יב(,  סימן  )ח"ג  מברז'אן  מהרש"ם  בשו"ת 

במ"ש ע"ז הגר"י וייס זצ"ל בשו"ת מנחת יצחק 

)ח"ב סימן לח(. גם מדברי הגר"ש קלוגר בטוטו"ד 

תליתאי )חיו"ד סימן י( נראה מסתמות לשונו שגם 

הרי"ם  חידושי  ועי'  ע"ש.  ד"ז.  שייך  בבהמה 

עמ"ס ב"ק )דף סה ע"א(, ובשו"ת דברי מלכיאל 

)חלק ג סימן קסו( דן בדין דאומן קונה בשבח כלי 

וכיוצ"ב  ואכמ"ל.  ברה"ר.  בור  החופר  לגבי 

כתב בשו"ת בית יצחק שמלקיס )חיו"ד ח"ב סימן 

נג אות ג( לגבי שוחט שאסר שחיטתו על אנשי 

אחרים,  על  שחיטתו  לאסור  יכול  שלא  העיר, 

דאין יכול לאסור פירות חבירו על חבירו, ולא 

שייך לחוש לאסור לשיטת הסוברים אומן קונה 

בשבח כלי, דבאמת גוף השחיטה הוא קלקול 

בני  בשו"ת  בנידונו  ]וקדמו  דבריו.  ע"ש  וכו' 

יעקב להגאון רבי יעקב ששון מקושטא סימן ו. 

וע"ע במ"ש בדף ר סוע"א[. וכן מתבאר ממ"ש 

בשו"ת לבוש מרדכי אפשטיין )חיו"ד סימן כא ד"ה 

והנה יש לומר(, דהטעם שפת של ישראל שאפאה 

כלי,  בשבח  קונה  שאומן  כיון  נאסרת,  עכו"ם 

והוה כפת שלו. ע"ש דבריו. וציינו בספר שפת 

שלמה לרבי שלמה זלמן אונסדרפר נר"ו )סימן 

ט(. ולכל הדיברות חזינן דפשיטא ליה שיש גם 

באוכלים לדין דאומן קונה. גם בשו"ת מהר"י 

שטייף )סימן רכב( דן אודות קטן אי יכול לאגוד 

בשבח  קנה  אומן  דאי  הגדול,  של  הלולב  את 

וכן  דבריו.  ע"ש  להקנות,  יכול  לא  תו  כלי, 

כתב להדיא בשו"ת משנת רבי עקיבא להגאון 

רבי עקיבא פורוש זצ"ל )סימן ד(, דגם באוכלין 

והביא  כלי,  בשבח  קונה  דאומן  לדין  אומרים 

ראיה ממ"ש בגמרא בב"ק )דף צט ע"ב(, המוליך 

חיטים לטחון. וי"ל על ראיה זו. ושם יצא לדון 

אודות פירות שביעית. ע"ש.

 המורם מכל האמור: שדין אומן קונה בשבח 
באוכלים.  בין  בכלים  בין  שייך  כלי   

כלי  בשבח  קונה  אומן  שאין  דקיי"ל  ולהלכה 

ופירות  אוכלין.  בשבח  קונה  שלא  הדין  הוא 

הנושרים מהאי דינא דעיסת ישראל שלשה גוי, 

בזה  לחוש  ואין  ברכה,  עם  חלה  להפריש  יש 

לסב"ל. והנלע"ד כתבתי.



קכהאהבת חיים

שולחן ערוך חושן משפט הלכות גניבה סימן שמח סעיף ב

)ויקרא  תגנובו  דלא  לאו  על  עובר  פרוטה  שוה  אפילו  הגונב  כל 
וחייב לשלם, אחד הגונב ממון ישראל או הגונב ממון של  יא(  יט, 

גוים, ואחד הגונב מגדול או מקטן. הגה: טעות עובד כוכבים, כגון 
יודע  ובלבד שלא  להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו, מותר, 
להטעותו,  דאסור  אומרים  ויש  ס"ג(.  )טור  חילול השם  דליכא  לו, 

אלא אם טעה מעצמו, שרי.

אייר תשפ"ב

גז"ל עכו"ם בריבית גבוה לגוים
יש לכתוב תשובות בהלכה גם אם יהיו רק מתי מעט שיקשיבו / איסור הלואה לגוי 
בריבית מדרבנן / אופני ההיתר בזה / בכל איכא דאמרי בש"ס היאך פסקינן / מה 
ביאור   / לגוי  בריבית  להלוות  מהתורה  יש מצוה  / אם  בזה  והשו"ע  דעת הרמב"ם 
הכתוב "לנכרי תשיך" / דעת האברבנאל שמותר להלות בריבית רק לז' עממין / אם 
טעמי ההיתר להלות לנכרי בריבית שייכים היום / שההלואה בריבית וכל שכן בריבית 
גבוהה מרבה אנטישמיות / המתנהגים שלא בדרך היושר עם הגוים נכשלים בעון 
חילול השם / פרטי עסק ההלואה הזו / דין אסמכתא לא קניא ואם שייך גם בגוים 
/ הטעם שאסור לשחק בקוביא ודעת השו"ע בזה / חמץ הניתן לגוי באסמכתא אם 
מהני / גזל עכו"ם אם אסור מהתורה / ספק ספיקא נגד מרן השו"ע / הטעם דמהני 
אסמכתא לעכו"ם / דין טעות הגוי / דעת השולחן ערוך בזה / סתם ויש ברמ"א / 
ההבדל בין טעות הגוי המותרת לגזל הגוי שאסור / ישראל שהשאיל בהמתו לגוי 
בערב שבת ולא החזירה מה יעשה / דין הקונה מחברו הלואת הגוי עם הריבית שבה 
/ לשון 'אני מוחל' אם הוא לשון קניין / נכרי המכירו ושעשה לו טובה מותר וראוי 

להלוות לו בלא ריבית

 שאלה

 = אדוונס  מזומן,   = )קש   Merchant Cash Advance הנקרא  העסק  אודות  נשאלתי 
בהקדם(, שמקובל גם אצל שומרי תורה ומצות ברחבי ארצות הברית, שענינו הלוואה בריבית 
גבוהה מאד לגוים )מ40% עד 400% לשנה(, אם מותר לעסוק בו? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

שישנם  ידעתי,  בני  ידעתי  שיח  כל  טרם   א( 
ונתלים  מורים,  לקול  ישמעו  שלא  כאלה   

והעיקר  'רב',  להיקרא  המתיימר  אחד  בכל 

יתלה  להחנק  והרוצה  זה,  עסק  להם  שיתיר 

עושים  וכאן  ע"א,  קיב  דף  פסחים  )עיין  גדול  באילן 

יאבו  ולא  עליו(,  להתלות  שיוכלו  כדי  'גדול',  אותו 

שמוע, ואדרבא אומרים דמצוה קא עבדי )עיין 

בשו"ת הרדב"ז חלק ד סימן רה(, ולא להם הדברים 



ןמצל ןמוצם בןיבית ןבוי לןוים קכו

אמורים, אלא לאותם מתי מעט החפצים באמת 

ע"ב(,  קלח  דף  )שבת  הלכה  זו  ה'  דבר  לשמוע 

רבותינו,  בדברי  ונלכה  נסעה  אמרתי  ולמענם 

התקלות  תורה  של  לאמיתה  ולבאר  לבוא 

הגדולות שבעסק הזה, וגם אסו'ר נלוה עימם, 

וכפי שיבואר.

אמרו  לנכרי  בריבית  הלואה  בעניין  הנה   ב( 
"מרבה  ע"ב(  ע  )דף  מציעא  בבבא  בגמרא   

הונו בנשך ותרבית לחונן דלים יקבצנו" )משלי 

כגון  רב:  אמר   - דלים?  לחונן  מאי  ח(.  כח, 

הונא:  לי  אמר  נחמן:  רב  אמר  מלכא.  שבור 

ופירש  דנכרי.  רבית  דאפילו  אלא  נצרכא,  לא 

ונוטל  היה,  פרס  מלך   - מלכא  שבור  רש"י 

נכרים, שהם  וחונן בהם דלים  ממון מישראל, 

דלים מן המצות. אפילו רבית דנכרי - שישראל 

על  ומקשים  לטימיון.  יורד   - הנכרי  מן  נוטל 

זה בגמרא שהרי למדנו שלוין מהגוים ומלוין 

אותם ברבית? אמר רב חייא בריה דרב הונא: 

לא נצרכא, אלא בכדי חייו. רבינא אמר: הכא 

בתלמידי חכמים עסקינן. טעמא מאי גזור רבנן 

- שמא ילמוד ממעשיו, וכיון דתלמיד חכם הוא 

- לא ילמוד ממעשיו.

 ולפי דברי הגמרא הללו יוצא, שישנם רק שני 
בריבית,  לגוי  להלוות  לישראל  היתרים   

האחד בכדי חייו כפי מה שצריך לחיות ויותר 

ממעשיו  וילמד  יבא  שלא  מדרבנן  אסור  מזה 

)רש"י(. והשני אם הוא תלמיד חכם, שבודאי לא 

ילמד ממעשיו.

 עוד אמרו בגמרא - ואיכא דמתני לה להא דרב 
כסף  "אם  יוסף:  רב  דתני  אהא,  הונא   

כד(,  כב,  )שמות  עמך"  העני  את  עמי  את  תלוה 

עמי ונכרי - עמי קודם, עני ועשיר - עני קודם, 

עירך  עניי  קודמין,  ענייך   - עירך  ועניי  ענייך 

ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמין. אמר מר: 

עמי ונכרי עמי קודם פשיטא! - אמר רב נחמן 

אמר לי הונא: לא נצרכא דאפילו לנכרי ברבית 

ולפי האי איכא דמתני,  ולישראל בחנם. ע"כ. 

לעולם לא נאסר להלות בריבית לגוי, שכן דברי 

לישראל  הלואה  הקדמת  על  נאמרו  הונא  רב 

מנכרי, שאפילו לנכרי בריבית ולישראל בחינם 

כל  חשש  על  לא  אך  הישראל,  את  יקדים   –

שהוא בהלוואה בריבית לנכרי.

)ד"ה תשיך(, שמה שנהגו  התוספות שם   וכתבו 
רבנו  אומר  לנכרים,  להלוות  עתה   

המיקל,  אחר  הלך  סופרים  דבשל  משום  תם, 

וקיימא לן כאידך לישנא דמתני הא דרב הונא 

אברייתא דרב יוסף, ולא אסרו מעולם רב נחמן 

קמא  ללישנא  ואפילו  דנכרי.  רבית  הונא  ורב 

ושרים  מלך  מס  עלינו  שיש  לפי  להתיר,  יש 

בין  שרויין  שאנו  ועוד  חיינו.  כדי  הוי  והכל 

דבר  בשום  להשתכר  לנו  אפשר  ואי  האומות 

לאסור  אין  הלכך  עמהם  וניתן  נישא  לא  אם 

יותר משאר משא  ילמוד ממעשיו  רבית שמא 

ומתן. עכ"ד.

 ג( ואבא היום אל העי'ן בזה הכלל שקבע רבנו 
סופרים  מדברי  איסור  שהוא  דכיון  תם   

פוסקים כלישנא בתרא המקילה. ולכאורה הוא 

המיקל.  אחר  הילך  סופרים  דבשל  פשוט  כלל 

וכן בכל איכא דאמרי שבש"ס שבאיסור דרבנן 

הסמ"ג  כתב  וכן  המקילה.  הדעה  אחר  אזלינן 

)עשין סימן קיא(, וכן נראה בדברי הרא"ש בתענית 

)פרק א סימן יד(, ובע"ז )פרק א סימן ג( הביא שכ"ד 

רש"י. וכן מבואר באור זרוע )חלק ד פסקי עבודה 

איכא  בתלמוד  דיש  היכא  דכל  קה(,  סימן  זרה 

דאמרי אומר רש"י זצ"ל בשל סופרים הלך אחר 

הזורק  )פרק  בשבת  המרדכי  וכ"כ  ע"כ.  המיקל. 

רמז שעה( דהלכה כאיכא דאמרי דבשל סופרים 

הלך אחר המיקל. ועיין בשו"ת הרשב"א )חלק 

א סימן רנג(.

 ואמנם הרא"ש בעבודה זרה )פרק א סימן ג( כתב 
אשר  בן  יצחק  רבי  ]הוא  שריב"א   

טפל  דאמרי  איכא  דכל  אומר,  רש"י[  תלמיד 
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ללשון ראשון, כי רב אשי סידר לשון המרובים 

והטפל  היחידים  לשון  וכל  תחילה,  והעיקר 

כתב,  ז"ל  גיאות  ורי"ץ  אומרים.  יש  אומר 

דלעולם הלכה כאיכא דאמרי. ומקצת הגאונים 

ובאיסורא  דאמרי  כאיכא  בממונא  פסקו 

בברכות  הרשב"א  דעת  וכן  ה  ]א.  לחומרא. 

אור  הרב  הביא  וכן  ע"כ.  ע"ש[  ע"א(  מג  )דף 

מחלוקת  שלד(  סימן  טוב  יום  הלכות  ב  )חלק  זרוע 

זו. ומסיים: ומורי רבינו יהודה בר יצחק זצ"ל 

]הוא רבי יהודה מפריז מבעלי התוספות[ כתב 

בשם ר"ח זצ"ל, שיש לפסוק בכל מקום, הלכה 

)פסקי  ד  בחלק  לו  ועוד  ע"כ.  דאמרי.  כאיכא 

מיימוניות  בהגהות  ועיין  קה(.  סימן  זרה  עבודה 

)הלכות שבת פרק כב הלכה ו(.

מבואר  כן  ודעימיה,  גיאת  רי"ץ  כדעת   והנה 
נדה  הלכות  ב  )חלק  לרש"י  האורה  בספר   

בכל  דאמרי  כאיכא  שהלכה  ז"ל(  שלמה  לרבינו 

בגיטין  המאירי  וכ"כ  לן.  קיימא  והכי  מקום 

)דף ל עמוד א( שבכל מקום אמרו הלכה כאיכא 

ל  דף  )גיטין  בש"ס  מקומות  מג'  חוץ  דאמרי 

ב(  עמוד  סד  דף  מציעא  ובבא  ע"א  לב  דף  יבמות  ע"א 

)דף ט עמוד  ]ועיין עוד בדבריו בבא קמא  ע"כ. 

דפסקינן  מקומות  עוד  שיש  ב(  עמוד  יט  ודף  א, 

)דף ט  ושנה דבריו בבבא קמא  כלישנא קמא[. 

ע"א( וכתב, שכלל בידינו ברוב מקומות הלכה 

כאיכא דאמרי. ושילש דבריו בעבודה זרה )דף 

מסכת  מקובצת  בשיטה  וכ"כ  ע"ש.  א(.  עמוד  ז 

מקום  שבכל  משמו,  א(  עמוד  כא  )דף  קמא  בבא 

וכ"כ  ע"כ.  דאמרי.  כאיכא  הלכה  אומרים  אנו 

בספרו  מקושטא  אליגרי  אברהם  רבי  הגאון 

שדרך  ט(  שורש  )שורשים  הרמב"ם  על  שמח  לב 

בתרא,  כלישנא  לשונות  בשני  לפסוק  הרי"ף 

סימן  א  )פרק  קמא  בבבא  הרא"ש  שכתב  כמו 

ראשונים  ועוד  האי,  רבינו  דעת  הוא  וכן  כא( 

ומ"מ אין זה כדאי להקשות מזה על הרמב"ם 

שם  כתב  עצמו  הרא"ש  שהרי  כן,  סובר  שלא 

שמקצת הגאונים פסקו בממונא כאיכא דאמרי 

ובאיסורא לחומרא, והכא איסורא הוא. עכ"ד. 

חובל  מהל'  )פ"ד  עוז  המגדל  בעל  הגאון  וכ"כ 

החיבור  בזה  פעמים  כמה  כתבתי  כבר  ומזיק(, 

בכללי  ז"ל,  מה שקבלנו מרבותינו הראשונים 

הפוסקים, דלשון "ואיבעית אימא" הוא כלשון 

ועיין  עכ"ל.  עיקר,  שהוא  דאמרי"  "איכא 

בשו"ת עמק הלכה )חלק ב סימן מ(.

 ואיברא שבספר המכריע לרבי ישעיה דטראני 
כאיכא  הלכה  דאין  כתב,  פא(  )סימן   

דאמרי בכל מקום, אלא היכא שיש הלכה ויש 

מהן שאין הלכה. עכ"ד. וכן נראה דעת הרמב"ם 

שאין לו כלל מוסכם בזה שהרי בנידון דידן לא 

פסק כאיכא דאמרי שהרי כתב )הלכות מלוה ולוה 

פרק ה הלכה ב( וז"ל, אסרו חכמים שיהיה ישראל 

בכדי  אלא  קצוצה  ברבית  העכו"ם  את  מלוה 

ישיבתו  ברוב  ממעשיו  ילמוד  שמא  גזרו  חייו 

ברבית  העכו"ם  מן  ללוות  מותר  לפיכך  עמו, 

אצלו,  רגיל  ואינו  מלפניו  בורח  הוא  שהרי 

ממעשיו  ללמוד  בו  רגיל  שאינו  חכם  ותלמיד 

מותר להלוות לעכו"ם ברבית אפילו להרויח, 

וכל אבק רבית עם העכו"ם מותרת לכל. עכ"ל. 

אתה הראת לדעת שלא זכר ש'ר כלל את דברי 

האיכא דאמרי, ופסק כרב חיא ורבינא ולחומרא 

בתלמידי  או  חייו  בכדי  רק  הוא  ההיתר  שכל 

חכמים. וכ"כ בשו"ת דברי יציב )חלק אבן העזר 

היאך  ברורה  אינה  הרמב"ם  ששיטת  מח(  סימן 

פסק בכל התלמוד אם כלישנא קמא או בתרא. 

]ומכאן אמרתי אבא אעיר'ה למה שזכר בשו"ת 

דברי יציב שם, שבשו"ת דברי אמת )סימן א דף 

ג בד"ה הרי( צידד רק בדרך אפשר שדעת  א טור 

הרמב"ם דבשל סופרים פסקינן כאיכא דאמרי. 

עכ"ד. ולכאורה כלל זה צריך עיון ממה שפסק 

הרמב"ם הכא דלא כאיכא דאמרי, על אף דהוה 

מידי דדברי סופרים[.

שהגם  מישרים,  תחזינה  עיניו  והמעיין   ד( 
מלוה  )הלכות  מיניה  לעיל  הרמב"ם  שפסק   

להלות  היא  עשה  שמצות  א(  הלכה  ה  פרק  ולוה 

את  אסרו  שחכמים  כתב,  מקום  מכל  לנכרי, 



ןמצל ןמוצם בןיבית ןבוי לןוים קכח

או  חייו  כדי  אלא  התירו  ולא  הזו,  ההלואה 

)סימן  הר"ן  בשו"ת  כתב  וכבר  חכם.  לתלמיד 

לגוים,  בריבית  מלהלות  להמנע  שהרוצה  נו(, 

מצות  יעקור  שלא  חשש  מפני  לחוש  לו  אין 

עשה מן התורה גם על פי דברי הרמב"ם ז"ל, 

תורה  שדין  שאע"פ  מודה  ז"ל  הוא  אף  שהרי 

כך הוא אסרו חכמים שיהא ישראל מלוה את 

הוא  א"כ  ואלא  חייו  בכדי  אלא  ברבית  הגוי 

היאך חכמים רשאין  ואל תתמה  תלמיד חכם. 

לן  קיימא  דהא  התורה  מן  אחת  מצוה  לבטל 

לעקור  מתנה  דין  שבית  ע"ב(  צ  )דף  ביבמות 

ולפיכך  תעשה,  ואל  בשב  התורה  מן  דבר 

לו לחוש  אין  הרוצה להמנע מלהלוות ברבית 

וכל  ז"ל.  הרמב"ם  דעת  מפני  איסור  מחשש 

שכן שכבר נחלקו עליו גדולי הדורות. עכ"ד. 

הרמב"ם  מדברי  ראיה  להביא  שאין  קמן  הא 

בריבית,  לנכרי  כשמלוה  עשה  מצות  שעושה 

העושה  ואדרבא   – חז"ל  זאת  אסרו  דלדעתו 

אמרו  גדול  וכלל  חכמים,  דברי  על  עובר  כן, 

מיתה  חייב  חכמים  דברי  על  העובר  כל 

וגם  ע"ב(.  כא  דף  ובעירובין  ע"ב  ד  דף  ברכות  )עיין 

כתב  כבר  הא  הרמב"ם  דברי  לקיים  למחזרים 

לרמב"ם  שגם  א(,  אות  סוף  קנט  סימן  )יו"ד  הב"ח 

הריבית  על  אם  כי  בהלואה  מצוה  שום  אין 

כשמלוה לו. ע"כ. והיינו שלא צריך לחזר אחר 

שיהיה  לו,  מלווים  אם  אלא  לנכרי,  הלואה 

שמים  לשם  כונתו  כל  שאם  וביחוד  בריבית. 

זו בפעם אחת סגי. וכמ"ש  לקיים מצות עשה 

ריבית  הלכות  על  מאזוז  שלמה  כרם  בספר 

)סימן קנט ס"א אות ח(. ע"ש.

 כו.  והנה זה לשון רש"י, לנכרי תשיך - ולא לאחיך. לאו הבא מכלל עשה, עשה, לעבור עליו בשני לאוין 
ועשה. ע"כ. ומשמע מדבריו שמה שנאמר לנכרי תשיך אין זה כדי להשמיענו שיש מצוה להלות בריבית 
לנכרי, אלא ללמדנו שיש מצות עשה להלות לישראל ללא ריבית, ואם מלווה בריבית לישראל עובר עליו 
בשני לאוין )עיין ברא"ם ובגור אריה למהר"ל ע"ד רש"י שפירשו מהם שתי הלאוין( ועשה, שהוא לאו הבא מכלל עשה. וכן 
מפורש ברמב"ן )דברים פרק טו פסוק ג( שרש"י פליג על הרמב"ם. וכ"כ הרשב"א בבבא מציעא )דף ע ע"ב( שהעיקר 
כדעת רש"י שאין זה מצוה ולא כהרמב"ם. ע"כ. אלא שראיתי לאברבנאל )דברים פרק טו פסוק א( שכתב שדעת 
רש"י כהרמב"ם, שפירש רש"י )דברים פרק טו פסוק ג( "את הנכרי תיגוש" - זו מצות עשה. ע"כ. ואי משום הא לא 
אריא שכבר פירש הראב"ד )הלכות מלוה ולוה פרק ה הלכה א( פירש, שמה שאמרו בספרי "לנכרי תשיך זו מצות 
עשה", הוא משום דהוי לאו הבא מכלל עשה עשה, שלא ישיך לישראל. עכ"ד. ודון מיניה נמי לאיסור זה 

ולאחר הודיע אלוקים אותנו כל זאת, עוד   ה( 
יש לאלוה מילין להעיר ולהאיר בזה, דכבר   

כתב הר"ן שנחלקו על הרמב"ם גדולי הדורות 

שאין מצוה להלוות בריבית לנכרי. והרב מגיד 

משנה העיר שמהסוגיא בבבא מציעא )דף ע ע"ב( 

משמע דהוא רשות ולא מצוה. וכבר נשאל בזה 

רבנו אברהם בן הרמב"ם בשו"ת מעשה ניסים 

)סימן י(, היאך פסק אביו שההלואה לנכרי היא 

מצות עשה, הלא מדברי התלמוד יראה דעתם 

הגוי  מן  רבית  עשו  וכבר  ונבזה,  מתועב  שזה 

הונו  "מרבה  נאמר  ובו  משובח,  בלתי  דבר 

וגו'" )בבא מציעא דף ע ע"ב(, כאשר פתרו בכתוב 

)מכות  "כספו לא נתן בנשך" אפילו רבית דגוי 

"לנכרי תשיך"  פירשו באמרו  ולא  כד ע"א(.  דף 

)דברים כג, כא( כי הוא מצוה. והודה רבנו אברהם 

ואמר, שאין ספק כי המקום אשר הקשית ממנו 

הראב"ד  גם  ע"ש.  וכו'.  מוקשה  מקום  הוא 

בהשגותיו )שם( חלק ע"ד הרמב"ם וכתב שאין 

בזה מצוה, ושטעה הרמב"ם בלשון הזה השנוי 

הרמב"ן  וכ"כ  ע"כ.  רסג(.  סימן  )דברים  בספרי 

)דברים פרק טו פסוק ג( להשיג ע"ד הרמב"ם. ושנה 

דבריו בחיבורו על התלמוד בבבא מציעא )שם(. 

ומצאתי בסיעתא דשמיא שכן מבואר בתשובות 

הגאונים )שערי צדק חלק ד שער ב סימן ז(, דרחמנא 

לא אסיר באורייתא למיתן ברבית לגוי דכתיב 

"לא תשיך לאחיך" )דברים כג, כ( וכתיב "לנכרי 

זה  שאין  קמן,  הא  ע"כ.  כא(.  פסוק  )שם  תשיך" 

על  רש"י  פירש  וכן  מצוה.  ולא  היתר  אלא 

התורה )דברים פרק כג פסוק כא(, וכ"נ מדברי רש"י 

ע"ש כו.  לאו(.  מאי  ד"ה  ע"ב  ע  )דף  מציעא  בבבא 
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מציעא  בבא  התוספות  בדברי  לדייק  יש  וכן 

ד"ה  )שם  הריטב"א  דבריהם  וכפי שביאר  )שם(, 

לנכרי  להלוות  התירה  שהתורה  נחמן(,  רב  אמר 

מצוה.  ולא  היתר  שזהו  הרי  ע"ש.  בריבית. 

סופר בבבא מציעא שם  ]ועיין בחידושי חתם 

ד"ה לנכרי תשיך וי"ל[, וכן נראה דעת הסמ"ג 

)לאוין קצג(, וכן כתב הרד"ק )תהלים פרק טו פסוק 

ה(, וכן דעת הרשב"א בבבא מציעא )דף ע ע"ב( 

וכן  משמו.  שם  מקובצת  בשיטה  גם  והובא 

כתב המאירי בבבא מציעא )דף ע ע"ב(, הזהירה 

התורה את המלוה בלאו הבא מכלל עשה והוא 

)דברים כג, כא( כלומר לנכרי יש  "לנכרי תשיך" 

לך רשות להשיך, הא לישראל לא. ולא כדברי 

גדולי המחברים שמנאוה במצות עשה להלוות 

המגיהים.  גדולי  בה  הגיהו  וכבר  ברבית.  לגוי 

עכ"ד. וכן מבואר בספר התרומות )שער מו חלק 

ד( ובפסקי ריא"ז בבבא מציעא )פרק ה ריש הלכה 

ח(, דהוי היתר ולא מצוה. וכן נראה דעת הטור 

)יו"ד ריש סימן קנט(, וכבר הבאנו לעיל שכן דעת 

הר"ן בתשובה כז. וכן מבואר ברבינו בחיי )ויקרא 

פרק כה פסוק נ, ועיין במ"ש בדברים פרק כג פסוק כא(, 

כתב  ועוד  א(,  פסוק  טו  פרק  )דברים  ובאברבנאל 

כולם  הפוסקים  ששאר  טז(  פסוק  כג  פרק  )דברים 

פסקו דלא כהרמב"ם.

 ו( ולך נא ראה לרבי עובדיה ספורנו )דברים פרק 
כג פסוק כא( שפירש, דהציווי "לנכרי תשיך"   

- היינו שהישראלי יתן לנכרי ריבית אם התנה 

)דברים  האברבנאל  פירש  וכן  ע"כ.  עימו. 

שאין  מבואר  נמצא  השלישית(.  בתשובה  כג  פרק 

זו  ובדרך  לנכרי.  בריבית  להלות  מצוה  שום 

פסוק  כג  פרק  )דברים  והקבלה  ביאר בספר הכתב 

דדייק  כן,  הרמב"ם  דעת  שגם  שנראה  כא( 

בלשון   - להשיך  עשה  מצות  שכתב  בלשונו 

דלא יגוש. ודו"ק.   

 כז.  ואמנם הרב כס"מ שם זכר לדברי הר"ן בבא מציעא )דף ע ע"ב( שכתב, שנראה לו כדברי הרמב"ם. ע"ש 
טעמו ונימוקו עימו. ובאברבנאל )דברים פרק כג פסוק טז( כתב, שגם הרלב"ג בפירוש התורה שלו, דעתו דעת 

עליון דהוי מצוה להלות לנכרי כדעת הרמב"ם. ועיין בשו"ת אבני נזר )חלק יורה דעה סימן קמא אות ד – ה(. 

ללוות  שהוצרך  שהישראל  ללמדנו  המקרא, 

ועומד  מצווה  הישראל  ברבית,  מנכרי  מעות 

לשמור מוצא שפתיו ולשלם לנכרי הרבית כפי 

המדובר, כי בבגדו בו במניעת קיום דבריו הוא 

הרמב"ם  לשון  ממשמעות  ואין  השם,  מחלל 

בהלואתו  רבית  לקחת  מצווה  שהישראל  כלל 

עשה  מצות  למימר  ליה  הוה  דא"כ  לנכרים, 

דעתו  כן  שאין  ואף  ברבית.  לנכרי  להלוות 

זו  מ"מ  קצח(  עשה  )מצות  שלו  המצות  בספר 

סתר  דבריו  לפי  והנה  עכ"ד.  בחיבורו.  דעתו 

הרמב"ם משנתו, וכל כך דחק בדעת הרמב"ם, 

לפי שהיה זר בעיניו לומר שיש מצוה להלוות 

בריבית לגוי, וטפי ניחא ליה לומר שהרמב"ם 

עראמה  יצחק  רבי  כתב  וכן  בחיבורו.  בו  חזר 

צז(,  שער  תצא  כי  )פרשת  יצחק  עקידת  בספר 

בריבית,  לנכרי  לתת  מצוה  שתהיה  שחלילה 

שהרי אמרו במכות )דף כד ע"א( "כספו לא נתן 

וכן  ע"כ.  לגוי.  אפילו  ה(,  טו,  )תהילים  בנשך" 

)דברים פרק כג פסוק כא(,  מבואר בדברי האלשיך 

שהוא היתר שהתורה התירה ותו לא. וכן מורה 

סימן  דעה  )יורה  ערוך  בשולחן  מרן  לשון  ובא 

לעובד  להלוות  מותר  תורה,  דבר  א(  סעיף  קנט 

נזר  אבני  בשו"ת  וכ"כ  ע"כ.  בריבית.  כוכבים 

השולחן  דדעת  א(  אות  קמא  סימן  דעה  יורה  )חלק 

רשות.   - תשיך"  "לנכרי  דהאי  כרש"י  ערוך 

ע"כ. וכ"כ הגאון רבי חיים נסים רפאל מוצירי 

פרק  ולוה  מלוה  )הלכות  דינקותא  גירסא  בספרו 

ס"ל  הפוסקים  דרוב  דרוב(  נמצא  ד"ה  א  הלכה  ה 

פסק  ולהכי  עשה,  מצות  דגוי  ברבית  דליכא 

ברבית  לגוי  להלוות  מותר  תורה  דדבר  מרן 

אם  לענין  ונפק"מ  עשה.  מצות  ביה  ולית 

ירצה להלוות לגוי בחנם דשרי אף בזמן הזה, 

כשמלוה  עשה  מצות  מבטל  להרמב"ם  דאילו 

והכי  רבוותא שרי  להני  ואסיר, אבל  לו בחנם 
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נקטינן. ע"כ  כח.

 אתה הראת לדעת, שדעת רוב מניין ורוב בניין 
לגוי  להלות  מצוה  שאין  ישראל  חכמי   

וכן  התירה.  שהתורה  היתר  רק  אלא  בריבית 

דעת מרן בשלחן ערוך.

טוב  למנוע  ולא  להודיע  אמרתי  ואגב   ז( 
)דברים פרק  מבעליו, מה שכתב האברבנאל   

השם  התיר  שלא  והשנייה(,  הראשונה  בתשובה  כג 

יתברך הלואה בריבית כי אם בנכרי שהוא מז' 

אומות, כי אין ראוי לעשות חסד עם האויבים. 

הוא  כי  נכרי,  יאמר  לא  אדום  לזרע  ואמנם 

אחיך  כי  אדומי  תתעב  "לא  אח שנאמר  נקרא 

לאחיך.  תשיך  בלא  ונכלל  ח(,  כג,  )דברים  הוא" 

בשם  נקראו  לא  האומות  ושאר  ישמעאל  וכן 

מגונה  אינו  אומות  מז'  שהוא  ולנכרי  נכרי. 

לקחת רבית ממנו ולעשות לו שלא כהוגן, כיון 

שהוא עשה שלא כהוגן, ולא יבא בצדקת השם 

אשר  אחרי  התורה  בחסד  יזכה  ולא  יתברך, 

ללב  יפה  הרב  זה  על  וכתב  עכ"ד.  בם.  כפר 

דף  א  סעיף  קנט  סימן  חיו"ד  )ח"ג  אחרון  בקונטרס 

דלא  האידנא  האברבנאל  דברי  שלפי  ע"ב(,  לב 

ידעינן מי מז' עממין, שהרי בא סנחריב ובלבל 

לגוים  להלות  שלא  להחמיר  יש  האומות,  את 

ע"כ.  לחומרא.  דאורייתא  דספק  כלל  בריבית 

ומיהו כל הראשונים נראה שלא חששו לזה.

סמכו  מה  על  לדון  ונשובה  ראש  נתנה   ח( 
בריבית,  לגוי  להלות  להתיר  היום  העולם   

והנה בסיום תשובת הר"ן הנזכרת תמה על זה 

 כח.  והנה בהמשך דבריו כתב הרב גירסא דינקותא לדייק מדברי התוספות בבבא מציעא )דף סא ע"א ד"ה 
לעבור עליו( דס"ל כדעת הרמב"ם דיש מצוה להלות בריבית לגוי. ומאחר דנמצא דהרמב"ם והתוספות והר"ן 

ואחר  עכת"ד.  רבוותא.  להני  לחוש  בחנם,  לגוי  ילוה  ולא  לעצמו  יחוש  נפש  בעל  לכן  שיטא,  בחדא  קיימי 
המחי"ר הנה כבר הבאנו לעיל שמדברי התוספות משמע דס"ל דהוא היתר ולא מצוה, וגם מה שכתב דמ"ש 
התוספות שם לשון שרי לאו לאפוקי דלא הוי מצוה, הוא דחוק. וגם בדברי הר"ן מצאנו סתירה, דבתשובה 
משמע דס"ל כרובא דרבוותא דהוי היתר ולא מצוה להלות בריבית לגוי. מה גם שספר תורה גבן הוא מרן 

השלחן ערוך דאף על גב דשותא דהרמב"ם בפומיה כוליה יומא, לא חש לדבריו בזה. ותו לא מידי.   

נהגו עכשו הדורות  וכתב, דצריך לבאר היאך 

)ב"מ  דסוגייא  מסקנא  לפום  דהא  בזה,  היתר 

או  גווני  מתרי  בחד  אלא  שרי  לא  ע"א(  עא  דף 

לאינש  או  רוצה,  שהוא  כמה  חכם  לתלמיד 

אחרינא בכדי חייו בלבד, ועכשיו היאך נעשו 

ואיברא  עכ"ד.  חכמים?  תלמידי  אדם  כל 

כתבו  כבר  דהלא  הר"ן,  דברי  על  להעיר  שיש 

נהגו  מה  מפני  סיבות  ג'  ר"ת  משם  התוספות 

דאין  דאמרי  כאיכא  דפסקינן  חדא  להתיר. 

וגם  לגויים.  בריבית  להלוות  כלל  איסור 

ללישנא קמא, מחמת עול משא המלך ושרים 

בין  שרויים  שאנו  ועוד  חייו.  כדי  נחשב  הכל 

בשום משא  להשתכר  לנו  אפשר  ואי  האומות 

ומתן. עכ"ד. וכ"כ הרא"ש )בבא מציעא פרק ה סימן 

נב( לכל דברי ר"ת. גם בהגהות מימוניות )הלכות 

הראבי"ה,  בשם  כתב  ג(  אות  ה  פרק  ולוה  מלוה 

דעתה רבו השרים הגוזרים גזירות, וצריך הון 

רב והכל הוי כדי חייו. וכ"כ הטור )יו"ד ריש סימן 

קנט( דהאידנא נהגו היתר לכל בכל מיני רבית, 

משא  בשום  להשתכר  לנו  אפשר  שאי  משום 

לא  כן  ואם  עמהם,  ונתן  שנשא  לא  אם  ומתן 

שייך ברבית שמא ילמוד ממעשיו טפי משאר 

מהר"י  בשו"ת  מבואר  וכן  עכ"ד.  ומתן.  משא 

א(  סעיף  )שם  השו"ע  מרן  וכ"פ  לח(,  )סימן  ווייל 

דהאידנא מותר בכל ענין, ]ובכל עניין בפשטות 

וכ"כ  וכדי להתעשר,  חייו  יותר מכדי  גם  הוא 

הגאון רבי אליהו פוסק בספר מרבה תורה )יו"ד 

סימן קנט סק"ט(, ועיין בדרכי תשובה הכא סק"ז([ 

והיינו מהטעמים הנזכרים. וכי היתה העלמ'ה 

כל דברים אלו מאדוננו הר"ן? וכן כתב לתמוה 

הגאון בעל משנה למלך )הלכות מלוה ולוה פרק ה 
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הלכה ב( היאך נעלם מהר"ן כל דברי הפוסקים 

שכתבו לזה ג' טעמים?

רבי  להגאון  חזיתי  בקודש  כן  בזה   ובהיותי 
רפאל מיוחס בספר פרי אדמה )חלק ב   

דף קכד ע"ד( שהביא תמיהת המשנה למלך, וכתב 

ליישב, דהר"ן לא שמיע ליה כלומר לא סבירא 

ליה הני טעמי שכתבו התוספות, ולכן לא זכרם. 

דממשמעות הש"ס נראה לדחות חילוק דבשל 

לקמן(,  שיבואר  )וכפי  המיקל  אחר  הילך  סופרים 

התוספות  שכתבו  האחרים  טעמים  הני  וגם 

משום מיסים או משום משא ומתן, על זה גופא 

תמה הר"ן שהרי כמה וכמה שהם פטורים ממס 

המלך והטלותיו, וגם אין להם שום משא ומתן 

על  ואף  בזה,  וכיוצא  במלאכה  עוסקים  אלא 

חכמים.  תלמידי  הם  כאילו  היתר  נהגו  כן  פי 

ואיך נהגו היתר בלא שום שיעור? עכ"ד. הא 

קמן, שאין היתר גורף להלוות בריבית לגוים. 

)שערי  הגאונים  בתשובות  מבואר  נראה  וכן 

צדק חלק ד שער ב סימן ז(, דהגם שהתורה התירה 

להלות לנכרי, מאן דמדקדק במיליה לא לוזיף 

לגוי ברבית דכתיב "מרבה הונו בנשך ותרבית 

לחונן דלים יקבצנו" )משלי כח, ח(. ע"כ. וראיתי 

שלמה  כרם  בספרו  מאזוז  שלמה  רבי  להגאון 

שהביא  ח(  אות  ס"א  קנט  )סימן  ריבית  הלכות  על 

שהרב ערוך השלחן )בהשמטות שבסוף ח"ג מחושן 

משפט( תמה על דברי הגאונים שהוא נגד הש"ס. 

וכתב הגר"ש מאזוז זצ"ל לבאר, שקרוב בעיני 

שכוונת הגאונים שכתבו כן רק מחמת גזירות 

והרפתקאות דעדו עלייהו מפני נתינת הריבית. 

עכ"ד. ועוד יבואר בזה לקמן.

וההגהות  דהטור  תחזי,  תידוק  לכי  והנה   ט( 
מימוניות, לא כתבו שטעם ההיתר להלוות   

בתרא,  כלישנא  דפסקינן  משום  הוא  לגוים 

או מכיון שאי אפשר  הגזירות  רק משום  אלא 

דלא  ומשמע  ומתן.  בשום משא  להשתכר  לנו 

דפסקינן  ליה  סבירא  לא  כלומר  ליה  שמיע 

מערכה  לעיל  הבאנו  וכבר  בתרא.  כלישנא 

בזה  הראשונים  רבותינו  דעת  מערכה  לקראת 

פסקינן.  היאך  שבש"ס  דאמרי  איכא  בכל 

ע"א  עא  )דף  מציעא  בבבא  להריטב"א  וראיתי 

ר"ת,  דברי  על  להשיג  שכתב  דמתני(  איכא  ד"ה 

לישנא  שנדחתה  לומר  הוא  תימה  של  דדבר 

הרב  כתב  וכן  בה.  וטרו  דשקלו  לאחר  קמא 

גידולי תרומה )שער מו חלק ג אות ג(, דהטור לא 

נקט זה הטעם, משום שכל עיקר הסוגייא לפי 

לישנא קמא, ורחוק הוא שכל הפלפול הזה לא 

היה ולא נברא. וגם לטעם דבשל סופרים הילך 

אחר המיקל אפשר נמי דס"ל דלא שייך בכהאי 

גוונא, דדוקא בדבר שהוא בודאי של סופרים 

אלא שאנו מסתפקים או נחלקים בפרט מפרטיו 

מסתפקים  שאנו  בדבר  אך  לקולא,  אזלינן  אז 

אם באו עליו דברי סופרים או לא, בהא ליכא 

למימר בשל סופרים הילך אחר המיקל דאכתי 

אינו של סופרים, דהוא גופיה עיקר המחלוקת, 

ובהא נקטינן מאי דמסתבר טפי, והוא כלישנא 

קמא דאיכא טעמא רבא למגזר כדי שלא ילמד 

ממעשיו של הנכרי. עכ"ד. וכבר התבאר לעיל 

הלכה  ה  פרק  ולוה  מלוה  )הלכות  הרמב"ם  שגם 

רבי  הגאון  וכתב  דאמרי,  כאיכא  פסק  לא  ב( 

ובכרתי  קנט  סימן  ריש  )יו"ד  בכרתי  איבשיץ  יונתן 

ו(,  נר"ו בעמוד  קליין  ידי הרב משה  על  המבואר הנד"מ 

דאורייתא  דעיקרה  כיון  דאוריתא  דבריבית 

הגם  להחמיר,  קמא  כלישנא  הרמב"ם  פסק 

מדרבנן.  הוא  בגוי  ההלואה  איסור  שעצם 

וילע"ד. ועיין עוד במה שכתב שם לבאר דברי 

אלא  בידנו  נותר  לא  זה,  ולפי  ואכמ"ל.  הטור 

שני הטעמים האחרים הנזכרים. והנפקא מינה 

איננו  יתברך  להשם  תהילות  שכיום  זה,  בכל 

קצובים,  והמיסים  ושרים,  מלך  ממשלת  תחת 

שרוב  ישראל  בארץ  לישב  שזכו  אלו  גם  ומה 

משאם ומתנם הם עם אחיהם היהודים, ואפילו 

ונותנים עם הגוים,  לבני חוץ לארץ שנושאים 

קשה לומר שהם בגדר מה שכתב הטור – 'שאי 

אפשר לנו להשתכר בשום משא ומתן אם לא 
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יוכלו  ירצו,  אם  שבודאי  עמהם',  ונתן  שנשא 

במסחר  העוסקים  מיהודים  מזה  זה  להתפרנס 

בכל העולם, ואם כן אין עוד היתר בזה להלוות 

ראיתי  שוב  חייו.  כדי  משום  לגוים  בריבית 

שלמה  כרם  בספרו  מאזוז  שלמה  רבי  להגאון 

שכתב,  ח(  אות  ס"א  קנט  )סימן  ריבית  הלכות  על 

ישראל  ארץ  בערי  הזה  דבזמן  האלו,  כדברים 

הדרים  ישראל  בני  מאחינו  הישוב  שנתרבה 

ישראל,  בית  אחינו  עם  ומתן  וכל המשא  שם, 

אלא  ושרים  ממלך  ומשא  מס  עליהם  אין  וגם 

טעם  רק  נשאר  לא  כן  אם  וידוע,  קצוב  בדבר 

דנקטינן  משום  העכו"ם  עם  לריבית  אחד 

כאידך לישנא דמעולם לא אסרו ריבית לגוים, 

וטעם זה אין בו כדאי לסמוך עליו כמו שפקפק 

ג(,  סימן  ח"ג  מו  )שער  תרומה  גידולי  הרב  בו 

ב'  כותב  שכשהפוסק  הפוסקים  כתבו  וכבר 

וג' טעמים אין ללמוד ממנו להתיר עד שיהיו 

ובארץ  כן.  גם  בנידונו  שייכים  הטעמים  כל 

ישראל ראוי להרחיק ממנו כדי שיתעסקו הכל 

ביישוב ארץ ישראל ובבנינה. וגם בחוץ לארץ 

גזרו  שעברו  בדורות  כי  העיתים,  ליודעי  ידוע 

עלינו כמה גזירות בשביל ההתעסקות בריבית 

לעכו"ם. עכ"ד. ודפח"ח. והגם שראיתי לגאון 

עוזינו מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל בספרו 

הליכות עולם )ח"ח פרשת ואתחנן עמוד ו(, ובספר 

הרב  דברי  שהביא  שפ(,  )עמוד  עובדיה  משא 

שגם  דכיון  צידד  ושוב  הנזכר,  שלמה  כרם 

בארץ ישראל מוכרחים לשאת ולתת עם מאות 

להתיר  יש  ולכן  כאן  הנמצאים  הגוים  אלפי 

מטעם זה וכמ"ש הטור. עכ"ד. המעיין בדברי 

קדשו עיניו תחזינה מישרים דלא שפיל לסיפא 

שגם  להזהיר  שכתב  שלמה,  כרם  הרב  דדברי 

כמה  מחמת  בריבית  להימנע  יש  לארץ  בחוץ 

המעיין  ואדרבא  עלינו.  שגזרו  גזרות  וכמה 

לבני  לגוי  בריבית  להלות  שהיקל  יראה  שם 

שלטון  עליהם  יהיה  שלא  שזכו  ישראל  ארץ 

רעתנו,  ומבקשי  שונאנו  העולם  אומות  של 

גזירות  לגזור  שיבואו  לחוש  אין  תו  ומימילא 

העולם,  מדינות  בשאר  אך  זה.  מחמת  עליהם 

שיש לחוש בזה לאנטישמיות הגואה ולגזירות 

נגד היהודים, יש להזהר מזה. ואפילו במדינות 

עיננו  הלא   – 'דמוקרטיות'  לעצמם  הקוראות 

נגד  חוקים  מעבירים  פעם  שלא  הרואות 

ירחם,  ה'  ומשונות,  שונות  בתואנות  היהודים 

והבקיא  בזה.  היתר  שום  זכר  לא  זה  ועל 

מישרים,  תחזנה  עיניו  הימים  דברי  בקורות 

את הדברים הנאמרים, וכפי שהראו החוקרים, 

האחרון,  הזמן  עד  הביניים  ימי  כל  שבמשך 

הונו האנטישמים למינהם את היהודים בעמדה 

זו של הרמב"ם שפסק שמצוה להלוות לגויים 

פינקלשטיין  המלך  דרך  בספר  עיין  בריבית, 

מחקרים  רוזנטל  י.  של  למחקר  ציין  ושם   ,63 )עמוד 

 50 הערה   265 עמוד  תשכ"ז  ירושלים  א,  ומקורות 

ובספר  דבריו(,  להוכחת  שונים  למקורות  שם  ומפנה 

ובעמוד   33 60 הערה  )עמוד  בהונגריה  אנטישמיות 

בריבית  כשלוקח  וכל שכן  ועוד.   )33 הערה   162

שנאה  מרבה  שבודאי  המדינה,  מתיקון  יותר 

וקנאה זעם ועברה על אחינו בני ישראל.

 י( ומצאתי בחפיש'ה, שכבר הזהיר על זה הגאון 
הצל"ח  דרשות  בספרו  לנדאו  יחזקאל  רבי   

השלם )הוצאת מכון הצל"ח אלעד עמוד תקלט( וז"ל, 

חוסים  אנו  אשר  מהאומות  ריבית  ליקח  אסור 

אמונה  בעלי  והם  עימנו,  מטיבים  והם  בצילם 

משה  ובתורת  יתברך  בהבורא  שמאמינים 

מאומות  בריבית  והלוקח  השמיים,  מן  שהיא 

רעות,  עושה שתי  המדינה  מתיקון  יותר  זמננו 

שהוא  ועוד  עצמו,  הריבית  נטילת  מצד  אחת 

ריחנו  להבאיש  ישראל  כלל  את  רודף  בכלל 

של  במידותיו  לילך  לנו  וראוי  העמים,  בעיני 

הקדוש ברוך הוא כי חפץ חסד הוא. ובעונותינו 

הרבים אצל הרשעים נהפוך הוא ורחמי רשעים 

אכזרי, ונראה בחוש דבר זה אצל מלווי בריבית 

שמלווה  הרחמים  כמידת  נראית  שמתחילה 

שהוא  נראה  לבסוף  אבל  דחקו,  בשעת  לעני 

פורענויות ואכזריות מרבה נשך ונושך בריבית 
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ולבסוף הנושה בא  יוכל העני שאת,  עד שלא 

לקחת את כל אשר להעני בנשך. עכ"ל. 

 וכן סיפר הרב מיכאל הכהן ברור בספר זכרון 
זכרונותיו  על   ,)334-335 )עמוד  ובנו  אב   

כאלו  שדמויות  באוקראינה,  קלומיה  מהעיר 

משווי  יותר  גבוה  ריבית  שלקחו  יהודים  של 

צוררים.  לנו  הרבו   )100% של  ריבית  )היינו  הקרן 

)טו, עמוד צה( מביא החוקר  גם בקובץ אסופות 

לעוינות  חלקית  הצדקה  שהיתה  בשן  אליעזר 

באשמת  שבמרוקו,  בפאס  היהודים  כלפי 

מלווים  והיו  זרה  מחסות  שנהנו  היהודים 

הסכים  זו  ולאשמה  לגויים.  מופרזת  בריבית 

והצטרף גם רבה של פאס דאז )בין השנים -1873

1900 למנינם(.

 יא( והנה בעסק הרע הזה שאנו עוסקים בנידונו 
)קש =   Merchant Cash Advance :הנקרא  

בזה  העוסקים  הגדילו  בהקדם(,   = אדוונס  מזומן, 

וכפי  חיים,  אורחות  ועזבו  הריבית,  גובה  את 

ירון  הרב  הרבים  מזכה  ידידי  עם  שבררתי 

ראובן שליט"א יושב ראש ארגון 'בעזרת השם' 

שסוג  אלו,  ענינים  בכל  טובא  ובקיא  שחריף 

שכן  אובד,  עדי  אחריתה  זו  בריבית  הלוואה 

ריבית  לוקחים  רגילה  הלואה  בכל  כלל  בדרך 

המקובלת  הריבית  וזו  לשנה,   25% עד  מ5% 

נקבע לפי  ]גובה האחוזים  בדרך כלל בבנקים 

הלואה  סוג  ואילו  ההלואה[,  בהחזר  הסיכון 

בריבית זו, מתחילה בריבית גבוהה מ40% עד 

לבסוף  זו,  הלואה  נוטלי  ורוב  לשנה.   400%

כל  את  מהם  ונוטלים  הרגל,  את  פושטים 

נכסיהם, בתיהם, עסקיהם וכל אשר להם, שכן 

שאם  למעשה,  הקודם  תנאי  נקבע  זה  בעסק 

הלווה  נכסי  ההלואה,  פרעון  את  הלווה  יאחר 

יעברו  הגבוהה  הריבית  עם  ההלואה  בשווי 

למלווה באופן מיידי. ולצערנו שמענו שהרבה 

עסקיהם  כל  ומצות  תורה  שומרים  יהודים 

בעסק הרע הזה, ולא ידעו ולא יבינו עד כמה 

גורמים לאנטישמיות נוראה וכפי שהזהירו בזה 

גדולה  רעה  ושמועה  לעיל.  כמבואר  קדמוננו, 

וגוזלים ממש את  מזו שמענו, שיש העושקים 

אותם הלווים הגוים, שעושים כל טצדקי שלא 

יקבלו את פרעונם בזמן, כדי ליטול את הנכס 

צ'ק  להם  נותן  הלווה  אם  ואפילו  המשועבד, 

לבא  שיוכלו  כדי  אותו,  מפקידים  לא  פרעון 

ממש  זה  והרי  נכסיו,  וליטול  בעלילה  עליו 

מכל  נכרי,  הוא  שהלוה  ואפילו  גמור,  גזל 

גזל עכו"ם חמור מגזל ישראל כמבואר  מקום 

בתוספתא בבבא קמא )פרק י הלכה ח(. וכבר היה 

והזהיר  שדרש  ממה  ולמד  צא  לעולמים,  כן 

הגאון רבי יעקב מאיר מאלזס )הובא במבוא לספרו 

שו"ת אמת ליעקב הוצאת מכון בית אהרן וישראל עמוד 

13 הערה 38(, בן דורו של רבי יחזקאל לנדאו )ואף 

תנינא אבן העזר  ביהודה  נודע  עיין בשו"ת  איתו  התכתב 

סימן יב ובשו"ת אמת ליעקב סימן לב וסימן נא(, בענין 

העבירה החמורה מכל העבירות, שנכשלו בה 

רוב בני מדינתנו ונעשה להם היתר גמור – והוא 

ולעשות  העכו"ם  לרמות  יתברך,  שמו  חילול 

להם שטרות מזויפים מתוכם, שעל ידי זה המה 

מהם  וליקח  ידיעתם  בלתי  לישראל  חייבים 

ריבית גדולה, וזה מעשה בכל יום, הלא יאמרו 

בגויים שעל זה קיום אמונתנו לגזול ולרמאות, 

לא  ומדוע  מזה,  גדול  השם  חילול  לך  ואין 

יסתיר ה' פנים חס ושלום ממנו, כי חילול השם 

אין לו כפרה. עכ"ד. ודון מיניה ואוקי באתרין.

 יב( והנה מלבד מה שכבר התבאר שהעוסקים 
גלי  ומלבים  מרבים  זו  במלאכה   

האנטישמיות, ויש בזה עון חילול השם, נראה 

ונכשלים בעון דגזל הגוי  עוד שהרבה פעמים 

ממש, ואפרש שיחתי. דהמעיין בצורת עסק זה 

יראה, שמה שמתחייבים לאותם הלווים לשלם 

כשלא  הפעמים  וברוב  שכזו,  גבוהה  ריבית 

מצליחים לשלם לוקחים מהם את נכסיהם ללא 

ההלואה,  בשטר  שהתנו  וכפי  ודברים,  אומר 

)חושן  ערוך  בשלחן  פסק  שכן  כאסמכתא,  הוי 



ןמצל ןמוצם בןיבית ןבוי לןוים קלד

בני  שמתנים  שהתנאים  יג(,  סעיף  רז  סימן  משפט 

ובשטר,  פי שהם בעדים  ביניהם, אף על  אדם 

אם יהיה כך או אם תעשה כך אתן לך מנה, או 

אקנה לך בית זה, ואם לא יהיה או לא תעשה 

או  שעשה  פי  על  אף  לך,  אתן  ולא  אקנה  לא 

יהיה  אם  האומר:  שכל  קנה,  לא  הדבר  שהיה 

דעתו  שהרי  והקנה,  גמר  לא  יהיה,  לא  אם 

יהיה  לא  שמא  או  יהיה  שמא  סומכת  עדיין 

וכן  יח(,  סעיף  שם  בשו"ע  שהתבאר  במה  עוד  )ועיין 

על שטר  חותם  זה שהלוה  בעסק  הדבר ממש 

ואם  הריבית  אחוזי  את  רק  ישלם  יפרע  שאם 

לא יפרע יקחו ממנו את נכסיו, ודעתו סומכת 

את  להפסיד  יצטרך  ולא  החוב,  את  שיפרע 

שכתב,  שם  הרמ"א  דברי  פי  על  וגם  נכסיו. 

שיש אומרים דג' חלוקין בדיני אסמכתא וכו', 

בידו  שיש  במה  מתנה  שאם  להדיא  כתב  הא 

לעשות אם גזים ואמר: אם לא אעבוד אשלם 

אלפא זוזי, הוה אסמכתא ולא קניא. ע"כ. וכאן 

ריבית כל  כשמתנים עם הלווה שצריך לפרוע 

נכסיו  הריבית  את  יפרע  לא  ואם  גבוהה,  כך 

בשווי הקרן והריבית יעברו למלווה, הוה כאם 

עלמא  ולכוליה  זוזי.  אלפא  אשלם  אעבוד  לא 

הוה אסמכתא.

 יג( ואמנם יש לדון אם אמרינן דאסמכתא לא 
אם  תלוי  שהדבר  ונראה  בגוי,  גם  קניא   

תקנו  חז"ל  ורק  מהתורה  קניא  אסמכתא 

דאסמכתא לא קניא, או שגם מהתורה אסמכתא 

לא קניא. והיינו שאם אסמכתא קניא מהתורה 

שלא  מילתא  מסתברא  כן  תיקנו  חז"ל  ורק 

אסמכתא  בגוים  ומימילא  לגויים,  כן  תיקנו 

לא  אסמכתא  דמדאוריתא  נימא  אי  אך  קניא. 

מקנה  לא  שאדם  דעת  אומדן  זהו  שכן  קניא, 

ועיין  שייך הדבר.  בגוי  גם  כן  אם  באסמכתא, 

בדין  יג(  סימן  ג  )חלק  לישראל  טוב  אך  בשו"ת 

כן  אמרינן  אי  בעלה  קנה  אשה  שקנתה  מה 

הגאון  כתב  בזה  וכיוצא  מיניה.  ודון  בנכרית 

תוניס  דייני  מגדולי  זצ"ל  אלחייך  עוזיאל  רבי 

בספרמשכנות הרועים )אות ג סימן מז ערך גוי( ע"ד 

הרמב"ם )בהלכות טוען ונטען פי"ד ה"ה( דלא תקנו 

שבועת היסת אלא לישראל, הטעם הוא דכיון 

דמילתא דתקנתא היא אמרינן לישראל נאמרה 

במקצת  מודה  בשבועת  אבל  נח,  לבני  ולא 

נאמרה,  ולזה  לזה  אמרינן  מדאורייתא  דהיא 

לן בטוען  דכיון דשבועה דאורייתא היא ל"ש 

ישראל או בטוען גוי. עכ"ד. ועיין בסמ"ע )חו"מ 

סימן קמט ס"ק כג( ובש"ך )שם ס"ק יג(, ואכמ"ל.

דדין  כתב,  יח(  אות  רז  סימן  )חו"מ  הב"ח   והנה 
אסמכתא דלא קניא, אינו אלא מדרבנן,   

אבל מדאורייתא ודאי אסמכתא קניא, כי היכי 

דערב משתעבד מדאורייתא בלשון אסמכתא. 

ראובן,  ומבני  גד  מבני  קושיא  ליכא  והשתא 

תמצא  אם  אפילו  מהתורה  חל  היה  דהתנאי 

ס"ק  )שם  והש"ך  עכ"ד.  אסמכתא.  דהוי  לומר 

במ"ש  תמוהים  שדבריו  וכתב  עליו  השיג  יח( 

שהביא  ומה  קניא,  אסמכתא  דמדאורייתא 

ראיה מערב דלמא שאני ערב בההוא הנאה כו' 

וגם  )דף קעו ע"ב(,  כדאיתא בש"ס בבבא בתרא 

דבריו בזה הם דברי נביאות. ע"כ.

המרדכי  כתב  כבר  הב"ח,  דכדברי   ואיברא, 
בבא קמא )פרק שור שנגח ד' וה' רמז מו(   

בשם רבינו נתנאל מקינון, דאסמכתא לא קניא 

היא רק מדרבנן, ויליף מערב דמשתעבד אף על 

בהגהות  מבואר  וכן  אסמכתא.  כעין  דהוי  גב 

מרדכי בסנהדרין )פרק שלישי סימן תשכא(, והובא 

זכר ש'ר  ולא  ו(.  רז אות  סימן  )חו"מ  בדרכי משה 

וכן העיר הרב קצות החושן  רבנו הש"ך לזה. 

המה,  חכמה  דברי  הב"ח  שדברי  )סק"א(  שם 

קונה  דאסמכתא  במרדכי  כן  נאמר  וכבר 

ע"כ.  מהתורה.  קונה  אסמכתא  דהא  בהקדש, 

וכ"כ הרב נתיבות המשפט )סימן רז בביאורים ס"ק 

עא(  סימן  א  )אות  דרבנן  ארעא  בספר  ועיין  טו(. 

ברש"י  להדיא  מפורש  הב"ח  דכדברי  שכתב, 

בשבועות )דף מז ע"א ד"ה משחק בקוביא(. ע"ש.
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בספר  איבשיץ  יהונתן  רבי  להגאון   וראיתי 
שפלפל  טו(  ס"ק  לד  )סימן  התומים   

בחכמה וכתב, שדין אסמכתא לא קניא אם הוא 

או מדרבנן הוא מחלוקת האמוראים  מהתורה 

דפליגי בסנהדרין )דף כד ע"ב(, במשחק בקוביא 

הוי  חמא  בר  דלרמי  לעדות,  נפסל  מה  מפני 

גזל מדאורייתא דאסמכתא לא קניא מהתורה, 

ולהכי אפילו יש לו אומנות אחרת פסול. אבל 

לרב ששת אסמכתא קניא מהתורה ולא הוי גזל 

של  בישובו  עוסק  אם  ולכן  מדרבנן,  רק  אלא 

אבל  דחמס,  רשע  הוי  דלא  מיפסל,  לא  עולם 

בישובו  עוסק  ואינו  אחרת,  אומנות  לו  באין 

של עולם הוי רשע דחמס ומיפסל. וזוהי דעת 

הרמב"ם )הלכות עדות פרק י הלכה ד(, עכ"ד. ולפי 

עליון  דעת  דעתו  הרמב"ם  רבנו  גם  דבריו 

ששת.  כרב  דפסק  מהתורה  קניא  דאסמכתא 

ואולם כבר כתב בכסף משנה )הלכות גזלה ואבדה 

פרק ו הלכה יא( דדעת הרמב"ם לפסוק כרמי בר 

חמא, ונפל פיתא בבירא. ועיין בכס"מ בהלכות 

שע(  סימן  וריש  לד  )סימן  יוסף  ובבית  )שם(,  עדות 

וכן פסק  ואכמ"ל.  בזה.  עוד  מה שכתב לבאר 

מרן השו"ע )חו"מ סימן שע סעיף א( דאיסור משחק 

ועיין  מדבריהם.  גזל  משום  אסור  בקוביא 

ו אות  ז חושן משפט סימן  )חלק  בשו"ת יביע אומר 

השו"ע,  ומרן  הרמב"ם  דעת  האמור  ולפי  ג(. 

דאסמכתא לא קניא מהתורה דפסקו כרמי בר 

חמא. גם הרב קרן אורה בנדרים )דף כז ע"ב ד"ה 

והילכתא אסמכתא קניא( ישב על מדוכה זו, וכתב 

מדברי  מהתורה  קניא  לא  דאסמכתא  להוכיח 

התוספות בסנהדרין )דף כד ע"ב ד"ה ואלו(. ואולם 

בספר שיעורי רבי דוד פוברסקי בבבא מציעא 

)דף סו עמוד א סימן קפו( הביא דבריו וכתב לדחות 

ראיתו. ע"ש ואכמ"ל. גם הגאון הנצי"ב בספר 

כתב,  ה(  אות  לא  סימן  מקץ  )פרשת  שאלה  העמק 

שנראה לדקדק דדעת רב אחאי גאון בשאלתות 

דאסמכתא לא קניא הוה מהתורה. ע"ש. וע"ע 

טו(.  ס"ק  רז  סימן  משפט  )חושן  תשובה  בפתחי 

עוזיאל  רבי  להגאון  הרועים  משכנות  ובספר 

 – ע  סימן  א  )אות  תוניס  דייני  מגדולי  אלחאייך 

אסמכתא( שהאריך ופלפל בזה. ובספר גזע ישי 

)מערכת א' אות קצט(. ובשדי חמד )כרך א מערכת א 

ב  )חלק  הרב"ז  ובשו"ת  א(.  טור   66 עמוד  רמז  כלל 

אבן העזר סימן ס אות ד(, ובשו"ת יביע אומר )חלק ז 

חושן משפט סימן ו אות א(. ודו"ק.

להגאון  אור  ראיתי  חמותי  בזה,  ובהיותי   יד( 
שעמד  ג(  אות  ס"ו  סימן  )חו"מ  סופר  חתם   

דבהא  די"ל  וכתב  זה,  בדין  אר'ש  וימודד 

פליגי הרמב"ם והראב"ד בהלכות חמץ ומצה 

אצל  חמצו  שהרהין  ישראל  גבי  ה"ה(  )פ"ד 

אם  לו  אמר  אם  רק  הרמב"ם  שלדעת  הגוי, 

לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני קנה 

מעכשיו, הרי זה ברשות הגוי, ואותו  זה  חמץ 

החמץ מותר לאחר הפסח. והראב"ד כתב שגם 

אמר  לא  אפילו  הפסח,  קודם  זמנו  הגיע  אם 

ע"כ.  לגוי.  אסמכתא  דין  שאין  קנאו  מעכשיו 

אסמכתא  דין  שיש  משמע  הרמב"ם  ומדברי 

לגוי דהוא דין דאוריתא, ולכן רק כשאמר קנה 

מעכשיו לא הוה אסמכתא. והראב"ד חולק על 

זה שאין דין אסמכתא לגוי. עכ"ד. ]ואולם הדר 

תבריה לגזיזיה וכתב, די"ל דהרמב"ם נמי ס"ל 

דאסמכתא דלא קניא מדרבנן בעלמא היא ובגוי 

מגוי  הקונה  בישראל  דוקא  והיינו  תיקנו,  לא 

באסמכתא דאוקמינן אדאוריתא דקני, אבל גוי 

הפקיעו,  מישראל  דהשתא  קנה,  לא  מישראל 

מרן  יראה מדברי  והמעיין  ע"כ[,  מגוי.  מכ"ש 

השלחן ערוך )סימן תמא סעיף א( דפסק כהרמב"ם 

משכונו,  את  הנכרי  קנה  לא  מעכשיו  דבלא 

אפילו הגיע הזמן שקבעו ולא פדה. ועיין במגן 

מגיד  דהרב  שכתב,  סק"ב(  תמ"א  )סימן  אברהם 

דאסמכתא  ס"ל  האחרונים  דרוב  כתב,  משנה 

לא קניא גם בגוי, והכל תלוי אם אומר מעכשיו, 

ושכן מוכח דעת השו"ע. ע"כ. וכ"כ הרב משנה 

נחלקו  דמ"מ  ומסיים  ד(,  ס"ק  תמא  )סימן  ברורה 

בזה על הראב"ד,  סומכים  בזה אם  האחרונים 

חתם  הרב  גם  ע"ש.  להקל.  יש  הדחק  ובשעת 



ןמצל ןמוצם בןיבית ןבוי לןוים קלו

)שם( מסיים אמריו, דדעת רוב הפוסקים  סופר 

דיש אסמכתא לגוי כמ"ש המג"א הנזכר.

שכבר  דידן,  לנידון  נשוב  שוב  ומעתה   טו( 
נחתם  הזה,  ההלואות  שבעסק  התבאר   

זמן  יאחר  אפילו  או  יפרע  לא  שאם  חוזה, 

שווי  כפי  הלווה  בנכסי  המלוה  זוכה  הפרעון, 

ההלואה והריבית הגבוהה ללא אומר ודברים. 

לעיל,  וכנזכר  אסמכתא  הווי  גוונא  כהאי  וכל 

לא  דאסמכתא  אמרינן  בגוי  שגם  כיון  ומעתה 

השולחן  ומרן  הרמב"ם  דעת  נראה  וכן  קניא, 

ערוך וכ"כ רוב האחרונים, נמצא שמה שלוקח 

את נכסי הגוי בעבור הלואתו, הוי גזל הגוי, והא 

קיימא לן דגזל הגוי אסור כמבואר בבבא קמא 

ה"א,  בפ"א  גניבה  )הלכות  וברמב"ם  ע"ב(,  קיג  )דף 

התורה.  מן  שאסור  מבואר  ה"ח(  ופ"ז  ה"א,  ופ"ב 

וכן דעת מרן השלחן ערוך )חו"מ סימן שמח ס"ב(, 

וכ"כ בש"ך )שם ס"ק ב(, וכ"נ דעת הרא"ה בספר 

דברי  שהביא  רכד(  מצוה  קדושים  )פרשת  החינוך 

)פרק  וכן מבואר בספר כפתור ופרח  הרמב"ם. 

ד(, שהוא איסור תורה ויש בו נמי משום חילול 

שלמה  של  בים  המהרש"ל  גם  ע"ש.  השם. 

בבבא קמא )פרק י סימן כ( הביא דהרמב"ם )הלכות 

)סימן  והטור  קנז(  )לאוין  והסמ"ג  ה"ב(  פ"א  גזילה 

שוין  וגזילה  שגניבה  להו  סבירא  כולהו  שמח( 

בין ישראל לגוי. וכל הגונב מגוי עובר בלאו, 

הרדב"ז  כתב  וכן  ע"כ.  מישראל.  גונב  כאילו 

)ח"ד סימן רה(, שהדבר ברור דגניבת הגוי אסורה 

מן התורה, ואין חילוק בין גזילה לגניבה. וכ"כ 

בשו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא - יורה דעה 

אסור  הגוי  גזל  גם  הרמב"ם  דלדעת  פא  סימן 

רכד  )מצוה  חינוך  במנחת  ועיין  ע"כ.  מהתורה. 

מח  סימן  ג  )אות  הרועים  ובספר משכנות  ד(,  אות 

ערך גוי(. גם הרב חיד"א בספרו חומת אנך )שמות 

פרשת יתרו אות ח( כתב, "לא תגנוב" - אפילו גזל 

הגוי אסור מן התורה. והשר של גוי גונב ניצוץ 

הקדוש, ויש עון חילול ה' החמור מאד. עכ"ד. 

והגאון שדי חמד )כרך ב מערכת הג' אות לח עמוד 7 

טור א( הביא להקת פוסקים, דכולהו סבירא להו 

דאיסורו מהתורה. ע"ש. ומעתה כיון שאמרינן 

אסור  הגוי  וגזל  בגוי,  גם  קניא  לא  דאסמכתא 

לאחר  הגוי  נכסי  שכשלוקח  נמצא  מהתורה, 

הווה  הגבוהה  בריבית  ההלואה  כל  פרע  שלא 

גזל הגוי.

אומרים  יש  הגוי  דבגזל  ידעתי,  בינ'י   וידעתי 
ים  הרב  דעת  וכן  מדרבנן,  רק  דאסור   

של שלמה בבבא קמא )פרק י סימן כ( ועיין בשדי 

הסוברים  דברי  עתק  צדיק  ששם  הנזכר  חמד 

שהוא מדרבנן. ולפי זה יד הדוחה נטויה לומר 

דכיון שיש אומרים דאסמכתא קניא מן התורה, 

ולכן אסמכתא בגוי קניא, ומאחר שאיכא מ"ד 

דגזל הגוי אסור רק מדרבנן, יש להקל, והווה 

אסור  אינו  הגוי  גזל  ספיקא, ספק שמא  כספק 

שאסור  לומר  תמצי  אם  ואף  מדרבנן,  אלא 

ואען  בגויים,  קניא  אסמכתא  שמא  מהתורה, 

אם  זה  בס"ס  לפקפק  מה שיש  דמלבד  ואומר 

הוא משם אחד ומתהפך, הא כבר התבאר שאין 

כן דעת רוב הפוסקים בשתי דינים אלו, ובכללם 

על  לסמוך  ואין  ערוך  השלחן  ומרן  הרמב"ם 

ואפילו לפוסקים דס"ל שיש להקל בספק  זה. 

וקבצם  מרן,  נגד  הספקות  כששני  גם  ספיקא 

כעמיר גורנה בשו"ת יחוה דעת )חלק ה סימן נד(, 

ובשו"ת יביע אומר )חלק ט אורח חיים סימן צא אות 

זצ"ל  יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן  דעת  וכן  ח(, 

חילול  בודאי  בזה  שיש  כיון  מקום  מכל  שם. 

השם, אין להקל. ועיין עוד בשדי חמד )שם אות 

מ(. ודו"ק.

)סימן  ולא אכחד, שראיתי להמגן אברהם   טז( 
תמח ס"ק ד( שכתב, דהטעם דמהני אסמכתא   

דקנין  משום  לאו  בפסח,  חמץ  גבי  לעכו"ם 

דנין  אין  דבדיניהם  כיון  אלא  מהני,  מדיניהם 

דבריו  ולפי  עכ"ד.  ומקנה.  גמר  אסמכתא  דין 

אפשר לומר דגם בעסק ביש זה של הלואה זו, 

כיון דבדינהם אין דנים בזה דין אסמכתא, תו 



קלזאהבת חיים

לא הוה גזל הגוי. ואליבא דאמת זה אינו, שהרי 

שבודאי  סבור  היה  ההלואה  לקיחת  בשעת 

יפרע אותה, ותו לא גמר ומקנה לנכסיו, וכשלא 

אומר  ללא  נכסיו  את  ממנו  ולוקחים  פורע 

האלו  וכדברים  אותו.  שגוזלים  נמצא  ודברים 

ראיתי להגאון רבי עקיבא איגר בהגהותיו על 

סק"ב(  המג"א  ע"ד  תמא  סימן  חיים  )אורח  השו"ע 

שתמה על המגן אברהם, דמה בכך דבדיניהם 

אין דנין דין אסמכתא, הא מ"מ לדעתו שבודאי 

יפרע, ולא גמר ומקני וצ"ע. עכ"ד. ודון מניה 

ואוקי באתרין. ומה גם, שכבר התבאר שמדברי 

אסמכתא  מהני  דלא  והשו"ע משמע  הרמב"ם 

לעכו"ם. ודו"ק.

 יז( ובאתי בזה בה'ן אומר וה'ן דברים עם ידידי 
הגאון רבי שלמה בר כוכבא נר"ו שהעיר,   

מפני מה לא יהיה נידון זה כטעות הגוי, שהגוי 

לו  לשלם  חייב  שהוא  שסבור  עצמו  מטעה 

ולפרוע לו? ואמרתי אבוא ולבאר כל חמיר'א 

בזה. והיה הקצר אמיץ. הנה האי דינא דטעות 

קיג  )דף  בב"ק  דגמרא  דינא  הוא  דמותרת  הגוי 

ע"ב(, וכ"פ הרמב"ם )הלכות גזילה פרק יא הלכה ד( 

וז"ל, טעות הגוי מותרת, וכל זה בהטעה הגוי 

עצמו, אבל להטעותו אסור. ע"כ. וכ"כ המרדכי 

)חו"מ  הטור  דעת  ואמנם  בתרא(.  בפרק  שם  )בב"ק 

עיי"ש  להטעותו.  גם  דמותר  ג(  אות  שמח  סימן 

בב"י. ועיין להרב לחם משנה )שם(.

 והגאון מהרש"ל בים של שלמה מסכת בבבא 
הטור  ע"ד  השיג  כ(  סימן  י  )פרק  קמא   

וכתב, דלא שרי טעות הגוי, אלא בטעה מעצמו. 

שאתה  מה  היינו  שרי,  הלואה  דהפקעת  ואף 

חייב לשלם לו או דרך מכס או דרך חוב. אבל 

מה שהוא בעת המקח, דומה לגוזל, כאלו אתה 

לוקח את שלו בעל כרחו, והיינו אתה גוזל זהב 

השם,  חילול  משום  לאסור  נ"ל  ועוד  משלו. 

הרמב"ם  כתב  וכן  לבדקו.  מכוון  הגוי  דשמא 

להדיא,  עד(  )עשין  והסמ"ג  ה"ד(  פי"א  גזילה  )הל' 

מעצמו,  במוטעה  אלא  שרי  אינו  הגוי  דטעות 

אבל להטעותו אסור, משום חילול השם. ע"כ. 

ועיין להרב כנסת הגדולה )שם הגהת הטור אות ג( 

יסבור  הטור  גם  שלפיה  בטור  גירסא  שהביא 

כהרמב"ם. ואכמ"ל.

לא  בשו"ע  דמרן  פנימו,  יחזו  הישר   והמעיין 
ורק  עכו"ם,  דטעות  לדין  כלל  זכר   

זכר )בחו"מ סימן קפג סעיף ז(, דין אם שלח שלוחו 

העובד  וטעה  כוכבים,  מהעובד  מעות  לקבל 

עכ"ד.  לשליח.  הכל  יותר,  לו  ונתן  כוכבים 

שפסק  מזה  ראיה  כך  כל  ואין  מידי.  לא  ותו 

לישניה  דייק  ואדרבא  הגוי,  להטעות  דמותר 

'וטעה' העובד כוכבים, משמע דוקא טעה ולא 

סימן  )חו"מ  יוסף  הבית  מדברי  ואמנם  הטעהו. 

שמח אות ג( משמע שגם להטעותו בחשבון שרי. 

ואמנם צ"ע מפני מה בהלכה זו היתה העלמ'ה 

בספרו שלחן ערוך. וכן תמה הגאון רבי רחמים 

פלאג'י  חיים  רבי  הגאון  של  רעהו  חזן  אליהו 

בספרו ארח משפט )חו"מ סימן שמח אות ו( אמאי 

השמיט מרן השו"ע דברי שניהם ולא פסק כלל 

את הדין שטעות הגוי מותר, ולא ידעתי למה. 

השו"ע  שהרי  התמיהה,  תגדל  וביותר  עכ"ד. 

כמה  נכרי  להטעות  שלא  והזהיר  הזכיר  עצמו 

רלא  ובסימן  ו,  סעיף  רכח  סימן  חו"מ  )עיין  פעמים 

זכר  ולא  ידו  שמט  להטעותו  ובהיתר  א(,  סעיף 

)חו"מ  מאמו  יונתן  קשת  בשו"ת  וראיתי  כלל. 

סימן ט עמוד רנב( שכתב לבאר, שמה שלא כתב 

ואפילו  מותרת  העכו"ם  שטעות  השו"ע  מרן 

כי  הרמב"ם,  וכדברי  מעצמו  העכו"ם  בטעה 

חשש אפילו לסתם גניבת דעת גם כשהעכו"ם 

טעה מעצמו, ומחומרא דאורייתא חשש שלא 

יבואו להקל בגזל עכו"ם, וכ"ש דאיכא חשש 

דדינא  ואעיקרא  וכנלע"ד.  ע"כ.  השם.  חילול 

נראה שדעת השו"ע כדעת הרמב"ם בזה, עיין 

המצויין  הדיין  לידידנו  יוסף  משפטי  בשו"ת 

חו"מ  )ח"א  נר"ו  מזרחי  חיים  יוסף  רבי  הרה"ג 

סימן מא אות טו(. ודו"ק.
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את  זכר  ב(  סעיף  שמח  סימן  )חו"מ  הרמ"א   והנה 
עובד  טעות  וז"ל,  וכתב  השיטות,  שתי   

להפקיע  או  בחשבון  להטעותו  כגון  כוכבים, 

דליכא  לו  יודע  שלא  ובלבד  מותר,  הלואתו, 

דאסור  אומרים  ויש  ס"ג(.  )טור  השם  חילול 

)מרדכי  שרי  מעצמו,  טעה  אם  אלא  להטעותו, 

פרק הגוזל בתרא רמז רטו(. וכבר ידוע שגם ברמ"א 

בסתם ויש פסקינן כסתם, כמ"ש מרן הראש"ל 

הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר )ח"ז אבה"ע 

ספרים  מפי  א(  סימן  אבה"ע  ובח"ט  א,  אות  ב  סימן 

דרבינא  בריה  מר  וכ"כ  ע"ש.  סופרים,  ומפי 

עין  בספר  נר"ו  יוסף  הגרי"צ  הראש"ל  הגאון 

כנסת  הרב  ואמנם  ע"ש.  תר(.  עמוד  )ח"ג  יצחק 

כתב  ג(  אות  הטור  הגהת  קפד  סימן  )חו"מ  הגדולה 

דעתו  אומרים  ויש  כותב  הרמ"א  שכאשר 

לחשוש ליש אומרים, ולפי זה גם הרמ"א נטה 

קו להחמיר בזה.

נידון  דשאני  לומר  נראה  הדברות  ולכל   יח( 
דידן מכל טעות הגוי שהתירו הפוסקים,   

ליתן את הדעת במה  וראש צריך  שכן תחילה 

שונה טעות הגוי המותרת מגזל הגוי שנאסר? 

וכבר תמה על זה הגאון מהרש"ל והב"ד לעיל, 

שכיצד יתכן להתיר להטעות הגוי הלא זה גזל 

הגוי ממש? הבט ימין וראה. ועל כרחנו צריך 

לומר, דכיון שלא לוקח מהגוי אלא שהגוי נותן 

לו, תו לא חשיב כגזל. והגם שמה שנתן לו הגוי 

בא  שלא  כיון  אותו,  שהטעה  זה  מחמת  הוה 

הוא וחטף מהגוי, תו לא הוה גזל הגוי. ומעתה 

בעל  מהגוי  ולוקח  בא  שהמלוה  דידן  בנידון 

הלואתו,  עבור  נכסיו  את  בטובתו  שלא  כרחו 

שכלפי  שהגם  הגוי,  טעות  ולא  הגוי  גזל  הוה 

דינא דאסמכתא מקום יש בראש לומר שמטעה 

את הגוי שאסמכתא קניא הגם שאליבא דאמת 

מכל  אך  קניא,  לא  אסמכתא  הפוסקים  לרוב 

מקום כיון שהגוי באמת לא מקנה לו את נכסיו 

כרחו,  בעל  בידים  הגוי  נכסי  את  נוטל  והוא 

נמצא שנכלל בכלל גזל הגוי.

האחרונים  שביארו  ראיתי  כן  דימיתי   וכאשר 
)או"ח  ערוך  בשלחן  מרן  מ"ש  אודות   

הבהמה  את  שהשאיל  היכא  ג(  סעיף  רמו  סימן 

להחזירה  עמו  והתנה  לעכו"ם,  השכירה  או 

בשבת,  אצלו  הגוי  ועיכבה  השבת,  קודם  לו 

או  השבת  קודם  עצמו  לבין  בינו  שיפקירנה 

שינצל  כדי  יהודי,  לאינו  קנויה  בהמתו  יאמר 

כשבא  שבת  ובמוצאי  דאורייתא,  מאיסורא 

הגוי ומחזיר לו את בהמתו, אין צריך לומר לו 

עקיבא  רבי  הגאון  והקשה  הבהמה.  שהפקיר 

הקנה  או  הבהמה  שהפקיר  דכיון  )שם(,  איגר 

לגוי, הוה בהמת הגוי, וכשמחזירה לו במוצאי 

דהישראל  הגוי,  כגזל  הוה  לוקחה  אם  שבת 

עכ"ד.  ועיין.  נכרי.  של  שהיא  האמת  יודע 

ועיין בחידושי רבי שמעון שקאפ זצ"ל בבבא 

ומ"מ  בזה.  ליישב  מ"ש  ו(  אות  כו  )סימן  מציעא 

מתבאר מדברי הגרע"א שכל מקום שהישראל 

יודע שעל פי דין זה של הנכרי, אע"פ שהנכרי 

ולא  גזל,  הוי  הישראל,  של  שזה  וסבור  טועה 

הוה בכלל טעות העכו"ם. ודון מיניה לנ"ד.

השו"ע,  דברי  ליישב  אנו  צריכים  ואולם   יט( 
קכד(  )סימן  לשמה  תורה  בשו"ת  וראיתי   

שכתב לבאר, דמה שלאחר השבת הגוי מחזיר 

לו הבהמה לפי תומו, כיון דלא ידע שנקנית לו, 

רשאי זה לקבלה, דאע"ג דנקנית לגוי ונעשית 

זה  גרע  דלא  הגוי,  גזל  משום  בזה  אין  שלו 

נותן  מעצמו  דהגוי  כיון  הלואתו,  מהפקעת 

אותה לישראל, אך אם אירע שהגוי לא החזיר 

הבהמה לישראל, אלא רצה לתקוף בה לגמרי, 

ולהוציאה  אותו  לתבוע  רשאי  הישראל  אין 

דהפקעת  היתר  ליכא  בזה  דהשתא  מידו, 

הלואתו, כיון שהוא מוציאה מידו בכח. עכ"ד. 

אתה הראת לדעת שהגם שהגוי סבור שהבהמה 

דאמת  שאליבא  כיון  אופן  בכל  הישראל,  של 

בכח.  ממנו  להוציאה  יכול  לא  שלו,  הבהמה 

פרנק  חיים  רבי  הגאון  כתב  האלה  וכדברים 

כה(,  עמוד  שבת  עמ"ס  )ח"ג  זאב  תולדות  בספרו 
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לא  ממנו  וחוטפו  לוקח  הישראל  שאין  דכיון 

הרמ"א.  שהתיר  וכפי  עכו"ם  טעות  אלא  הוי 

עכ"ד. וששתי. וכ"כ הראשון לציון הגאון רבי 

)שבת  יוסף  ילקוט  בספרו  יוסף שליט"א  יצחק 

א סימן רמו סעיף ג בהערה( דליכא בזה משום גזל 

הגוי, דלא גרע מהפקעת הלואתו, כיון שהגוי 

מעצמו נותן אותה לישראל, ודמי לטעות הגוי. 

ע"כ. הא קמן שכל שלא נותן הגוי מעצמו את 

הבהמה הוה גזל הגוי ממש. שו"ר להגאון רבי 

אפרים נבון בספר מחנה אפרים הלכות גזילה 

)סימן ד( שמבין השיטין גם כן מבואר חילוק זה, 

שכתב לבאר מה שפירש רש"י בבבא קמא )דף 

קיג עמוד ב ד"ה ואיבלע( טעות הגוי מותרת, דהיינו 

במקום  ג'  לו  ונתן  בארבע  חפץ  מהגוי  שלקח 

מוציא  שאינו  דכל  ז"ל  רש"י  של  וטעמו  ד', 

וגניבה  גזל  כענין  מדעתו  שלא  גוי  של  מידו 

גזל.  חשיב  לא  בטעות  לו  נותן  שהגוי  אלא 

אבל מדברי הרמב"ם ז"ל )הלכות גניבה פ"ז ה"ח( 

שכתב, אסור להטעות את הגוי בחשבון נראה, 

דאפילו כי יהיב ליה הגוי מדעתו כיון דבטעות 

קא יהיב ליה אסור. עכ"ד. ודו"ק.

שגם בטעות הגוי במקח כתב הגאון רבי   ודע 
יצחק אלחנן בשו"ת עין יצחק )חלק ב, אבן   

הקצוב  סך  בעד  חפץ  מוכר  דאם  מ(,  סימן  העזר 

המכירה,  בטל  אזי  הקציצה  בחשבון  ומטעהו 

דעל אופן שישנה מהקצבה לא נמכר ולא קנה 

את החפץ הנמכר. עכ"ד. הרי שגם בטעות הגוי 

הגוי  טעות  אומרים שכל  ולא  לדעתו,  אמדינן 

מותרת. ודון מיניה ואוקי באתרין.

שמבואר  ממה  אעיר'ה  אבא  אמרתי  עוד   כ( 
בהגהות אשרי בבבא מציעא )פרק ה סימן כא   

והיא  כוכבים,  עובד  הוא  הלוה  שאם  ב(,  הגהה 

אני  הקונה,  ללוי  שמעון  ואמר  פה,  על  מלוה 

ולא  לי,  שחייב  מה  כל  כוכבים  לעובד  מוחל 

בו  אזכה  ולא  לך  ואתננו  בי  ובטח  אודיענו, 

לצורך עצמי אלא לצורכך, ומעכשיו אני פטור 

והמחמיר  רבית,  שאין  דומה  זה  בענין  ממך, 

דעה  )יורה  יוסף  בבית  והובא  ברכה.  עליו  תבא 

)יו"ד סימן  ובדרכי משה הארוך  ד(,  סימן קעג אות 

קעג אות ו(, ובש"ך )יורה דעה סימן קעג סק"ח(.

 וכדומה לזה מבואר בטוש"ע )יורה דעה סימן קסח 
חובות  לקנות  דכשרוצה  יח(  סעיף   

ישראל,  אצל  הנמצאים  עכו"ם  של  באשראי 

עבור הלואתו לישראל, צריך שיאמר לו: אתה 

תפטור העובד כוכבים בכך וכך מכל וכל, ובכך 

וכך אני קונה ממך כל מה שאני יכול להוציא 

מיד העובד כוכבים. ע"כ.

לעיין, דכיון שמחל לגוי את חובו, כיצד   ויש 
יכול שוב לקחת חובו ממנו, הא הוי כגזל   

עכו"ם. והתם בודאי שמחילתו מחילה גמורה, 

דמשום איסור ריבית גמר ומחיל, עיין בשו"ת 

א(. שו"ר שכן  אות  ב  סימן  חו"מ  )ח"ג  אומר  יביע 

רוזנברג  שריאל  רבי  הגאון  בזה  להעיר  עמדו 

תשס"ח  תשרי  ה  )קובץ  והטוב  הישר  בקובץ  נר"ו 

)הלכות ריבית  עמוד נה(, ובספר ענפי ארז גורביץ 

יא  )קובץ  לחכמים  ועד  בית  ובקובץ  קד(,  עמוד 

עמוד רלו אות ב(.

 וכן העיר בזה בספר ברית יהודה בלויא )פרק לג 
חובו,  מהעכו"ם  יוציא  דכיצד  סה(  הערה   

למ"ד דאסור להטעות העכו"ם )חו"מ סימן שמח 

סעיף ב(, ותירץ, דשאני הכא שאינו מוציא ממנו 

ממונו על ידי הטעייה אלא מה שהלוהו. עכ"ד. 

ויש להעיר ע"ד, דמשמעות השלחן ערוך שלא 

הריבית  את  גם  אלא  שהלוהו  מה  רק  נוטל 

שחייב לו העכו"ם. וצ"ע.

)שם  משה  הדרכי  על  והערות  בהגהות   שו"ר 
שהביאו,  ה(  הערה  ירושלים  מכון  הוצאת   

לך  מוחל  "אני  הגירסא  מאוחרים  דבדפוסים 

חידושי  פי  על  והוא  לי",  חייב  שהוא  מה  כל 

ע"פ  כן  שהגיה  דיהרנפורט  דפוס  הגהות 

תשובת מימוני השייכות לספר משפטים סימן 

לא. ע"כ. וכדברים האלה כתב בבית יוסף )שם 

סימן קסט סעיף יח( וז"ל, כתוב בתשובות דשייכי 
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לספר משפטים סימן ל"א בשם ר"י, דאין תקנה 

אני  לקנות חוב הגוי אלא אם כן יאמר לקונה 

אודיענו,  ולא  לי  חייב  שהוא  מה  לך  מוחל 

ואתננו לך ולא אזכה בו לצורך עצמי, ומעכשיו 

רבית.  שאינו  דומה  זה  בענין  ממך,  פטור  אני 

הש"ך  )על  הכא  למהרש"ם  תורה  ובדעת  ע"כ. 

דמהני  האי  ניחא  זו  דלגירסא  הוסיף,  סג(  ס"ק 

הא  לעכו"ם קשה,  דמוחל  דלגירסא  המחילה, 

כתב הקצוה"ח )סימן רעה סק"ד( דבעכו"ם אם אין 

מכוין לקנות אפילו בדעת אחרת מקנה לא קני, 

העכו"ם,  בפני  שלא  המחילה  מהני  איך  א"כ 

ניחא,  מיימוני  תשובת  בב"י  מ"ש  לפי  אבל 

יורה  צבי  הר  ]ובשו"ת  עכ"ד.  לקונה.  דמוחל 

וגרס  הדברים  אלו  עתק  צדיק  קלב  סימן  דעה 

ולכאורה  לי,  שחייב  מה  כל  לנכרי  מוכר  אני 

צריך לומר אני מוחל לנכרי, או אני מוכר לך[.

 ועדיין צריכים אנו למודעי, כיצד תהיה הלשון 
וכבר  הקנאה.  כלשון  לך'  מוחל  'אני   

)הלכות  ראטה  התורה  קרן  בספר  בזה  העיר 

הגיהו  דאמאי  ו(,  אות  דרך  במורה  קעג  סימן  ריבית 

לפרש  צריכים  זו  בלשון  גם  הלא  לך,  מוחל 

שתהא  כדי  העכו"ם  חוב  מוחל  אני  דכוונתו 

יכול לזכות אותו לך, דאי כפשוטו לכאורה לא 

מצאתי בחו"מ סימן סו שתהני מחילה באופן 

עכ"ד  וצ"ע.  לאחר.  שחייב  מה  שימחול  כזה 

כדי  מועילה  חוב  מחילת  לשון  אם  ]ואמנם 

הרב  על  שהעירו  מה  ניחא  לאחרים,  להקנות 

משנה למלך פט"ז מהלכות מלוה ולוה הלכה 

חובו  מחול  לך  לשלוחו  באומר  א(, שהסתפק 

אח"כ  לתובעו  יכול  אי  לי  שחייב  פלוני  של 

מדין קרע כסותי שלא א"ל ע"מ לפטור, ותמה 

כל  דהלא  )שם(,  שמח  האור  דבריו  על  מאד 

המשלח,  כח  מחמת  רק  היא  השליח  מחילת 

דאין כח לשליח למחול בפני עצמו, וא"כ כיצד 

אפשר לחייבו. וע"ש. ולהאמור ניחא, דאפשר 

שכשאומר לו לך מחול חובו של פלוני, כוונתו 

לפלוני,  וימחל  מחילתו  ידי  על  חובו  שיקנה 

וכיון שהכל תלוי בקנינו, היינו שהשליח יקנה 

את אותו החוב במחילת המשלח, ואם לא יקנה 

את החוב במחילת המשלח ממילא לא יוכל גם 

למחול ללוה, אם קנה לבסוף השליח את החוב 

ומחל לפלוני, יש לדון אם יכול לתובעו אח"כ 

לפטור.  מנת  על  א"ל  כשלא  כסותי  קרע  מדין 

ודו"ק. ועיין במה שכתב בזה בספר נתיב בינה 

נראה  ועוד  קפח(.  עמוד  )סוף  קמא  בבא  שרייבר 

שהדבר תלוי אם אפשר למחול חוב בעל כרחו 

של הלוה, שחקר בזה הרב מחנה אפרים )הלכות 

זכייה מהפקר סימן יא(, ותלה חקירה זו במחלוקת 

רק  או  הקנאה  היא  מחילה  אם  הראשונים 

בקובץ  ועיין  ע"ש.  מממון,  הבעלים  סילוק 

שיעורים בקידושין )סימן קכג(. ואם מחילת חוב 

היא הקנאה, אפשר שיקנה במחילתו לאחרים 

ממה  יש  לזה  וסמך  סעד  וקצת  פיו.  במאמר 

ג  )פרק  ומתנה  זכייה  בהלכות  הרמב"ם  שפסק 

עליו  לו  שיש  חוב  לחברו  מחל  וז"ל,  ב(  הלכה 

או נתן לו הפקדון שהיה מופקד אצלו, הרי זו 

וא"צ דבר אחר.  הנקנית בדברים בלבד  מתנה 

עכ"ל. וקשה דכיצד מהני קניין בפקדון במאמר 

לן  קיימא  הלא  ברשותו,  שנמצא  והגם  פיו, 

דמאריה  ברשותא  דאיתיה  היכא  דכל  בפקדון 

ד"ה  ע"א  סה  )דף  קמא  בבא  רש"י  עיין  איתיה, 

לרשות  הבעלים  מרשות  עובר  והיאך  תברה(, 

שם.  האזל  באבן  העיר  וכן  קנין.  ללא  השומר 

מהני  חוב  שבמחילת  דכמו  ניחא,  ולהאמור 

שלא  כיון  קניין  מעשה  ללא  לאחר  להקנות 

מרשותו  כיצא  והוי  הבעלים  ברשות  נמצא 

ובדיבור סגי, הוא הדין בפקדון, חשיב כאינה 

זה  כל  דאמת  ואליבא  סגי.  ובדיבור  ברשותו, 

קניין,  מעשה  כאן  דאין  דכיון  לי,  שווה  איננו 

חובו  את  החוב  במחילת  להקנות  אפשר  אי 

הא  קניין,  לשון  בזה  שאין  רק  שלא  לאחר, 

צריך  לווה שלא  ושאני  קניין.  גם מעשה  חסר 

לאחר המחילה מעשה קניין, כיון שהממון כבר 

ברשותו, וכמ"ש לבאר באבן האזל שם. ועיין 

במה שכתב לבאר לגבי פקדון ואכמ"ל[.



קמאאהבת חיים

 ומן שמייא אנהירו לעיינין במה שביאר החות 
שאמרו  דכיון  סק"מ(,  קסט  סימן  )יו"ד  דעת   

בגמרא )ב"ק דף קיג ע"א. ועיין בעצי לבונה שם סעיף יח 

מ"ש ע"ז( דישראל ועכו"ם שבאו לדין אם תוכל 

לזכותו בדיניהם אמור לו כך דינכם, ואם אתה 

יכול לזכותו בדיננו אמור לו כך דיננו, ובדיניהם 

יכולים ג"כ למכור חוב של אשראי, רק כל זמן 

לו  אסור  בדיננו  הראשון  ישראל  של  שהחוב 

ליקח מטעם ריבית, לכך אומר לו אתה תפטור 

את העכו"ם הזכות שיש לך בדיננו, ואני קונה 

ממך כל זכות שאפשר להוציא בדיניהם. עכ"ד. 

ח(  אות  )שם  ברוך  אמרי  בהגהות  העיר  וכבר 

דלפי זה ראוי שיקנה ממנו החוב ואח"כ יפטור 

הראשון חוב העכו"ם, דאם לא כן כיון שפטר 

את חוב העכו"ם היאך יקנה החוב לאחר.

נאמנו  רבוותא  הני  דברי  הללו  הדברים   ולפי 
אין  דתו  ועיקש,  נפתל  בהם  אין  מאד   

שקדם  כיון  הגוי,  לטעות  או  לגזל  בזה  לחוש 

והקנה חובו לאחר, ורק אחר כך מחל חובו כדי 

שלא יהיה איסור ריבית. ותשקוט האר'ש.

הרבסט  עולם  שמחת  בספר  ראיתי  הלום   גם 
אינו  דהשני  לבאר,  שכתב  קעו(  עמוד  )ח"ג   

מכל  העכו"ם  את  פטר  שהראשון  לאחר  קונה 

הסכום  תמורת  יחד  נעשה  הכל  אלא  וכל, 

מלשון  כן  ודייק  עכ"ד.  לראשון.  נותן  שהשני 

אין  לדבריו  וגם  ע"ש.  שם.  והשו"ע  הש"ך 

לחוש לטעות וגזל הגוי.

 ולפי האמור יש לעיין מפני מה הזכיר בהגהות 
ממחילתו  לנכרי  יודיע  שלא  אשרי   

אם  ובשלמא  זה[,  משפט  השמיטו  ]ובטוש"ע 

הוא מוחל לגמרי לנכרי מבואר למה לא יודיעו, 

כדי שלא יפטור הגוי עצמו מלשלם חובו. אך 

כאן הרי כבר הקנה לאחר, ולמה ימנע מלומר 

הש'ב,  כדי  בזה  אין  דאמת  ואליבא  לנכרי.  כן 

דאם ישמע הנכרי שהיה כאן מחילה כל דהיא 

לא ישלם חובו. ועוד י"ל שעושה כן כדי שלא 

את  דידי  דברים  בעל  לאו  לשני  הנכרי  יאמר 

]והעיר בזה בביאור ישמרו דעת על החות דעת 

בבא מציעא )דף עא ע"ב עמוד תעב הערה מ( ע"ש[. 

א"נ דהיינו רבותא, דאפילו שלא אומר לנכרי 

לו  שחייב  הנכרי  וסבור  לאחר,  חובו  שהקנה 

וכפורע חובו והוא מעביר לישראל השני, אין 

פי שיוצא  על  אף  לריבית,  גונא  בכהאי  לחוש 

מיד ישראל ליד ישראל חברו. ודו"ק.

 ובלאו הכי ניחא לפי מה שהזכרנו לעיל מדברי 
את  מעצמו  הגוי  שכשנותן  רבותינו,   

הממון ואינו תובעו, אין לחוש בזה לגזל וטעות 

הגוי. וכמשנ"ת.

אינה  והאלוקים  האלה  הדברים  אחר   כא( 
בשיטה  המאירי  רבנו  אזהרת  לידי   

מקובצת בבבא קמא )דף קיג עמוד א( שכתב, אותן 

הגויים הגדורים בדרכי הדתות, אם באו לפנינו 

לדין אין מעבירין להם את הדרך במלא מחט, 

אלא יקוב הדין את ההר, וכן אסור להפקיע את 

בדרכי  הגדורים  מעממין  שהוא  וכל  הלואתו. 

הדתות ועובדי האלהות על איזה צד, אף על פי 

שאמונתם רחוקה מאמונתנו, הרי הן כישראל 

בטעות  ואף  באבדה  אף  אלו,  לדברים  גמור 

עכ"ד.  חילוק.  שום  בלא  הדברים,  שאר  ולכל 

וסמך ע"ד סמיכה בכל כוחו הגאון בעל שואל 

ומשיב )מהדורה תליתאה חלק א סימן נ(, ושם צדיק 

מסכת  המשנה  בפירוש  הרמב"ם  דברי  עתק 

ידמו  אשר  וזה  שכתב,  ז(  משנה  יב  )פרק  כלים 

המון האנשים וקצת מהיחידים שזאת ההטעיה 

בלתי  ודעת  טעות  הוא  העכו"ם,  עם  מותרת 

והתחבולות  האונאות  מותרין  ואינן  אמיתי, 

הגוים,  עם  והסלוף  והזיוף  המרמות  ומיני 

אמרו עליהם השלום אסור לגנוב דעת הבריות 

ואפילו דעת הגוי, וכל שכן אם יהא תלוי חלול 

השם שאז יהיה העון חמור יותר, ויושגו לאדם 

תכונות רעות על ידי כל המעשים הרעים הללו 

אשר העיד יתעלה על עצמו שהוא מתעב אותן 

אמרו  והוא  שנעשו,  מי  עם  נעשו  כשלעצמן, 



ןמצל ןמוצם בןיבית ןבוי לןוים קמב

"כי תועבת ה' אלהיך כל עושה אלה כל עושה 

האזל  באבן  ועיין  ע"כ.  טז(.  כה,  )דברים  עול" 

ד(.  הלכה  יא  פרק  ואבדה  גזלה  )הלכות  הרמב"ם  על 

וכיוצ"ב כתב בשו"ת חכם צבי )סימן כו( שביאר 

הם  העכו"ם  כלפי  שהצטוינו  המצות  שכל 

בנפשנו  לקנות  הפועלים  שאנחנו  בעבורינו, 

דעות אמיתיות ומדות טובות וישרות לזכותנו 

לטוב לנו. ע"כ. ודון מיניה. וכ"כ בערוך השלחן 

)חו"מ סימן שמח סעיף ב(, דבזמן הזה בכל מדינות 

והערמה,  הטעאה  שום  התורה  מן  אסור  אלו 

ישראל.  לאינו  ישראל  בין  חילוק  שום  ואין 

ע"כ. ועין בשו"ת באר שרים שלזינגר )ח"א סימן 

מ אות ג(. ובשו"ת משפטי יוסף לידידינו הדיין 

)ח"א  שליט"א  מזרחי  חיים  יוסף  רבי  המצוין 

חו"מ סימן מא אות טו(.

משה  רבי  הגאון  שכתב  מה  לציין  יש   עוד 
רבקש בבאר הגולה )חו"מ סימן שמח אות ה(   

רבים  שראיתי  לדורות,  זאת  כותב  ואני  וז"ל: 

גדלו והעשירו מן טעות שהטעו העכו"ם, ולא 

הניחו  ולא  לטמיון,  נכסיהם  וירדו  הצליחו 

)סימן  חסידים  בספר  וכמ"ש  ברכה,  אחריהם 

תתרעד(, ורבים אשר קדשו ה' והחזירו טעויות 

העכו"ם בדבר חשוב, גדלו והעשירו והצליחו 

באלו  ודי  עכ"ל.  לעולליהם,.  יתרם  והניחו 

הדברים לאלו אשר מח בקודקודם.

שכבר  אעיר'ה,  אבא  לדבר  אכלה  וטרם   כב( 
קנט  סימן  )יו"ד  המהרש"א  בגליון  כתב   

אם  דבוודאי  ה(,  טו,  )תהילים  הרד"ק  בשם  ס"א( 

חייב  ישראל,  עם  וטובה  חסד  הנכרי  עושה 

לו,  ולהטיב  עמו חסד  כן  גם  הישראל  לעשות 

וההלואה בלא נשך הוא חסד יותר מן המתנה, 

ללוות,  ולא  מתנה  לקחת  יבושו  שהרבה 

עכ"ל. הרי שלדעת הרד"ק כשגוי עשה טובה 

ע"כ.  רבית.  בלא  להלוותו  חובה  לישראל, 

טז עמוד  )דף  בבכורות  ועיין בספר חשוקי חמד 

לגוי,  כסף  מלוה  כאשר  זה,  לפי  שהסתפק  ב( 

יהיה  אם  צדקה,  ומבקש  עני  בא  זמן  ובאותו 

פטור  במצוה  דעוסק  משום  לו,  מלתת  פטור 

לגבי  ע"ב(,  פב  )דף  בב"מ  כמבואר  המצוה,  מן 

ונראה  ע"ש.  קעביד.  דמצוה  ליהודי  המלוה 

הרב  ערוך  בשולחן  למ"ש  בזה  לחוש  דאין 

ריבית סעיף עה( דיש בזה משום "לא  )יו"ד הלכות 

לו  להשיב  כדי  כן  שעושה  דכיון  תחונם", 

מכרו,  או  שכנו  כשהוא  וכן  לחוש,  אין  טובה 

כה(,  )סימן  הגרשוני  עבודת  בשו"ת  וכמבואר 

על  ואפילו  נט(.  סימן  )או"ח  סופר  כתב  ובשו"ת 

יתמיד  לא  לגוים  כשמלווה  המקובלת  ריבית 

הקדוש  החיים  האור  בזה  שהזהיר  וכפי  בה, 

נר  ויהיה  ירמוז(.  עוד  ד"ה  כא  פסוק  כג  פרק  )דברים 

לרגלך מאמר רבותנו במכות )דף כד ע"א( "כספו 

ברבית  אפילו   - ה(  טו,  )תהילים  בנשך"  נתן  לא 

עובד כוכבים.

כמה  בו  יש  זה  שעסק  האמור:  מכל   המורם 
וכמה בעיות רוחניות וגשמיות, ונוסף   

בני  אחינו  על  וקנאה  שנאה  שמרבה  הוא,  גם 

ישראל בכל מקומות מושבותיהם. ויש לאסור 

עסק זה שלא יתעסק בו כל אשר בשם ישראל 

פרנסתם  לסדר  והרבה שלוחים למקום  יכונה, 

במאור  עיננו  יאיר  וה'  בצמצום.  ולא  ברווח 

תורתו. והנראה לעניות דעתי כתבתי.
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות נזקי ממון סימן תט סעיף ג

אסור לגדל כלב רע, אלא אם כן הוא אסור בשלשלאות של ברזל 
ביום  וקושרו  לגדלו;  מותר  לספר,  הסמוכה  ובעיר  בהם.  וקשור 
ומתירו בלילה. הגה: וי"א דהשתא שאנו שרוין בין העכו"ם ואומות 
בכל ענין שרי, ופוק חזי מאי עמא דבר. מיהו נראה אם הוא כלב 
רע, שיש לחוש שיזיק בני אדם, דאסור לגדלו אלא אם כן קשור 

בשלשלאות של ברזל.

יום ד יג תמוז התשס"ח

גידול כלב בבית והמסתעף
איסור גידול כלב רע / גדר כלב רע / גידול כלבים קטנים שאינם מזיקים / מניעת חסד 
מביתו / כשחושש מגנבים / גידול כלבים בספר / תלית שלט כלב בחצר כשאין כלב / 
איסור שקר / אופנים שמותר לשקר / כתיבת שקר / איסור בטחון בכלבו / אם מותר 

להרוג כלב המזיק / איסור צער בעלי חיים

 שאלה

אמרתי אחכמה, בהאי דאחז"ל לא יגדל אדם את הכלב, ואי יש אופן שבו יהא שרי. עוד גמרתי 
אומר לברר, אי שרי לתת ולשים שלט בפתח ביתו או חצרו, המכריז שיש כלב באותו המקום 
אע"פ שאליבא דאמת אין שם כלב כלל, וזאת עושה שלא יכנסו גנבים מחמת יראתם. ועוד באתי 
לבית הספק, אי שרי להרוג או להזיק כלבו של אדם, כשמגדלו ללא היתר. וזה החלי בעזרת צורי 

וגואלי.

 תשובה

 א( איתא בב"ק )דף עט ע"ב(, לא יגדל אדם את 
בשלשלת.  קשור  היה  כן  אם  אלא  הכלב   

ובגמ' שם )דף פג ע"א( איתא, תנו רבנן לא יגדל 

בשלשלת,  קשור  כן  אם  אלא  הכלב  את  אדם 

וקושרו  אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, 

הגדול  אליעזר  ר'  תניא  בלילה,  ומתירו  ביום 

אומר המגדל כלבים כמגדל חזירים, למאי נ"מ 

לעיל  כדתניא  ופירש"י,  באסור.  עליה  למיקם 

אמר  חזירים.  שיגדל  ישראל  ארור  ע"ב(  פב  )דף 

כעיר  בבל  נחמן,  ר'  אמר  מניומי  בר  יוסף  ר' 

דריש  נהרדעא.  תרגמה  דמי.  לספר  הסמוכה 

ה'  יאמר שובה  "ובנחה  בירי,  דמן  דופתאי  ר' 

ללמדך  לו(,  י,  )במדבר  ישראל"  אלפי  רבבות 

משני  פחות  ישראל  על  שורה  שכינה  שאין 

שני  ישראל  שהיו  הרי  רבבות,  ושני  אלפים 

אשה  והיתה  אחת,  חסר  רבבות  ושני  אלפים 

בה  ונבח  להשלים,  וראויה  בינהם  מעוברת 

כלב והפילה ונמצא זה גורם לשכינה שתסתלק 

בההוא  למיפת  דעלת  איתתא  ההיא  מישראל. 

ביתא, נבח בה כלבא, אמר לה מרי לא תסתפי 

שיניו  לו  שנטלתי  ]היינו  ניבי  שקוליה  מיניה 

ושדי  טיבותך  ליה שקילי  אמרה  נושך[,  ואינו 

ובתוספתא דב"ק  ע"כ.  ולד  נד  כבר  אחיזרי, 

בהמה  מגדלין  שאין  כשם  איתא,  ה"ה(  )פ"ח 
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בן  שמעון  ר'  דקה,  חיה  מגדלין  אין  כך  דקה 

אלעזר אומר מגדלין כלבים כופרים, וחולדות 

הסניאין וחתולין והקופות, דברים המנקים את 

הבית. אע"פ שאמרו אין מגדלין כלבים בישוב, 

אבל מגדלים בעיירות הסמוכות לספר, בימים 

ומתירין  ברזל,  אותן בשלשלאות של  קושרים 

אותן בלילות, ר' אליעזר אומר המגדל כלבים 

כמגדל חזירים ע"כ. וע"ע בירושלמי ב"ק )פ"ז 

ה"ז דף לג ע"ב לד ע"א(. וכן פסק הרי"ף בב"ק )דף 

הכלב,  את  אדם  יגדל  דלא  הרי"ף(,  מדפי  ע"א  ל 

אא"כ היה קשור בשלשלאות, אבל מגדל הוא 

ובלילה  קושרו  ביום  לספר,  הסמוכה  בעיר 

מתירו, וכן פסק הרא"ש שם )פ"ז סוף הלכה כט(.

דמה  לדקדק  נראה  היה  והנה בתחילה   ב( 
דווקא  היינו  אדם,  יגדל  דלא  שמבואר   

אדם, ועל משקל אומרם ביבמות )דף ס"א ע"א(, 

אדם.  קרויין  העכו"ם  ואין  אדם  קרויין  אתם 

שיד  אע"פ  כלב  לגדל  חפץ  שגוי  היכא  וא"כ 

איסור  דאין  למונעו,  יוכלו  לא  תקיפה  ישראל 

בעצם גידול הכלב לגבי גוי, והדבר פשוט שאם 

הגידול  בעצם  אך  כדיני,  בדיני  יחיבוהו  יזיק 

אין איסור. והגם שענין גרימת סילוק השכינה 

גוי  של  כלבו  ע"י  גם  שפיר  שייך  מישראל 

שינבח באשה מעוברת ותפיל, מ"מ אין סיבה 

זו עושה איסור בעצם גידול הכלב, וכן נראה. 

ומכאן נפק"ל דכלפי ישראל בעצם הגידול הרי 

הוא עובר ע"ד חז"ל שאסרו את עצם הגידול 

רק  הוי  חז"ל  דאמרו  בארור  קאי  ואף  לאדם. 

בישראל, דארור אדם כתיב, וכמבואר.

 אמנם הרמב"ם בידו החזקה )בפ"ה מהל' נזקי 
חכמים  אסרו  וכן  וז"ל,  כתב  ה"ט(  ממון   

לגדל חזירים בכל מקום, ולא את הכלב אא"כ 

כלבים  הוא  מגדל  אבל  בשלשלת,  קשור  היה 

ובלילה  קושרו  ביום  לספר,  הסמוכה  בעיר 

כלבים  מגדל  ארור  חכמים  ואמרו  מתירו, 

וחזירים, מפני שהזיקן מרובה ומצוי עכ"ל. הרי 

שלא נקט כלל לשון אדם. והנה בשו"ע חו"מ 

)סימן תט סעיף ג( נמי לא נקט לשון אדם, אך לא 

כמו שדייקנו בדברי הרמב"ם,  בדבריו  נדקדק 

וזאת משום שבסעיף הקודם )סעיף ב( כתב, לא 

יגדל ישראל חזירים וכו', ואפשר דאגב שנקט 

בסעיף  שוב  למיהדר  טרח  לא  ישראל,  קודם 

שלאחריו ולמיכתב ישראל.

הרמב"ם,  בדברי  עוד  לדקדק  ניהדר אנפין   ג( 
כלבים  אלא  רע,  כלב  לשון  נקט  שלא   

בסתמא, והוא כלשון הגמרא בב"ק דף פג ע"א, 

דאילו הגמ' בדף טו ע"ב ומו ע"א בדברי ר' נתן 

נקטה לשון כלב רע, וז"ל הש"ס, דתניא ר' נתן 

אומר מנין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו 

חזינן  הרי  בביתך.  דמים  תשים  לא  ת"ל  וכו' 

לכלב  סתמא,  כלב  בין  הלשון  לחילוק  להדיא 

רע. ואיכא בו נ"מ לדינא וכמו שיבואר לקמן. 

נקטו  ג(  סעיף  תנ  )סימן  חו"מ  ובשו"ע  ובטור 

)עשין  הסמ"ג  מדברי  עולה  וכן  רע.  כלב  לשון 

)בפי"א מהל'  סז, סח(, ומדברי ההגהות מימוניות 

)פ"ז  רוצח ושמירת נפש ה"ד אות ג(, ובתויו"ט ב"ק 

ויבואו  ה"ה  )פ"ח  ב"ק  יחזקאל  בחזון  וע"ע  מ"ז( 

סימן  )ח"ד  ארגמן  מרכבות  ובשו"ת  לקמן(.  דבריו 

מז אות ג(.

בין כלב,  פתוח אפתח פתח בחילוק   וראשית 
לא  זה  שבארתי  וכפי  רע.  לכלב   

בחוברת  ספר  ועלי  גליון  עלי  ועלה  מכבר, 

החשובה הערות, פרי הילולים מבית מדרשינו 

באדר  )שיצאה  עבג"צ  תכב"ץ  דוד  נחלת  ישיבת 

כלב  הוא  רע  כלב  דהגדרת  צב(,  עמ'  התשס"ח  ב 

שעושה רע לבנ"א ומרע להם. וכל שמרע להם 

הרי אינו בכלל היתר לגדלו, דהנה אמרינן בבא 

קמא )דף פ ע"א( דמגדלים כלבים כופרים, ושם 

גדולים  כלבים  ל"א  וננסים,  קטנים  פירש"י 

של ציידים ואינם מזיקין. עכ"ל. ונפק"ל דלפי 

לישנא קמא דרש"י עולה, דכיוון שחזותם לא 

מפחידה ומבהילה, ואף נביחותיהם לא יבהילו, 
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דמחמת קוטנם אין בהם כח להבהיל לאינשי, 

להכי שרי. ולפי הלישנא אחרינא דרש"י עולה, 

אפשר  ציידים,  של  גדולים  בכלבים  דאיירי 

דחזותם מוכחת עליהם דשל צידים הם ויודעים 

שלא מזיקים לבני אדם, דכך אילפום ולימדום 

הדבר  ומצוי  בנ"א.  להבהיל  או  להזיק  שלא 

אף בימינו וכידוע. שו"ר דכ"כ ביש"ש בבבא 

לפי"ד  והנה  וששתי.  מה(,  סימן  ז  פרק  )סוף  קמא 

הרמב"ם דאזיל כהגמ' בב"ק בדף פג ע"א, דלא 

יהא  בסתמא,  כלב  אלא  רע  כלב  לשון  נקטה 

נפק"ל דאפילו שאינו מבהיל כלל, ואינו מזיק, 

אומרת  חזותו  וכל  כוחו  שתש  זקן  כלב  וכגון 

בזה,  להבחין  בנקל  ואפשר  וחולשה,  מסכנות 

יהא נמי אסור לגדל, והוא מטעמא דלא חלקו 

חז"ל בדבריהם ואסרו לגדל כלב.

 ד( אולם השתא חזיתי ראיתי, בדברי הפרישה 
שאם  ונראה  שכתב,  סק"ו(  תט  )סימן  בחו"מ   

אסור בשלשלאות היינו טעמא דמותר, משום 

מתייראת  אינה  קשור  שהוא  רואה  שהאשה 

מפניו, וכדומה לזה כתב בסמ"ע )שם סק"ה ע"ש(. 

החשש  משום  הוא  שאסרינן  הטעם  שכל  הרי 

ובין באופן אחר, כל  נביחותיו  בין ע"י  שיזיק 

שיש פתח וצד שיזיק אסור. אך היכא שבודאי 

שלא יבהלו ויוזקו על ידו, שרי. ואיברא דהכי 

יכול  שאינו  בכלב  לחוש  יש  דלמאי  מסתברא 

להזיק כלל, ומפני מה יש לאסור לגדלו. ולפי"ז 

לשון  הרמב"ם  נקט  לא  אמאי  להקשות  יש 

ככתבה  נתן  דר'  למימרא  פסק  ולא  רע,  כלב 

וכלשונה.

מ"ש  לפי  לבאר  ובפשיטות  בהיצע   והנראה 
המהרש"א )דף טו ע"ב בח"א( אמימרא   

דר' נתן, וזתו"ד, מנין שלא יגדל כלב רע וכו' 

וכו', הוסיף בזה אף  יעמיד סולם רעוע  ושלא 

שכבר הזהיר הכתוב על המעקה, הוא מפני דרי 

כלב  לגדל  אבל  הגג,  מן  יפלו  שלא  ביתו  בני 

שהורגל  ביתו  לבני  ההיזק  יגיע  לא  דודאי  רע 

לשמירתו  מגדלו  הוא  אבל  עמהם,  הרע  כלב 

לא  קאמר  ואעפ"כ  וכו',  בלילה  הגנבים  מן 

דר'  מימרת  דהאי  חזינן  ומדבריו  ע"כ.  תשים. 

לאחרים  להזיק  מהותו  שכל  אכלב  אזיל  נתן 

מפני  לשמירה  שמוהו  דלהכי  מכיר,  שאינו 

לתפקיד  יצלח  לא  רע  שאינו  דכלב  גנבים, 

השמירה כהוגן. ולפי"ז אתי שפיר, דלהכי לא 

פסק הרמב"ם בלשון כלב רע, דבד"כ כלב רע 

ואהאי  וכמבואר,  מגנבים  לשמירה  לוקחים 

דכיון  גידולו,  לאסור  דאין  להרמב"ם  סב"ל 

מגנבים  לשמור  הכלב  בעל  של  מגמתו  דכל 

שרי, ואין לחוס אגנבי, ודמו בראשו של הנכנס 

לחצר חברו ללא רשות.

 ואני טרם אכלה לדבר בזה, עלה בליבי לדחות 
נר  משפט  העין  דהנה  חדא,  זה.  תירוץ   

ציין  נתן  דר'  אמימרת  ע"ב(  טו  דף  )בב"ק  מצוה 

לדברי הרמב"ם דהכא. הרי שלא חילק כלל בין 

כלב סתמא לכלב רע, דהא בגמ' נכתב כלב רע. 

הי"ד(,  ת"ת  מהל'  )בפ"ו  הרמב"ם  מ"ש  לפי  ועוד 

כגון  דמנדין את מי שיש ברשותו דבר המזיק 

אי  ולכאורה  היזקו.  שיסיר  עד  וכו'  רע  כלב 

סב"ל דלא חסים על הגנבים אמאי יש לנדותו, 

שיוזקו  לחשוש  מה  אין  ביתיה  אינשי  על  הא 

ברשות  והנכנס  שמכירם,  מפני  הכלב  ע"י 

ובהזמנה לחצר חברו ודאי ישמור בעל הכלב 

ברשות.  נכנס  דהא  יזיקנו,  שלא  כלבו  את 

והנכנסים שלא ברשות מאן דכר שמיה, דודאי 

יש  אמאי  וא"כ  וכמ"ש,  עליהם  הוא  החיוב 

לנדותו. ומדפסק כן נראה דסב"ל דאסור לגדל 

כל כלב אפילו כלב סתם, ואפילו אי רק גנבים 

יוזקו מכלב זה.

לדברי  ולאוקמי  לדחוק  אפשר   ]אמנם 
שיש  למי  שמנדין  שכתב  הרמב"ם   

להדיא  שחזינן  היכא  המזיק,  דבר  ברשותו 

דאין לו צורך בהם לשמירה מפני גנבים, וכגון 

באתרא דליכא גנבי, ולהכי יש לנדותו, דאין לו 
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צורך כלל בזה. אמנם שרחוק הוא מן המציאות 

ז"ל  אומרם  לפי  ובייחוד  גנבי,  דליכא  אתרא 

עם  על  מבואר  וכבר  נינהו,  ישראל  גנבי  רוב 

העמים"  בין  ומפורד  "מפוזר  שהוא  ישראל 

)אסתר ג, ח(, ועוד יש לדחות ומ"מ אין נראה כ"כ 

הרמב"ם  שכתב  דמה  עולה  ולפמ"ש  זה[.  תי' 

הוי אפילו בכלבים שאינם מזיקין, וכגון שהם 

לא,  ותו  מחמד  כחיות  אותם  ומגדלים  קטנים 

נמי אסור. וע'ד יעלה מן האר'ש, דהא לא פסק 

דר'  למימרא  והרא"ש[  הרי"ף  ]וכן  הרמב"ם 

כופרין,  כלבים  דמגדלין  ע"א(,  פ  )דף  ישמעאל 

וזאת  וכו',  הם  וננסים  קטנים  פירש"י  ושם 

בדבריהם,  חז"ל  חילקו  שלא  דסב"ל  משום 

כלב,  כל  על  תקף  איסורם  הרי  כלב  וכשאסרו 

אע"פ שאינו מזיק וכמ"ש.

 ה( והנה בים של שלמה ב"ק )פ"ז סימן מה(, 
כתב, לכן כל איש יר"ש לא יגדל כלב אלא   

כלבים כופרים וכה"ג, שמשונים בצורתם שהם 

בבית, אבל סתם  לנוי  או  לצוד עמהן  עומדים 

כלב אף שאינו נושך, מ"מ אסור, משום שהוא 

ומדבריו  ע"כ.  מיראתו.  מפלת  והאשה  מנבח, 

דהא  הרמב"ם,  בדברי  שהעלנו  כמו  לא  עולה 

פוסק למימרא דר' ישמעאל גבי כלבים כופרין 

דשרי לגדלם כיון שאינם מזיקין, ומטעמא הא 

מעלה דיהא שרי לגדל כלבים לנוי. וליבי היה 

נוטה יותר לדברי מהרש"ל הללו, והגם שדברים 

אומרם  בכלל  הר"ז  מ"מ  דברים,  אינם  שבלב 

דשורת  אדם,  כל  ובלב  שבליבו  דברים  ז"ל 

הדעת נותנת כדברי היש"ש, דמאי שייך לאסור 

שיגדל כלבים קטנים כחיות מחמד בלבד.

 ויגעתי ומצאתי דקדוק מיוחד בדברי הרמב"ם, 
דהרמב"ם  יתבאר  זה  דקדוק  ולפי   

כתב  דהנה  פליגי.  ולא  אחת  בשיטה  והיש"ש 

הרמב"ם דאסרו חכמים לגדל את הכלב אא"כ 

דאם  להתבונן  יש  והנה  בשלשלת,  קשור 

שללא  משמע  בשלשלת  לקושרו  צורך  יש 

השרשרת יכול הכלב להזיק או להבהיל, ולהכי 

צריך לקושרו. וא"כ כלב שכלל אינו בר היזקא, 

לנוי  אותם  שמגדלים  הקטנים  הכלבים  כגון 

מזיק,  דאינו  וכחיות מחמד, הרי ל"צ לקושרו 

כלב  דדווקא  מדוקדק  מהרמב"ם  אף  וא"כ 

שבעינן לקושרו בשלשלת אסור לגדלו כשאינו 

לי סמך, ממה  ומדוקדק היטב. ומצאתי  קשור 

שכתב הרמב"ם גופיה בפירוש המשניות )שם(, 

הרי  ע"כ.  היזקו  מפני  הכלב  את  יגדל  דלא 

הוא  דאיסורא  טעמיה  דכל  להדיא  שמבואר 

מפני היזקו, ובמקום דליכא היזקא שרי.

שנתעוררתי  במה  ראיה,  להביא  יש   ועוד 
שכתבו  ממה  הרמב"ם,  בדברי  לדקדק   

התוי"ט והמלאכת שלמה בפי' על המשנה )ב"ק 

דלישנא  הכלב,  את  אדם  יגדל  דלא  מ"ז(,  פ"ז 

דהיינו  הידיעה,  בה"א  הכלב  דנקט  דמתניתין 

הכלב הרע ולא אסתם כלב, ואף הרמב"ם נקט 

והיינו  וכו',  קשור  היה  אא"כ  הכלב  את  ולא 

כלב  אך  הרמב"ם,  אסר  בזה  דרק  רע,  כלב 

שאינו רע לא ]ובהמשך דקדוק זה, דלגבי עיר 

הסמוכה לספר כתב הרמב"ם אבל מגדל הוא 

כלבים בעיר הסמוכה לספר, ולא כתב הכלבים, 

כלבים  ישים  לא  בספר  דאף  שסב"ל  והיינו 

רעים ואכזרים כל שסגי בכלבים בסתמא. וצ"ע 

לדינא בדקדוק זה[.

 ו( וחזי הוית למ"ש החזון יחזקאל בביאורו על 
ע"ב  מט  דף  ה"ח  )פ"ה  דב"ק  התוספתא   

ממון  נזקי  בהל'  הרמב"ם  וזתו"ד,  בחידושים( 

קשור  אינו  אם  כלב  לגדל  שאסור  כתב 

בשלשלת, משמע אפילו סתם כלב אסור. ואולי 

יש לומר, שהרמב"ם משמע ליה הא דתני הכא 

בתוספתא ובמתניתין )דף עט ע"ב( שאסור לגדל 

הני  דכל  דומיא  חכמים,  מתקנת  הוא  כלבים 

דקחשיב הכא והתם, ואפילו אם שקולי ניביה, 

משום שכל שאינו קשור הלא הוא מטיל אימה 

ממנו  וייראו  מעוברות,  נשים  על  בנביחתו 
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ולדותיהן.  את  ויפילו  הוא,  רע  כלב  דשמא 

ומדבריו עולה, שכל כלב שמנבח ומטיל אימה 

ה"ה בכלל כלב רע, ואף מ"ש הרמב"ם בסתמא 

כלב התכוין לסתם כלב שיראים ממנו, דסתם 

ומהשתא  ממנו,  הנשים  יראות  שנובח  כלב 

דאמאי  אלימתא,  קושיא  ניצבה  וגם  קמה 

כלב  לשון  לכתוב  ת"ת  בהל'  הרמב"ם  הוצרך 

רע, הא מהכא )בהלכותיו בנזקי ממון( העלנו שאף 

ועוד  רע.  דכלב  זה  גדר  בכלל  הוא  כלב  סתם 

יש להקשות דאמאי לא פסק הרמב"ם למימרת 

דר' ישמעאל לגבי כלבים כופרין, דסכ"ס אינם 

מזיקים ומבהילים וכמ"ש. ושמא ע"ז יש לומר 

שאזיל  הרמב"ם  בדברי  שהתבאר  כמה  דעד 

אכלב המזיק, ממילא משמע דכל שאינו מזיק 

להדיא  כן  לפסוק  צריך  לא  תו  ולהכי  שרי, 

דמימילא משמע.

 והנה רש"י בפי' על המשנה )דף עט ע"ב( כתב, 
מפני  הכלב,  את  יגדל  שלא  שהטעם   

שנושך ומנבח ומפלת אשה מיראתו. ומדבריו 

משמע דאף כשרק נובח ה"ה בכלל מזיק וכלב 

)פ"ז  נקיט ביש"ש ב"ק  וכן  לגדלו.  רע שאסור 

על  בפי'  ישראל  דהתפארת  ואיברא  מה(,  סימן 

דכלב  לפרש  כתב  מה(  אות  ביכין  )שם  המשנה 

רע היינו שנושך בנ"א, ולא נקט כלל שמנבח 

דמשמע  שנושך,  דווקא  אלא  בנ"א  ומבהיל 

דברי  ומפשטות  שרי.  ישך  שלא  שידוע  דכל 

דאע"פ  איתתא,  דההיא  למעשה  דמייתי  הגמ' 

שהכלב לא היה יכול לישך כי שקול ניביה מ"מ 

חזינן  הרי  הבהלה,  מחמת  וזאת  ולד,  נד  כבר 

מזיק  דבכלל  שמבהיל,  כלב  אף  לאסור  שיש 

הוא, והכי נראה.

שאסרה  דמה  ולבאר,  להוסיף  נראה   והיה 
כלב,  לגדל  ואסרו חז"ל  המשנה דהכא   

)דף סג  ז"ל בשבת  נמי מעניין מה שאמרו  הוא 

ע"א ע"ב(, אמר רשב"ל כל המגדל כלב רע בתוך 

"למס  שנאמר  ביתו,  מתוך  חסד  מונע  ביתו, 

מרעהו חסד" )איוב ו, יד(, שכן בלשון יווני קורין 

לכלב למס, ר' נחמן בר יצחק אומר אף פוסק 

)שם(,  יעזוב"  "ויראת שדי  יר"ש שנאמר  ממנו 

הרי לנו טעם לשבח באיסורא דלא יגדל אדם 

גדול להתלות עליו  לי אילן  ומצאתי  רע.  כלב 

הירושלמי  דברי  הם  והם  חיים,  מים  ומקור 

דאיתא  ע"א(,  לד  דף  ה"ז  )פ"ז  מתניתין  אהאי 

יוסי  א"ר  וכו'  הכלב  את  אדם  יגדל  לא  התם 

בר חנינא, כל המגדל כלב רע בתוך שלו עליו 

הרי  ע"כ.  חסד".  מרעהו  "למס  אומר  הכתוב 

מרעהו  דלמס  זו  לדרשה  הירושלמי  שהביא 

בפני  ועי"ש  יגדל.  דלא  דמתניתין  דינא  אהאי 

אגדות(.  בחידושי  )שם  בשבת  ובמהרש"א  משה, 

ע"ד  נחמדה  פרפראה  בליבי  עלה  ]ותוכ"ד 

דכל  שאמרו  חז"ל  דרשת  האי  על  הגמטריא, 

המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד ויר"ש. 

 ,52 בגימטריא  וכלב   .72 בגימטריא  דחסד 

ההפרש בינהם 20 שזה בגימטרייא קטנה יראת 

לא  האדם  שאם  ובאורו,  פירושו  וכך  שמים. 

)52(, וזאת מפאת היר"ש שלו  נשאר עם כלבו 

ודו"ק[.  לחסד.  הוא  מגיע  הכלב(,  על   20 )ומוסיף 

וע"ע ביראים ותועפות ראם )סימן רי(, וביש"ש 

אה"ע  שמחה  של  בנין  ובספר  מה(,  )סימן  ב"ק 

)סימן ו(, ובשאילת יעב"ץ )ח"א סימן יז(, ובראש 

לראובני )סימן מ קא-ב(, ואכמ"ל.

 ז( נתנה ראש ונשובה לריש דברינו בענין עצם 
לדינא  לומר  ונראה  כלב.  בגידול  האיסור   

מפני  שישמור  ע"מ  לכלב  שמגדל  היכא  דכל 

כלל,  איסור  חשש  ליכא  תו  וקושרו,  גנבים 

קושרו.  הרי  דסכ"ס  רע,  כלב  הוא  אם  אפילו 

והו"ד  הרמב"ם,  בדברי  להדיא  וכמבואר 

סעיף  תט  )סימן  חו"מ  בשו"ע  מבואר  וכן  לעיל. 

ג(. ובייחוד במקום שמצויין גנבים הבאים על 

עסקי דמים )תרתי משמע(, דאז הוי כעיר הסמוכה 

ובשו"ע  )שם(  ברמב"ם  התבאר  ואהאי  לספר, 

ביום  שיקשרנו  ובלבד  לגדלו,  דמותר  )שם( 

ויתירנו בלילה.
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בתענוגים  אהבה  להרב  ראיתי  חמותי   אמנם 
אמתניתין  שכתב  המשניות  על  בפי'   

זה הפרק מדבר  לפי שכל  לומר  )שם(, דאפשר 

בבית  כלבים  לגדל  בנ"א  ודרך  דגנב,  במילי 

הכא,  לה  קתני  להכי  כנזכר,  הגנב  מן  להזהר 

דאפ"ה לא יגדל אדם את הכלב אא"כ היה קשור 

)דף  בגמ'  מברייתא  דמשמע  וכו',  בשלשלאות 

פג ע"א( דאינו מותר להתירו בלילה אלא בעיר 

הסמוכה לספר. ע"כ. ומדבריו עולה דרק בעיר 

הסמוכה לספר שרי להתירו, אך מפני גנבים לא 

התירו. ואיברא דכן משמע מהרמב"ם והשו"ע, 

אלא  בלילה  לשחררו  זה  היתר  נקטו  שלא 

אספר לחודיה.

אעיר  דקתני  דהאי  לומר  דאפשר   איברא 
דכל  דוקא,  הוי  לא  לספר,  הסמוכה   

משום  נראה  והכי  כמותו.  דינו  ליה  דדמי 

דהאי דשרינן בספר לשחררו, משום דחיישינן 

כל  וא"כ  ולהרוג,  להלחם  שיבואו  מהעכו"ם 

למונעו  ואפשר  פיקו"נ,  של  חששא  שאיכא 

ע"י הכלבים ודאי שרי, דהנה אחז"ל בסנהדרין 

)דף עב ע"א(, גבי גנב הבא במחתרת, אמר רבא 

מ"ט דמחתרת, חזקה אין אדם מעמיד עצמו על 

ממונו, והאי מימר אמר אי אזילנא קאי לאפאי 

ליה,  קטילנא  לאפאי  קאי  ואי  לי,  שביק  ולא 

להורגו.  השכם  להורגך  הבא  אמרה  והתורה 

ע"כ. וע"ע בירושלמי סנהדרין )פ"ח ה"ח דף מד 

אין  למחתרת  חוץ  דאפילו  רשב"י  דדעת  ע"א( 

לו דמים לבעה"ב אם הרגו, ומפרש הטעם לפי 

וירדוף  כנפשו  עליו  חביב  אדם  של  שממונו 

אחריו להציל ממונו, וכשיראה הגנב את בעה"ב 

רודף אחריו יעמוד כנגדו ויהרגנו. וע"ע בתורה 

תמימה שמות )כב, א אות ה-ו(, הרי שכוונת הגנב 

גם להרוג אם יהא צורך בזה, ושפיר הוי כספר, 

ומה שלא כתבו כן הרמב"ם והשו"ע דלא נחתו 

לפריטי דדיני, ונקטו עיר הסמוכה לספר. וה"ה 

לכל דדמי לה.

בתענוגים  אהבה  הרב  שכתב  דמה   והנראה 
להתירו  בספר  אלא  שרי  דלא  ודייק   

היינו  מגנבים.  שמירה  לשם  לא  אך  בלילה, 

נפשות,  עסקי  על  באים  שאינם  שידוע  היכא 

יניחו  אחריהם  מרדף  הבעלים  את  ובראותם 

לקיים  טורחים  ולא  נפשם,  על  וינוסו  הגזילה 

שרינן  לא  שפיר  ולהכי  לחמו",  יביא  "בנפשו 

לשחרר את הכלב שיכול להזיקם ואף להורגם, 

ולצורך שמירה אפשר להסתפק גם בכלב קשור 

אנשים  כשיכנסו  וירעיש  שינבח  בשלשלאות 

וינוסו. ואף שיכול ע"י נביחותיו  ויבהלו  זרים 

להבהיל סתם אנשים, מ"מ אפשר שלא יבהלו 

כ"כ, כיון שסכ"ס ידוע שקשור הוא, ועוד שע"י 

שמודיע שיש כלב בביתו נזהרים האנשים טפי 

יבהלו דיודעים שיש שם כלב, דאדם  ואף לא 

שיש  שיודע  והיכא  אנפשיה,  דאבעית  הוא 

ינבח תו אינו נבהל. וראוי לכל  חשש שהכלב 

דשרי,  היכא  אפילו  בביתו  כלב  שמגדל  אדם 

בביתו,  כלב  שיש  וכרוז  מודעה  ע"י  שיפרסם 

ואפשר  ישראל,  בני  אחיו  מקרב  בהלה  וימנע 

דאפילו למצוה יחשב לו דבר זה.

תרמית  בדבר  לדון  נבוא  הבוא  ומהשתא   ח( 
ידועה ומפורסמת, והיא מידי דלא עבידא   

בחצר  כלב  שיש  שלט  שתולים  לגנבי,  לגלויי 

או בבית, אע"פ שאליבא דאמת אין כלב, והוא 

מעלי.  דלא  אנשי  ושאר  הגנבים  להרתיע  כדי 

נכלל  דלמא  או  זה,  דבר  שרי  אי  לדון  ויש 

אחז"ל  והנה  תרחק.  שקר  דמדבר  בציווי  הוא 

ביבמות )דף סה ע"ב( ובב"מ )דף פז ע"א( ובשלהי 

שינה  הקב"ה  שאף  השלום  גדול  ארץ,  דרך 

בו. והשתא אי נימא דבכלל השלום כלול נמי 

שהכא  אפשר  מריבה,  של  למצב  יגיע  שלא 

יכנסו,  ולא  הגנבים  ימנעו  השלט  שישים  ע"י 

מעמיד  אדם  אין  הרי  ויתפשם  יכנסו  דאם 

ינוח שבט  ובודאי שגם "לא  עצמו על ממונו, 

מריבה  להתלקח  ותוכל  הגנבים  הם  הרשע" 

גדולה. אמנם הוי דבר זה כרחוק מן המציאות, 

דספק אם יכנסו כלל גנבים, ואפילו אם יכנסו 

ותתפתח  יתפשם  אם  ספק  יראם  אם  ספק 

לא  זה  עניין  רחוק  כ"כ  שהוא  וכיון  מריבה, 
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לשנות  שמותר  זה,  היתר  בכלל  שיכנס  נראה 

מפני השלום.

פערלא  הגרי"פ  שכתב  למה  תחזה  ועתה   ט( 
לבאר  כב(  )עשה  ולרס"ג  לסה"מ  בביאורו   

והחינוך שלא הביאו  שיטת הרמב"ם הרמב"ן 

תרחק,  שקר  דמדבר  הא  המצוות  במנין  כלל 

שקר  דמדבר  שאיסור  שם  בדבריו  ומבואר 

להדיא  משמע  וכדבריו  אדיינים.  אזיל  תרחק 

ב(,  א,  פרקים  ב  כלל  ב  )נר  המאור  מנורת  בספר 

וכ"כ האורח מישרים )סימן ט סק"א(, וסיים שם 

במילי  שקר  שדובר  מי  וא"כ  מישרים(,  )האורח 

ולא  בלאו  לא  עובר  דאינו  נראה  וכו'  עלמא 

בעשה. ע"כ. וכ"כ היד הקטנה )בפ"ו מהל' דעות(. 

לתלות  להקל  אפשר  שפיר  מהשתא  וא"כ 

משקר  לא  הא  דסו"ס  שמירה,  לצורך  שלט 

במילי  ממש  משקר  אם  שאפילו  ועוד  ממש. 

בלאו,  עובר  דאינו  האחרונים  העלו  דעלמא, 

ולא בעשה.

חסידים  בספר  כתב  דכבר  אכחד  לא   אמנם 
)סימן תכו( וז"ל, דע אעפ"י שאמרו מותר   

יהודי  או  נכרי  יבוא  אם  שלום,  בדרכי  לשנות 

ויאמר לאדם הלוה לי מעות ואינו מלוה ברצון 

כי ירא פן לא יפרע לו, אינו יכול לומר אין לי, 

כי מה שמותר לשנות בדברי שלום זהו בשכבר 

דאפילו  נפק"ל  ולפי"ד  עכ"ל.  הדבר.  עבר 

ההיתר הגמור של לשנות מפני השלום לא הוי 

אלא אמידי דעבר, אך הכא שהשלט עומד כל 

שעה ושעה לא חשיב כמידי דעבר ויהא אסור. 

הוי  לא  דהכא  שהתבאר  וכפי  לדחות,  יש  אך 

שקר ממש, דע"י שתולה השלט מובן לרואהו 

שיש כלב שיכול להזיקו, ולא אומר כן להדיא, 

לפי  ובייחוד  עצמו.  את  שהטעה  הוא  והאדם 

מ"ש בשו"ת תורה לשמה )סוף שאלה שסד( ע"ד 

ספר חסידים, וכתב שדבריו סתומים וחתומים 

בחילוק זה, דמה טעם איכא לחלק בזה. ושאר 

ספר  שדברי  הרי  ע"כ.  ע"ד,  פליגי  ראשונים 

החסידים נדחו לדינא.

השונים  בפסוקים  היטב  למתבונן  והנה   י( 
המדברים מענין השקר, יחזו פנימו שנקטו   

דוקא דיבור של שקר ולא מעשה שקר, וכדוגמת 

הפס' "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני" )תהלים 

ד(,  ט,  )ירמיה  שקר"  דבר  לשונם  "למדו  ז(,  קא, 

"יסכר  יט(,  לא,  )תהלים  שקר"  שפתי  "תאלמנה 

והעניין  ועוד.  יב(,  סג,  )תהלים  שקר"  דוברי  פי 

בזה דעיקר האיסור הוא בדיבור, שמדבר דבר 

דבר  יוצא  שעי"ז  מעשה  כשעושה  אך  שקר, 

שקר, הוה פחות חמור מדיבור ממש. ואיברא 

גם במעשה לחודיה כיון שמעשה מכוער הוא, 

כתבה התורה "מדבר שקר תרחק" )שמות כג, ז(, 

דמשמע כל דבר שקר ]ומ"מ כבר התבאר לעיל 

דאית דסברי דהוי עשה יתירא אדיינים שידונו 

שפיר  הכי,  נימא  ואי  וכמ"ש[,  וצדק  באמת 

איכא למישרי לתלות שלט המכריז שיש כלב 

דסו"ס  ובחצרו  בביתו  כלל  כלב  שאין  אע"פ 

הוה לתועלת ולא מדבר שקר.

רמ"ה  יד  בספר  מ"ש  ע"פ  אפש"ל  עוד   יא( 
בספר  והו"ד  קלב(,  אות  ע"א  יא  )דף  בב"ב   

חישוקי חמד זרעים )ח"א עמ' קכו(, שכל שעושה 

דעת.  גזל  משום  בו  אין  מאיסורא  לאפרושי 

להצלת  שכוונתו  אע"פ  בנ"ד  אף  וא"כ  ע"כ. 

ממונו, מ"מ מועיל גם בזה לאפרושי מאיסורא 

לדון  במ"ש  וע"ע  שרי.  ולהכי  יגנבו,  שלא 

)ח"א  זרעים  חמד  חישוקי  בספר  בזה  בכיוצא 

של  עוון  יש  אם  לדון  שיש  גם  ומה  קכה(.  עמ' 

שקר בכתיבה ועיין בסמ"ע )חו"מ סימן קמו סק"י( 

למיחש  איכא  בכתיבה  שגם  מדבריו  דמשמע 

לשקר. ואפשר דשאני התם דהוה בדרך עדות. 

ע"ש. ובספר חוקי הנשים להגרי"ח מבבל זצ"ל 

)הוצאת ריב"ד סאלם( הביאו בתחילת הספר צילום 

העמוד הראשון של הספר שיצא בחיי המחבר 

מפחד  וזאת  ליוורנו.  בא'  נדפס  כתוב  ושם 

בא'  אלא  בארץ  כתבו  ולא  ע"ש.  השלטונות. 

שאפשר לפרשו באותיות ונדפס בבגדד. והבן. 

והעיקר להקל בזה במקום הפסד וכ"כ בשו"ת 

אבני דרך )ח"ה סימן קא(. ע"ש.
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 יב( ויש עוד להוסיף כסניף למה שכתב בספר 
)ח"א סוף מדור ראשון(, דגדר  מכתב מאליהו   

הבורא.  ולרצון  לטוב  שמביא  מה  הוא  אמת 

ע"ש. והנה ודאי שרצון הבורא שאדם ישמור 

פזרן  יהא  שלא  אדם  הוזהר  ואף  נכסיו,  על 

בממונו יותר מדי )עיין בכתובות דף נ ע"א וברמב"ם 

סעיף  רמט  סימן  ובטושו"ע  יג  הל'  ערכין  מהל'  בפ"ח 

א(, וכל זה משום שחס הקב"ה על ממונו של 

האדם, וכיון שיועיל לו לשמירה, שפיר שרינן 

ליה בשופי לתלות שלט המכריז על שיש כלב 

אינו  דאמת  שאליבא  אע"פ  בחצרו  או  בביתו 

כן. שו"ר בשו"ת לב חיים פלאג'י )או"ח ח"א סימן 

ה( שדן באריכות באופנים המותרים לדבר שקר 

וכזב, ושם עוד דן אם מותר לשקר כדי להציל 

את עצמו מבושה, או מדרכי הענוה, ודון מיניה 

ואוקי באתרין ונ"ד קיל טפי.

שמונע  אחר  עניין  מצד  לפקפק  יש  אמנם   יג( 
העניים  ימנעו  דעי"ז  ביתו,  מתוך  חסד   

הרואים את השלט ליכנס לביתו, בחושבם שיש 

כלב בחצר ויחששו לנפשותם, ואפשר שיגלה 

שלא  ובלבד  זה,  בענין  עניים  כמה  של  אוזנם 

תרמיתו.  הועילה  מה  דשוב  הדבר,  יפרסמו 

קבוע  סכום  שתורם  היכא  יהני  שאף  ואפשר 

דהחסד  חסד,  מונע  לא  דאז  העניים,  לטובת 

מתקיים באופן אחר. אמנם מדלא כתבה הגמ' 

דאפשר בכל אופן לקיים לחסד בגוונא הנ"ל, 

להא.  סב"ל  לא  כלומר  ליה  שמיע  שלא  הרי 

ובייחוד שאכתי מונע חסד מתוך ביתו דבביתו 

סכום  יתרום  יעשה מעשה חסד, אם  לא  גופא 

בזה  להתחשב  דאין  ונראה  אחר.  למקום  כסף 

לדינא, כל היכא שאיכא חששא שגנבים יכנסו 

לביתו ויפסידו ממונו, דאף בשביל צדקה גופיה 

אחז"ל בכתובות )דף נ ע"א( דהמבזבז אל יבזבז 

יותר מחומש, כ"ש בעניינים שגורמים לצדקה, 

ובייחוד שיכול להגרם לו נזק ]אמנם כבר ידוע 

דרגת  לפי  והוא  רע,  ידע  לא  מצוה  דשומר 

האמונה של האדם וכשבאמת מאמין שלא ידע 

רע מחמת המצוה[, על כן נראה דיהא שרי לו 

זה  ואם אפשר שיעשה מעשה  לתלות השלט, 

ע"י גוי או קטן שלא הגיע לחינוך עדיף, ומ"מ 

א"ז לעיכובא.

 יד( ואני טרם אכלה לדבר, לא אוכל להתאפק 
מגולה,  תוכחה  מלתת  עצמי  ולמנוע   

אנשים,  לאותם  נסתרת  מאהבה  שגדולה 

וצווח  הפס'  עומד  וכבר  בכלביהם,  שבוטחים 

עליהם "ארור הגבר אשר יבטח באדם" )ירמיה 

יבטח  אשר  הגבר  ו"ברוך  בכלב,  וכ"ש  ה(,  יז, 

וכששם  ז(,  יז,  )ירמיה   " מבטחו  ה'  והיה  בה' 

ולא  ינום  לא  שהוא  ישראל  בשומר  מבטחו 

יישן, ומתקין מזוזה בפתח ביתו אשר שם ש. 

ד. י כתוב בה, מוגן ושמור הוא, וכמ"ש דשם 

זה הוא ר"ת שומר דלתות ישראל, ותו לא בעי 

דלת  את  שסוגר  ובמה  בזה  יוצא  וכבר  מידי, 

דסתם  סגי,  דבזה  ההשתדלות  חובת  ידי  ביתו 

ובייחוד  הם,  הספר  במקום  לא  וחצרות  בתים 

טומאה.  מוסיף  בביתו  טמאה  חיה  שהמגדל 

שכתוב  וראיתי  בקודש  שחזיתי  וכדדכירנא 

אין  כלב  שגדל  שבבית  הקדושים,  בספרים 

אליהו הנביא נכנס מחמת גודל הטומאה ]וכאן 

יש להוסיף עוד פרפראה נחמדה ע"ד הגמטריא 

דכלב בגמטריא 52, ואף אליהו בגמטריא 52, 

הוא  בעה"ב  דכאשר   ,52 גמטריא  נמי  ובהמה 

מקום  עוד  אין  בבהמה,  מבטחו  ושם  בהמה 

שניים  שם  יש  שכבר  מקום  באותו  לאליהו, 

המכוונים אליו בגמטריא והוא מה יעביד התם, 

דבר  את  המליצה,  בדרך  לפרש  ולפי"ז אפשר 

אומרם בב"ק )דף ס ע"ב(, כלבים שוחקים אליהו 

הנביא בא לעיר, והיינו שאם הכלבים שוחקים, 

חצרים  בבתי  אותם  שמגדלים  משום  וזאת 

ואינם זרוקים ברחובות העיר, אז אליהו הנביא 

בעיר דייקא, ולא בבתיהם של האנשים, דהעיר 

והחצרות[,  הבתים  משא"כ  מכלבים  מנוקה 

שאפשר  נאמן,  שומר  הכלב  שאין  ובייחוד 

הקדמונים  השודדים  שיטת  וכידוע  להורגו, 
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שהיו נותנים לכלב בשר מורעל והכלב בתאותו 

לבשר היה אוכלו ומת, ושוב היו יכולים להכנס 

וא"כ  המושחתת,  נפשם  כאוות  לבית  ולפרוץ 

שפנה  בו  בעליו  ובטחון  שמירתו  הועילה  מה 

לרהבים ושטי כזב. ועיין בשו"ת שאילת יעב"ץ 

שגידל  אחד  להוכיח  שכתב  מה  יז(,  סימן  )ח"א 

כלבים בחצרותיו וטירותיו. ודו"ק.

 טו( והשתא יש לדון אי שרי לעשות כן לכלב 
ליתן  והיינו  ומבהילם,  אחרים  שמזיק   

מידי  או  וימות,  שיאכל  מורעל  בשר  לפניו 

שיתיש כוחו ויחלישו שלא יוכל להזיק. והנה 

נווכחה  המזיק  שור  לדיני  כלב  נשווה  אם 

ונראה דרק לאחר שיהרוג אדם אפשר להורגו, 

מיתה,  חיוב  כלל  עליו  אין  לחודיה  בהיזק  אך 

דומיא  דינו  אי  שרי  דיהא  תיתי  מהיכי  וא"כ 

דשור. אמנם נראה דאפילו היכא שהכלב הרג 

הוא  דהחיוב  להורגו,  שרי  יהא  לא  הנפש  את 

דיני  ורק לאחר שדנוהו ב"ד לפי כל  על ב"ד, 

אין  בב"ד  דינו  נגמר  שלא  זמן  וכל  המשפט, 

עליו חיוב מיתה, וכיצד יהא אפשר להורגו.

שונרא  דההוא  ע"ב(,  פ  )דף  בב"ק  איתא   והנה 
ודרש  רב  נפק  דינוקא,  לידיה  דקטע   

בו  ואין  לקיימו  ואסור  להורגו  מותר  חתול 

משום גזל ואין בו משום השב אבידה לבעלים, 

בחתול  דווקא  דאיירי  בסוגיא  התם  ומסקינן 

מותר  )בד"ה  שם  התוס'  וכתבו  להזיק.  המועד 

)דף  דסנהדרין  בפ"ק  ר"ל  דאמר  והא  להורגו(, 

טו ע"ב( גבי ארי ונמר ודב וזאב וברדלס ונחש, 

דאפי' ר"א דאמר כל הקודם להורגו זכה היינו 

היינו  לא,  המיתו  לא  אבל  כשהמיתו  דווקא 

והכא  לגדלן,  דרך  שכן  בשלשלת  בקשורין 

בחתול שאין )דרך( קשורה. א"נ מהנהו רגילים 

אבל  היזק,  לידי  אתי  ולא  להזהר  אדם  בני 

בר  היא  אם  יודעים  שאין  נזהרים  אין  בחתול 

אוכמא או בר חיורא, שאין מכירים באבותיהם. 

ע"כ. והמתבונן יראה נ"מ רבתא בין ב' תירוצי 

אינו  אך  שמזיק  שידוע  היכא  והוא  התוס', 

כשהזיק,  להורגו  שרי  אי  קשור  להיות  רגיל 

להיות  רגיל  דאינו  להורגו,  מותר  קמא  דלתי' 

כדי  עד  אפילו  להזיק  שיכול  ובודאי  קשור, 

יגיע  שלא  ליה  מנעינן  מהשתא  ולהכי  מיתה, 

לכדי הריגת אדם, משא"כ לתירוצא בתרא, כל 

שידוע שמזיק על האדם רמי חיוביה לשמוריה 

נפשיה, וכל שלא שמר נפשיה כהוגן מה יוכל 

עצמו,  את  שמר  לא  בעצמו  הוא  הא  לטעון, 

ולפי"ז בנד"ד גבי כלב שמזיק ומבהיל אנשים, 

נמי אפש"ל דאם הוא רגיל להיות קשור וידוע 

הפתח  על  שלט  ששמו  ]וכגון  הוא  שמזיק 

וכתבו שהוא כלב המזיק[, תו ליכא שום היתר 

להורגו, דאינו בר מיתה בחיובא כלל, אך אם 

אינו רגיל להיות קשור, או שאין ידוע שמזיק, 

שפיר איכא עליה חיוב מיתה, כל היכא שחשיב 

אדם,  הרג  לא  שאכתי  ואע"פ  להזיק,  כמועד 

וכההיא שונרא.

)בפט"ו מהל' גזו"א הי"ז(  בידו החזקה   והרמב"ם 
את  שהורג  רע  חתול  וז"ל,  כתב   

הקטנים אסור לקיימו ואין בו משום גזל וכו'. 

וכתב במגיד משנה, חתול רע מימרא במרובה 

)דף פ ע"ב(, וכתב הורג את הקטנים מפני שאותו 

מעשה כך היה שהחתול הרג תינוק, ודרש רב 

בחו"מ  הטור  וכ"כ  ע"כ.  לקיימו.  שאסור  כך 

לקטנים.  ההורג  רע  חתול  ד(,  סעיף  רסו  )סימן 

היא  בגמרא  דידן  גירסא  דהא  לי  ותמיה  ע"כ. 

לינוקא,  דקטע  ולא  דינוקא  לידיה  דקטע 

ואפילו אי נימא שכתוצאה מקטיעת יד זו גרם 

הנפש,  את  כהורג  חשיב  לא  הא  הילד,  למות 

ההורג,  דחתול  והטור  להרמב"ם  ומנ"ל  וז"פ. 

דידן,  לסוגיא  ציין  משנה  שבמגיד  ובייחוד 

הביא  פרנקל(  ברמב"ם  )הובאו  וציונים  ובמקורות 

בשם המגיה מאמסטרדם דשמא גירסא אחרת 

בשם  שם  הביא  ועוד  בגמרא,  לרמב"ם  היתה 

קטע  היא  הרמב"ם  דגירסת  למשה  ההלכה 

וכן  סופרים,  שבדקדוקי  בכת"י  וכ"ה  לינוקא, 
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ולפי  ע"ב(.  ג  )דף  בחולין  המאירי  גירסת  היא 

את  שהורג  היכא  דדווקא  נפק"ל  זו  גירסא 

הנפש, אך בסתמא שמזיק לחודיה ליכא היתר 

להורגו.

דידן  כגירסא  כתב  )שם(,  חו"מ  בשו"ע   אמנם 
חתול רע שמזיק לקטנים, ואיברא דיש   

ההורג  רע  חתול  שכתב  הטור  דהנה  לעיין 

דאתא  לגירסא  בב"י  עליה  מייתי  לקטנים, 

שלא  ובודאי  דינוקא,  לידיה  וקטע  שונרא 

ואם  בגמרא,  דידן  כגירסה  גירסת הטור  היתה 

לידא  קטע  של  שההיזק  לעיל  כמ"ש  נאמר 

בהבנת  לדחוקי  מצינן  למיתתו,  גרם  דינוקא 

חסר  העיקר  אכתי  אך  הגירסאות,  השוואת 

היא היחידה  ובודאי שגירסת הב"י  מן הספר, 

הגמ'  לדברי  ציין  נמי  ולהכי  בפניו,  שהיתה 

כך.  בשו"ע  פסק  ואף  הטור,  דברי  על  הללו 

וצ"ע עוד אמאי לא העיר ע"ד הטור דבגמרא 

דקטעיה  ולא  דינוקא  לידא  דקטעיה  מבואר 

לי  דמה  סב"ל  דהטור  לומר  ואין  לינוקא, 

נקט  ולהכי  פלגא,  קטלה  לי  מה  כולה  קטלה 

לישנא דהורג אע"פ שבגמרא איתא דרק קטע 

לקטנים  ההורג  שכתב  הטור  דבלשון  לידיה, 

מיתה  הוה  הריגה  דסתם  הריגה,  דוקא  משמע 

בזה  שיש  וביחוד  פלגא,  קטלה  ולא  גמורה 

לנקוט  אדם  חייב  ובהלכה  לדינא,  רבתא  נ"מ 

הדבר  ישתקע  כן  על  ומבוררת.  חדה  לשון 

ולא יאמר.

כשמזיק  דדוקא  הוא,  הנ"ל  מכל   והעולה 
יהיה  הפחות  שלכל  והיינו  בפועל   

כההוא שונרא דקטע לידיה יהא שרי להורגו, 

אך אם אפילו לא קטע לידיה, אלא רק מבעית 

להורגו,  לדין דשרי  ליכא  דבזה  נראה  אנשים, 

דהא אפילו אדם המבעית בדעת לא חייב אלא 

דסו"ס  לפקפק,  יש  אמנם  בלבד.  שמים  בדיני 

הנפש,  את  שיהרוג  שפיר  שייך  בבהלה  גם 

וכגון אשה מעוברת, וכמבואר בבבא קמא )דף 

פג ע"א(, כבר נד ולד. וכיוצא בזה הביא מעשה 

בשו"ת שאילת חמדת צבי להגר"מ ולנר אב"ד 

אשקלון )ח"ב סימן כז(. ע"ש. והרי שפעמים היזק 

הבהלה גדול מהיזק בידים. מ"מ נראה לדינא 

לגבי נ"ד שלא מחשבינן אלא על עצם מעשה 

ההיזק גופא, וכל שלא עושה הכלב היזק בגופו 

לאו בר חיוב מיתה הוא. ודלא כמ"ש 'רב אחד' 

לא  שאם  בעליו  את  ויזהיר  שיודיע  שלאחר 

לו  שרי  יהרגו,  יבעית  שלא  כלבו  את  ישמור 

תמהתי,  כן  ראיתי  וכאשר  הכלב.  את  להמית 

נפשו  כאות  לעשות  יכול  שהזהירו  מפני  וכי 

לכח  בעינן  ממון  להפקיע  והרי  חברו,  בממון 

ב"ד, דבהם התחדש הדין דהפקר ב"ד הפקר. 

וביחוד שלא חילק שם אותו רב אחד אם הכלב 

מזיק ממש בידים, או רק נובח דלא הווה היזק 

מקור  ציון  ללא  דבריו  בסתמא  וכתב  בידים, 

אלא  לנו  אין  ואנו  נביאות,  וכדברי  כלשהו, 

וכפי  והפוסקים  התלמוד  מדברי  שהעלנו  מה 

שהתבאר, הבט ימין וראה.

זאת,  כל  אותנו  אלוקים  הודיע  ולאחר   טז( 
והעלנו בכחא דהיתרא שיהא שרי להרוג   

להזהיר  יש  ההורג,  וכ"ש  בידים,  המזיק  כלב 

התורה  בו  שהחמירה  חיים  בעלי  צער  בענין 

משום  ונפסקו  הותרו  דברים  וכמה  מאוד, 

חששא דצער בעלי חיים, עין בביצה )דף כו ע"א( 

וכו',  אותו  ע"א(  לז  )דף  ושם  וכו',  שנפל  בכור 

ובע"ז )דף יג ע"א( אמר מר בהמה תעקר, ובב"מ 

)דף  ובשבת  וכו',  וכל שבשלו פורק  ל ע"ב(  )דף 

)קנד ע"ב( חמורו  ושם  קכח ע"ב( בהמה שנפלה, 

וברמב"ם  איתא,  יד(  )פרק  ובחרדים  ר"ג,  של 

)דף  סוף הלכות עבדים, וברבינו גרשום ערכין 

רנו,  רנב,  סימנים  )ח"א  הרשב"א  ובשו"ת  ע"א(,  ז 

רנז(, ובשטמ"ק ב"ק )דף נד ע"ב ד"ה להנתה(, ועוד 

מאוד,  בזה  התורה  והחמירה  ואכמ"ל.  ועוד. 

וכהנה.  כהנה  בזה  הוסיפו להחמיר  חז"ל  ואף 

שהתבאר  וכפי  לכלב  להרוג  דשרי  אף  ולהכי 

שלא  להזהר  יש  וכו'(,  ממש  מזיק  )כגון  לעיל 

לגרום לצערו, דהא צער בעלי חיים דאורייתא 



קנגאהבת חיים

)עין בבבא מציעא דף לב ע"ב(. וכל שיכול להפחית 

לא  בצעריה  דאפושי  טוב,  מה  מיתתו  בצער 

וברזלים  במוטות  יכנו  שלא  וביחוד  מפשינן, 

של  האיסור  דמלבד  ויהרגהו,  מוחו  ויפצע 

את  ומשחית  אכזריות,  מידת  זוהי  ב"ח,  צער 

ואף  שבאכזרים,  אכזרי  לאדם  והופך  נפשו, 

האנושות,  ופחותי  הפרא  חיות  ימ"ש  הנאצים 

מתאמנים  והיו  אכזריים,  נהיו  אחד  ביום  לא 

וחתולים,  כלבים  על  אכזריותם  ומתרגלים 

ה'  הימים,  דברי  מספרי  בכמה  שכתוב  וכמו 

ממידותיו  דאחת  אחז"ל  סתם  ולא  ישמרנו. 

איזה  לו  יתן  כן  על  רחמן.  שהוא  היהודי  של 

יסורים,  או  כאבים  ללא  הממית  המוות  סם 

יהיה  וכן שממית מיד, שאף צער הגסיסה לא 

לו, ואין בזה צער בעלי חיים כשהורגו על ידי 

סם וכ"כ בכנסת הגדולה )חיו"ד סימן קיו אות לב( 

קטז(.  סו"ס  )יו"ד  והט"ז  ע"ש.  מהרש"ל.  משם 

סימן  )ח"ג  המכתבים  אוצר  בשו"ת  וע"ע  ע"ש. 

נראה  לא  לבעליו  תשלומין  ולעניין  שטו(.  אלף 

שצריך לשלם, דהוה דבר הרע והמזיק, ובכלל 

"ובערת הרע מקרבך" )דברים יג, ו(, הוא. ובספר 

ובהגש"פ  רסא(  )עמ'  ע"ז  עמ"ס  חמד  חישוקי 

הרב  על  סיפור   )280 )עמ'  לנו  סיפרו  אבותינו 

אינפלד  נתן  מנחת  ובספר  בזה.  זצ"ל  שרעבי 

)ח"ב ליקוטים סימן כ אות ג(.

שלא יהא כל אחד נוטל כלבו של חברו   וכדי 
מן  למזיק  מסלק  שהוא  בטענה  והורגו   

בב"ד  לתובעו  הדין  שורת  נוטה  תהא  העולם, 

היזקו  שיסלק  עד  אותו  דמנדין  היזקו,  לסלק 

וזה עדיף, ואי לא הווה ציית דינא, יוכל שפיר 

או  למיתתו  שיגרמו  החוק  לרשויות  להתלונן 

משגיאות,  יצילנו  וצור  הכלב,  של  ללקיחתו 

ויראנו מתורתו נפלאות אמן.

ותצא דינ'א:

בארור  עליה  למיקם  וכן  כלב  גידול  איסור 
שייך רק ביהודי, ואין בזה דין לעכו"ם.

ובתנאי  מחמד",  "כחית  כלב  לגדל   מותר 
מזיק,  שאינו  עליו  מוכחת  שחזותו   

ובאמת אינו מזיק.

רק  כשהוא  ואפילו  המזיק,  כלב  לגדל   אסור 
שאינו  כל  אדם,  בני  ומבעית  מבהיל   

קשור בשלשלאות.

שמצויין  במקום  רע  כלב  לגדל   מותר 
ובלבד שיהא  ולצורך שמירה,  גנבים,   

פז  עטרת  בשו"ת  ועיין  בשלשלאות.  קשור 

להגר"פ זביחי שליט"א )ח"א כרך ג חחו"מ סימן ח(.

 אם יודע שהגנבים חשודים נמי אדיני נפשות, 
לחמו",  יביא  "בנפשו  בעצמם  ומקיימים   

מותר אף להתירו בלילה.

היכא  אפילו  בביתו  כלב  שמגדל  לאדם  ראוי 
דשרי, שיתלה מודעת אזהרה שיש כלב בחצר.

 מותר לאדם שיתלה מודעת אזהרה שיש כלב 
אין,  דאמת  שאליבא  אע"פ  בביתו,   

ועדיף שיעשה זאת ע"י גוי או קטן, אך אין בזה 

עיכובא לדינא.

 כלב שמזיק את סובביו ע"י שנושכם, וכל שכן 
להורגו,  אפשר  נפש,  להריגת  גורם  אם   

אם  אך  חיים.  בעלי  לצער  יגרום  שלא  ובלבד 

הכלב רק מבעית ומבהיל, נראה דאסור לגרום 

להריגתו ]ומ"מ יכול להתקשר לרשויות החוק 

שיטפלו בענין[.

עדיף שיהרוג לכלב מאשר יחלישנו.

בב"ד,  ויתבענו  לעצמו,  דין  יעשה  שלא   ראוי 
היזקא,  דמסלק  עד  ליה  משמתינן  וב"ד   



ןיסול מלב בבית ויכאתן  קנד

יתלונן אצל  והיכא דלא ציית דינא ראוי שאף 

רשויות החוק ויסלק לנגע רע זה, ותבוא ברכה 

אל ביתו.

 עד כאן העלתי בס"ד עשרה דינים לדינא, ולא 
כל  את  הקפתי  לא  זה  שבנושא  אכחד   

היריעה כהרגלי, מחמת טרדות שהשתרגו עלי 

ועל צוארי, והנלע"ד כתבתי. 



קנהאהבת חיים

שולחן ערוך חושן משפט הלכות שמירת נפש סימן תכז סעיף ח

וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהשמר 
ממנו ולהזהר בדבר יפה, שנאמר: "השמר לך ושמור נפשך" )דברים 
ד, ט(. ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל 

מצות עשה ועבר בלא תשים דמים )דברים ד, ט(.
סעיף י

כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם, ואמר: הריני מסכן בעצמי 
מכת  אותו  מכין  בכך,  מקפיד  איני  או:  בכך,  עלי  לאחרים  ומה 

מרדות, והנזהר מהם עליו תבא ברכת טוב.

יום א כה ניסן התשס"ט

בדבר ביטוי החיבה כפרה עליך
פירוש לשון כפרה / שגרת הלשון ללא כונת הלב – השפעתה / אסור לאדם שיפתח 
פיו לשטן / יש להיזהר בביטוי זה / זהירות מהרגל רע / אזהרה משבועת שוא / השיר 

הסמוי מזמן שבתאי צבי / חובה ואזהרה על שמירת הפה

 שאלה

נכנסתי לבית הספק, בדבר ביטוי החיבה דשגור בלישניה דאינשי 'כפרה עליך', אי אריך למימר 
הכי או לא? וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

 תשובה

 כט.  והנה בהאי מאמר דר' ישמעאל דשיער מראות נגעים לפי צבע גופם של בני ישראל יש לפרש, ע"פ 
מאי דאיתא בנדרים )דף ס"ו ע"א(, מעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה, והכניסוה לבית ר' ישמעאל וייפוה. 
אמר לו ר' ישמעאל בני מזו נדרדת? אמר לו לאו, והתירה ר' ישמעאל. באותה שעה בכה ר' ישמעאל ואמר 

ביטוי,  דהאי  בקול  אודה  לכל  ראשית   א( 
שאין  היינו  רבים.  בו  שדשו  כדבר  הווה   

כוונת האומר כפרה עליך כמשמעותם האמיתי 

חיבה.  של  ביטוי  כסתם  אלא  המילים,  של 

ומהיכי תיתי לאסור לומר ביטוי של חיבה. אך 

באמיתותה  המילים  שמשמעות  כיון  עקא  דא 

הינה בפשיטות שכל מה שנגזר עליך אני יהיה 

עצמו  על  בזה  מביא  האדם  הרי  עליך,  כפרה 

גזירות ומרעין בישין במאמר פיו. ואף אם לא 

אתי  מ"מ  זה,  לדבר  כלל  במחשבתו  מתכוון 

דיבור ומבטל מחשבה.

הלזה.  הביטוי  ומשמעות  פירוש  לברר   ויש 
מ"א(,  )פ"ב  בנגעים  במשנה  איתא  דהנה   

בהרת עזה נראית בגרמני כהה, והכהה בכושי 

עזה. רבי ישמעאל אומר בני ישראל אני כפרתן 

לבנים  ולא  שחורים  לא  כאשכרוע,  הן  הרי 

אלא בינוניים כט. ופי' הרמב"ם )שם(, ועניין אני 



בסבן בייוי יחיבי מחןי ןליב קנו

כפרתן, שיושם פדיונם והוא מאמר יאמר אותו 

האוהב לרוב אהבתו, כאשר זכר שווי מראיתם 

ע"כ.  כפרתן.  אני  ואמר  עליהם  חסדו  הגדיל 

דהואיל  פירש,  )שם(,  מרוטנבורג  והמהר"ם 

והוא בא להזכיר נגע צרעת בישראל להכי נקט 

יאונה  לא  רע  שכל  כלומר  כפרתן,  אני  לשון 

מפרשי  בשאר  שם  וע"ע  כפרתם.  ואני  להם 

ביטוי  הווה  דבאמת  חזינן  ומהשתא  המשנה. 

דכל  משמעות  איכא  נמי  בו  אך  חיבה,  של 

שיעבור  האדם,  אותו  על  לבוא  הראוי  עונש 

אמר  דלא  לדעת  נווכח  ועוד  כן.  האומר  אל 

בא  והוא  הואיל  אלא  בסתמא  ישמעאל  ר'  כן 

נגע צרעת בישראל, לפיכך נקט לשון  להזכיר 

אני כפרתם, וכמ"ש  ל.

זה,  על  יכפר  שזה  'כפרה',  תיבת   ופירוש 
חטאו  על  מכפר  דקרבן  וכדאמרינן   

של אדם. ובערכין )דף טז ע"א(, אמרינן אמר ר' 

ענני בר ששון למה נסמכה פרשת בגדי כהונה 

קורבנות  מה  לך  לומר  הקורבנות  לפרשת 

מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין. ובר"ה )דף יח 

שימותו  ה'  דנשבע  עלי  בני  גבי  אמרינן  ע"א(, 

לבית  נשבעתי  "ולכן  שנא'  צעירים  כשהם 

ובמנחה  בזבח  עלי  בית  עון  יתכפר  אם  עלי 

בזבח  רבא  ואמר  לג(.  ב,  א.  )שמואל  עולם"  עד 

ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה וכו', 

עיי"ש. ועוד ועוד בכמה דוכתין ברחבי הש"ס, 

דחזינן שמורה לשון זה, על כפרה של זה כנגד 

הכפרות  בנוסח  אמרינן  ולהכי  ואכמ"ל.  זה 

שעושים בעיוכ"פ זה חליפתך זה תמורתך זה 

כפרתך, וע"ע בזה בחזון עובדיה ימים נוראים 

בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנוולתן. וכשמת ר' ישמעאל, היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות 
בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה וכו', ע"כ. ונראה דלהכי אמר במתניתין דנגעים, לשער בצבע עורם של 
בנ"י מראות הנגעים. דזהו יופים של בני ישראל, וכמ"ש בנות ישראל יפות הן. והשתבח בזה בעם ישראל. 

ופשוט.

 ל.  וכן מצינו דכמה פעמים אמר אליהו הנביא על עם ישראל הריני כפרתן, עיין בתנא דבי אליהו רבא 
]איש שלום[ )פרשה ה ד"ה אשריהן של ישראל, ובפרשה יח ד"ה ד"א שפכי כמים, ובפרשה כו ד"ה שנו חכמים במשנה, ובפרשה 

כט ד"ה בית ישראל(.  והיינו נמי מפאת חביבותיה דישראל גביה.

)עמ' רכה סעיף ב ובהערה שם(. ואכמ"ל בזה. והיינו 

על האדם  לכפרה  ילכו  וכו'  או הכסף  שהעוף 

אם נגזר עליו גזירת מיתה וכדומה. והכי משמע 

בקידושין )דף לא ע"ב(, ת"ר מכבדו )לאביו( בחייו 

ומכבדו במותו... במותו, כיצד היה אומר דבר 

שמועה מפיו לא יאמר כך אמר אבא, אלא כך 

אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו. והני מילי 

מתוך שנים עשר חודש מכאן ואילך אומר וכו'. 

ע"כ. ופרש"י הריני כפרת משכבו עלי יבוא כל 

כבר  ואילך:  מכאן  נפשו.  על  לבוא  הראוי  רע 

קיבל מה שקיבל שאין משפט ישראל בגיהנם 

מ"י(,  )פ"ב  בעדיות  ]וכמבואר  חודש  י"ב  אלא 

)בפ"ו  החזקה  בידו  הרמב"ם  פסק  וכן  ע"ש[. 

מהל' ממרים ה"ה(, ובטוש"ע )יו"ד סימן רמ סעיף ט(. 

ועוד מצאנו בסוכה )דף כ ע"א(, אמר ר"ל הריני 

כפרתו,  הריני  ופרש"י  ובניו  חייא  ר'  כפרת 

ובניו  חייא  ר'  של  לכפרתו  עלי  הבאין  יסורין 

יהיו, ולשון כבוד הוא זה כשהוא מזכיר אביו 

כן, ע"כ. הרי שאף  רבו לאחר מיטתו צ"ל  או 

)ח"א  הרשב"ץ  וכ"כ  זו.  לשון  אומר  רבו  על 

וע"ע  רמב(,  סו"ס  )יו"ד  בב"י  והביאו  קכב(,  סימן 

מרן  פסק  וכן  טז(,  ס"ק  רמ  סימן  )יו"ד  בפרישה 

בשולחנו הטהור )יו"ד סימן רמב(. ובסנהדרין )דף 

יח ע"א( איתא גבי הכהן הגדול דכשהוא מתנחם 

כפרתך.  אנו  לו  אומרים  העם  כל  מאחרים, 

ופירש  השמים.  מן  תתברכו  להן  אומר  והוא 

רש"י )ד"ה אנו כפרתך(, בנו תתכפר אתה, ואנחנו 

וכ"פ  ע"כ.  עליך.  לבא  הראוי  לכל  תחתיך 

כלי  מהל'  פ"ה  רמב"ם  החזקה  בידו  הרמב"ם 

עי"ש.  ה"ו(.  אבל  מהל'  ובפ"ז  ה"ה.  המקדש 

אתה הראת לדעת דשייך לשון זה רק בפעמים 
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משום  וזאת  מסוימים,  ואנשים  מסוימות 

כפשוטו.  הוא  עליך  כפרה  לשון  שמשמעות 

וכן מצינו דכמה פעמים אמר אליהו הנביא על 

עם ישראל הריני כפרתן, עיין בתנא דבי אליהו 

רבא ]איש שלום[ )פרשה ה ד"ה אשריהן של ישראל, 

כו ד"ה שנו  ובפרשה  יח ד"ה ד"א שפכי כמים,  ובפרשה 

והיינו  ישראל(.  בית  ד"ה  כט  ובפרשה  במשנה,  חכמים 

נמי מפאת חביבותיה דישראל גביה.

ור"א  מצאתי כתוב בספר כתבי הרמב"ם   עוד 
בנו באגרות הרמב"ם )עמ' 26( שכתב רבי   

שמואל אבן תבון לרבו הרמב"ם בזה"ל רפדוני 

רפואת  בפיהם  במוצאי  האחרונות,  שורותיו 

כולנו,  בעון  נשא  אשר  הארוך  מחוליו  אדננו 

הרי אני כפרתו וכפרת חוליו. עכ"ל. והדברים 

לכך,  ובתמים  באמת  היתה  שכונתו  פשוטים 

לקיש  ריש  כן  שאמר  בתשובה  שהבאנו  וכמו 

על רבי חייא ובניו )בסוכה דף כ ע"א(, ולא כאותם 

לב  על  שמים  ואינם  ומהגים  המצפצפים 

מאמר פיהם.

 ב( ואיברא דיש לדקדק במקצת בהבדלי הלשון 
דהנה  ובסוכה.  בקידושין  בפירש"י   

רש"י  כתב  אביו  כבוד  גבי  )שם(,  בקידושין 

עלי יבוא כל רע הראוי לבוא על נפשו, והיינו 

הראוי  רע  כל  עליו  שיבוא  ואומר  שמזמין 

במאמר  כתב  )שם(,  ובסוכה  אביו.  על  לבוא 

ר' חייא  ר"ל שיסורין הבאין עלי לכפרתו של 

באו  דלאחר שכבר  בדיעבד  והיינו  יהיו,  ובניו 

היסורין, יהיו לכפרת ר"ח ובניו. והנה המעיין 

בהבדלי הלשון יחזו פנימו דבלשון שפירש"י 

לפי"ז  ושפיר  מתום,  בה  אין  בסוכה  ר"ל  גבי 

יוכל לומר האי דמורגל בלישנא דאינשי כפרה 

עליו  שבאין  דהיסורים  לפרשו  דאפשר  עליך 

עצמו  על  שמזמין  ולא  לכפרתו,  יהיו  ממילא, 

גזר דינו של אותו האיש.

)ח"ו  נא ראה למ"ש בשו"ת בצל החכמה   ולך 
זצ"ל,  פינשטיין  הגר"מ  בשם  כ(,  סימן   

שאמירת הריני כפרת משכבו שאומר על אביו 

אלא  אביו  של  היסורין  קבלת  הוראת  אינה 

כ  דף  )בסוכה  רש"י  וכמ"ש  בעלמא.  כבוד  לשם 

ע"א(, וכו' ]עיין לעיל דבריו[ וכן הא דאמר ר' 

ומעיר  כפרתם.  אני  בנ"י  שם(,  )נגעים  ישמעאל 

חייבו  דחז"ל  נפיק  דלפי"ד  האג"מ  ע"ד  שם 

ולחוץ,  השפה  מן  רק  דברים  לומר  הבן  את 

אחד בפה ואחד בלב וזה לא יתכן. והעלה שם 

שלם,  בלב  הדברים  לקבל  צריך  עצמו  דהבן 

יוסף  להגרי"צ  יוסף  ילקוט  בספר  וע"ע  ע"ש. 

שליט"א, כיבוד אב ואם )ח"ב פי"ג עמ' שנב(.

 ויש עוד למישדי ביה נרגא בהאי לישנא דכפרה 
עליך, דלשון כפרה הווה אף לשון קינוח,   

וכדאמרינן בגיטין )דף נו ע"א(, אמר ]נירון קיסר[ 

ובעי  ביתיה,  לחרוביה  בעי  הוא  בריך  קודשא 

לכיפוריה ידא בההוא גברא. ופרש"י ולכיפורי 

בזבחים  פירש"י  וכן  ע"כ.  ידיו.  ולקנח  ידא: 

זהב:  כיפורי  וז"ל  זהב(,  כיפורי  ד"ה  ע"א  כה  )דף 

י(, על שם קינוח  )א,  קרי למזרקין בספר עזרא 

איכא  אי  ע"ב(,  ח  )דף  חולין  במסכת  כדאמר 

לכיפורי  ובעי  א"נ  למכפריה,  דפריסא  בליתא 

נו  דף  )גיטין  קיסר  נירון  גבי  גברא,  בההוא  ידא 

ע"א(. ע"כ. הרי שלשון כפרה שייך לפרשו אף 

משמעות  כלל  אין  שבזה  והגם  קינוח.  בלשון 

מלשון כפרה עליך דיהא פי' קינוח עליך, מ"מ 

אפשר דתו לא נכנס בגדר זה שמביא על עצמו 

שאפשר  כל  פלוני  אותו  של  וגזורתיו  יסורין 

לפרשו בפירוש אחר.

כפרה  לשון  אומר  דכאשר  נראה,  ומ"מ   ג( 
עליך, על אף שאפשר לפרשו באופן אחר   

וכמשנ"ת, הא אפשר נמי לפרשו דמייתי עליה 

אחז"ל  וכבר  אדם,  אותו  של  וגזרות  יסורין 

)דף  ובכתובות  ע"א(,  ס  ודף  ע"א  יט  )דף  בברכות 

יוסי  דרבי  משמיה  תנא  וכן  ארשב"ל  ע"ב(,  ח 

לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן וכ"ה בילקו"ש 



בסבן בייוי יחיבי מחןי ןליב קנח

)ישעיה סוף אות שפז  לא( ע"ש. וא"כ מה לאדם 

להכניס עצמו לצרה זו. ועוד אמרינן במו"ק )דף 

כרותה  ברית  ע"א(,  קב  )דף  ובסנהדרין  ע"א(,  יח 

לשפתיים. ע"ש. וע"ע בדברי התוס' )במו"ק שם 

ד"ה ואיסתיעא מילתא וכו'(.

פה  אדם  יפתח  דאל  מילתא  דהאי   ובטעמא 
המהרש"א  כתב  כבר  לשטן  לב,   

בכתובות )שם בח"א(, וז"ל לעולם אל יפתח אדם 

פיו כו' הוא מבואר שהדיבור גם בדרך הדמיון 

מקטרג  שהשטן  עד  הדין  מידת  את  מעורר 

וז"ש  לכך.  בדבר שראוי  מודה  להיות החוטא 

"כמעט כסדום היינו וגו'" )ישעיה א, ט(, שאמר 

כן בדרך הדמיון לענין העונש. ובכן מדת הדין 

אהדר ליה דראוי לכך ע"ש החוטא "שמעו דבר 

אתה  עכ"ל.  י(,  א,  )ישעיה  וגו'"  סדום  קציני  ה' 

הראת לדעת דאפילו בדרך הדמיון מאמר פיו 

אמרתי  ובזה  קטרוג.  עליו  מעורר  אדם  של 

בעוד  מחסום  לפי  "אשמרה  הפס'  את  לפרש 

יפתח  דאל  והיינו  ב(,  לט,  )תהלים  לנגדי"  רשע 

אדם פה לשטן וישמור לפיו מחסום. וקרי ליה 

לשטן רשע דמרשיע אחרים. ועוד שהוא גופא 

נקרא רשע וכמבואר בנזיר )דף ד ע"ב(, ובנדרים 

)דף ט ע"ב(, במעשה דנזיר שהיה יפה עניים ע"ש. 

וע"ע במ"ש בזה בספרי אך טוב לישראל )ח"א 

סימן טז אות ג עמ' רטו ד"ה ובסתמא דענינא( ע"ש.

 ד( ובעוד ידי יד כהה היתה ממשמשת ובודקת 
לפני,  במחשבה  עלה  הפוסקים,  בספרי   

להביא ראיה דאין כונת האומר "כפרה עליך" 

ביבמות  והוא ממאי דאיתא  לדברים כפשוטם 

ילקוט  יפתח,  אל  לעולם  שכתב,  עניים  להיפה  מייתו  ברכות  מס'  בשלהי  וחידושים  בהגהות  והנה   לא.  
ישעיה רנד עכ"ל. והם דברי הילקו"ש דלעיל, אלא שבדפוס דמונח לקמן התחילו ספר ישעיה מאות שפה 

לאחר שסיימו ספר מלכים באות רנב ודלגו באותיותיה, ושמא ט"ס היא זו.

תמימה  תורה  הרב  וכמ"ש  אחד.  עניינם  שניהם  כרותה  ברית  ומ"ש  וכו'  יפתח  אל  דאחז"ל  והאי   לב.  
)בראשית כב, ה אות טז(, ע"ש. 

 לג.  ובירושלמי )יבמות סופ"ז ה"ח דף מג ע"א(, ליתא להאי לישנא דהריני כפרת, ע"ש. וע"ע בספר מקור ברוך 
להגר"ב אפשטיין )ח"ד פרק מג סעיף ד עמ' תתקלה הערה א(, בביאור מימרא זו.

)דף ע ע"א(, ת"ר הריני כפרת בן בתי כוזא ]היינו 

ממזר[ שמאכיליני תרומה ואיני כפרת בן בתי 

התרומה  מן  שפוסלני  גדול[  כהן  ]היינו  כדא 

דאדם  לומר,  הם  הגמ'  דברי  וכוונת  ע"כ  לג. 

מעדיף אפילו יחוס גרוע, היינו שבן בתו יהא 

ממזר, וירוויח לאכול תרומה, מאשר יהא כה"ג 

ויפסידו. ולזה מורה הלשון הריני כפרת שמחבב 

בתרומה.  שמאכילו  הטובה  לו  שעושה  למי 

והנה ודאי בטובה זו אין מתכוין באומרו הריני 

בישין  ומרעין  הרעות  הגזירות  שכל  כפרת 

יבואו עליו, ולא על בן בתו. דטובת עצמו הוא 

דורש, תדע דאם היה זה מפאת אהבת נכדיו בני 

בתרומה  שמאכילו  מי  בין  לחלק  לו  מה  בתו, 

לשאינו מאכילו בתרומה, אלא ודאי דרק אהבת 

עצמו דורש בזה. ואפ"ה נקטינן בגמ' לישנא זו 

להורות דהווה מטבע לשון המורה על חביבות 

או העדפה של פלוני על אחר.

 ה( ועוד עלה על ליבי להקל להשתמש במטבע 
בנ"א,  לשון  שיגרת  אלא  דאינה  זו  לשון   

ביטוי  האומר  אדם  לאותו  נשאל  אם  דהא 

שכל  בזה  התכוון  באמת  האם  חברו,  על  זה 

קללותיו וגזרותיו שעל חברו יעברו אליו, הרי 

ולא  מיניה  לא  ויאמר  פיו  ויפתח  יתמה  בודאי 

מקצתיה, ורק דרך חיבה ורעות אמרתי כן. ואף 

אם ימצא אחד מעיר או שניים ממשפחה שיענו 

בחיוב, ופיהם וליבם שווים, ולא ילכו בגדולות 

בשפתי  הבריות  את  ויטעו  מהם  ובנפלאות 

חלקלקות, הרי הם בטלים באלף. ורובא דרובא 

מתכונים  לא  ודאי  הלזו  הלשון  אומרי  של 

בזה. ומ"מ נראה דיש להזהר מלומר ביטוי זה. 
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מקלל  של  בכלל  הוא  דנכלל  דאפשר  ובייחוד 

עצמו, דאומר בפירוש שהוא כפרה עליו ]והיו 

עליך,  כפרה  אומרים  דלהכי  ואמרו  לי  ששחו 

ולא כפרה אני עליך, ומשמיטים תיבת אני שלא 

דאדרבא  בזה  ואמרתי  עליו.  כפרה  ממש  יהא 

הם  שחוששים  סימן  הווה  שמשמיטים  ממה 

כן  מלומר  עצמם  ימנעו  לא  ולמה  זה,  מלשון 

בהדיא  ולא  הוא  שבעקיפין  אף  ועל  בכלל[. 

מקלל עצמו, מ"מ מן שמיא אפשר שיהא עליו 

מאוד,  במאוד  ליזהר  יש  דבזה  בזה,  קטרוג 

עמ'  סו  פרק  )ח"ב  הישר  קב  בספר  כתב  דכבר 

שכט(, וז"ל וכן יש משחיתים הנקראים "אוררי 

שמקלל  מי  על  הממונים  והם  ז(,  ג,  )איוב  יום" 

עצמו באיזה שבועה או שמקלל עצמו בכעס. 

"נחש  אל  אותה  ומקריבין  קללה  האי  ונוטלין 

עקלתון" )ישעיה כז, א(, ]היא הנוקבא של הס"מ- 

מפרשים[ כח של סמאל, וע"י כך הוא מקטרג 

ומעורר צרות רבות ורעות, עכ"ל. והגם שידעתי 

באיזה  בלישניה  הישר  הקב  דנקיט  ידעתי  בני 

שבועה או שמקלל עצמו בכעס, דאין זה שייך 

גביה  ליה  דאית  חביבותיה  מתוך  דהא  לנד"ד 

יש לחשוש בזה למידת  מימר אמר הכי, מ"מ 

הדין שלא תתפסנו בבגדו לאמר סבכה עימי  לד. 

אמנם אחרי שובי נחמתי מלהחמיר בזה דעל אף 

שבלב  דדברים  ע"א(,  נ  )דף  בקידושין  שאחז"ל 

ובלב  שבליבו  דברים  הוה  הכא  דברים,  אינם 

כל אדם, דודאי רובא דאינשי אין כונתם לכך, 

וכמ"ש. ובייחוד שאפשר לפרש הלשון באופן 

אחר וכמשנ"ת. שו"ר להרב טהרת המים )מערת 

מילתא  דהאי  שכתב  כרותה(  ברית  ערך  טו  אות  הב 

הוא  לשפתיים  כרותה  דברית  חז"ל  דאמרו 

ברם  בסתם,  ולפחות  שווים  וליבו  בפיו  דוקא 

כשליבו ההיפך לא. וציין זה משם הרב אהבת 

ומהשתא מצאנו פתח  )דף עא ע"א(, עכ"ד.  דוד 

מתכוון  שלא  בליבו  ויחשוב  זו,  לשון  שיאמר 

לזה הדבר. ותשקוט האר'ש.

 לד.  מלשון סיבוך ופיתול.

 ו( ובאתי בזה בשיג ושיח עם חברים מקשיבים 
בן  גדעון  ר'  ועם הרה"ג ראש הכולל מו"ר   

והשיב  ענינא  האי  לו  ונומתי  שליט"א,  משה 

לא  אומרם  בכלל  דהווה  בזה,  ליזהר  דיש  לי 

אבא שאול  ושהגרב"צ  לשטן.  פה  אדם  יפתח 

כאלו  ולשונות  ביטויים  שומע  כשהיה  זצ"ל 

שאמר  ישמעאל  מר'  תשיבני  ואל  נרתע.  היה 

קבוע  באופן  הווה  לא  דהתם  כפרתן,  הריני 

יש לי  והנה  ותו לא, עכתו"ד.  אלא פעם אחת 

בדבריו  ולעין  לבוא  המחי"ר  אחר  הדל  אני 

שאמר  ישמעאל  דר'  לחלק  שכתב  האחרונים 

כך הוה רק פעם אחת. דמה לי פעם אחת ומה 

לקטרוג  בזה  לחשוש  יש  אם  פעמים  כמה  לי 

המקטרג דנכלל באומרם ז"ל דאל יפתח אדם 

פה וכו'. ושמא תאמר שכשאומר כמה פעמים 

הפורענות  ממהרת  זה  דבר  בלישניה  ורגיל 

שבוא  נראה  אחת  בפעם  גם  מ"מ  לבוא.  עליו 

מידת  תצליח  אם  הפורענות  תאחר  ולא  תבוא 

לבאר,  בליבי  עלה  ותוכ"ד  עליו.  לקטרג  הדין 

דכאשר רגיל לומר כן ולא נזהר בלשונו מוכיח 

]והיינו  כ"כ  וגופו  חייו  על  חס  שלא  כל  לעין 

יפתח  אל  חז"ל  למ"ש  בזה  לחשוש  יש  אם 

ושיח  בשיג  עימו  שבא  נש  בר  דלכל  וכו'[, 

למידת  יש  ובזה  עליך,  כפרה  לו  הוא  אומר 

נש  בר  לההוא  נא  ראו  לומר  פה  פתחון  הדין 

דלא חייס על נפשיה, ואנן אמאי נחוס ונרחם 

תורה  שומר  אינו  כשהאדם  ובייחוד  עליו. 

ומצוות, שעוונותיו יטו לאלו הדברים הרעים. 

כתבו  כבר  כן  ישמעאל  ר'  דאמר  ובטעם 

וכו'  הצרעת  בעניני  שעסק  דכיון  המפרשים 

ימין  הבט  א(,  )אות  התשובה  בתחילת  וכמ"ש 

עמ'  ח  פרק  )ח"א  ברוך  מקור  בספר  וע"ע  וראה. 

938 בהערה(.

להחמיר  דאין  ולצדד  להוסיף  אמרתי  ואני   ז( 
בזה ולגזור שלא לומר לשון זו חדא דכבר   

חד  וכל  ישראל,  קהילות  בכל  הדבר  נשתקע 
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וכאש  ליה,  אית  חברא  וחברא  מחברו,  לומד 

בשדה קוצים נתפסה מטבע לשון זו, ולעוקרה 

לדבר  בנ"י השומעים  אף שאחינו  על  יוקשה. 

עזרא  האבן  כמ"ש  הוה  מ"מ  בזה,  יזהרו  ה' 

אלוקיך  ה'  שם  את  תשא  "לא  לפס'  בפירושו 

להם  אראה  ואני  וז"ל  ז(,  כ,  )שמות  וגו'  לשוא" 

)שבועת שוא(, מכל הלאוין הבאין  כי היא קשה 

עבירות קשות  והנואף שהם  הרוצח  כי  אחריו 

לא יוכל כל עת לרצוח ולנאוף, כי יפחד. ואשר 

הרגיל עצמו להישבע לשווא ישבע ביום אחד 

שבועות אין מספר, וכל כך הוא רגיל בעבירה 

תוכיחנו  אתה  ואם  שנשבע.  ידע  שלא  הזאת 

נשבע  שלא  ישבע  אז  עתה,  נשבעת  למה 

שידברו  דיבור  כל  לפני  כי  בה  רגילותו  מרוב 

צחות  לשון  להם  והוא  השבועה  יקדימו 

עכ"ל הטהורה.

מטבע  לעקור  קשה  כמה  האדם  יראה   ובזה 
וכבר  אנשי,  בפי  המורגל  הלשון   

שמעתי בזה מעשה מפי הגאון הגדול הנאמ"ן 

היה  שמקורו  בתוניס  שיר  שהיה  שליט"א 

"יבוא  משפט  היה  השיר  ובמילות  בשבתאות 

ינון ועימו נתן", היינו נתן העזתי שר"י שהיה 

"נביאו" של האי צבי שבור שבתאי צבי שר"י, 

והיו שרים שיר זה האנשים והנשים. עד שאחד 

כיצד  ידע  ולא  ע"ז,  ליבו  שם  תוניס  מחכמי 

מפיהם  שבשיר  הלשון  שיגרת  לעקור  יצליח 

חכם  ואותו  ישראל.  בית  עמך  רבבות  של 

מחוכם הגה בליבו רעיון לשנות תיבות השיר 

שעתיד  הלויתן  היינו  והלויתן"  ינון  ל"יבוא 

ורק  לבוא.  לעתיד  לצדיקים  להאכיל  הקב"ה 

בכח זה שינה ועקר ושירש ומיגר לשיר הנורא 

 לה.  ופעמים ואף האם אומרת כן לבניה, ואפשר שהיא מתכונת באמת שהיא תהיה כפרה עליהם מרוב 
אהבתה אותם, אך גם זה לא אריך למימר הכי דאמאי ותעביר הגזירות אליה שתתפלל שיתבטלו הגזירות 
בכלל ולא זו הדרך ולא זו העיר. אמנם בספר ילקוט יוסף להגרי"צ יוסף שליט"א כיבוד או"א )פרק יב עמ' תקנד- 
תקנה( הביא בשם ספר לפי הטף )מר' יצחק בקובזה ז"ל מערכת ק(, ועוד כמה מרבוותא, שבאם האומרת כן לבנה 

עדיף טפי עיי"ש. 

 לו.  עיין כתובות )דף קד ע"א(, תוד"ה לא נהניתי אפילו.

צ'בי  )ש'בתאי  השר"ץ.  בטומאת  שמקורו  הלזה 

לשון  לעקור  יוצלח  שלא  נראה  ולכן  הר'שע(. 

זה. ובייחוד שהוא לשון שכל כוונתו להרבות 

לרעהו  איש  בין  ורעות  שלום  ואחווה  אהבה 

לישראל.  להם  והנח  לרעותה  לה.  אשה  ובין 

בדברי  פיהם  לפעור  שלא  שיזהרו  ובלבד 

ונשמור  והלואי  הרע  ולשון  ונבלה  טומאה 

הנכנסים  לו  בישין  מרעין  מכל  ואוזנינו  פינו 

ונהיה  החכמים.  לדברי  ונשמע  והיוצאים. 

עושים  וכולם  ברורים,  כולם  אהובים,  כולם 

ליבנו  ויפתח  קוניהם,  רצון  וביראה  באימה 

חן  חיים  וברכה  טובה  שלום  וישים  בתורתו, 

וחסד עלינו ועל כל עמו ישראל אמן.

 ח( וכאן המקום למייתי נמי מ"ש להזהיר הגאון 
הלכות  )חו"מ  שלו  ערוך  בשולחן  זלמן  רבנו   

אסור  וז"ל,  יב(  סעיף  תשחית  ובל  ונפש  גוף  שמירת 

להוציא מפיו דבר פורענות על אדם מישראל, 

בא  היה  קיים  פלוני  היה  'אילו  לומר:  ואפילו 

לאב  ואין  לשפתים.  כרותה  ברית  כי  לכאן', 

כגון  טמא  בדבר  לתינוק  מורא  לעשות  ואם 

מזיקים  יש  כי  יקחוהו,  כלב  או  חתול  לומר 

ויוכלו  ההם  הטמאים  כשמות  שמות  שלהם 

שברית  בנשמתו,  או  בגופו  לתינוק  להזיק 

צריך  באלו  כיוצא  בכל  וכן  לשפתים  כרותה 

ליזהר מאד מהרגל הלשון. עכ"ל. וכ"כ בספר 

יד(.  סעיף  לג  )סימן  גנצפריד  ערוך  שולחן  קיצור 

עמוד  א  פרק  )ח"א  הישר  קב  בספר  ראה  נא  ולך 

ג(, שהביא משם ספר רכב אליהו מעשה נורא 

שכשישאלו  לחברותיה  שאמרה  אשה  על 

כך?  עשית  מה  מפני  מעלה  של  בב"ד  אותי 

ולא  להשיב.  אוכל  שלא  אילמת  עצמי  אעשה 
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עד  אילמת  שנעשית  עד  מועטים  ימים  עברו 

עה"ז(  )ערך  זכירה  בספר  ועיין  ע"כ.  מותה.  יום 

שכתב, סגולה שלא יעשה עצמו לא חיגר ולא 

ע"כ.  לשטן.  פיו  יפתח  שאל  אילם  ולא  סומא 

)דף לב ע"א ד"ה  ועיין בספר בן יהוידע בברכות 

אילו היית עומד(.

ממטבע  להמנע  לאדם  לו  יש  דדינא:   מסקנא 
הלשון ומהביטוי "כפרה עליך". ומ"מ   

תקיפה  ביד  למחות  וא"צ  בדבר,  איסור  אין 

במי שאומר כן, והנח להם לישראל. ומשפחה 

והמזהיר  נטמעה.  הלזה(  )בהביטוי  שנטמעה 

והנזהר ירבה שלומים נהר אמן. 
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שולחן ערוך חושן משפט הלכות שמירת נפש סימן תכז סעיף ח

וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצות עשה להסירו ולהשמר 
ממנו ולהזהר בדבר יפה, שנאמר: השמר לך ושמור נפשך )דברים 
ד, ט(. ואם לא הסיר והניח המכשולות המביאים לידי סכנה ביטל 

מצות עשה ועבר בלא תשים דמים )דברים ד, ט(.
סעיף י

כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם, ואמר הריני מסכן בעצמי 
ומה לאחרים עלי בכך, או איני מקפיד בכך, מכין אותו מכת מרדות, 

והנזהר מהם עליו תבא ברכת טוב.

ניסן תש"פ

ביטול תורה דרבים בעת מגיפה
דעת   / כריב״ל  הלכה  פוסקים  מתי   / ראתן  בבעלי  כרוך  שהיה  דריב״ל  מעשה 
/ האם יש ללמוד ממעשה  האומרים שעל ת״ת דרבים צריך למסור עצמו למיתה 
 / ובהערה   - שיעור?  למסור  ללכת  יש  האם  פגזים,  כשנופלים   / אדם  לכל  דריב״ל 
קדושתו המיוחדת של ריב״ל / ביאורים שונים במאמר חז״ל גדול ת״ת יותר מהצלת 
נפשות - בהערה / מעשה דר' חנינא בן דוסא והערוד / מעשה דרבי עקיבא שהיה 
מקהיל קהילות ברבים / מעשה דר' חנינא בן תרדיון שהיה מקהיל קהילות ברבים 
המודר   / בהערה   – ניזוקו  כשבסוף  הצדיקים  ממעשה  ראיה  להביא  אפשר  אם   /
מחבירו והתירו לו שלא בפני חברו, בדיעבד אם מותר – בהערה / לברוח מהעיר בעת 
המגיפה / אם יש חובת תשלום למלמד בעת המגיפה / הטעם שנתפס יהושע בעת 
המלחמה על ביטול תורה דרבים / כיצד מנצחים עם ישראל במלחמות? / ביאור הני 
קראי ביהושע - בהערה / בקיאות האמוראים בפסוקי התנ״ך / נתיצת תנור לצורך 
ידע  לא  מצוה  דשומר  אומרים  מתי   / סגולית  מסכנה  זהירות   / מדרש  בית  בניית 
רע? / אשה קטלנית, האם מתיבמת? / מתי שלוחי מצוה ניזוקין / דין נחש כרוך על 
עקבו בתפילה / הטעם שאין חשש זוגות בד׳ כוסות / הבטחת רב לתלמידיו שלא 
מטרוניתא  דתבעתיה  פפי  בר  דר״ח  מעשה   / המדרש  לבית  בלילה  כשבאים  ינזקו 
/ לסכן עצמו בשביל דבר חסידות / ביאורים במעשה דריב״ל שמסר להאי בר נש 
למלכות / דברי הרמב״ם באגרת השמד / האיסור לגור בין הגויים / מקורות מהתורה 
לחיוב שמירת הגוף והנפש / העומד במקום סכנה, וכגון בבית רעוע, אם עובר על 
איסור דאורייתא? - ובהערה / היכא דדשו רבים בסכנה, אי יש עוד לחוש? / הלשון 
׳אסרו חכמים׳ אם נאמרת גם על איסורי תורה / ביאור הפסוק ״אך את דמכם וגו׳״ 
/ האיסור לצער ולחבול בגופו / הטעם שלא עשה אאע״ה ברית מילה עד שנצטווה 
/ ספר החיים התחבר בעת המגיפה / סוגיית ג׳ נשים המשמשות במוך והמסתעף / 
ביאור דברי חכמים שאמרו ״שומר פתאים ה׳״ / למול ביום המעונן / ביקור חולים 
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לחולי המדבק או בעת המגיפה / הטעם שצריך להיזהר בעת המגיפה ולא לסמוך 
שמה שנגזר נגזר / המורם מכל האמור / החובה להיסגר בביתו בימי המגיפה / ממה 

יש להיזהר בעת המגיפה

 שאלה

הרופאים  שהוראות  לתקפ"ץ,  העולם  בכל  הפושטת  'הקורונה'  מגיפת  אודות  ואתבונן  עמדתי 
וחכמי הרפואה שלא להיות בקיבוץ אנשים, וניתנה ההוראה לסגור את כל מקומות לימוד התורה, 
ורבים נפשם לשאול הגיעה תורה מה תהא עליה? ומנגד צווח הכתוב ואומר "ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם" )דברים ד, טו(, ונחלקו חכמי ישראל מהי הדרך הישרה שינהג בה האדם, אם לשמוע 
לכללי הרפואה, או להמשיך בלימוד התורה ברבים, ואמרתי אעבור פרשתא דא ואתנייה בעזרת 

צורי וגואלי. ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידי.

 תשובה

יהושע  דרבי  ע"ב(  עז  )דף  בכתובות  איתא   א( 
]חולים  ראתן  בבעלי  מיכרך  הוה  לוי  בן   

ועסיק בתורה, אמר  בעלי חולי מדבק מסוכן[ 

)משלי ה, יט(, אם חן  ויעלת חן"  "אילת אהבים 

ופירש"י  מגנא.  לא  אגוני  לומדיה  על  מעלה 

מיכרך בהו, נדבק אצלם בשעה שעוסק בתורה 

התורה  שתגין  הוא  ומובטח  אצלו,  ומושיבן 

עליו ולא יוזק.

פפא  בר  חנינא  רבי  בגמרא,  איתא   עוד 
שושביניה דמלאך המות הווה, כי הוה קא   

ניחא נפשיה אמרו ליה למלאך המות זיל עביד 

ליה רעותיה. אזל לגביה ואיתחזי ליה וכו', אמר 

ליה אחוי לי דוכתאי, אמר ליה לחיי. אמר ליה 

הב לי סכינך דלמא מבעתת לי באורחא, אמר 

ליה כחברך רבי יהושע בן לוי בעית למיעבד לי, 

אמר ליה אייתי ספר תורה וחזי מי איכא מידי 

דכתיב ביה דלא קיימתיה, אמר ליה מי איכרכת 

בבעלי ראתן ואיעסקת בתורה, ואפילו הכי כי 

נח נפשיה אפסיק ליה עמודא דנורא בין דידיה 

דנורא  עמודא  מפסיק  דלא  וגמירי,  לעלמא, 

אלא לחד בדרא או לתרין בדרא.

אצלו  ורגיל  אוהבו  שושביניה,   ופירש"י, 
בבעלי  איכרכת  מי  המות.  מלאך   

ראתן ועסקת בתורה, כדהוה עביד איהו שהיה 

מסכן בנפשו לכבד את התורה. ע"כ.

מהנהגת רבי יהושע בן לוי שהיה כרוך   והנה 
עם בעלי ראתן, וממה שזכה שנכנס חי   

לו  דיש  משמע  בגמרא,  שם  כמבואר  עדן  לגן 

ואולם  תורה.  לימוד  בשביל  להסתכן  לאדם 

הנהגת רבי חנינא בר פפא לא היתה כן, שלא 

סיכן עצמו עם בעלי ראתן.

אמוראי  שאר  שגם  מבואר  דבגמרא   ואיברא 
היו  ולא  פפא  בר  חנינא  כרבי  סברו   

רבי  מכריז  בגמרא,  שאמרו  כלל,  מסתכנים 

רבי  ראתן.  בעלי  של  מזבובי  הזהרו  יוחנן, 

לא  אלעזר  רבי  בזיקיה,  יתיב  הוה  לא  זירא 

עייל באהליה, רבי אמי ורבי אסי לא הוו אכלי 

מביעי דההיא מבואה.

הזהרו מזבובי בעלי ראתן, זבובים   ופירש"י, 
אותו  להביא  קשות  עליו  השוכנים   

שתנשב  במקום  בזיקיה,  אחר.  איש  על  חולי 

נזהרים  שהיו  הרי  ע"כ.  שניהם.  על  אחת  רוח 

שלא להתקרב לבעלי ראתן, ואפילו לא לאכול 

מביצים שהיו במבוי עם חולה שכזה. והפליגו 

"ונשמרתם  התורה  כציווי  בחששם  מאד  עד 

מאד לנפשותיכם" )דברים ד, טו(.
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שיש לעיין על הנהגת רבי יהושע בן   ואיברא 
חן  אם  ואמר  וחומר  קל  שנשא  לוי   

מעלה אגוני לא מגנא, ומכח הק"ו סיכן עצמו, 

ומה ראה חשיבות כל כך גדולה לסכן עצמו.

רש"י נראה שלא היה בזה רק משום   ומדברי 
כבודה  משום  גם  אלא  תורה,  לימוד   

של תורה, דריב"ל היה מרבה בזה כבוד תורה, 

שעוסק  בשעה  אצלם  נדבק  שהיה  כתב,  שכן 

בתורה ומושיבן אצלו. ע"כ. ולא כתב בפשטות 

בהם  נדבק  שהיה  אלא  עמהם,  לומד  שהיה 

בשעה שעוסק בתורה, ומשמע שלא היה זה כדי 

ללמוד עימם. וכן מורה לשון הגמרא, דריב"ל 

מיכריך בבעלי ראתן ועסיק בתורה, ולא קאמר 

משום  רק  שלא  הרי  עימם.  לומד  שהיה  רק 

לכבודה  כן  עשה  אלא  כן,  עשה  תורה  ביטול 

לשמור  התורה  שבכח  שהראה  תורה,  של 

נראה עולה  וכן  אפילו במקום דשכיח היזקא. 

ממה שכתב החתם סופר בחידושיו לנדרים )דף 

פא ע"א(, שלחו מתם הזהרו בערבוביתא, הזהרו 

בחבורה, הזהרו בבני עניים שמהן תצא תורה. 

פירוש, הזהרו בערבוביתא, ואפילו הכי הזהרו 

א"א  פי שעי"ז  על  אף  תורה בחבורה,  ללמוד 

להזהר כ"כ מערבוביתא, שהרי בני החבורה בני 

עניים שמהם תצא תורה, וא"א בלי ערבוביתא, 

יגן, כדריב"ל דהוה מיכריך  מ"מ זכות התורה 

ומשמע  עכ"ד.  בתורה.  ועסיק  ראתן  בבעלי 

שלא  מתי  גם  עליהם  תגן  התורה  שזכות 

עם  שנמצאים  שעה  בכל  לא  שהרי  לומדים, 

בני העניים לומדים, ואפילו הכי יש לסמוך על 

התורה דאגוני מגנא.

 ומעתה יש לעיין, דאם עשה כן ריב"ל להראות 
הרי  לומדיה,  על  מגינה  שהתורה   

דהתורה  ע"א(  כא  )דף  בסוטה  בגמרא  אמרו 

בה,  עסיק  דלא  בעידנא  גם  מהיסורים  מגינה 

ואמאי קאמר בגמרא דהיה עושה כן רק בשעה 

שעוסק בתורה.

 ואיברא דהריטב"א )שם ד"ה ריב"ל( כתב דאפילו 
מכריך  היה  בתורה  עסיק  דלא  היכא   

בהם, וכדאמרינן בסוטה )דף כא ע"א( כי נר מצוה 

ותורה אור, דאורייתא אפילו בעידנא דלא עסיק 

בה מגנא ומצלא לעוסקין בה לשמה.

בשעה  כן  עושה  דהיה  מבואר  בגמרא   ואולם 
בשיטה  פירש  וכן  בתורה,  שעסק   

מקובצת )שם ד"ה כי הוה(, לא קיימת כרבי יהושע 

בתורתך  בטחת  כלום  ראתן,  בבעלי  כרכת  מי 

לומדין  שהיו  בשעה  עמם  ולהטפל  להתכרך 

כמו שעשה רבי יהושע. ובדרך זו פירש החתם 

שמוע  "אם  הפסוק  את  בשלח(  )פרשת  סופר 

וגו' לא אשים עליך",  וגו' כל המחלה  תשמע 

שאם ילמד לאחרים תורה, אפילו חולים חולי 

המדבק כבעלי ראתן "לא אשים עליך" כריב"ל 

בשעתו, ע"ש דבריו.

 ויש לבאר בזה ע"פ דברי המהרש"א בחידושי 
אלא(,  ד"ה  ע"א  כא  )דף  סוטה  בגמ'  אגדות   

שכתב דתורה אגוני מגנא רק מן היסורין ולא 

נפשות,  סכנת  הוה  הא  וכאן  ע"כ.  מן המיתה. 

ובשעה שעוסק בתורה אמרינן בגמרא דאגוני 

מהיסורים  מגינה  והיינו  מצלא,  ואצולי  אגנא 

ע"א(  ל  )דף  בשבת  כמובא  ממיתה  ומצילה 

במעשה דדוד המלך, ע"ש. ולכן מבואר שהיה 

עושה כן דווקא בשעה שעסק בתורה.

להלכה  כן  לנהוג  יש  אם  לדון  יש  ומעתה   ב( 
וללמוד מהנהגת רבי יהושע בן לוי. ולפום   

ריהטא יש לומר דלפי מה שרוב חכמי ישראל 

כריב"ל,  הלכה  שאין  משמע  כן,  נהגו  לא 

ורבים  יחיד  ועוד(  ע"א  ט  דף  )ברכות  לן  דקיימא 

הלכה כרבים.

בכל  פסקינן  אם  הפוסקים  דנו  שכבר   אלא 
פלוגתא הלכה כריב"ל. וכתבו התוספות   

בעבודה זרה )דף לה ע"א( דקי"ל הלכה כריב"ל 

דהא  שמואל,  לגבי  וכ"ש  יוחנן,  ר'  לגבי  אף 

הלכה  יוחנן  ור'  שמואל  ע"ב(  מז  דף  )עירובין 
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תנאים  בסדר  וכן  ר"ח.  פסק  וכן  יוחנן,  כר' 

ע"כ.  בכ"מ.  כריב"ל  הלכה  פסק  ואמוראים 

)דף  בעירובין  הרשב"א  מדברי  מתבאר  וכן 

ר'  עליו  דנחלקו  גב  על  דאף  שכתב  ע"ב(,  פא 

יוחנן ושמואל ורב חסדא הלכה כריב"ל לגבי 

כולהו. ע"כ. וכן הביא הרא"ש בחלה )פ"ב מ"ב( 

שבסדר תנאים ואמוראים כתב דהלכה כריב"ל 

בכל מקום. ע"כ. וע"ע במ"ש הרב בן ידיד על 

עוד  ובמ"ש  ד,  הלכה  ד  פרק  ברכות  )הלכות  הרמב"ם 

בהלכות עבודת יום הכיפורים פרק ה הלכה כח(.

 ואמנם, בסדר רב עמרם גאון )הרפנס סדר תפילה( 
לסמוך  מהו  שאלתם  ותו  וז"ל,  כתב   

על דברי ריב"ל ושיצטרפו תשעה ועבד בשעת 

הדחק )ברכות דף מז ע"ב( ? אין הלכה כריב"ל ואין 

עושין בה מעשה. ע"כ. הא קמן דלא בכל מקום 

פסקינן כוותיה. ובפני יהושע בראש השנה )דף 

פוסק בכל  גדולות  כז ע"ב( כתב, דבעל הלכות 

מקום הלכה כר' יוחנן לגבי דריב"ל. גם בחתם 

סופר בשבת )דף ט ע"ב ד"ה בתספורת( הביא שפסק 

הרי"ף ז"ל שם דאין הלכה כריב"ל. ע"ש.

דאיכא  שבמקום  רבותינו,  בדברי  מבואר   וכן 
פסקינן  לא  כריב"ל  דלא  בתראי  רבוותא   

)דף  בתרא  בבבא  להריטב"א  עיין  כוותיה, 

מח  )דף  ברכות  הרא"ש  ובתוספות  ע"א(,  צו 

ע"ב(.  סו  )דף  זרה  עבודה  רי"ד  ובתוספות  ע"א(, 

ע"ב  לה  )דף  בגיטין  יצחק  זרע  הרב  כתב  וכן 

פלוני  רבנן  לן  דכיילי  כללי  דהני  ליחוש(,  ד"ה 

ופלוני דתנאי הלכה כפלוני היינו בסתם, אבל 

הכי  איפכא  ס"ל  גמ'  או  דאמוראי  מוכח  כד 

נ(, וביד  )כללי הגמרא אות  פסקינן. וע"ע בכנה"ג 

מלאכי )כללי התלמוד כלל שא וכלל תקעב(, ובשו"ת 

דברי יציב )חלק או"ח סימן פח(. ומסתמות הגמרא 

שזכרו  מה  דמלבד  הכי,  לן  קיימא  דלא  נראה 

שהיו  אמוראים  דהיו  שם  בכתובות  בגמרא 

להקים  האם  בשאלה  ע"א(  ח  )דף  בתרא  בבבא  חמד  בחשוקי  שכן  משנתו,  שסתר  לכאורה  ונראה   לז.  
שת"ח  מסופר  תסט(  )עמוד  שעשועי  תורתך  שבספר  הביא  ליהודים,  שנאה  שם  שנתעוררה  במקום  ישיבה 

מתרחקים מבעלי ראתן בכל תכלית ההרחקה, 

עוד איתא גבן סתמא דגמרא בב"ק )דף ס ע"ב(, 

ת"ר, דבר בעיר כנס רגליך, שנאמר "ואתם לא 

וכן מבואר  בקר".  עד  ביתו  איש מפתח  תצאו 

בתיקוני הזוהר )תיקון סב דף צד ע"ב ובמתומ"ד עמוד 

תשכח(. ע"ש. ומשמע דעל כולם נאמר דין זה, 

בין תלמידי חכמים ובין לומדי התורה. וכן היה 

פשוט להורות.

הרב  לדברי  בהביטי  אחור  שנסוגתי  אלא   ג( 
דעל  וז"ל,  שכתב  תרומה(  )ס"פ  חכמה  משך   

ולסכן  למיתה  למסור עצמו  צריך  דרבים  ת"ת 

עבור זה. וראייתו ממה שיהושע נענש על שלא 

)עירובין דף סג ע"ב(.  עסק בתורה בעת המלחמה 

ופלא שצריך להסתכן כפשוטו  ודבריו חידוש 

עבור ת"ת דרבים.

 ונמצא לו חבר, הוא הגאון רבי אלחנן וסרמן 
רעז(,  )סימן  בכתובות  שיעורים  בקובץ   

ראתן  בבעלי  מיכרך  דהוי  דריב"ל  עובדא  גבי 

בגמ'  מבואר  דהלא  והקשה  באורייתא,  ועסיק 

דהיכא דשכיח הזיקא לא סמכינן אהא דשלוחי 

דוקא  דזהו  דצ"ל  ותירץ  ניזוקין,  אינן  מצוה 

שאני,  התורה  לימוד  אבל  מצוות,  בשאר 

וכדיליף מק"ו אם חן מעלה וכו'.

להלכה,  תמוהים  דבריהם  המחי"ר   ואחר 
לא  האמוראים  שכל  שראינו  דמאחר   

ליה,  כן, משמע דלא שמיע  ולא עשו  כן  נהגו 

כלומר לא ס"ל הכי שיש לסכן עצמו ללימוד 

חשוקי  בספר  בדרכם  שהלך  מה  גם  התורה. 

חמד בכתובות )דף עז ע"ב ד"ה מיכרך( שכשנופלים 

דהכל  שיעור,  למסור  ולנסוע  ללכת  יש  פגזים 

היזקא  שכיחא  הוי  ואי  הסכנה  בחשש  תלוי 

אסור לו לסמוך על הנס  לז.
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מהאי  ראיה  להביא  לפני  במחשבה   ועלה 
ע"ב(  כט  )דף  בקידושין  בגמרא  דאיתא   

דהוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי 

בתרין אפי' ביממא הוו מיתזקי, אמר להו, לא 

ליתיב ליה לרב אחא בר יעקב אינש אושפיזא, 

בי  בההוא  בת  על,  ניסא.  דמתרחיש  אפשר 

רבנן, אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה, כל 

כריעה דכרע נתר חד רישיה. אמר להו למחר, 

אי לא איתרחיש ניסא סכינתין. ע"כ. ויש לעיין, 

שבאו  וכיון  המדרש,  בבית  זה  היה  דהלא 

להזיק  היה  יכול  כיצד  דרבים  תורה  ללמוד 

להם.

ד"ה  )שם  המהרש"א  ממ"ש  להעיר  יש   ועוד 
אפשר( שלא חשש אביי שינכו מזכויותיו   

שיתפלל,  שידע  כיון  יעקב  בר  אחא  רב  של 

ע"כ.  מזכויותיו.  לו  מנכים  אין  גוונא  ובכהאי 

זכות  לו  דתעמוד  קאמר  לא  אמאי  ולכאורה 

הרבים הלומדים תורה שלא ינכו לו מזכויותיו, 

לו  מנכים  גוונא  בכהאי  דגם  כרחך  ועל 

מזכויתיו. וכיוצא בזה ראיתי בשו"ת הרי יהודה 

פגש יהודי עתיר נכסין, והבטיח לתמוך באברכים שיבואו למדינתו ללמוד תורה וללמדה. ת"ח זה פנה למרן 
כי  יש שם בעיה חמורה,  כולל אברכים, אולם  וסיפר את הסיפור שהנגיד מוכן לפרנס  זצ"ל,  הגרא"מ שך 
השלטון שם התרופף, וחבורות בריונים מטילות חיתתם, הם הולכים ויורים סתם כך לשם שעשוע, כי אין 
שם מורא מלכות, וחיי האברכים לא יהיו בטוחים שם. מרן הרב שך זצ"ל השיב, הסר דאגה מליבך, אתה 
תדאג לאברכים ואני מבטיחך שלא יאונה להם כל רע. לא חלפו אלא ימים ספורים, ובאותה מדינה התחוללה 
מהפיכה, שלטון חדש שם קץ להפקרות, והבטיח את חיי התושבים והכולל קם לבטחה. דברי מרן הגרא"מ 
שך מבוססים על הנאמר במסכת בבא בתרא )דף ח ע"א( "אף חובב עמים, כל קדושיו בידך" )דברים לג, ג(, אמר 
משה לפני הקדוש ברוך הוא, רבש"ע, אפילו בשעה שאתה מחבב עמים ]שאתה מצהיב להם פנים להשליטן 
למדינה,  וממדינה  לעיר  מעיר  רגליהם  שמכתתים  חכמים  תלמידי  אלו  לרגלך,  תוכו  והם  רש"י.[  בניך,  על 

ללמוד תורה, "ישא מדברותיך" - לישא וליתן בדברותיו של מקום.

אמנם לענין מעשה, כבר אמרו חז"ל במסכת פסחים )דף ח ע"ב( שלא סומכין על הנס אפילו כשהולך לדבר 
מצוה אם שכיח היזיקא, ולכן אין ללמוד מכאן הלכה למעשה, אלא בכל מקרה יש לשאול בעצת הזקנים, 
וברור שמרן זצ"ל בירר את כל העובדות, וידע שאין כאן מצב של שכיח היזקא, והוסיף את תפילתו שלא 
יארע נזק לבני התורה בזכות התורה שהם ילמדו, וכעין מה שמבואר בכתובות )דף עז ע"ב( רבי יהושע בן לוי 
מיכרך בהו ]בבעלי ראתן[ ועסיק בתורה, 'אמר אילת אהבים ויעלת חן' אם חן מעלה על לומדיה אגוני לא 
מגנא. והוסיף שם הריטב"א, דאפילו היכא דלא עסיק בתורה היה מכריך בהם, וכדאמרינן בסוטה )דף כא ע"א( 
כי נר מצוה ותורה אור, דאורייתא אפילו בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא לעוסקין בה לשמה, יעו"ש. 
עכ"ד. הא קמן שפירש דרק באופן דלא שכיח היזקא מותר, אך באופן דשכיח היזקא אסור, ולא מחלק בין 

צורך לימוד תורה או צורך מצוה אחרת. וצ"ע.

)ח"ב סימן ד אות ג בהערה( שכתב, דאפשר דריב"ל 

סביר וקביל שינכו לו מזכויותיו, ובלבד שילמד 

תורה לאחרים.

הרב  שכתב  מה  על  עוד  להעיר  יש   ומכאן 
דיש  )שם(,  בכתובות  איתן  אהבת   

בבעלי  הנכרך  על  התורה  מגינה  איך  לדקדק 

)דף  ראתן, הא שכיח היזקא, ואמרינן בפסחים 

שלוחי  אפילו  היזקא  דשכיח  דהיכא  ע"ב(,  ח 

לר'  הנביא  אליהו  העיר  ]ולכן  ניזוקין,  מצוה 

בברכות  בחורבה,  להתפלל  דנכנס  על  יוסי 

עדיפא  דתורה  דהגנה  לי  ונראה  ע"א[,  ג  דף 

ממצוה ומגינה אף היכא דשכיח היזקא, ועוד 

אתי  ובזה  גדול.  זכות  הוה  לאחרים  דלימוד 

שפיר דסמך על הנס, אף על גב דבעלמא קיי"ל 

דאין סומכין על הנס, היינו ביחיד, אבל בצורך 

אינו,  זה  האמור  ולפי  עכ"ד.  סומכים,  רבים 

דהגם שהיו נכנסים לבית המדרש ללמוד, והוי 

תלמוד תורה דרבים וצורך רבים, הזיק המזיק, 

זכויות.  לניכוי  חשש  יעקב  בר  אחא  רב  וגם 

שליט"א  סופר  הגרי"ח  ע"ד  להעיר  כתב  וכן 
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בספרו מנוחת שלום )חלק יב סימן נח(. ע"ש. שוב 

בתשובות  שליט"א  שטרנבוך  להגר"מ  ראיתי 

)כרך ה סימן שצט( שהביא דברי המשך  והנהגות 

בעל  שהגאון  ונראה  ע"ד,  וכתב  הנ"ל,  חכמה 

שמחויב  כפשוטו  נתכוון  לא  חכמה"  "משך 

למסור עצמו למיתה בשביל ת"ת דרבים, אלא 

אינה  נתכוון שראוי להסתכן במקום שהסכנה 

מצוה  מכל  יותר  דרבים  ת"ת  עבור  קרובה 

זכות  וגדול  ומצלי  מגני  שתורה  כיון  אחרת, 

שאינו  הדבר  שעצם  עוד,  ומה  דרבים.  ת"ת 

את  לסכן  חיינו  שהיא  התורה  את  מחשיב 

בעת  גדול  קטרוג  היה  גופא  זה  עבורה,  נפשו 

במגילה  וכמבואר  יהושע,  במלחמת  הסכנה 

המשך  בדברי  שגם  קמן  הא  ע"כ.  ע"ב(.  ג  )דף 

ואולם  ודאית.  סכנה  זה  שאין  מעמיד  חכמה 

על דברי הקובץ שייעורים הנ"ל לא שייך לומר 

שמפורש  דריב"ל  מעשה  את  מפרש  שכן  כן, 

ע"ד  וגם  ודאית.  סכנה  בזה  שהיה  בגמרא 

ומיהו  שם,  שטרנבוך  הגר"מ  כתב  הקוב"ש 

אפשר לחלק דהיינו לענין סכנת מחלה שהוא 

כבידי שמים, שאז י"ל שכח התורה מעלת חן 

ומצילתו, וגם די"ל דלזה צריך קדושת התורה 

בדרגת ריב"ל. ע"כ. ומ"מ אין מכאן ראיה לעת 

במכילתא  חז"ל  אמרו  כבר  דהלא  המגיפה, 

פרשה  דפסחא  מסכתא  בא,  )פרשת  ישמעאל  דרבי 

ביתו  מפתח  איש  תצאו  לא  "ואתם  כתיב  יא(, 

למשחית  רשות  משנתנה  מגיד  בקר",  עד 

שנאמר  לרשע,  צדיק  בין  מבחין  אינו  לחבל 

"לך עמי בא בחדריך וסגור דלתך בעדך וגו'" 

)ישעיה כו, כ(, ואומר "הנני אליך והוצאתי חרבי 

כא  )יחזקאל  ורשע"  צדיק  ממך  והכרתי  מתערה 

ח(. ע"כ. ובגמרא בב"ק )דף ס ע"ב( דרשו להאי 

הא  בעיר.  דבר  על  תצאו"  לא  ד"ואתם  קרא 

קמן, דאין לחלק בין צדיק לרשע בעת שניתנה 

רשות למשחית להשחית.

)דף טז ע"ב(  נוסף, דשאני התם דלמד עמהם תורה, דאמרו במגילה  והגם ששם הוסיף לומר תירוץ   לח.  
זכותיה,  דנפיש  ריב"ל  דשאני  הוא  תירוצו  שעיקר  נראה  עכ"ד.  נפשות.  מהצלת  יותר  תורה  תלמוד  גדול 
וביחוד שלימדו תורה. וכ"כ לבאר בדבריו בשו"ת אדרת תפארת )ח"ה סימן מו(. ובלא"ה הא כבר הבאנו לעיל 

מי  פפא  בר  לר"ח  השטן  שאמר  ממה   גם 
ראיה  להביא  אין  ראתן,  בבעלי  אכריכת   

שכתב  מה  פי  על  ובייחוד  כן,  לעשת  שצריך 

משגב  בספרו  מג'רבא  הכהן  דוד  רבי  הגאון 

)שם(, דמה שאמר כן אינו אלא  לדך בכתובות 

דלעיל  ביה,  הוה  דלא  במילתא  בעלמא  דחיה 

איתשיל  דלא  עדן  בגן  ישיבתו  דטעם  קאמר 

וכו'  ס"ת  אייתי  ליה  ומדקאמר  אשבועתיה, 

איתשיל,  לא  אשבועתיה  דאף  נתחסד  אולי 

לזה אמר מי איכרכת וכו' דלא הוה ביה. עכ"ד 

)מזמור  ]אמנם בספר פתח אליהו על התהילים 

כתב  טבריה  ראב"ד  אילוז  אליהו  לרבי  טו( 

חי  שנכנס  העניין  בו  התקיים  תרוויהו  דבגלל 

יגור  "מי  פירש הפסוקים  זה  פי  ועל  עדן.  לגן 

באהליך ומי ישכון בהר קדשיך", שיכנס חי לגן 

עדן, "נבזה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד", 

דהיינו דאיכריך בבעלי ראתן המאוסים לכבדם 

בלימוד תורה, בזה יגור, ואם נשבע ולא ימיר 

וע"ע  ודו"ק.  לשכון.  גם  יזכה  בזה  בשאלה, 

עדס  להגר"י  אגדות  ביאורי  יעקב  דברי  בספר 

נר"ו )עמוד רטז( שגם עמד ע"ז.

 ד( וראיתי לכמה מרבוותא שכתבו להדיא שאין 
ריב"ל  דשאני  דריב"ל,  ממעשה  ללמוד   

מדברי  נראה  וכן  וקדושתו.  זכותו  דנפיש 

מעשה  על  שכתב  הש"ס,  באגדות  המהר"ל 

מן  שמציל  הוא  בתורה  שהדבקות  דריב"ל 

היה  ולכך  חיים,  כולה  היא  שהתורה  המיתה, 

ניצול מן המיתה, ואין זוכה לדבר זה רק אדם 

)שם(,  בכתובות  ההפלאה  וכ"כ  ע"כ.  אחד. 

בתורה  שלו  החזקה  האמונה  בגודל  דריב"ל 

זכה  לכך  ביניהם  הפחד  בלבו  עלה  שלא 

להתהפך המות לחיים. ע"כ. וכ"כ בשו"ת בית 

דנפיש  ריב"ל  דשאני  כב(  סימן  )ח"א  לייטר  דוד 

לו לח.  יזיק  שלא  היה  ובטוח  טובא,  זכותיה 
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אפרים  רבי  הגאון  כתב  האלה  וכדברים  ע"כ. 

דהריטב"א פירש דאף שלא בשעת הלימוד היה עושה כן. מה גם דמ"ש גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות אין 
הכונה שימסור נפשו על התורה, אלא שמעלת הלומד תורה גדולה יותר. ובזה אמרתי להאריך קצת והאהבה 
מקלקלת את השור'ה: הנה אמרו חז"ל במגילה )דף טז ע"ב(, אמר רב יוסף, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת 
נפשות, דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ארבעה ולבסוף בתר חמשה. ע"כ. והאי מימרא תמוה ביותר, הא 
קיי"ל דאין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. ולך נא ראה למ"ש הטור )יורה דעה הלכות צדקה סו"ס רנא(, ושכתבת 
שיש אומרים שיכולין לשנות אפי' מת"ת לצורך ל' פשיטים להגמון בכל שנה לפי שהוא הצלת נפשות שאם 
לא יתפשרו עמו יש כמה עניים שאין להם ליתן ויכום ויפשיטום ערומים, הדין עמהן, כיון שיש בו הצלת 
נפשות הוא קודם. וכ"פ שם בשו"ע )סעיף יד(. הא קמן דפיקוח נפש גדול מלימוד תורה. ואיברא דכבר הקשה 
בפרישה )אות יג( משם מהרש"ל )בהגהותיו לטור כאן( ע"ד הטור, תימה, הלא מסקינן במגילה )דף טז ע"ב( דגדול 
תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ותירץ, דהתם מיירי שיש אחרים שיכולים להציל הנפשות, ולכן אף על פי 
שהוא מצוה גדולה מי שמקדים להציל נפשות, מ"מ תלמוד תורה קודם הואיל שיש אחרים שיכולין להציל 
הנפשות וכו'. עכ"ד. והוסיף עליו בשו"ת לב חיים )ח"ב סימן קמח(, דבעובדא דמרדכי היתה אסתר, והיה יכול 
מרדכי לסמוך עליה שתעסוק בהצלת נפשות ]ואולם בתשובה מבנו הגאון רבי יוסף פלאג'י שהובאה בשו"ת 
חיים ביד )סימן קכו( תמה ע"ד אביו, דלא יכל מרדכי לסמוך על אסתר, בזה שכן כל נס ההצלה נעשה על ידו, 

ושוב אין לומר שמטע"ז פרשו ממנו סנהדרין. ע"ש דבריו[. 

העוסק  הוא  דגדול  אלא  קאמר  לא  דהתם  לתרץ,  וכתב  זה,  על  שעמד  ו(  אות  )שם  לב"ח  חזיתי  בקודש  וכן 
בתורה להחשיבו ולהקדימו יותר ממי שעוסק בהצלת נפשות, דאינו חשוב כמו העוסק בתלמוד תורה, אבל 
להוציא ממון להצלת נפשות, פשיטא הוא דקודם להוצאה לתלמוד תורה, דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח 
נפש, דוחי בהם ולא שימות בהם )יומא דף פה ע"ב(. ופשוט הוא. וכ"כ הט"ז )שם ס"ק ו(, דודאי אין לך דבר עומד 
בפני פיקוח נפש, אלא דהתם אומר דיותר יש זכות למי שזוכה לעסוק בתורה ולא בא לידו הצלת נפשות, 
ממי שבא לידו הצלת נפשות ועל ידי כך צריך לבטל תלמוד תורה ולעסוק בהצלת נפש. ויליף לה ממרדכי 
בלשן, שתחילה שלא בא לידו עסק של הצלת נפשות היה חשוב בעיני חכמים, יותר ממה שאחר כך בא 
לידו המצוה של הצלת נפשות והוצרך לבטל תורה, כדאי' שם שלא מנאו אותו חכמים כמו תחלה. עכ"ד. 
ושני נביאים מתנבאים בסגנון אחד בשפה אחת ודברים אחדים. ובספר מראות הצובאות לרבי משה זאב 
גפ"ת( כתב, שדברי הט"ז מוכרחים, דאל"כ יקשה על מרדכי  יז ליקוטים מחידושי  )אבן העזר סימן  זצ"ל  מרגליות 
גופיה, האיך ביטל ת"ת בשביל הצלת נפשות, הא ת"ת עדיף טפי, א"ו דלענין החיוב הצלת נפשות קודם. 
וכיוצא בזה כתב בשו"ת לב חיים )ח"ב סימן קמח( דפיקוח נפש דוחה תלמוד תורה, אך לימוד תורה היא מצוה 
יותר חשובה ומכובדת מהצלת נפשות, ולכן תלמיד חכם קורא ראשון, וכנגד זה אמרו ת"ת כנגד כולם. ושנה 
דבריו בספר צדקה חיים )דרוש כב דף עא ע"ב(, וע"ע במ"ש בגנזי חיים )מערכת ת' אות לג(. וכיוצא בזה כתב בכתב 
סופר ז"ל עה"ת בפרשת קרח )דף ריב ע"ב( שמביא בשם אביו החתם סופר ז"ל שהיה רגיל לפרש דברי הגמ' 
במגילה שלא תיקשי דלמה פירשו ממנו מקצת סנהדרין הא הוצרך לבטל מד"ת כדי להציל כלל ישראל 
בכזאת, דודאי למי שנסתייע הצלת נפשות צריך להניח דברי תורה, מ"מ מלמעלה בוררים מי שאין תורתו 
חשובה כ"כ שהוא יבטל מתלמודו, וראו הסנהדרין כי ע"כ תורתו אינה חשובה כמו היושבים לאחריו, ולכן 

פירשו ממנו מקצת ועשו אותו חמישי לסנהדרין. עכ"ד.

ואולם בשו"ת חיים ביד )סימן קכו( העיר ע"ד הב"ח והט"ז וחילוקם, דלפי דבריהם דזכות לימוד תורה גדולה 
אותו  ומחשבין  מכבדין  אינן  ג"כ  ת"ח  שהוא  הגם  נפשות  בהצלת  דהעוסק  כיון  חורבא,  מיניה  נפיק  יותר 
להקדימו כמו העוסק בתורה, יש חששא שמושכין ידיהם ומתעצלין על הצלת נפשות, ומניחין מצוה הצלת 
נפשות, והרי קי"ל פיקוח נפש דוחה את השבת כמ"ש הרמב"ם )בפ"ב מהל' שבת ה"א(, ועוד שנעשית על ידי 
גדולי הדור )שם הלכה ג(, וכ"כ הטור )או"ח סימן שכח(. נמצאנו למדים שהעוסקים בהצלת נפשות עצמם צריכים 
שיהיו גדולי ישראל וחכמים, וכיון שעל הגדולים מוטלת מצוה זו של הצלת נפשות מי הוא הקודם להם ולומר 
יותר ממי שעוסק בהצלת נפשות כיון שהן הם הגדולים, והגם  דגדול העוסק בתורה להחשיבו ולהקדימו 
שימצא עוסקים בתורה גדולים כמותם שאינן עוסקים בהצלת נפשות, אפי"ה אין ראוי לכבדם ולהחשיבם 

בהספד  תמרורים  מספד  בספר  זלמן  שלמה 
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ע  )סימן  טל  האגלי  בעל  מסוכטשוב  הגאון  על 

יותר טוב  וז"ל, לא היה לריב"ל דבר  לג(  עמוד 

לפי  ראתן,  בבעלי  דאכריך  עליו  שאמרו  ממה 

מן הטוב עד  בירר הרע  בזה שריב"ל  שהראה 

התערבות  שום  בלי  לגמרי  נקי  הטוב  שנשאר 

רע, וכל שלא נמצא בו שום מציאות הרע א"א 

להרע לידבק בו, ועל כן ריב"ל שהיה נקי מכל 

רע היה יכול למיכרך בבעלי ראתן והיה בטוח 

שלא  רחב"פ  כן  לא  הרעה,  בו  תדבק  שלא 

הגיע למדרגה זו, כי ודאי נמצא בו מעט מזעיר 

תערובת, לא היה רשאי להכניס עצמו בסכנה 

פן תדבקהו זבובי בעלי ראתן. עכ"ד. וכן כתב 

בשו"ת להורות נתן )ח"ו בהקדמה(, דרבי יהושע 

העוסקים בתו' יותר, דיש חששא שמושכין ידיהם ומניחין הצלת נפשות ואיכא פיקוח נפשות ח"ו. עכ"ד. 
ושם צדיק עתק דברי הגאון הקדוש רבי חיים בן עטר בספרו ראשון לציון במגילה )שם( ובחידושיו על השו"ע 
)יו"ד סימן רנא סי"ד( שהקשה כן, והסיק, דמ"ש בגמרא גדול ת"ת יותר מהצלת נפשות היינו דוקא בכה"ג שעומד 

בפרץ לבל יבא הדבר לידי סכנת נפשות, אבל להציל מן הים ומן המפולת דקיימי נפשות להציל אין לך דבר 
שקול בפיקוח נפשות, ועדיף מת"ת. ולא מבעיא דרבים, אלא אפי' הצלת נפש יחיד עדיף מת"ת. יע"ש. וכן 
ביאר הרב פרי האדמה ז"ל )ח"ד הלכות ת"ת פ"א ה"א דף א ע"א( דאעיקרא קושיא ליתא, שהרי התם במרדכי ביטל 
ת"ת משום שמא יארע איזה דבר של הצלת נפשות, ובזה ודאי על הספק ת"ת קודם, אבל בנתונים לסכנה 
עתה ודאי הצלת נפשות קודם. עכ"ל. וכן כתב בספר פני מבין לרבי בכור יצחק נאבארו בסנהדרין )דף מט ע"א, 

דף עב ע"א בספר(. וע"ע בשו"ת שלמת חיים זוננפלד )עניינים שונים סימן קכג(.

יכול לקיים שניהן אז  )שם אות ה( שכתב עוד לתרץ, דהתם מיירי בענין שאין  ולא אכחד שראיתי לדרישה 
תלמוד תורה קודם, אבל הכא מיירי בענין שאף שיתנו ממנו להגמון מ"מ ישאר לסיפוק תלמוד תורה, אלא 
שלא יהיה כ"כ בריוח, ובענין זה אמר כיון שיש הצלת נפשות הוא קודם. עכ"ד. וכבר תמה הט"ז )שם( ע"ד, 
וכתב, דיותר תימה על בעל הדרישה שכתב בתירוץ קושיא זאת דאם הוא בענין שאין יכול לקיים שניהם אז 
תלמוד תורה קודם כו' וזה ודאי אינו. עכ"ד. וכן תמה ע"ד הגר"י פלאג'י בתשובה שהובאה בשו"ת חיים ביד 
)סימן קכו( ודחה דבריו. ע"ש. וע"ע במ"ש לתמוה הגאון רבי דוד פאלקון זצ"ל בספרו בני דוד )הלכות תלמוד תורה 

פ"א ה"א( על קושית מהרש"ל הנ"ל, ודון מיניה. ועיין בספר פרי האדמה להגאון רבי רפאל מיוחס זצ"ל על 

הרמב"ם )שם( מה שהעיר על הרב בני דוד. ואכמ"ל. 

ועת'ה תחזה דבשו"ת ציץ אליעזר )ח"ט סימן יז - קונ' רפואה בשבת פרק ז אות ד( כתב ביאור נפלא על דברי הדרישה, 
שבנידון הרא"ש המדובר לא על פקוח נפש ממש כי אם על הצלת נפשות מעינויים של מכות והפשטתם 
ערומים, דברים שיכולים לסבב סבל נפשי וגופני וכדומה, אבל כשלפנינו מצטייר מצב של פיקו"נ ממש גם 
הפרישה יודה שבודאי יש להקדים הפיקו"נ על הת"ת, ובכך תתורץ תמיהת הט"ז. עכ"ד. ולדבריו אין גם אחד 
דסובר דבפיקוח נפש ודאי יהיה גדול תלמוד תורה. והעיקר כמ"ש דמ"ש גדול תלמוד תורה יותר מהצלת 
נפשות אין הכונה שיסכן עצמו עבור לימוד תורה וכאמור. גם הלום ראיתי אחרי רואי למ"ש הגאון רמ"מ 
כשר זצ"ל בספרו התקופה הגדולה )עמוד 38(, דמה שנכתב במגילה שמרדכי היה רצוי לרוב אחיו, והיינו לפי 
שפירשו ממנו מקצת סנהדרין דגדול ת"ת יותר מהצלת נפשות, מ"מ הפסוק במגילה שנכתבה ברוח הקודש 
השמיענו דההלכה לדורות אחר הרוב של הסנהדרין שלא פרש, לפי שיש לבטל תורה להצלת נפשות. עכ"ד. 

ודו"ק. 

בן לוי זכה למדרגה זו, שזיכך את גופו על ידי 

דבקות בבוראו עד שנהפך גופו לבחינת נשמה, 

ראתן  בעלי  עם  נפשו  כרך  לזה שהרי  והראיה 

ולהדבק  נפשו  לסכן  חשש  ולא  בתורה,  ועסק 

ה(,  יח,  )ויקרא  "וחי בהם"  ואף דכתיב  מחליים, 

כי באמת ליכא סכנת חולי על ידי חיבור בבעלי 

רבי  אבל  הגשמיים,  הגוף  לבעלי  אלא  ראתן 

משולל  היה  שגופו  עד  נזדכך  לוי  בן  יהושע 

כי כולו נהפך רוחני לבחינת  מכל טבע גשמי, 

נשמה, ולכן היה רשאי לכרוך עצמו עם בעלי 

כי גוף שהוא נשמה אינו  ראתן וללמוד תורה, 

עלול לקבל שום חולי גשמי. והוא הטעם שזכה 

ליכנס בגן עדן בגופו. ע"כ.



בייול תוןי סןבים בןת כןיחי קע

 גם בספר משנת רבי אהרן קוטלר )ח"א עמוד ריד( 
בזה  שיש  דהגם  דריב"ל,  מעשה  על  כתב   

חיוב של "ונשמרתם לנפשותיכם", אך ריב"ל 

ובמידת  כזו,  עליונה  חסידות  מדת  חידש 

יוזק  שלא  התורה  הגנת  על  סמך  הביטחון 

טענה  היתה  ומ"מ  היזקא,  שכיחא  דמאד  אף 

כל  את  שקיים  נקרא  שלא  ב"פ  ר"ח  על  זו 

הזו.  החסידות  דרגת  את  והיינו  כולה,  התורה 

והענין מבהיל ומפליא. עכ"ד. ומבואר מדבריו 

דדרגות אלו הם רק לקדושים אשר בארץ המה, 

הני אמוראי קדישי, ולא כל הרוצה ליטול את 

במסכת  הערות  בספר  וכ"כ  ויטול.  יבא  השם 

כתובות מהגרי"ש אליישיב זצ"ל )שם( דריב"ל 

ליכא  ולגביו  ובטהרה,  בקדושה  בתורה  עסק 

כ"כ  בזה  זהיר  אחד שלא  כלל, משא"כ  סכנה 

ודאי לכלל סכנה נכנס. וכ"כ הגר"מ שטרנבוך 

)שם(,  והנהגות  תשובות  בספרו  שליט"א 

ובשו"ת אדרת תפארת )ח"ה סימן מו(. גם בשו"ת 

ישב על  ד(   - ג  ד אות  )ח"ב חיו"ד סימן  יהודה  הרי 

ממעשי  ראיה  להביא  דאין  ומסיק  זו,  מדוכה 

דאשכחנא  מה  וכעין  אינשי,  לשאר  דריב"ל 

סכנה  במקום  עצמם  שהכניסו  תנאים  לכמה 

דוסא  בן  חנינא  כרבי  נס,  להם  שיעשה  וידעו 

גמזו  איש  ונחום  ע"א(  לג  דף  )ברכות  והערוד 

ע"א(,  כא  דף  )תענית  רעוע  בבית  שוהה  שהיה 

מקום  גביהם  הוה  לא  ולכן  ינזקו,  שלא  וידעו 

דאין  הפוסקים  ממ"ש  לדבר  וזכר  כלל.  סכנה 

ממ"ש  הפך  בש"ס  ימצא  המצא  אם  להקשות 

הראשונים  כי  בצוואתו,  החסיד  יהודה  רבנו 

נפיש זכותייהו, וכמ"ש מהרש"ק בשו"ת קנאת 

צמח  והגאון  ובדבר(,  ד"ה  ע"ד  לט  )דף  סופרים 

צדק בפסקי דינים )ח"א חיו"ד סימן קטז ד"ה הנה(, 

והרב חנא וחסדא )ח"ב דף רכה ע"ב ד"ה והנה שם( 

ועוד. עכת"ד.

ממעשה  שציין  דבמה  להעיר,  יש   ואולם 
על  עמד  כבר  והערוד,  דרחב"ד   

אגדות(,  בחידושי  )שם  בברכות  המהרש"א  זה 

סכנה,  למקום  עצמו  הכניס  היאך  והקשה 

ה"א(  )פ"ה  בברכות  הירושלמי  לדברי  ומייתי 

והכישו  חברבר  ובא  בתפלתו  רחב"ד  שהיה 

ערוד.  היינו  וחברבר  מתפילתו,  הפסיק  ולא 

כתב  )שם(  ברכות  יעקב  בעיון  אולם  עכ"ד. 

לתרץ, דשאני ר' חנינא בן דוסא שהיה מובטח 

בעצמו שתהיה הצלה על ידו, ולכן סיכן עצמו 

רבים  ולהציל  ונזק,  מסכנה  הצבור  להציל 

סכנה.  במקום  לעמוד  לו  היה  מותר  מסכנה 

עינים  בפתח  חיד"א  הרב  כתב  וכיו"ב  ע"ש. 

בברכות )שם(, דבצדיק גמור שיודע שלא חטא 

שיעמוד  חשש  לו  אין  אחרים  בגלגולים  גם 

להכניס  רחב"ד  חשש  לא  ולכן  סכנה,  במקום 

זה  וכעין  רגלו לחורו של עכנאי, ע"ש דבריו. 

אות  יב  סימן  חו"מ  )ח"ט  אומר  יביע  בשו"ת  כתב 

ומובטח  בעיניו  ברור  היה הדבר  ט( דלרחב"ד 

ספק  אפילו  כאן  ואין  ידו,  על  נס  שיעשה  לו 

כיו"ב שבטחו  וכן מצאנו אצל צדיקים  סכנה. 

וכ"כ  עכ"ד.  סכנה.  במקום  ועמדו  בזכותם 

)דף לו ע"ב(, וע"ע  בספר חשוקי חמד בבכורות 

סומכין  אין  ערך  א  )כרך  תלמודית  באנציקלופדיה 

חזינן  סכנה(.  במקום  ערך  ב  אות  תרפ  טור  הנס  על 

והנהגותיהם,  קדיש  רבנו  מהני  ללמוד  דאין 

לצורך  גם  לסכנה  עצמו  להכניס  לאדם  ואין 

לימוד תורה דרבים.

עקיבא  שרבי  שמצאנו  ממה  תשיבני  ואל   ה( 
ברבים  תורה  ומלמד  קהילות  מקהיל  היה   

והאריך  ע"ב(,  סא  )דף  בברכות  בגמרא  כמבואר 

ליבוביץ  להגרב"ב  שמואל  ברכת  בספר  בזה 

זצ"ל )חלק ד במכתב שבתחילת הספר(, שכן הייתה 

על  נפשו  למסור  והיה מחויב  אז שעת השמד 

)שם  אגדות  בחידושי  המהרש"א  וכמ"ש  זה, 

ד"ה משל(. מה גם דבסופו נהרג, ואדרבא איכא 

מכאן ראיה להיפך, דלא אמרינן דתורה אגוני 

נראה  וכן  דרבים.  תורה  בלימוד  אפילו  מגנא 

מבואר ממעשה דרבי חנינא בן תרדיון )ע"ז דף 

יח ע"א(, שסיכן עצמו ללמד תורה ברבים ובסוף 



קעאאהבת חיים

קיסמא  בן  יוסי  רבי  שהוכיחו  וכמו  נשרף לט, 

כן, שמסכן עצמו. ע"ש.  שלא היה לו לעשות 

וכ"כ הגאון רבי יוסף בן עיש זצ"ל בספרו בן 

אברהם על הרמב"ם )הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ב 

בן  לר"ח  קיסמא  בן  ר"י  דמדקאמר  ואני(,  ד"ה 

משמע  מזה  בתורה,  עוסק  אתה  מדוע  תרדיון 

ברצון  שלא  היה  בתורה  עוסק  שהיה  דמה 

דברים  לך  אומר  אני  קאמר,  זה  ועל  חכמים, 

של טעם ואתה אומר מן השמים ירחמו. עכ"ד. 

ועיין במ"ש בזה הגאון רבי ישראל חיים יוסף 

יסודי  )הלכות  יוסף  שם  בספרו  זצ"ל  אליקים 

לסכן  לאדם  שאין  קמן  הא  ה"ב(.  פ"ה  התורה 

עצמו בשביל ביטול תורה דרבים, ול"א דתורה 

אגוני מגנא היכא דשכיח היזקא. ואפילו בשעת 

ללא  המצוה  אותה  לעשות  יכול  אם  השמד, 

הטענה  וזאת  עדיף,  ודאי  סכנה  עצמו  שיכניס 

שטען לו רבי יוסי בן קיסמא. צא ולמד ממ"ש 

הגר"ש קלוגר בספרו עבודת עבודה לע"ז )שם 

דף לח ע"א מדפי הספר(, ובשו"ת האלף לך שלמה 

)חיו"ד סימן שכא(, שלאחר שהוכיחו רבי יוסי בן 

מאבד  של  דין  לו  שיש  רחב"ת  חשש  קיסמא 

עצמו לדעת, ולכן שאלו מה אני לחיי העוה"ב. 

ע"ש דבריו. וכיוצ"ב כתב בשו"ת יהודה יעלה 

אסאד )חיו"ד סימן שנה(. ע"ש מ. ועיין במ"ש הרב 

ואולם  בזה.  ה"א(  פ"ה  התורה  יסודי  )בהל'  כס"מ 

 לט.  ובעניין זה, יש להביא מה שכתב הר"ן בנדרים )דף סה ע"א ד"ה תניא וד"ה היכא( ובב"י )יו"ד סימן רכח סעיף 
כ(, בדין המודר הנאה מחבירו שאין מתירין לו אלא בפניו, דנחלקו הראשונים אם יש להביא ראיה מצדקיה 
המלך שהיה צדיק גמור ומהסנהדרין שהיו אז שהתירו לו נדרו שלא בפני נבוכדנצאר, דכיון שהיה צדקיה 
עליו  צווח  שהכתוב  ומה  כדין.  עבדו  שלא  שא"א  דשרי  ש"מ  לו  ומדהתירו  כדיעבד,  הו"ל  ביותר  מצטער 
והענישו )דברי הימים ב, לו, יג(, היה בשביל חילול השם, דאחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם )אבות ד, ד(, אבל 
הראב"ד ושאר הראשונים פליגי בזה, וכתבו פוק חזי מה עלתה בו ובסנהדרין שנענשו כ"כ. הלכך אין להביא 
ראיה משם. עכ"ד. נמצא שלדעת הראב"ד וסייעת מרחמוהי ס"ל דכיון שקיבל עונש על מעשיו ע"כ שהיתה 
)מאמר שלש שבועות אות  ויואל משה להגה"ק מסאטמר  ועיין בספר  ואין למדין מזה כלל.  בזה טעות גדולה, 
נג עמוד סז( שתלה בזה את מחלוקת הראב"ד והרמב"ם )בהלכות מלכים פ"א ה"ג( אם אפשר להביא ראיה מבר 

כוכבא מאחר שמת בסופו. וע"ע במה שכתב שם לעיל מיניה )אות ל עמוד מב(. ודו"ק. וגם למ"ד דאפשר להביא 
ראיה מכאלה מעשים, הלא שוברו בצדיו דר"י בן קיסמא חלק עליו וכמ"ש. ולו יהא אלא מחלוקת בדיני 

נפשות, הא אזלינן לחומרא, דחמירא סכנתא. 

 מ.  ויש לעיין דלפי דבריהם משמע שרחב"ת חזר בו וחשש לדברי רבי יוסי בן קיסמא, ובגמרא מבואר 
שהיה ממשיך ללמד ולהקהיל קהילות ברבים, ע"ש. וי"ל.

אוצר  הוצאת  תתקנה  )סימן  חסידים  בספר  מצאתי 

הפוסקים בשינויי נוסחאות וכת"י אות ג(, שגם במעשה 

זו שעת השמד, ולפי זה אכתי  דרחב"ת היתה 

יש לעיין במה נחלק עליו רבי יוסי בן קיסמא 

שהוכיחו.

 ולך נא ראה למ"ש בספר טהרת המים )מערכת 
ועוד  חנינא  ורבי  עקיבא  דרבי  נח(,  אות  ק   

הני שמסרו נפשם על קדושת השם ס"ל דטוב 

בעיני ה' דהאדם ימסור נפשו לקדש שמו ק"ו 

ודלא  ע"ב(,  נג  )דף  בפסחים  וכמ"ש  מצפרדעים 

שם  עמד  בשכבר  זה  דכל  ודע  דניאל.  כסברת 

בשעת גזירה או שאנסוהו לעבור על דת, אבל 

שיאנסוהו  סכנה  למקום  בעצמו  הוא  לילך 

בנפשו,  מתחייב  הוא  ודאי  זה  השם  לקדש 

ושמע  אלך  "איך  שאמר  משמואל  וראיה 

)שמואל א, טז, ב( על אף שהיתה  שאול והרגני" 

חשש  דאיכא  דבמקום  ה',  בציווי  הליכתו 

סכנה אין סומכין על הנס. ויש חבילות ראיות 

דוד  לרבי  מצאתי  וכן  מוכרח.  הוא  זה  דדבר 

מלידא בספרו עיר מקלט בפרשת אמור בפסוק 

"ונקדשתי בתוך בני ישראל" )ויקרא כב לב, מצוה 

לידי  כן, דאין לאדם להביא עצמו  רצז( שכתב 

כתבה  לא  הטעם  ומזה  השם,  קידוש  מצות 

ע"ש  כשדים,  באור  דאברהם  מעשה  התורה 
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עוד דבריו. ומכאן תוכחת מגולה למה שכתב 

בספר חובות הלבבות )שער אהבת ה' פרק ו( דמי 

שהגיע אל המדרגה של יראת השם האמיתית 

לא יפחד ולא יירא זולת הבורא, וכמו שסיפר 

שמצאו  מהיראים  אחד  על  החסידים  מן  אחד 

ירא מן  ישן באחד המדברות, ואמר לו האינך 

אני  לו,  אמר  הזה,  במקום  ישן  שאתה  האריה 

ואתה  ע"כ.  זולתו.  ירא  שיראני  מאלקים  בוש 

בזה,  למרייהו  ניחא  לא  האמור,  דלפי  תחזה 

במקום  ילך  לא  עצמו  דהוא  הוא  ה'  דחפץ 

סכנה, דאין סומכין על הנס, וכההיא דשמואל. 

המים  טהרת  בספר  עוד  דבריו  ושנה  עכת"ד. 

)מערכת הנ' אות נד ומערכת הס' אות נה(, דאין ללכת 

כי  שמים,  שם  לקדש  אפילו  סכנה  למקום 

חמד  בשדי  ועיין  עכ"ד.  ה'.  חפץ  באלה  לא 

וי"ל.  יח(.  אות  הא'  מערכת  א  )כרך  השדה  בפאת 

י(  אות  הנס  על  )ערך לסמוך  בדי משה  וע"ע בספר 

בעידן  קלג,  עמוד  )ח"ה  חיים  השפע  מדברי  מ"ש 

בספר  וע"ע  ואכמ"ל.  מקץ(.  פרשת  דרעוין  רעווא 

חסידים )מרגליות סימן תקכח( מעשה בחסיד, ואין 

וכן  וכאמור.  אדם.  לכל  זה  ממעשה  ללמוד 

מבואר בספר החינוך )מצוה רצו ד"ה ומה שמצינו(. 

ע"ש. ודו"ק.

 ו( ולא אכחד דרבים וכן שלמים ביארו דמעשה 
דרחב"ת היה זה לצורך תלמוד תורה דרבים,   

ושאני ת"ת דרבים דצריך למסור הנפש עליו. 

וכ"כ לתרץ בפרי חדש על הרמב"ם )הלכות יסודי 

התורה פ"ה ה"ג ד"ה מ"ש הר"ן( קושית הכס"מ )שם(, 

היאך מסר רחב"ת עצמו למיתה, דלק"מ דת"ת 

דרבים שאני. וע"ע בספר חוזה דוד לגאון רבי 

דוד חזן זצ"ל )מזמור פו דף קמח ע"ב( מה שפלפל 

בזה. וכ"כ בספר שם יוסף )פ"ה ה"ב ד"ה עוד קשה(. 

סמך  בהערה(  ז  סימן  יו"ד  )ח"ג  פז  עטרת  ובשו"ת 

סמיכה בכל כוחו על דבריהם להלכה ולמעשה, 

דבמקום ביטול תורה דרבים יש להכניס עצמו 

לסכנה. ע"ש דבריו. ולא כן אנכי עימדי, דכבר 

במעשיהם,  שנאמרו  הרבים  הביאורים  רבו 

עיין בשיירי כנה"ג )יו"ד סימן קנז בהגהות ב"י אות 

עד  )דף  סנהדרין  עמ"ס  וחיי  חמרא  ובספרו  ו(, 

ע"ב דף קו ע"ד ד"ה ומה(, ובמנחת חינוך )מצוה רצז 

אות יב(, ולהגר"ח פלאג'י בספר חיים ומלך על 

הרמב"ם )הלכות יסודי התורה פ"ה ה"א(, ושם דחה 

גם  ע"ש.  דרבים.  ת"ת  משום  דהוא  התירוץ 

הגאון רבי יוסף בן עיש זצ"ל בספרו בן אברהם 

ד"ה  ה"ב  פ"ה  התורה  יסודי  )הלכות  הרמב"ם  על 

ואחמ"ר( דחה דברי הפרי חדש בראיות חזקות. 

ע"ש. וע"ע בספר בית אב לרבי יצחק ענתבי על 

הרמב"ם )בהלכות יסודי התורה פ"ה ה"ב(. ובשו"ת 

על  ישב  נמי  שיטת(  והנה  ד"ה  א  )סימן  גדול  אור 

מדוכה זו, וביאר בזה באופן אחר. ע"ש. ומכל 

כלומר לא  להו  רבוותא מוכח דלא שמיע  הני 

ס"ל דשאני ת"ת דרבים דיש למסור על זה את 

הנפש. ובלאו הכי כבר הבאנו לעיל דאין ללמוד 

מהני רבנן קדישי שהכניסו עצמם בסכנה. ולו 

יהיה הדבר שנוי במחלוקת, הא קיימא לן דגם 

דספק נפשות להחמיר, ועל האדם להיזהר מאד 

בזה, שכן אפילו שבת נדחית מפני ספק נפשות 

)עיין יומא דף פג ע"א ועוד(.

מהרי"ל  בשו"ת  רואי  אחרי  ראיתי  הלום   גם 
שהיתה  מגיפה  אודות  שנשאל  מא(,  )סימן   

לברוח  שיש  ופסק  מהעיר,  יברחו  אם  בעיר, 

דן  ב(  )אות  שם  התשובה  ובהמשך  מהעיר. 

גוונא  בכהאי  המלמד  לשכר  תשלום  אודות 

שבורחים כל התלמידים, וכתב, דעל אבי הנער 

ש'ר  זכר  ולא  ע"כ.  ולהצילו.  להבריחו  מוטל 

ואדרבא  אגנא,  אגוני  דתורה  בזה  לומר  דיש 

המקום  מן  להסתלק  והמחויבות  העניין  חיזק 

אני  אך  וז"ל,  כתב  התשובה  שבסוף  ]ואע"ג 

לסניף  אפילו  בכלל  עלי  תסמוך  שלא  מזהירך 

בעלמא וכו'. עכ"ל. אנן שפיר סמכינן על דברי 

פו(  )סי'  פאדווה  מהר"ם  בשו"ת  גם  קודשו[. 

בשעת  ווינציה  מעיר  שברח  תלמיד  בענין  דן 

הנגף אם חייב לשלם למלמד בעד ימי הביטול. 

יקרא  ומסיק דפטור, דזה שברח מאימת הנגף 
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ב"ק  שלמה  של  בים  וע"ע  ע"כ.  בודאי.  אונס 

)פ"ו סי' כו( מה שדן בזה. ואכמ"ל.

שתמך  )שם(  חכמה  משך  להרב  וראיתי   ז( 
יתדותיו ממה שהמלאך בא בטענה ליהושע   

שביטל תורה בעת המלחמה )עירובין דף סג ע"ב, 

ומגילה דף ג סוע"א, וסנהדרין דף מד ע"ב, ועוד(, ומוכח 

דרבים.  תורה  לבטל  אין  סכנה  בשעת  דגם 

זה  היה  דלא  לומר  יש  המחי"ר  ואחר  עכ"ד. 

בשעת סכנה ממש, אלא כשהופנה ויכל ללמוד 

וכן מבואר להדיא בתוספות שם  הלך ללמוד. 

ד"ה  ע"ב  סג  )דף  בעירובין  הרא"ש  ובתוספות 

מיד(, דהאי דקאמר מיד לאו לאלתר היה, אלא 

ובתר  הלכה,  של  בעומקה  ולן  הלך  כשהופנה 

עובדא דמלאך היה הרבה. ע"כ.

דרב  יהושע  דשאני  ולומר,  לדחות  יש   עוד 
היתה  ועיקר הטענה  חיליה,  ורב  גובריה   

עליו, תדע, דהא אמרו בגמרא )שם( מיד "וילן 

מלמד  העמק"  בתוך  ההוא  בלילה  יהושע 

הוא  שרק  ומשמע  הלכה,  של  בעומקה  שלן 

קהילות  הקהיל  ולא  הלכה  של  בעומקה  לן 

נתפס,  דרבים  תורה  ביטול  משום  ואי  ברבים, 

היה לו ללמד לאחרים. וע"ע במ"ש בזה בספר 

מלמד(.  ד"ה  ע"א  סג  )דף  בעירובין  חיים  תורת 

ודו"ק.

בספרו  בחיי  רבנו  מ"ש  ע"פ  לומר  יש   א"נ 
אמר  וז"ל,  ב(  סימן  תורה  )ערך  הקמח  כד   

על  כלומר  באתי",  "עתה  ליהושע  המלאך 

 מא.  והגם שהבאנו שיש להיזהר גם כן במקומות שזורקים קטיושות ושכיח סכנתא, שאין להיות שם, 
אכתי אין זה זמן מלחמה. ובייחוד, דאיכא הכא עוד תירוצים וביאורים שונים. 

 מב.  ודברים מבהילים מצאתי ברד"ק )יהושע פרק ה פסוק יד( וז"ל, ויש בו דרש כי בא להפחידם על ביטול 
תורה, ועל שבטלו היום שעבר תמיד של בין הערבים אמר לו יהושע על איזה מהם באת? אמר לו עתה באתי 
וזה הדרש  כלו' על בטול תורה שאתם בטלים עתה מיד וילן יהושע בתוך העמק שלן בעומקה של הלכה. 
רחוק כי אין שעת המלחמה שעת ת"ת. ועוד כי פסוק "וילן יהושע" )יהושע ח, ט(, הוא רחוק מזה הפרשה כי 
הוא במלחמת העי, ועוד כי כותב הדרש הזה טעה בפסוק וילן כי ב' פסוקים הם "וילן יהושע" סופו "בתוך 
שטעה  שכתב  ובמה  עכ"ל.  יג(.  ח,  )יהושע  העמק"  בתוך  ההוא  בלילה  יהושע  "וילן  האחר  והפסוק  העם", 

בטול תורה על מה שבטלתם עתה באתי, מיד 

"וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק", בתוך 

עומקה של הלכה, ומתוך התורה שהיו עוסקים 

בה היו מתגברים ומצליחין כנגד האויבים. ומן 

כשאר  ישראל  של  ניצחונם  היה  שלא  הידוע 

והטבע  המקרה  ע"פ  המתנהגים  האומות 

הזכות  ע"פ  היה  ניצחונם  כל  אבל  הגמור, 

דשעת מלחמה שאני  לנו  הרי  עכ"ל.  והעונש. 

בשו"ת  וע"ע  הסכנות מא.  עניני  שאר  מכלל 

ולפענ"ד( מב.  ד"ה  קפט  סימן  )ח"ט  הלכות  משנה 

שו"ר בשו"ת תשובות והנהגות )כרך ה סימן שצט( 

טעמי  מכמה  חכמה  המשך  דברי  דחה  שגם 

תריצי שהזכרנו. ע"ש דבריו ודו"ק.

 ח( כל קבל דנא, ראיתי להגר"י ענגיל בשו"ת בן 
מעשה  ע"פ  שכתב  יא(  סימן  )ח"ב  פורת   

דריב"ל, להתיר נתיצת תנור לצורך הרחבת בית 

המדרש, הגם שהיא סכנה, וכמו שהזהיר בספר 

חסידים )סימן מט( דאיכא סכנה גדולה בנתיצת 

התנור, דלצורך מצות ת"ת שאני ושומר מצוה 

דוד  יוסף  רבי  הגאון  וכ"כ  ע"כ.  רע.  ידע  לא 

משלוניקי בספרו בית דוד )יו"ד סימן נו דף כז ע"ב( 

בית  בניית  לצורך  וכירים  תנור  ליתוץ  להתיר 

להגאון  יצחק  יד  בשו"ת  גם  לרבים.  המדרש 

רבי אברהם יצחק גליק )ח"ג סימן קט( התיר בזה. 

סימן  ח"ב  )יו"ד  דעניא  אפרקסתא  בשו"ת  וע"ע 

קמח ד"ה ועוד(, ובשו"ת צמח יהודה לגאון רבי 

יהודה זרחיה )ח"ג סימן סה(. ומעתה לפי דבריהם 

יד הדוחה נטויה לומר דכל שכן לצורך לימוד 

תורה גופא דאין לחוש לסכנה. והנה יש לומר 
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דמלבד מה שכתבו שם המתירים טעמים נוספים 

אלא  זה  טעם  על  סמכו  ולא  להתיר  נוספים 

קדשם,  בדברי  שם  כמבואר  דמילתא  לרווחא 

סגולית  סכנה  הוי  ענינא  דהאי  לומר,  יש  עוד 

כמבואר  וודאית,  מסכנה  טפי  וקיל  לא,  ותו 

אות  ה  סימן  )חאה"ע  מלובלין  חסד  תורת  בשו"ת 

ה וסימן לט(, ובשו"ת אמרי אש )סימן ס(, ובשו"ת 

יביע אומר  )ח"ג סימן סה(, ובשו"ת  יהודה  צמח 

)ח"א חיו"ד סימן ט אות ח, וח"ב אבה"ע סימן ז אות יג, 

ובח"ד חאה"ע סימן ז אות י(, וראה מה שכתבנו בזה 

בס"ד בשו"ת אך טוב לישראל )ח"ג סימן כד אות 

התנור  דנתיצת  דינא  האי  על  גם שאף  מה  ח(. 

לצורך בניית בית מדרש רבו הפוסקים שאסרו, 

וכמ"ש בשו"ת הרי יהודה )ח"ב יו"ד סימן ד אות ב(, 

שמהר"א גאטיניו בתשובה בשו"ת צרור הכסף 

דוד,  בית  הרב  ע"ד  לחלוק  כתב  ו(  סימן  )יו"ד 

נלב"ע  ובסוף  מילתא  ביה  איתרע  דאף  וסיים, 

בשו"ת  חיד"א  הרב  וכ"כ  ע"כ.  זימניה.  בלא 

יוסף אומץ )סימן לז ד"ה והנה( שנפטר בעל הבית 

זכור  בשו"ת  בזה  להחמיר  כתב  וכן  ההוא. 

קפט(,  אות  ס  מערכת  יו"ד  )ח"ג  אלקלעי  לאברהם 

כתב  וכן  לסכנתא.  פירוקא  למיעבד  לן  דלית 

בשלחן גבוה למהר"י מולכו )סימן קטז ס"ק יט(. 

וע"ע בשו"ת תעלומות לב )ח"א יו"ד סימן יט ד"ה 

מה(.  אות  קטז  סימן  )יו"ד  תשובה  ובדרכי  ובעיקר(, 

צוואת  על  וכן העיד הגאון מהרש"ם בהגהות 

שניתץ  באחד  זר  ולא  ראו  שעיניו  החסיד  ר"י 

ביהמ"ד,  הרחבת  לצורך  התנור  ממקום  קצת 

ע"כ.  ומת.  פתאום  נחלש  הבניין  גמר  ובעת 

ועיין בשו"ת מעשה אברהם אשכנזי )אה"ע סימן 

סימן  )יו"ד  חי  כל  נשמת  ובשו"ת  ע"א(  קסח  דף  י 

גרינואלד  יהודה  זכרון  ובשו"ת  ע"א(  מג  דף  מב 

)ח"ב סימן קנט(. ונוסף גם הוא מ"ש בשו"ת צבי 

בדרש הפסוק כי ב' פסוקים הם, כבר עמדו על זה התוספות במגילה )דף ג ע"א ד"ה וילן( וכתבו, שדרך הש"ס 
הוא לקצר הפסוקים ולערבם יחד. ע"כ. גם בחידושי הריטב"א במגילה )שם ד"ה א"ל(, עמד ע"ז ותירץ. ע"ש. 
ובבקיאות האמוראים בפסוקי התנ"ך עיין במ"ש בתוספות מסכת בבא בתרא )דף קיג ע"א ד"ה תרוויהו(, ובספר 
תפארת ישראל למהר"ל מפראג )פרק לה ד"ה ובמסכת ב"ק(, ובערוך לנר )בסיום למסכת נדה(, ובספר דף על הדף 

בב"ק )דף נה ע"א ד"ה שאל( קבץ כעמיר גרנה פירושים שונים בזה. ואכמ"ל ע"ש. 

זצ"ל  שפירא  הירש  צבי  רבי  להגאון  תפארת 

)סימן ו( בענין קציצת אילן מאכל, שהוא סכנה 

גם למורה הוראה. ודון מיניה.

ידעת  דהלא  אעיר'ה,  אבא  אורחא  ואגב   ט( 
הפוסקים  יצאו  שכבר  מה  שמעת  לא  אם   

רע"  דבר  ידע  לא  מצוה  "שומר  בגדר  לדון 

)קהלת ח, ה( ]ועיין בפירוש האבן עזרא על האי 

קרא. וי"ל.[, ובאמת מצינו בזה מחלוקת לענין 

לו  )סימן  מהרלב"ח  דבשו"ת  ביבמה,  קטלנית 

מטעם  מתירה  ראם(  קרן  הוצ'  צג  עמוד  והשתא  ד"ה 

שומר מצוה. וכמו שהביא בשמו בשו"ת חכם 

צבי )סימן א(. והרב חכ"צ חלק עליו, וכתב דאין 

להתיר משום שומר מצוה, דיש לומר דשכיחא 

מצוה  בשלוחי  גם  אמרינן  ובכה"ג  היזקא, 

דניזוקין וכדאיתא בקידושין )דף לט ע"ב( ובחולין 

)דף קמב ע"א(. וע"ע בחת"ס )אבה"ע סימן כד(. ומזה 

למד בשו"ת שם אריה )יו"ד סימן כז( לכל חשש 

סכנה, ומוסיף דהגם שבקטלנית רבים המקילים 

)סימן  בזה, וכמו שהביא בשו"ת תרומת הדשן 

ריא(, ובפרט לפי מ"ש הרמב"ם דהוא רק על צד 

)הלכות איסו"ב  הניחוש והפחד כמבואר בכס"מ 

פכ"א הלכה לא( ובחלקת מחוקק )אהע"ז סימן ט ס"ק 

א( שהעתיק תשובת הרמב"ם בזה, מ"מ נראה 

להביא ראיה דיבמה קטלנית אסורה ואין להקל 

משום מצוה וכו'. ע"ש דבריו. גם בשו"ת שואל 

ומשיב )קמא ח"א סימן רנד(, כתב דגם הרלב"ח לא 

התיר במקום דשכיח היזקא, והראיה דאם הגיע 

אליו עקרב פוסק באמצע התפילה )ברכות דף לג 

היזקא  שכיחא  הוה  דלא  קטלנית  ושאני  ע"א(, 

וכאמור. וע"ע בשו"ת דובב מישרים )ח"א רס"י 

עד(. ודון מיניה.
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בברכות  בגמרא  להדיא  מוכח  דהכי   ואיברא 
במתניתין  דאיתא  אהא  ע"א(  לג  )דף   

דאפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, אר"ש 

ופרש"י,  נחש אבל עקרב פוסק.  לא שנו אלא 

מהנחש.  יותר  לעקוץ  מוכן  שהעקרב  לפי 

לא  היזקא  דשכיחא  דבמקום  ומבואר  ע"כ. 

וכן  רע.  ידע  לא  מצוה  שומר  על  סומכים 

בברכות  המשניות  בפירוש  ברמב"ם  מבואר 

)פ"ה מ"א(, דדין זה הוא בנחש בלבד לפי שאינו 

לישוך  שדרכו  מה  אבל  המקרים,  ברוב  נושך 

כשיראם  מפסיק  והאפעה  העקרב  כגון  תמיד 

ועי'  נפשות.  סכנת  שהיא  מפני  כנגדו,  באים 

)שם(,  ברטנורא  הרב  ובפירוש  שם  בנימוק"י 

ובטור )או"ח סימן קד ס"ג(. ואפילו הכי עיין בב"י 

בברכות  יונה  רבנו  בשם  שהביא  ס"ג(  קד  )סימן 

)דף כא ע"א ד"ה אפילו( שביאר דלא יפסיק היינו 

בשו"ע  נפסק  וכן  שרי.  לברוח  אבל  בדיבור, 

בדברי הרמ"א )שם(. וכ"כ בתוי"ט. וע"ע בדברי 

והיינו  ה"ט(.  פ"ו  תפילה  הלכות  הרמב"ם 

נפשות שיוכל לברוח אפילו  דמחמרינן בספק 

בזה  פקפק  א(,  ס"ק  )שם  והגם שהט"ז  מהנחש. 

הפסק,  הוה  לא  דהליכה  למ"ד  דוקא  דהיינו 

על  עשיר  הון  בפירוש  עוד  ועיין  דבריו,  ע"ש 

ס"ק  )שם  ברורה  במשנה  עיין  )שם(,  המשניות 

דמסיק  יפסיק(  לא  ד"ה  )שם  הלכה  ובביאור  י( 

דבמקום  חזינן  ומ"מ  להפסיק.  שרי  דבהליכה 

דשכיחא היזקא בודאי שאין לסמוך אהא שומר 

מצוה. וע"ע בשו"ת שואל ומשיב )קמא ח"א סימן 

ובשו"ת  ל"ש(,  ד"ה  )שם  בברכות  וברש"ש  רנד(, 

חזון עובדיה למרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל 

)פסח סימן טו עמוד רכד(.

בספרו  גטיניו  למהרח"א  חזיתי  בקודש   וכן 
צרור הכסף )סימן ו( שהביא ב' ראיות דל"א   

סכנה.  דאיכא  היכא  רע  ידע  לא  מצוה  שומר 

על  ע"ב(  קט  )דף  בפסחים  בגמרא  ממ"ש  חדא, 

מאי דתני במשנה ולא יפחות מד' כוסות, ופריך 

בגמרא היכי קיימי רבנן ומתקני מילתא דאתי 

שימורים  ליל  ומתרץ,  זוגות,  סכנת  לידי  ביה 

הוא, ורבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה, 

ורבינא אמר כל כוס וכוס בפני עצמו. וכתב הרב 

שם, פליאה דעת היא זו מאי מקשו בה, דכיון 

דהוי דבר מצוה מה יעשה לו מלאך הזוגות, וגם 

המתרצים לא שמו ליבם ואין גם אחד שיאמר 

זה  ועל  כתיב,  רע  דבר  ידע  לא  מצוה  דשומר 

הנלמד מדבריהם  זוגות,  הם  כי  הגם  ד'  תיקנו 

חיישינן  סכנה  איכא  אי  מצוה  במקום  דאף 

לה. וכן יש להביא ראיה ממ"ש חז"ל ביבמות 

ויומא דשותא לא מהלינן  יוצא דעיבא  הילכך 

פתאים  שומר  רבים  ביה  דדשו  ועכשיו  ביה 

וגם בלא סברת  ה', וקשה תיפו"ל דהוי מצוה 

דדשו ביה רבים, אם לא ודאי הוא הדבר שיש 

לחוש לסכנה אף במקום מצוה. ע"כ. וע"ש עוד 

דבריו. ואכמ"ל. והגם שיש להשיב על ראיותיו 

וכמ"ש מהר"ח פאלאג'י בשו"ת נשמת כל חי 

)יו"ד סימן מב(, מ"מ מסיק שבכל דבר של סכנה 

אין להקל אפילו בדבר מצוה.

בפסחים  דאיתא  אהאי  לומר  יש  בזה   וכיוצא 
)דף ח ע"ב(, בעו מיניה מרב, הני בני בי   

וחשוכא  דדיירי בבאגא מהו למיתי קדמא  רב 

לבי רב, אמר להו, ניתו, עלי ועל צוארי. ע"כ. 

הגרים  לרבם  הצריכים  תלמידים  ופרש"י, 

בכפרים שבבקעה, אם יכולים לבא לבית רבם 

ומשתחשך,  השחר  עלות  קודם  והערב  השכם 

כלום יש להם לירא מן המזיקים, ועל זה ענה 

דודאי  הזיקן,  עונש  יהא  צוארי,  ועל  עלי  רב, 

לא יזוקו, שהמצוה מגינה עליהם. ע"כ. והתם 

נמי יש לומר דלא שכיח היזקא, דהגם דשכיחי 

בשו"ת  הביא  וכן  שיזיקו.  שכיחי  לא  מזיקים 

עטרת פז )חלק ג יו"ד סימן ז( שכן מתבאר בדברי 

סימן  תרל"א,  וינה  )קורונל  בתשובותיהם  הגאונים 

פג(, ובספר חסידים )סימן תתקנה(, ושכ"כ להדיא 

ע"ש.  ב(.  אות  תנד  סימן  )חאו"ח  נזר  אבני  בשו"ת 

וע"ע בשו"ת משפטי כהן להגאון ראי"ה קוק 

זצ"ל )עניני א"י סימן קמג(.
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טל  )דף  בקידושין  פפי  בר  דר"ח  ממעשה   גם 
סוע"ב( דתבעתיה מטרוניתא ונכנס למרחץ   

דאפילו תרי ביממא הוו ניזוקין מהמזיק ששם 

אין להביא ראיה, דכבר מילתנו אמורה דשאני 

רבוותא קדמאי שסמכו על זכותם. ועוד דהתם 

עשה כן כדי לברוח מן העבירה. וע"ע במ"ש 

)סימן לח(.  בזה הגרי"ח סופר בספרו אור משה 

ואכמ"ל.

מהרשד"ם  בשו"ת  למ"ש  ראיתי  והלום   י( 
שראוי  לדעתי  וז"ל,  קצב(  סימן  דעה  )חיו"ד   

חסידות,  מדת  לקיים  כדי  להסתכן  לאדם 

סוה"ד(  )פ"ח  תרומות  בירושלמי  כדאמרינן 

והביאו הר"ן ביומא )דף ד ע"א מדפי הרי"ף(, האי 

רבי  לגבי  ללוד  וערק  מלכותא  תבעיה  נש  בר 

ויהב  מדינתא,  מלכא  ואקיף  לוי,  בן  יהושע 

לא  ותו  ליה  דמגלי  רגיל  אליהו  והוה  להו, 

וצם כמה צומין עד דאתגלי ליה,  אתגלי ליה, 

א"ל לדלטור אנא מתגלי, אמר ליה ולא משנה 

עשיתי, אמר ליה וזו משנת חסידים היא. ע"כ. 

מה  היה  הגמור  שהדין  שאע"פ  בפירוש  הרי 

שעשה ר' יהושע עכ"ז נתכעס אליהו עמו מפני 

ופליאה דעת  שלא עשה מדת חסידות. עכ"ל. 

ראיה  הביא  כיצד  לה  אוכל  לא  נשגבה  ממני 

לכל אדם ממעשה דריב"ל, הלא בפירוש אמר 

והיינו  לו אליהו הנביא שהיא משנת חסידים, 

שיש  ולא  ריב"ל,  מעלת  רום  על  טענה  שהיא 

ללמוד מזה לכל מידי דחסידותא שראוי לאדם 

יראה שלא  דבריו  בתוך  ]והמעיין  עצמו  לסכן 

הסיק דהכי הלכתא אלא בדרך לימוד לנידונו[. 

שו"ר בספר ראשי בשמים להגאון רבי שמואל 

אהרן ראבין אב"ד קראטשין )מערכת הס' אות כד( 

שעמד ע"ד מהרשד"ם הללו, וכתב דאין מדברי 

הירושלמי ראיה, דשם היתה סכנת נפש לאידך 

דדמא  חזית  מאי  ואמרינן  למלכות,  שמסרו 

דידך סמקת טפי, ונהי דעל פי הדין מותר, אבל 

מצד חסידות מותר להציל חברו ולהכניס עצמו 

בסכנה, אבל באופן אחר שאין שם סכנת אחר 

כלל מאן נימא לן דמותר להכניס עצמו בסכנה 

בשביל חסידות. עכ"ד.

 ואיברא דכבר נשתברו קולמוסין רבים בביאור 
ובמדרש  הנזכר,  הירושלמי  דברי   

לו  )בראשית פרשה צד סימן ט( מבואר דאמר  רבה 

שיהיה  היה  מוטב  חסידים,  משנת  וזו  אליהו 

דבר נעשה ע"י אחר ולא על ידך. ע"כ. וכן כתב 

בשו"ת הב"ח הישנות )סימן מג(, והבי"ד המד"ר 

ז( מדנפשיה  סי' קנז ס"ק  )יו"ד  וכ"כ הט"ז  הנ"ל. 

שלא היה לריב"ל לעשות כן בעצמו, רק להניח 

לאחרים לעשות כן, וזאת היא משנת חסידים. 

לוי  שלמה  לרבי  מספיק  חדש  בביאור  וכ"כ 

יסודי התורה פ"ה ה"ה(.  )הלכות  זצ"ל על הרמב"ם 

גם הגאון חיד"א בשו"ת טוב עין )סימן יח( עמד 

בספר  הובא  ל'ו  הן  הזהב,  וז"ל  בזה,  לבאר 

מה(  אות  ב"י  הגהת  קנז  סימן  )יו"ד  הגדולה  כנסת 

על  לטוב  זכור  אליהו  שהקפיד  דמה  שכתב, 

ולא המתין לראות  היינו שמיהר הדבר  ריב"ל 

אם יחריבו העיר אם לאו, ויש מפרשים שלא על 

מדת חסידות לבד היה מתרעם עליו אלא שלא 

היה חייב מיתה בדיני ישראל. עכ"ד. וע"ש עוד 

בדבריו מ"ש להעיר בזה. גם בספר בית לוי על 

קאפשטיין  הלוי  יעקב  רבי  להגאון  הרמב"ם 

זצ"ל )הלכות יסודי התורה פ"ה ה"ד( עמד ע"ז ויישב 

באופן אחר. ע"ש. וע"ע בשו"ת משנה הלכות 

)חלק טז סימן לב(.

טענה  זאת  שהייתה  בזה,  לומר  עוד   ונראה 
בתחילת  הארכנו  שכבר  ריב"ל,  על   

החומר  את  שקידש  וראה  ימין  הבט  התשובה 

ולגביו כל הנהגות הטבע היו אחרות,  כל כך, 

ובכח קדושתו לא היו ניזוקין שאר אנשי העיר, 

או שהיה יכול להצילם על ידי נס. שו"ר להגאון 

חזו"א )יו"ד סימן סט אות א( שביאר כיוצ"ב, וכתב 

תקלה  מזמן  הקב"ה  שאין  היא  אליהו  דכונת 

כזו לחסידיו, ואם נזדמן לחסיד דבר כזה צריך 

תפילתו.  תקובל  ובודאי  ה'  שיצליהו  שיתפלל 
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עכ"ד. וע"ע בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ב סימן 

ס ענף ד(. ומ"מ בודאי שאין טענה על כל אדם 

הרמ"א  בשו"ת  ממ"ש  וכ"נ  כריב"ל.  שיהיה 

הנ"ל  דריב"ל  מעשה  שהביא  שאחר  יא(,  )סימן 

לו  אין  דלחסיד  מיניה  דשמע  דהגם  כתב, 

חסידים  משנת  לא  כי  אף  נאמר  מ"מ  לעשות, 

בפירוש  וע"ע  ע"ש.  כדין עשינו.  עשינו, מ"מ 

)פ"א מ"ג אות כה(.  ביכין ברכות  ישראל  תפארת 

ואכמ"ל.

דאם  השמד,  באיגרת  הרמב"ם  מ"ש  גם   יא( 
היה המקום מן הגוים ישראל העומד שם   

וללכת למקום טוב,  חייב לצאת מאותו מקום 

וישתדל לעשות ואף על פי שמפיל עצמו בסכנה, 

עד שינצל מן המקום הרע שאינו יכול להעמיד 

דתו כראוי, וילך עד שמגיע למקום טוב, וכבר 

פירש על ידי הנביאים שכל הדר בין הכופרים 

מהסתפח  היום  גרשוני  "כי  כמותם  שהוא 

בנחלת ה'" )שמואל א, כו, יט(, הנה שקולה דירתו 

עכ"ד.  אחרים.  אלהים  עובד  כאלו  הגוים  בין 

לנ"ד,  מזה  ראיה  להביא  דאין  יראה  המתבונן 

דשאני התם שיושפע מסביבות הגויים ולבסוף 

)בהלכות  הרמב"ם  שכתב  וכמו  כמותם,  יהיה 

להיות  אדם  של  ברייתו  שדרך  ה"א(  פ"ו  דעות 

וחביריו  ריעיו  אחר  ובמעשיו  בדעותיו  נמשך 

צריך אדם  לפיכך  מדינתו,  אנשי  כמנהג  ונוהג 

להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד 

הרשעים  מן  ויתרחק  ממעשיהם,  שילמוד  כדי 

ממעשיהם.  ילמוד  שלא  כדי  בחשך  ההולכים 

ע"כ. מה גם שהסכנה שמדבר בה הרמב"ם היא 

סכנת דרכים שאפשר להיזהר ממנה, ואין שום 

ראיה לנ"ד.

 יב( ועתה הבא נבוא למצוא מקור טהור למאי 
ציווי  שיש  דאינשי,  בפומיה  דמרגלא   

שנאמר  לסכנה  עצמו  יכניס  שלא  מהתורה 

טו(.  ד,  )דברים  לנפשותיכם"  מאד  "ונשמרתם 

והנה בגמרא בברכות )דף לב ע"ב( איתא, מעשה 

הגמון  בא  בדרך,  מתפלל  שהיה  אחד  בחסיד 

אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין 

תפלתו  שסיים  לאחר  תפלתו.  שסיים  עד  לו 

"רק  בתורתכם  כתוב  והלא  ריקא,  לו,  אמר 

וכתיב  ט(  ד,  )דברים  נפשך"  ושמור  לך  השמר 

טו(,  ד,  )דברים  לנפשותיכם"  מאד  "ונשמרתם 

שלום,  לי  החזרת  לא  למה  שלום  לך  כשנתתי 

אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את 

דמך מידי. ע"כ. הא קמן דמייתי בגמרא מעשה 

מן  לזה  אסמכתא  יש  שאכן  ללמדנו  כדי  זה 

התורה. והגם שאמר זאת ההגמון מדעתו, ממה 

שהביאו כן בגמרא בשתיקה משמע דהכי ס"ל.

בחידושי  המהרש"א  ע"ז  עמד  כבר   ואמנם, 
כתיב  וז"ל,  וכתב  שם  אגדות   

התורה  בשכחת  קרא  האי  וגו',  רק  בתורתכם 

וגו'"  הדברים  את  תשכח  "פן  כמ"ש  קמיירי 

)דברים ד, ט(, ובאבות )פ"ג מ"ח( שנינו, כל השוכח 

בנפשו,  כאלו מתחייב  כו'  אחד ממשנתו  דבר 

קרא  האי  וכן  וגו'",  לך  השמר  "רק  שנאמר 

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם וגו'" איירי שלא 

נאמין בשום תבנית פסל, ולא איירי הני קראי 

ומיהו  מסכנה.  עצמו  אדם  נפש  בשמירת  כלל 

במסכת שבועות )דף לו ע"א( דריש ליה תלמודא 

למקלל  אזהרה  דהיינו  אחריתי,  למילתא  נמי 

ושמור  לך  השמר  "רק  שנאמר  מנין,  עצמו 

מפורש  מצאתי  וכן  עכ"ל.  ע"ש.  וגו'".  נפשך 

ח  דף  ואתחנן  פרשת  טוב  )לקח  זוטרתא  בפסיקתא 

ע"א(, "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" זו אזהרת 

על  נתפש  אדם  שאין  גלולים,  עבודת  הרהור 

ע"כ.  גלולים.  מעבודת  חוץ  עבירה  הרהור 

וכיו"ב פירש הרמב"ן עה"ת שם, ועוד.

בידו  הרמב"ם  למ"ש  ראה  נא  לך   ואולם, 
נפש  ושמירת  רוצח  )הלכות  החזקה   

סכנת  בו  שיש  מכשול  כל  וכן  וז"ל,  ה"ד(  פי"א 

ממנו,  ולהשמר  להסירו  עשה  מצות  נפשות 

לך  "השמר  שנאמר  יפה,  יפה  בדבר  ולהיזהר 
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ושמור נפשך" )דברים ד, ט(, ואם לא הסיר והניח 

מצות  ביטל  סכנה,  לידי  המביאין  המכשולות 

עשה ועבר על לא תשים דמים. עכ"ל. וכן פסק 

בשו"ע )חו"מ סימן תכז סעיף ח(. ולכאורה יוקשה, 

וכן  כלל,  הגוף  בשמירת  איירי  לא  קרא  דהאי 

דבקרא  תקמו(  )מצוה  חינוך  מנחת  הרב  הקשה 

כל  ראיתם  לא  "כי  כתיב  וגו'"  השמר  ד"רק 

שמענו,  לא  הגוף  שמירת  אבל  וגו'",  תמונה 

בגמרא  המובא  במעשה  ההגמון  על  ואמנם 

בברכות )שם( לא קשה כי הם מינים ומהפכים 

איזה  יודע  ומי  למינות,  חיים  אלקים  דברי 

פירוש שפירש הרשע בכתוב הזה דלדעתו קאי 

על שמירת הגוף. אך על הרמב"ם קשה, מנלן 

זה דהוי עשה לשמירת הגוף מ"רק השמר וגו'" 

עולם  של  ברומו  העומדים  בענינים  דמיירי 

עיקרי הדת, ובודאי מצא הרמב"ם באיזה מקום 

ונעלם מאתנו. עכ"ד.

 וראיתי להגאון רבי שבתאי סופר זצ"ל בספרו 
דעות  )הלכות  הרמב"ם  על  דעה  שערי   

פ"ד ה"א(, שעמד על דברי הרמב"ם בזה, וכתב, 

אדם  להרחיק  שצריך  הרמב"ם  שכתב  דמה 

עצמו מדברים המאבדין את הגוף, הגם שהני 

איירי  לא  "וונשמרתם"  לך"  "דהשמר  קראי 

דהשמירה  ברור  הדבר  עכ"פ  הגוף,  בשמירת 

יש  הגוף  בריאות  שמירת  וה"ה  מסכנה  עצמו 

דגם  לכוין  ואפשר  קראי,  מהני  ע"ז  אזהרה 

השמר  "רק  בכתוב  שם  המבואר  הענין  לפי 

דמיירי  יתכן  וכו'",  "ונשמרתם  וכן  כו'"  לך 

"פן  דהיינו שהשמירה  הגוף,  בריאת  בשמירת 

בשום  נאמין  שלא  וכן  הדברים"  את  תשכח 

והיינו  הגוף,  יענש  שלא  תחבולה  הוא  פסל 

"השמר לך ושמור נפשך", וכן "ונשמרתם מאד 

לנפשותיכם", שלא תענש בעונש בגופך וחייך. 

עכ"ד. וכיוצא בזה כתב הגאון האדר"ת בספרו 

תשובה מיראה על הרמב"ם )הלכות רוצח ושמירת 

לדבריהם  סמך  ונראה  ע"ש.  ה"ד(.  פי"א  הנפש 

וז"ל,  שכתב  ט(  ד,  )דברים  הטורים  בעל  מדברי 

כ,  )משלי  אדם"  נשמת  ה'  "נר  נפשך",  "ושמר 

כז(, נרך בידי ונרי בידך, אם תשמור נרי אשמור 

נרך )דברים רבה ד, ד(. עכ"ל. רצונו לומר, שהאדם 

מחוייב לשמור גופו ונפשו, וכיצד יעשה זאת, 

ממנו,  תשכח  שלא  התורה  את  שישמור  בכך 

תורה,  של  הנר  שהיא  התורה  על  וכשישמור 

גם הגאון הנצי"ב  וי"ל.  נפשו.  הקב"ה ישמור 

בהעמק דבר )דברים שם( כתב וז"ל, "ונשמרתם 

אזהרה  הלשון  בזה  נכלל  לנפשותיכם",  מאד 

שמירת  דמשום  והנפש,  הגוף  שמירת  על 

את  מאד  "ושמרתם  לכתוב  ראוי  היה  הנפש 

אלא  נפשך",  "ושמור  לעיל  כמו  נפשותיכם" 

"ונשמרתם" זה הגוף, כדאיתא בברכות )דף לב 

תשמרו  הנפש  לשמירת  "לנפשותיכם",  ע"ב(, 

גם הגוף. עכ"ל.

 הרי לנו מבואר מקור הציווי של שמירת הגוף 
מן התורה הקדושה, וכמו שכתב הרמב"ם   

חזיתי,  בקודש  וכן  מהתורה.  איסור  שהוא 

גילוי(  משום  ד"ה  ע"ב  ל  )דף  בע"ז  סופר  לחתם 

דאורייתא,  איסורא  הוא  סכנתא  דכל  שכתב 

לנפשותיכם",  מאד  "דונשמרתם  מקרא 

בשו"ת  וע"ע  רוצח.  בהלכות  הרמב"ם  כמ"ש 

בספר  וכ"כ  אמנם(.  ד"ה  קעב  סימן  )יו"ד  חת"ס 

ספרים  מפי  ע"ג(  קל  דף  )ח"א  וחסדא  חינא 

לספק  עצמו  מכניס  אם  ואפילו  סופרים,  ומפי 

מאד  "ונשמרתם  של  זו  במצוה  עובר  סכנה 

יעקב  רבי  הגאון  וכ"כ  ע"ש.  לנפשותיכם". 

אטלינגר בשו"ת בנין ציון )סימן קעא(, דהעומד 

מאד",  נפשך  "ושמר  על  עובר  סכנה  במקום 

וכ"כ בשו"ת שם  והיינו דאיסורו מדאורייתא. 

הגאון  בפשיטות  נקט  וכן  כז(.  סימן  )יו"ד  אריה 

רבי צבי הירש בנו של רבי יצחק אלחנן בשו"ת 

דהאיסור  יז(,  אות  פ  סי'  אה"ע  )ח"ב  יצחק  עין 

נכנסין  דאין  הא  כמו  סכנה  במקום  לעמוד 

משום  דאורייתא  הוא  המפולת  מפני  לחורבה 

ראיה  והביא  לנפשותיכם",  מאד  "ונשמרתם 

דפריך  ע"ב(,  כה  )דף  בע"ז  הגמרא  מדברי  לזה 
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שם בגמרא, ותיפוק ליה דאסור לאשה להתיחד 

דזה  נימא  גוים משום שפיכות דמים, דאי  עם 

הוי רק מדרבנן לא הוה לגמרא למיפרך דאיסור 

יחוד מדאורייתא. עכ"ד ]ומ"מ יש להעיר ע"ד 

ממ"ש בשו"ת חלקת יעקב בכמה דוכתי )או"ח 

סימן נה, אה"ע סימן לה וסימן ס, וחו"מ סימן לא( דהיכא 

יעמוד  דאל  לדין  לחוש  אין  רבים  בה  דדשו 

רוזנברג  יצחק  גבורות  ובשו"ת  סכנה.  במקום 

ואכמ"ל.  ע"ש.  בזה,  האריך  כג(,  אות  מוך  )בענין 

דאית  ס"ל  לא  כלומר  להו  שמיע  דלא  ומוכח 

בזה  כי  "דונשמרתם",  דאורייתא  איסורא  ביה 

מה יועיל מה דדשו בה רבים. וע"ע בספר בית 

דוד להגאון רבי יוסף דוד משלוניקי )יו"ד סו"ס נו 

דף כז ע"ב ד"ה ד"ה ועל(. ואולם בשו"ת דברי יציב 

)חלק יו"ד סימן לא אות ה( פקפק בזה. ע"ש דבריו. 

וכן מבואר בשו"ת יהודה יעלה אסאד )ח"ב חו"מ 

סכנה  במקום  לעמוד  דהאיסור  שכתב,  ט(  סי' 

הוא רק איסור דרבנן. ע"ש מג. גם מ"ש דאיסור 

במחלוקת  מדאוריתא,  אסור  הגוי  עם  יחוד 

 מג.  ובאמת בלשון הרמב"ם )בהלכות רוצח ושמירת הנפש פי"א ה"ה( מוכח שהאיסור להכניס עצמו לסכנה הוא 
מדרבנן. שכן כתב וז"ל, הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהן ואמר 
הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך מכין אותו מכת מרדות. וכן כתב בבאר הגולה )סימן תכז אות ע( דהוא 
איסור מדרבנן ואסמכינהו אקרא. והרב חיד"א בספרו עין זוכר )מערכת ל אות יט( הביא, שהרב תבואות שור 
)סימן יג ס"ק ב( כתב ע"ד הרמב"ם הללו, שמה שאמר 'אסרו חכמים' לאו דוקא, דבאמת איסורו מהתורה. והרב 

חיד"א דחה דבריו, ומסיק, דלשון זו מורה שהוא איסור דרבנן. ע"ש דבריו. וע"ע בשו"ת יביע אומר )ח"א או"ח 
סימן כד אות ג – ד(.

ואיברא, דכן נראה מדברי המחזור ויטרי )סימן שכה( והאור זרוע )ח"א הלכות ק"ש סימן כ( שכתבו, דהדין דאל 
יעמוד במקום סכנה לאו דווקא הוא, ואינו איסור ממש. וכן מבואר בשו"ת מהרי"ל )סימן מא( דמייתי הא דאל 
יעמוד במקום סכנה, וסיים בסוף דבריו, ומכל הני מורה, דאין טוב לעמוד במקום סכנה. ע"כ. ומשמע דס"ל 

דאין בזה סכנה ודאית. ויש להאריך ולקצר אני צריך. 

ומעתה, יש לעיין לפי זה במ"ש לעיל דהרמב"ם מייתי הני קראי "דונשמרתם", והבינו בדבריו רבוותא קדמאי 
ובתראי דס"ל שהוא איסור תורה, והלא כאן שפתי הרמב"ם ברור מללו שהוא מדרבנן, וכמ"ש הרב חיד"א. 
ואפשר דהני רבוותא יסברו כהרב תבואות שור. והרב חיד"א יפרש גם דברי הרמב"ם לעיל שהביא פסוקים 
נז(  ס"ק  קטז  סימן  )יו"ד  תשובה  דרכי  להרב  שו"ר  ואצ"ע.  בעלמא.  אסמכתא  וקרא  מדרבנן,  איסורו  דלעולם 
שעמד על זה, והב"ד הרב שם אריה )חיו"ד סימן כז( דכתב לחלק, דבנכנס למקום סכנה ברורה ומסכן נפשו כגון 
בקיר נטוי וכותל רעוע דלוקין ע"ז מקרא "דהשמר לך", אכן בשאר מילי שאסרו חז"ל משום סכנה כגון שלא 
ישתה בלילה מן הנהרות דשמא יבלע עלוקה )ע"ז דף יב ע"ב, ושו"ע חו"מ סימן תכו סעיף ט(, וכן דברים שאסורים 
משום גילוי )ע"ז דף ל ע"א, ושו"ע יו"ד סימן קטז סעיף א( וכיוצא דהוי רק חשש סכנה, בזה אין לוקין רק מכת מרדות. 
עכ"ד. וכן כתב בשו"ת שואל ומשיב תנינא )ח"ג סימן קכב ד"ה והנה בהיותי(, ע"ש. וכן יש לבאר בדברי הרמב"ם. 
ואכמ"ל. גם בשדי חמד )כרך א בפאת השדה כלל כב( האריך למעניתו אם לשון 'אמרו חכמים' שייך לומר כן גם 

התורה,  מן  אסור  הוא  אם  שנוי  הוא  אחרונים 

והאריכו בזה באנציקלופדיה תלמודית )כרך כג 

ערך יחוד טור תרעח(. ע"ש הדברים[.

הרמב"ם  כדברי  דהעיקר  לדעת,  הראת   אתה 
דאיכא חובה מן התורה בשמירת הגוף.   

)סימן  חיים  זרע  בשו"ת  בזה  במ"ש  וע"ע 

בזה,  שהאריך  שליט"א  סופר  להגרי"ח  יח( 

ומשם בארה.

את  "ואך  קרא:  אזהרה שמענו מהאי  עוד   יג( 
חיה  כל  מיד  אדרוש  לנפשותיכם  דמכם   

אדרוש  אחיו  איש  מיד  האדם  ומיד  אדרשנו 

בבבא  ובתוספתא  ה(.  ט,  )בראשית  האדם"  נפש 

נזקי  על  שחייב  כשם  איתא,  ט(  פרק  )סוף  קמא 

חבירו כך הוא חייב על נזקי עצמו. הוא עצמו 

שרק וטס בפניו כנגד חבירו ]ביאור: רק ואח"כ 

נטל את רוקו ומשח את פניו כנגד חבירו שביזה 

מקרע  בשערו  מתלש  יחזקאל.[  חזון  עצמו. 
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מעותיו  את  מפזר  כליו  את  משבר  כסותו  את 

בדיני שמים,  וחייב  בחמתו, פטור מדיני אדם 

שנאמר "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". 

ע"כ. וע"ע בגמרא בב"ק )דף צא ע"ב(, ובביאור 

ל"ת  )לאוין  פירלא  להגרי"פ  לרס"ג  ספה"מ  על 

מז – מח ד"ה ולכן נראה(.

איתא,  ה(  אות  לד  נח פרשה  )פרשת  רבה   ובמדרש 
"אך את דמכם לנפשותיכם", להביא   

את החונק עצמו. ע"כ. ואולם יש לומר דהיינו 

דוקא כשבסוף נהרג, אך אם לא נהרג לא עובר 

על ציווי זה. וע"ע בספר חסידים )מרגליות סימן 

תרעה - תרעו(.

בפירוש ר' חיים פלטיאל על התורה   ומצאתי 
בבראשית )שם( שכתב וז"ל, "אך את   

דמכם אדרוש", מי שהורג עצמו. וא"ת ימסור 

לגדודי חיה, אפילו הכי "אדרשנו", וא"ת דוקא 

מי שמוסר עצמו לחיה דאינה בת עונשין הוא 

יענש על זה, אבל מי שמוסר עצמו ללסטין הוה 

אמינא הואיל והם נזהרים על זה דהוא לא יענש, 

ת"ל "ומיד אדם". עכ"ד. ואפשר לדייק מדבריו 

לליסטים  עצמו  של  המסירה  עצם  על  דחייב 

על  עבר  בסוף  ינצל  אם  וגם  רעות  לחיות  או 

ציווי זה. וכן מתבאר בדברי בעל הטורים )שם(. 

ע"ש. וע"ע בדברי הר"ן בשבועות )דף כה סוע"א( 

ימים  חדש  כלום  יטעום  מי שנשבע שלא  גבי 

וכ"נ  ואכמ"ל.  לאלתר.  ואוכל  אותו  דמלקין 

)פ"ג  אבות  טוב  יום  התוספות  מדברי  לדקדק 

בספר  וע"ע  ע"ש.  מוכרח.  ואינו  וכל(.  ד"ה  מ"ה 

זצ"ל  הלוי  שמאע  אליהו  לרבי  אשה  קרבן 

)הלכות מלכים פרק ט ה"א ד"ה עוד כתב(. וכיוצא בזה 

לסגף  לאדם  אסור  ע"ב(  כב  )דף  אחז"ל בתענית 

על מידי דאורייתא, ובסוף דבריו הביא מ"ש בספר ברית יעקב להגאון ברוך מרדכי ליפשיץ )חאו"ח סימן יט 
סוד"ה על דבר(, שעמד ע"ד הרמב"ם הנזכר עי"ש בדבריו. ודו"ק. ואגב אמרתי אבא אעיר'ה דעיין במ"ש בשו"ת 

אך טוב ישראל )ח"ב סימן י אות ט( דדעת הר"ן בשבועות )דף יא ע"א מדפי הרי"ף( ודעימיה, דהאיסור לאדם לחבול 
בגופו הוא מדאורייתא, וא"כ י"ל דכ"ש היכא שמסכן את כל גופו. ויל"ע. וכן נראה ממה שכתב מרן הראש"ל 

הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יביע אומר )ח"א חיו"ד סימן ח(. ע"ש. 

עצמו בתענית דכתיב "ויהי האדם לנפש חיה" 

)בראשית ב, ז(, נשמה שנתתי בך החייה. ע"כ.

דאסור  שמענו  דאזהרה  לדעת,  הראת   אתה 
לא  גם  זה  ובכלל  עצמו,  לסכן  לאדם   

לצער גופו או לחבול בעצמו. ועל פי זה פירש 

יז פסוק א( דמטעם  )בראשית פרק  יפות  הרב פנים 

זה לא עשה אאע"ה ברית מילה עד שנצטווה, 

בגופו.  חובל  ליה  הוה  נצטווה  שלא  זמן  דכל 

)דף  קידושין  מסכת  המקנה  בספרו  וכ"כ  ע"כ. 

פב ע"א ד"ה מצינו(. ומהשתא י"ל, דאם בכלל זה 

מי שחובל בעצמו, ק"ו הוא למי שמכניס את 

כל גופו למקום סכנה שעובר על זה ]ובהערה 

לעיל עמדתי על האי ק"ו, עיין שם[. וכן נראה 

מדברי הערוך לנר בכריתות )דף כה ע"א(, שכתב 

דכמו שאסור לאבד עצמו לדעת כדכתיב "ואך 

את דמכם לנפשותיכם אדרוש", כמו כן אסור 

על  לחוס  רצתה  דהתורה  במקום  עצמו  לסכן 

הלכות  בשו"ת  וע"ע  ע"כ.  ישראל.  של  גופן 

קטנות למהר"י חגיז )ח"ב סימן רלא(, ומה שהשיג 

ע"ד בספר בית המלך בוים על הרמב"ם )הלכות 

דעות פ"ג ד"ה ודע(. שו"ר להרב אמרי בינה )אבן 

העזר סימן ג( שכתב להדיא דבמקום סכנה אסור 

לסכן את עצמו מד"ת מדכתיב "אך את דמכם 

לנפשותיכם אדרוש". ע"כ.

נידון  כל  דהא  מילין,  לאלוה  יש  עוד   יד( 
דרבים  תורה  ביטול  על  הוא  דידן   

ובתי  הכנסיות  בתי  הם  ובטירותם  בחצריהם 

המדרשות, אך לא הופקעו חלילה מכלל מצות 

לימוד תורה, דכן כל איש השורר בביתו יכול 

להתקשר  שיכולים  גם,  מה  במקומו,  ללמוד 

לחוש  ואין  לזה,  זה  אלקטרוניים  באמצעים 
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ללמוד  יכולים  ואדרבא  התורה,  לביטול 

חיבורים  ולחבר  בהם,  רגילים  שאינם  דברים 

טובים ומועילים. צא ולמד ממ"ש אחי מהר"ל 

לספר  בהקדמה  בצלאל  ב"ר  חיים  רבי  הגאון 

במקומו  שהיתה  המגיפה  בעת  שחיבר  החיים 

וז"ל, עלה המות בחלוני ומתה המשרתת שלי 

במגיפה בר מינן, גם ביתי המהוללה ועוד נער 

השם  ברחמי  וניצלו  ההוא  בחולי  חלו  אחד 

ההפיכה  בתוך  ובניי  אני  ונשארתי  יתברך, 

כמעט  בעדי  סגרו  ביתי  ודלתי  ההיא,  הגדולה 

]בידוד  בא  ומאין  יוצא  מאין  חודשים  שני 

כפוי[, כתרוני אז תלאות הזמן ודאגותיו וכו', 

והנה קול קורא אלי, קומה עזרתה לך כי מצאת 

כל  ספר  על  להעלות  מעשיך,  לעצבון  מרגוע 

הני מילי מעלייתא ששמעו ממך בדברי אגדה 

וכו', ובשומעי דברי תנחומים הללו מצאתי און 

לי ויהי על לבבי כמשיב נפש. עכ"ל.

 ומכאן תשובה מוצאת למה שיש שדימו נידון 
ע"ב(  יב  )דף  ביבמות  חז"ל  למ"ש  דידן   

זו  אחת  וחכ"א  במוך  משמשות  נשים  ג'  גבי 

ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן השמים 

)תהילים  ה'"  פתאים  "שומר  שנאמר  ירחמו 

לא  סכנה  בזה  שיש  דהגם  קמן,  הא  ו(.  קטז, 

ה'",  פתאים  "שומר  ואמרו  לזה,  חז"ל  חששו 

ודון מיניה ואוקי באתרין בנ"ד. עד כאן דברי 

לא  האמור  ולפי  בנפשם.  והמדמים  הטוענים 

קרב זה אל זה, דהכא בודאי שאין בזה ביטול 

תורה, אלא רק מעלת לימוד תורה ברבים, שכן 

כל אחד יכול ללמוד בביתו. וכאמור.

הראשונים  הקשו  כבר  בסוגיא  שם  והנה   טו( 
דמשמע  מותרות(  )ד"ה  רש"י  לשיטת  כן   

כיון  במוך  לשמש  אסורה  דחכמים  דאליבא 

דאיכא סכנה כלל, היאך מכניסות עצמם משום 

שומר פתאים ה', וכן הקשה הריטב"א ביבמות 

והא  ד"ה  ע"א  לט  )דף  ובכתובות  שלש(,  ד"ה  )שם 

וכן הביא בשיטה מקובצת בכתובות  דאמרינן(, 

)דף לט ע"א( להקשות משמו ומשם הרא"ה רבו.

רבי  לגאון  וחסדא  חינא  דבספר   ואיברא 
לט  דף  )ח"ב  בכתובות  ארדיט  יהושע   

ע"א, דף קצט ע"ב מדפי הספר( כתב על זה, דהסברא 

שלש(  )תוד"ה  ר"ת  כדברי  שהעיקר  נותנת 

כדרכן  לשמש  מותרות  נשים  ג'  הני  שפירש 

ואם ירצו במוך הרשות בידם, ודלא כפירש"י, 

עשה  ואיכא  בדבר  סכנה  ספק  דאיכא  דכיון 

"דונשמרתם מאד", וכן "ובחרת בחיים", וכמה 

לקולא  אזלינן  עמהן  ולאוין המסתעפים  עשין 

הספק  על  דאפילו  נפש  פיקוח  דגדול  וכו', 

דוחה אפילו שבת החמורה. עכ"ד.

על  שעמדו  אחרונים  לחבל  יראה   והמעיין 
מחכמת'ם,  נסתר  ואין  הדברים   

של  משמו  נח(  סימן  )ח"א  מהרש"ם  דבשו"ת 

נד( תירץ, דטעמיה  )חחו"מ סימן  המהר"ם שי"ק 

דחכמים הוא דאיכא רק חשש מיעוטא דסכנה 

שימות, ולכן לא חיישי חכמים, ור"מ לשיטתו 

דס"ל דחוששין למיעוטא )עיין יבמות דף סא ע"ב 

כתב  ולפ"ז  במוך.  דישמשו  ס"ל  לכן  ועוד(, 

חשש  רק  דאיכא  היכא  זה  דכל  המהרש"ם, 

רחוק של סכנה, אבל היכא דאיכא ודאי סכנה 

וכן מתבאר  מודים חכמים לרבי מאיר. עכ"ד. 

מליובוויטש  צדק  צמח  בשו"ת  ממ"ש  ועולה 

)אה"ע ח"א סימן פט(. ע"ש. וכ"כ תלמידו בשו"ת 

ג(,   – א  אות  מד  סימן  )אהע"ז  מלובלין  חסד  תורת 

וכ"כ הגאון הנצי"ב בשו"ת משיב דבר )ח"ב סימן 

פח ד"ה כבר( דהעיקר כדברי הצמח צדק דהיכא 

שרי  לכו"ע  להתעבר  ומצויות  סכנתא  דשכיח 

לשמש במוך ולא אמרינן דמן השמים ירחמו. 

וכ"כ בשו"ת דברי יציב )יו"ד סימן לא ד"ה ובפרט(. 

וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר )ח"י סימן כה פרק יג(. גם 

הגאון מטשעבין בשו"ת דובב משרים )ח"א סימן 

כ( כתב לפלפל בחכמה והעלה יישוב לזה, וגם 

לנ"ד.  מזה  ללמוד  שייך  דאין  בדבריו מתבאר 

ואכמ"ל.
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כשהרופאים  דבודאי  מבואר,  הדיברות   ולכל 
סמכינן  לא  ודאית  סכנה  שיש  קובעים   

דברי  בשו"ת  וכ"כ  ה'".  פתאים  "שומר  על 

יציב )חלק יו"ד סימן לא אות ה( דליכא למיסמך על 

הש"ס  שחכמי  במקום  אלא  ה'  פתאים  שומר 

או הראשונים גופייהו החליטו. עכ"ד. ואפילו 

נאמר  שעליהם  בגמרא  המפורשים  דברים  על 

המעונן  ביום  למול  כגון  ה'"  פתאים  "שומר 

)יבמות דף עב ע"א( כתב הריטב"א )שם(, מאן דלא 

בעי למימהל ביומא דעיבא הרשות בידו ושפיר 

ה'. ע"כ.  עביד שלא לסמוך על שומר פתאים 

אתה הראת לדעת, דלא אמרינן "שומר פתאים 

להביא  שאין  הרי  מצוה.  במקום  אפילו  ה'" 

הנ"ל  בנשים  היתר  שמצינו  ממה  כלל  ראיה 

שלא לשמש במוך. ובייחוד ע"פ מ"ש בשו"ת 

ד"ה  יח  סימן  )ח"א  צינץ  למהרא"ל  נפש  משיבת 

ואפשר(, הוב"ד בשו"ת דברי יציב )שם(, אודות 

נתפשט  שכבר  דבשביל  הנ"ל,  נשים  ג'  הני 

המנהג שלא ליזהר ואין שטן ואין פגע רע הרי 

לא בא עדיין סכנה מזה, לכן אפילו לכתחלה 

עת  שהוא  בנ"ד  אך  עכ"ד.  כדרכן.  משמשות 

מגיפה נוראה, ועינינו הרואות שבכל יום ויום 

רע  פגע  ויש  שטן  ויש  והמתים,  החולים  רבו 

השם ירחם ויציל עמו ישראל, ומאן מפיס לומר 

בעת הדין המתוחה שלא ינזק, והאומר כן הוא 

מתחייב בנפשו ובנפש השומעים לקולו, השם 

יצילנו מהם ומהמונם. וכבר כתב בשו"ת דברי 

יציב )חיו"ד סימן לא אות ה( דאל לו לאדם להכניס 

על שומר פתאים  ולסמוך  סכנה  עצמו בחשש 

ה'. ויעויין באבן עזרא על הך קרא )תהלים קטז, 

כי  להמלט  תחבולות  אחשוב  שלא  וז"ל,  ו( 

שמתי נפשי כאחד הפתאים וכו' כי השם שהוא 

כי  כתב,  וברד"ק  עכ"ל.  יושיעני.  ורחום  חנון 

הפתי שאין יודע תחבולה להנצל מרעתו האל 

שם,  עיין  וכו'  בטחונו  עליו  כשמשים  שומרו 

אבל  להינצל,  תחבולה  שצריך  בכה"ג  והיינו 

עכ"ד.  לסכנה.  לכתחלה  עצמו  להכניס  לא 

שום  צריך  ולא  רובצת,  לפתח  שהסכנה  והכא 

לא  שאיש  אלא  ממנה,  להמלט  כדי  תחבולה 

יצא מפתח ביתו, בודאי שאין לזה שום שייכות 

להאי קרא דשומר פתאים ה'.

בתשובה  הרמ"א  למ"ש  הרואה  ואנכי   טז( 
ביקור  חיוב  איכא  חולי  דבכל  )סוסי"כ(   

המדבק  חולי  בין  לחלק  ואין  החולה,  אצל 

יתעלה  השם  כי  ראתן.  לחולה  רק  לא,  או 

כן  נאמר  ואם  המרפא,  והוא  המוחץ  הוא 

בשום  מצאנו  לא  כי  חולים,  ביקור  מצות  אין 

אם  חולים  ביקור  ממצות  חילוק  שיש  מקום 

ראתן  מבעלי  חוץ  לא,  או  המדבק  חולי  יש 

בשכנה"ג  הו"ד  ע"ש.  בצילו.  לישב  דאסור 

)יו"ד סימן שלה הגה"ט אות כ(. איברא דהרב שלחן 

ויעויין  עליו,  חלק  סק"א(  שלה  סימן  )יו"ד  גבוה 

בזה.  מ"ש  סק"ב(  שיב  )סימן  בנתיה"מ  בזה 

ובשד"ח )כרך א מערכת ב אות קטז עמוד 151( כתב 

דקשה להכריע בה. ע"ש. וראיתי בהערות על 

נה(  )הערה  הכותב  הנ"ל שהרב  הרמ"א  תשובת 

ס"ל  דלא  רבוותא  מכמה  הרמ"א  ע"ד  העיר 

מקראקא  ברח  בעצמו  שרבינו  ועוד  כותיה, 

לשידלוב בשנת שט"ז, ושם חיבר את פירושו 

פרד"ס  בדרך  יין'  'מחיר  בשם  אסתר  למגילת 

כותב  הוא  וכן  מנות.  במשלוח  לאביו  ושלחו 

אבא  כבוד  בן  משה  ואני  החיבור,  בהקדמת 

הנקרא  שלי"ט,  ישראל  והמנהיג  הפרנס  מרי 

משה איסרלי"ש מקראקא, הייתי בתוך הגולה 

אשר נתגלינו מעירנו בשנת שי"ו לפ"ק מחמת 

לנו  לא  בארץ  גרים  והיינו  ל"ע,  האויר  עפוש 

בעיר שידלו"ב. עכ"ד. הרי שגם הרמ"א מודה 

מעצמו  לסלק  ידו  לאל  אשר  כל  לעשות  שיש 

כל חשש חולי, ולא אומרים מה שנגזר משמים 

המהרש"ם  כדברי  שהעיקר  ונראה,  נגזר. 

כונת  שאין  שכתב  ח(,  סעיף  שם  )יו"ד  בדע"ת 

הרמ"א להיכנס אל החולה פנימה כשיש חשש 

שידבק ממחלתו, אלא יכול לעשות כמו חולי 

במה  ומתעניין  החיצון  בחדר  שעומד  מעיים, 

חולים,  ביקור  מצות  מקיים  ובזה  שצריך, 
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ושומע צערו ומבקש עליו רחמים. ע"כ. וע"ע 

)ח"ח סימן רנא אות ה( שהיום  בשו"ת שבט הלוי 

שעומד  בעלמא  בביקור  המדבקת  צרעת  אין 

במחלה  אבל  הדין,  ישתנה  ולכן  החולה,  ליד 

המחמירים  כדעת  גדולה  סברא  יש  מדבקת 

מצות  שתתבטל  לחוש  ואין  לבקר,  שלא 

מדבקת  מחלה  כי  זה,  מחמת  חולים  ביקור 

יכולים לבקרו שיכנסו בחדר  וגם  היא מיעוט, 

לאיזה  צריך  אם  בו  ודורשין  ושואלין  החיצון 

שירות, ובזה יקיים מצות ביקור חולים. ע"ש. 

ביקור  הלכות  בספרו  נר"ו  רוזנר  הגר"א  וכ"כ 

כונת  שאין  דבודאי  כו(,  הערה  ד  )פרק  חולים 

הרמ"א אלא בחשש בעלמא שמא ידבק, אבל 

גופא  הרמ"א  דהא  הוא,  פטור  גמור  בחשש 

כתב )סימן תרנו ס"א( שאינו חייב לבזבז הון רב 

]ואבא  עכ"ד.  דגופא.  בבריות  וק"ו  על מצות, 

דשאני  אריא,  לא  הא  משום  דאי  אעיר'ה 

)דף  בנדרים  בגמרא  ע"ז  דאמרו  חולים  ביקור 

הרי  החולה  את  מבקר  שאינו  מי  דכל  ע"א(  מ 

להביא  אין  בלא"ה  זה  ולפי  דמים.  שופך  זה 

שו"ר  ודו"ק[.  ואכמ"ל.  הרמ"א.  מנידון  ראיה 

)חו"מ  חי  כל  נשמת  בשו"ת  פלאג'י  להגר"ח 

סימן מט(, שעמד על דברי הרמ"א הנ"ל, והביא 

תביט  "אל  יז(  יט,  )בראשית  הרמב"ן  כתב  דכבר 

אחריך", מפני שהראיה באויר במקום שהדבר 

שאר  בכל  וכן  אותו,  ותדביק  מאד  תזיק  שם 

החלאים הנדבקין שהראיה תזיק מאד ותדביק. 

וכ"כ רבנו בחיי שם. ואילו היה רואה את דברי 

הראשונים לא היה כותב כן, דיש חיוב ביקור 

והגם  דבריו.  ע"ש  המגיפה.  בחולי  חולים 

דמי  נראה  דמ"מ  שם  פלאג'י  הגר"ח  שסיים 

שאינו בורח מדבר באופל יהלך כו' הרי לגבי 

מת  וקבורת  חולים  ביקור  מצות  איכא  דידיה 

וכדומה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע, ורבים 

מיראי ה' עושים כסדר הזה ואינם ניזוקים כלל 

ושנים.  ימים  ויאריכו  רעה  עליהם  תאונה  ולא 

אם  מספק"ל  דאכתי  משום  כן  כתב  ע"כ. 

החולי מדבק או לא, אך עתה שעינינו הרואות 

שנדבקים זה מזה ונכנסים לסכנה, וגם לרבות 

את אנשי הרפואה ושאר האחראים על מערכת 

ישלח  השם  זה,  בחולי  שנדבקו  הבריאות 

בודאי  ישראל,  בית  לכל  ממרומים  רפואתו 

גם  שכזו  לסכנה  עצמו  להכניס  לאדם  שאסור 

במקום לימוד תורה דרבים. וכאמור.

להזהר  יש  דלמה  לי,  באומרים  ושמעת'י   יז( 
כל כך ולהיות מסוגר בחדרי חדרים, הלא   

ימות,  מיתה  האדם  על  השנה  בראש  נגזר  אם 

עצה  ואין  חכמה  ואין  יחיה,  לחיים  נגזר  ואם 

בזה  לבאר  עמד  וכבר  ה'.  כנגד  תבונה  ואין 

וז"ל,  כן  שנשאל  קצה(  )סימן  הרשב"ש  בשו"ת 

תועיל  אם  למקום  ממקום  דבר  בימי  הניסה 

לאדם או לא, שאם נכתב בראש השנה למיתה 

מה תועילנו הניסה, ואם נכתב לחיים לא תזיקנו 

בראש  שנגזרו  שיש  דהגם  והשיב,  העמידה. 

שלישית  כת  מ"מ  למיתה,  ויש  לחיים  השנה 

יש שלא נחתמו לא לחיים ולא למות, ואמשול 

עליו  שסרחה  למלך  דומה,  הדבר  למה  משל 

הרבה  מורדים  ובה  אוהבים  קצת  ובה  מדינה 

לעיני השמש, ואנשים בה מעט שלא עבדו ולא 

מרדו, ובא המלך וצר על המדינה ותפסה, וצוה 

ולהציל  והפושעים  ולהרוג המורדים  להשמיד 

ונתחבאו,  ברחו  מורדים  וקצת  להעובדים, 

ולאבדם,  ממטמונם  לתפשם  עליהם  וצוה 

ולא מרדו,  והעובדים הצילם, ואשר לא עבדו 

אם נסו ונמלטו, ואם יצאו בשעת מלחמה מתו. 

כן הדבר הזה, העובדים שנכתבו בראש השנה 

אם  למיתה  שנכתבו  והמורדים  ניצולו,  לחיים 

יסתרו במסתרים ובקרקע הים משם יצוה הנחש 

ונשכם ולא תועיל להם שמירה ולא ניסה, וזהו 

ובמקום  המגפה,  מן  ניסים  שהרבה  שתמצא 

שברחו שם ימותו או בחזרתם ימותו לפי שכבר 

הם  מרדו  ולא  עבדו  לא  ואשר  למיתה,  נכתבו 

אותם שלא נכתבו לא לחיים ולא למות, שלא 

סדרו  אם  האפשר,  בחק  ונשארו  קצם  הגיע 

הנהגתם או ברחו ניצולו, ואם נשארו ולא סדרו 



בייול תוןי סןבים בןת כןיחי קפד

"חבי  נאמר  ועליהם  שימותו,  אפשר  הנהגתם 

נשמרים  שהיו  מצאנו  וכן   ." וגו'  רגע  כמעט 

מהמגפה,  השמירה  על  ומצווים  ז"ל  רבותינו 

כמו  ממנה  בורחים  היו  ז"ל  חכמינו  וגדולי 

ממנה  שברח  ז"ל  נסים  רבינו  שהרב  ששמענו 

פעמים. לפי שהדבר תלוי בחק האפשר, ואולי 

זה האיש לא נכתב בראש השנה לא בחיים ולא 

לזה  וכדומה  עכת"ד.  קצו.  על  ונשאר  במות 

אלקים  בית  בספר  זצ"ל  טראני  מהר"ם  ביאר 

דוד  זכר  בספר  והו"ד  ע"ב(  יח  דף  פט"ז  א  )שער 

לרבי דוד זכות מודינא )מאמר ראשון פרק טל עמוד 

רסו בהוצאת אהבת שלום(, דלעולם מי שנגזר עליו 

לחיים או למיתה לא תועיל השתדלותו, אך יש 

במקום  וכשיעמוד  מיתה,  עליו  נגזר  שלא  מי 

ויש  ילכד.  להינצל,  בזכויותיו  די  ואין  סכנה 

אשר נגזר עליהם שרק אם יעמדו במקום ההוא 

אחד.  בסגנון  נביאים  שני  וה'ן  עכ"ד.  ילכדו. 

וכדברי הרשב"ש כ"כ מדנפשיה הגר"א פאפו 

רפואה(,  זיווג,  )ערכים השתדלות,  יועץ  בפלא  זצ"ל 

לברוח  מא(,  )סימן  מהרי"ל  ממ"ש  נראה  וכן 

)יו"ד סימן  מהעיר בעת המגיפה. וכ"פ בדרכ"מ 

רבי  להגאון  דוד  בית  בספר  וכ"כ  ה(.  אות  קטז 

יוסף דוד משלוניקי )יו"ד סימן נז דף כז ע"ג(. וע"ע 

בשו"ת נשמת כל חי להגר"ח פלאג'י )חו"מ סימן 

מט( שנשאל על קהילה שלא רצו לתת לרופא 

להתפלל,  הכנסת  לבית  להכנס  מגיפה  בשעת 

שחייב  והשיב,  מהחולים,  שנדבק  שחששו 

"לא  בכלל  והוא  אדם,  מבני  להתרחק  הרופא 

תעמוד על דם רעך" )ויקרא יט, טז(. ע"ש.

דבר הכל נשמע: שיש לאדם לעשות כל   סוף 
בחולאים,  ידבק  שלא  להיזהר  טצדקי   

במקום  גם  ואף  רגליך,  כנס  מגיפה  ובשעת 

בב"ק  חז"ל  אמרו  וכבר  דרבים.  תורה  ביטול 

על  למות  עצמות  המוסר  דכל  ע"א(  סא  )דף 

בשמו.  הלכה  דבר  אומרים  אין  תורה  דברי 

שלא  שעשה  דכיון  הטעם  מפרש  ובמהרש"א 

כדין שמסר נפשו על דברי תורה, והרי האומר 

אין  לעולם,  גאולה  מביא  אומרו  בשם  דבר 

כיון שמסר  ידו,  על  גאולה  שיעשה  ראוי  הוא 

מנחת  בשו"ת  וע"ע  עכ"ד.  כדת.  שלא  נפשו 

בשו"ת  שו"ר  מז(.  סימן  )ח"ד  מונקאטש  אלעזר 

פו(  סימן  )ח"ב  זצ"ל  הלוי  להגרח"ד  חיים  מים 

שנשאל על כיוצא בזה והעלה גם כן כדברינו. 

ללא  גם  אמורה  מילתנו  ]וכל  דבריו.  ע"ש 

החשש הגדול שהאדם עצמו יכול להיות אדם 

ועדיין לא  ויש בו את הנגיף  המזיק, שפעמים 

ניכר בגופו, וכשיוצא מחוץ לביתו ונמצא ליד 

אנשים יכול להדביקם ודין גרמ'א להתפשטות 

כג  )דף  בב"ק  התוספות  כתבו  וכבר  המגיפה, 

יש  דיותר  ה"ג(,  ד"ה  ע"ב  כז  ובדף  וליחייב,  ד"ה 

משלא  אחרים  יזיק  שלא  עצמו  ליזהר  לאדם 

יוזק. ע"כ. וכ"כ האגודה בב"ק )פרק ב סימן לב( 

והיש"ש בב"ק )פרק ב סימן כג(. ע"ש[.

ואיש  איש  כל  על  הזאת  בעת  קדושה   וחובה 
איש  יצא  ואל  בביתו,  שור'ה  להיות   

)פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  וכן  ביתו,  מפתח 

וישב דף קפב ע"ב( דכד דינא אתער בעלמא ומותא 

אשתכח במתא, לא ליבעי ליה לבר נש למיהך 

יחידה בשוקא, אלא בעי לאסגרא גרמיה דלא 

גרמיה  ליפוק לבר, כמה דאקמוה בנח דאסגר 

בתיבותא דלא ישתכח קמיה מחבלא, ועל דא 

וכן  ע"כ.  כ(.  כו,  )ישעיה  בחדרך"  בא  עמי  "לך 

מבואר בזוהר חדש )מגילת רות דף לז ע"א(, דבזמן 

יתראה  ולא  עצמו  אדם  יסגור  בעיר  שהדבר 

בשוק, דכיון שניתן רשות למחבל מי שפוגע בו 

ניזוק ואיהו מתחייב בנפשו. וכן מובא בגמרא 

)פרשת  )דף ס ע"ב(. והגם שבזוהר הקדוש  בב"ק 

דדינא שריא  קיג ע"א( מבואר דבשעתא  דף  וירא 

בעי בר נש לערקא עד דלא אתפס תמן. ע"כ. 

ומשמע שצריך לברוח מעיר לעיר ולא להחבא 

זכות מודינא  דוד  רבי  זה  בבית, כבר עמד על 

)מאמר ראשון פרק טל עמודים רסב  דוד  זכר  בספרו 

כמו  דהעיקר  ומסיק,  ע"ש.  שלום  אהבת  הוצאת  רסו   –

שכתב החסד לאברהם )מעין חמישי עין משפט נהר כח( 



קפהאהבת חיים

דהדרך הישרה אין בה נפתל ועיקש בעת הדבר 

זעם  עד שיעבור  בבית  להיסתר  היא  והמגיפה 

וינחם ה' על הרעה ויעתר אל הארץ, כי לברוח 

שכן  וכל  עכ"ד.  הוא.  מסוכן  דבר  העיר  מן 

ממקום  לברוח  דרך  שאין  הזו,  המגיפה  בעת 

המגיפה  פשטה  המקומות  בכל  שכן  למקום, 

בעונותינו הרבים, ואדרבא מסוכן הדבר לצאת 

יצא  אל  לכו"ע  המומחים,  כהוראת  החוצה 

איש ממקומו.

וה'ן דברים  הרבים אביא ה'ן אומר   ולתועלת 
בעת  להיזהר  רבותינו  ממ"ש   

המגיפה. בספר בית דוד להגאון רבי יוסף דוד 

משלוניקי )יו"ד סימן נז דף כז ע"ג( הביא בשם ספר 

בעיר מחפשים  דבר  כשיש  תנב(,  )סימן  חסידים 

שקברוהו  מהם  יש  שמא  המתים  אותם  על 

בבגדים בלויים והוא בזיון למת ויש בזה סכנה, 

או ידיו אין פשוטות שנאמר "ואחריו כל אדם 

משום  שהוא  דבר  וכל  לג(.  כא,  )איוב  ימשוך" 

פקוח נפש מותר לעשות למת.

הקטורת  פטום  סדר  דוד,  בית  הרב  כתב   עד 
הדבר.  בזמן  לאומרה  נפלאה  הנהגה  היא   

ולילה"  יומם  בו  "והגית  כן  גם  לקיים  וטוב 

ד, ב(  )משלי  )יהושע א, ח(, והסוד "כי לקח טוב" 

לקח בגימטריה מגיפה. וגם יזהר מדבר שקר. 

שקר  מדבר  שהוא  מי  כי  גדול,  כלל  הוא  זה 

בזמן המגיפה הוא מסוכן, רחמנא לשזבן.

חי  )דף  רימונים  עסיס  ספר  משם  הביא   עוד 
תקונא  זוהר  בתיקוני  )עיין  הזוהר  בשם  ע"א(   

בעיר  דבר  שיש  שבזמן  ב(,  עמוד  קכה  דף  שבעין 

מלאך  יכיר  שלא  מצחו  לכסות  לאדם  ראוי 

המות את העונות החקוקים במצחו.

)או"ח  זצ"ל בספרו רוח חיים  פלאג'י   והגר"ח 
הפיגם  צמח  כתב,  סק"ב(  שא  סימן   

הנקרא רוד"א מועיל בעת המגיפה, כי הפיגם 

אותיות מגיפה.

כתב הגר"ח פלאג'י בספרו רפואה וחיים   עוד 
)פרק ה אות סד(, טוב לקרוא פרשת הקרבנות   

שיש  הוסיף,  עו(  )סימן  ושם  המגיפה.  בעת 

בעת  ובפרט  השנה  בכל  מהמחלוקת  להיזהר 

המגיפה.

 ויהי רצון שיאמר השם לצרותינו די, ולמשחית 
ברחמים,  השלימה  לגאולה  ונזכה  הרף,   

יראו עינינו וישמח ליבנו במהרה בימנו אמן.





ענייני דרוש ענייני דרוש 
ואגדהואגדה





קפטאהבת חיים

אם נטמא המשכן במיתת נדב ואביהו

נשאלתי אם במיתת נדב ואביהו נטמא המשכן?

ומצאתי בדעת זקנים מבעלי התוספות )ויקרא פרק י פסוק ה( שהביא דאיכא פלוגתא 
בתורת כהני' רא"א שמתו בחוץ במקום שהלוים מותרים ליכנס שנא' ויקרבו וישאום 
והוציאן לחוץ רע"א לא מתו אלא בפנים  ה' שנגפן המלאך  וא"כ מאי לפני  בכתנות' 
שנא' לפני ה' ומאי ויקרבו וישאום בכתנות' מלמד שנתנו חכה של ברזל לתוך פיהם 
אוהל  דאיקרי  המשכן  נטמא  א"כ  עקיבא  ר'  לדברי  ותימה  לחוץ.  והוציאום  וגררום 
מטומאת מת וצריך הזאה שלישי ושביעי ולא מצינו שפסקו מעבודתם כלל וכן כתוב 
בפירוש ומפתח אהל מועד לא תצאו דבשלמא לר"א א"ל שדחפן המלאך לחוץ קודם 
ובפירוש  )שם(,  זקנים  בהדר  הקשה  וכן  וצ"ע.  קשיא  עקיבא  לר'  אלא  נשמה  יציאת 

הרא"ש על התורה. 

jJ

וראיתי להג"ר  חיים פלטיאל )ויקרא פרק י פסוק ה( שגם הקשה כן וביאר, דבשלמא 
למ"ד אהל זרוק לא שמיה אהל, ניחא דהמשכן היה מטלטל דסופו היה לפורקו אלא 
גוססין דלא נטמאו באהל עד שיצאו  ויש לומר דשמא היו  למ"ד שמיה אהל קשה? 

מאהל מועד. 

jJ

שוב ראיתי בשו"ת מהרש"ם )חלק ב סימן צד( שליקט וביאר עוד כמה תירוצים בזה, 
חדא,  דפרשת טמאים שנאמרה בו ביום כדאי' בגיטין )דף ס ע"א( לא נאמרה עוד באותה 
שעה רק טומאת מגע ולא טומאת אהל. ועוד דגם אם נטמא משום דטומאה הותרה 
או נדחה בציבור הי' מותר להקריב כל הקרבנות. ונראה שהטומאה הסתלקה בפריקת 
המשכן.  ועוד, דכיון דכתיב "וע"פ ה' יחנו" )במדבר ט, כ( כקבוע דמי ואינו מקבל טומאה. 

ע"כ. וכתירוצו האחרון כתב גם בספר חדר נאה )דברים יב, ג – ד(. 

nN  



בןני  בחיןי וישןחי קצ

בענין בחירה והשגחה

לכבוד מו"ר ראש המוסדות  המפוארים יורו משפטיך ראב"ד מקודש כש"ת הרה"ג 
גדעון בן משה שליט"א

)או אפילו  יכול האדם לגרום רעה  במאי דבדיק לן מר אודות השאלה שנשאל אם 
מות ח"ו לחבירו( למרות שלא נגזר על חבירו להנזק או למות? ואם כן מדוע זה לא סותר 

את האמונה בהשגחה פרטית? והאם יהיה מותר לפעול )ועד כמה( כדי למנוע את הנזק 
מהשני כלפיו? ואמרתי אפרש הדברים בקצרה ויהי הקצ'ר אמיץ.

jJ

ראשית יש להקדים מה שמבואר בדברי הזוהר חדש )פרשת יתרו דף מג ע"א ובמתומ"ד 
עמ' קיא( דלמאן דאיהו מחיה בהוי"ה לית מאן דקטיל ליה, ולמאן דאיהו ממית באדנו"ת 

מידת  שהוא  הוי"ה  בשם  מחיה  שהקב"ה  למי  ופירושו  ע"כ.  ליה.  דמחיה  מאן  לית 
הרחמים אין מי שיכול להרוג אותו, ולמי שהוא ממית בשם אדנו"ת שהוא מידת הדין, 
אין מי שיכול להחיות אותו. וזהו מה שאמר שלמה בחכמתו "אין חכמה ואין תבונה 
יועיל שום  )משלי כא, ל(, דאם הקב"ה יחליט שכך יקרה לאדם לא  ואין עצה לנגד ה'" 

התחמקות.

jJ

ואמנם בספר מכתב מאליהו )ח"ד קונטרס הבחירה עמ' 93 והלאה( ביאר את דברי הרמב"ן 
)בראשית פרק טו, יד( שאדם הבוחר לרצוח נענש רק על עצם בחירתו, שעל עצם המעשה 

פעמים  ואמנם  הנרצח.  שימות  השמים  מן  נגזר  כבר  כי  כלום  שינה  לא  המיתה  של 
ירידה  מחמת  וזה  ה'.  החלטת  היא  וזו  האדם,  בידי  ההחלטה  שתהיה  נותן  והקב"ה 
בדרגה של אותו אדם או של אותה אומה שאין הקב"ה דן את דינה אלא נותן לידי אדם 

שישלטו עליהם.

jJ

הוא  שהאדם  כא(  לו,  )בראשית  הקדוש  החיים  האור  דברי  כן  גם  יבוארו  זה  פי  ועל 
בעל בחירה ורצון ויכול להרוג מי שלא נתחייב מיתה עכ"ד, שאין כונתו שיכול האדם 

לעשות ולפעול נגד רצון ה', אלא שפעמים ונמסר דינו בידי אדם. וכמשנ"ת לעיל. 

jJ



קצאאהבת חיים

ידו  ניתן הדבר בידי אדם נראה שיש לאדם לעשות כל אשר לאל  ואמנם, כאשר 
שאע"פ שהצדיקו  יז( פירש  מד,  )בראשית  זה, תדע דהאור החיים הקדש  מדבר  להנצל 
האחים בתחילה את הדין שנתגלה הגביע באמתחת בנימין והיו מוכנים להיות כולם 
לעבדים, וזאת משום ש"האלוקים מצא את עון עבדיך" )בראשית מד, טז(, וע"ז בא אלינו 
זה  על  מרצונו  יוסף  הוא  המושל  שויתר  מאחר  אך  שם(,  הספורנו  )וכ"פ  לכפר  זה  עונש 
הדבר, ואמר - "האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד" )בראשית מד, יז(, ידעו 
שאין זה מגזירת עליון, אלא עמד הדבר לצד בחירת הבחירי, ולכן ניגש אליו יהודה 

לנסות להשפיע עליו בכל דרך לבטל הגזירה. עכ"ד. 

jJ

ועל פי זה יבואר, שלכך מצאנו כמה פרטי דינים בדיני חושן משפט, שיש לאדם 
להגיב ולעצור או אפילו לגרום לחברו הפסד בכה"ג שנגרם לו על ידו. דממה נפשך 
הדבר שרי, שאם זו היא גזרה משמים שיענש על ידי חבירו לא יועילו לו כל מעשיו, 

ואם ניתן הדבר כבחירה לחבירו, אז בודאי שיהא מותר לו לנהוג על פי דיני התורה.

ובאמת מסופר על צדיקים וחסידים לקדושים אשר בארץ המה, שלא היו עושים 
שום טצדקי לסדר לעצמם את עניניהם. אלא סמכו שרצון ה' הוא זה וכל מה שהקב"ה 
הכתוב  וכמאמר  גדולות  ישועות  ראו  זה  ביטחון  ובזכות  עושה.  הוא  לטובה  עושה 
זו דעל אף שראה  )ועיין בתענית דף כא ע"א במעשה דנחום איש גם  יסובבנו".  "הבוטח בה' חסד 
זו לטובה, ולא חזר לעירו אלא המשיך  שהחליפו אנשי אכסנייתו את תיבת הכסף והזהב בעפר אמר גם 

בדרכו ובכח ביטחונו נהפך הכל לטובה ולברכה(.   

)ח"ג ענינים  יהודה  זו בשו"ת ברכת  שו"ר להגר"י ברכה שליט"א שעמד על מדוכה 
שונים סימן טז(, ובספרו כיצד מתמודדים )עמ' קסא( עי"ש.   

ואסיים בברכת הדיוט יהי רצון שיקוים בכת"ר ובמוסדותיו ותלמידיו מאמר הכתוב 
"ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" )בראשית כח, יד(, עדי ביאת ינון ואליה אמן.

מנאי זעירא דמן חברייא

המצפה לביאת ינון הצב"י אפרים כחלון ס"ט
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סןב ישלכים יןואקים בתוןי קצב

דרך השלמים העוסקים בתורה

כתב הגר"ש משאש זצ"ל בספרו תבואות שמ"ש )חיו"ד בהקדמה(, דרך השלמים עד 
היום שלא לטרוח בשום דבר מעניני העולם הזה, שיש בו ביטול תורה. וכ"כ בהסכמתו 

לשו"ת בית אבי לגר"ש חרירי. ע"ש. 

jJ

וז"ל,  שכתב  יג(  הלכה  יג  פרק  ויובל  שמיטה  )הלכות  רמב"ם  בדברי  טהור  מקומו  ומקור 
ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם, אשר נדבה רוחו אותו והבינו 
מדעו, להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעובדו, לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו 
האלהים, ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש 
דבר  בעה"ז  לו  ויזכה  עולמים  ולעולמי  לעולם  ונחלתו  חלקו  ה'  ויהיה  קדשים  קדש 
המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד  עליו השלום אומר "ה' מנת חלקי וכוסי 
אתה תומיך גורלי" )תהילים טז, ה(. ע"כ. ומצאנו בגמרא בעירובין )דף סה עמוד א( לאמורא 

הקדוש אביי שאמר, אי אמרה לי אם קריב כותחא - לא תנאי. 
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על פי הנהגה ישרה זו פירש הגר"ש משאש זצ"ל )שם( מה שמבואר בכתובות )דף קד 
ע"א(, שאמר רבינו הקדוש ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי 

בתורה, ולא נהניתי אפילו באצבע קטנה מן העוה"ז. ולכאורה קשה הלא נתנו לו מן 
השמים שיהנה, ומפני מה לא נהנה? 

ועוד יש להעיר ממה שאמרו בירושלמי בסוף קידושין דעיד אדם ליתן את הדין על 
כל מה שראתה עינו ולא אכל?

וכדכתיב  ובאצבעותיו,  בידיו  עבודתו  לעשות  האדם  דרך  שהלא  בזה  והביאור 
"יגיע כפיך כי תאכל" )תהילים קכח, ב(, וזהו מ"ש שכל יגעתי הייתה בתורה, ולא ביטלתי 
זמני והתיגעתי בניני העוה"ז והבליו כדי להנות ממנו אפילו לא באצבע קטנה. שכל 
ההנאות שהיו לו היו מתנות שמים בעבור עסקו בתורה ועוד. וסיים שם הגר"ש משאש 
'ומבשרי אחזה'. ]וכדומה לזה כתב רבי רפאל בירדוגו בספרו מי מנוחות )פרשת וישב( 
ע"ש[. ואכן זכה אותו צדיק הגר"ש משאש זצ"ל שתהא תורתו מכרזת עליו מבחוץ 

והתפרסם בגדולתו בכל העולם, וזכה לשתי שולחנות תורה וגדולה במקום אחד. 

jJ



קצגאהבת חיים

והבט ושא עינך בביאור רש"י על התהלים )פרק קכז פסוק ב( על הפסוק, "שוא לכם 
משכימי קום מאחרי שבת אוכלי לחם העצבים כן יתן לידידו שנא" – "שוא לכם" - 
בעלי האומניות המשכימים ומאחרים למלאכתם ומתפרנסים בעצבון וביגיעה בלחם 
מעיניו  שנת  שמנדד  למי  פרנסה  הוא  ברוך  הקדוש   - יתן"  "כן  טורח:  של  העצבים 

בשביל לעסוק בתורה. "לידידו שנא" - למנדד מעיניו שינה.

וראיתי בספר עבודת הגרשוני )ח"א עמ"ס ברכות דף ח ע"א( שהביא מ"ש לבאר הכתב 
דמי שאינו עושה פעולה לפרנסתו רואה השגחת השם תמיד,  סופר )סוף פרשת האזינו(, 
ואין באפשר שישכח זמן מה ויסור ליבו מה', כי רואה בעין תמיד גבורותיו ונפלאותיו, 

ואינו יכול לתלות בכוחו ועוצם ידו ומוסיף ביראת ה' תמיד. ה' יזכנו. 
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יחמכי וינבוסי קצד

החכמה והנבואה

כתב הרמב"ם )הלכות יסודי התורה פרק ז הלכה א(, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את 
בני האדם, ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו ולא יהא יצרו 
דעה  בעל  והוא  תמיד  יצרו  על  בדעתו  מתגבר  הוא  אלא  בעולם  בדבר  עליו  מתגבר 
כשיכנס  בגופו  שלם  האלו  המדות  בכל  ממולא  שהוא  אדם  מאד,  עד  נכונה  רחבה 
לפרדס וימשך באותן הענינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג 
ומזרז  והולך  הזמן  במחשכי  ההולכים  העם  כלל  מדרכי  ופורש  והולך  מתקדש  והוא 
מהבלי  ולא  בטלים  מדברים  באחד  כלל  מחשבה  לו  תהיה  שלא  נפשו  ומלמד  עצמו 
פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכסא להבין באותן  דעתו  אלא  ותחבולותיו  הזמן 
מצורה  כולה  הוא  ברוך  הקדוש  של  בחכמתו  ומסתכל  הטהורות  הקדושות  הצורות 
ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו, מיד רוח הקודש שורה עליו, ובעת שתנוח 
עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר ויבין 
כמו  החכמים  אדם  בני  שאר  מעלת  על  שנתעלה  אלא  שהיה  כמות  שאינו  בדעתו 

שנאמר בשאול והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר. עד כאן לשונו.
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עדיף  שחכם  ע"א(  יב  )דף  בתרא  בבבא  בגמרא  שאמרו  חז"ל  שאמרו  מצאנו  והנה 
מנביא, ועוד אמרו בירושלמי במכות )פרק ב הלכה ו( שאלו לחכמה וכו' שאלו לנבואה 
וכו', ויש להסתפק מהי החכמה הזו שעדיפה על הנבואה, הלא מתבאר מדברי הרמב"ם 

שהנבואה היא תכלית המעלה והדבקות?

jJ

אלין  וז"ל,  ריט(  עמוד  מדבש  ובמתוק  א  עמוד  קטז  דף  סט  )תיקון  הזוהר  בתיקוני  וראיתי 
דידעא ברזין אלין דחכמתא דלהון סליק על כל נבאיא וחכמיא, והיינו שההבנה בעומק 
חכמות סודות התורה היא החכמה העולה על כל השגת הנביאים שעליה אמרו חז"ל 

חכם עדיף מנביא. 

jJ

ובטעם הדבר שחכמה זו עדיפה כתב רבי יצחק עראמה בספר עקידת יצחק שמות 
)שער לה פרשת שמות-וארא ד"ה ובמדרש( כי בשעה שהנביא מושפע מהנבואה הנה הוא יותר 

מחכם. אמנם בשעה שאינו מושפע ממנה אף חכמתו לא עמדה לו בשלמות כשאר 



קצהאהבת חיים

החכמים כי העושק שנעשקה החכמה הטבעית בידו פעמים רבות ומה שלומד שלא 
וכדברים  ולכן החכם עדיף. עכ"ד.  בידו,  ולא תתקיים  יהולל אותו בה  לנהוג על פיה 
בשכלו  הדברים  ישער  שהחכם  הה'(  והטעם  ד"ה  יז  פרק  )דברים  האברבנאל  כתב  האלה 
ובחכמתו ויסייעהו בדבר העזר האלקי ורוחו. והנביא אין לו כי אם אשר יראה יגיד, 
ולכן יהיה חכם עדיף ומשובח יותר מהנביא. עכ"ד. והיינו שכאשר אדם עמל בחכמתו 
להבין את סודות התורה עמל זה נשאר עימו לעולם וקרא כתיב "ובתורתו יהגה יומם 
ולילה" )תהילים א, ב( תורה דיליה )קידושין דף לב ע"ב(, ונפש עמל עמלה לו שיהיה קנינו 

הרוחני לעולם. 
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אמי  בר  חייא  רבי  אמר  א(,  עמוד  ח  )דף  בברכות  חז"ל  מ"ש  לבאר  יש  זה  דרך  ועל 
משמיה דעולא: גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים. והתמיה קמה וגם נצבה, ולפי 
האמור נראה לבאר שהנה הנביאים היו בעלי יראת שמים נוראה ובמיוחד בעת קבלת 
כשמתנבאים  וכולן  ב(  הלכה  ז  פרק  התורה  יסודי  )הלכות  הרמב"ם  שכתב  וכמו  הנבואה 
אבריהן מזדעזעין וכח הגוף כשל ועשתנותיהם מתטרפות ותשאר הדעת פנויה להבין 
)בראשית  נופלת עליו"  גדולה  "והנה אימה חשכה  מה שתראה, כמו שנאמר באברהם 
ח(.  י,  )דניאל  כח"  עצרתי  ולא  למשחית  עלי  נהפך  "והודי  בדניאל  שנאמר  וכמו  יב(,  טו, 

עכ"ל. ומצאנו שיגיע הכפים ירמוז לעסק התורה וכמו שאמרו בגמרא בסנהדרין )דף קו 
עמוד א(, רפידים שמה, רבי יהושע אומר: שריפו עצמן מדברי תורה, שנאמר "לא הפנו 

אבות אל בנים מרפיון ידים" ופירש רש"י לא הפנו אבות אל בנים - להטיב להם. מפני 
רפיון ידים - של תורה ומצות, והכי נמי רפידים רפיון ידים הוא, כלומר מפני שרפו 
ידים מן התורה בא עליהם עמלק. "ויגיע כפי" מתרגמינן לאות ידי – דהיינו רפיון ידים. 
וזהו שאמרו רבותנו גדול הנהנה מיגיע כפיו היינו שמשתמש בחכמתו ועמל בה, יותר 

מירא שמים היינו הנביאים שהגיעו לדרגת יראת שמים בנבואתם. ודו"ק. 

nN
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הרגל הרביעית שבמרכבה

לכבוד מו"ר ראש הכולל בישראל להלל הרב גדעון בן משה שליט"א אב"ד ירושלים. 

אודות מה שנשאל כת"ר ע"ד האור החיים הקדוש )בראשית כח, יג( שכתב, "והנה ה' 
נצב עליו": ירמוז  גם על יעקב, על דרך אומרם ז"ל )במדרש רבה פרשה לך לך פרשיה מז סימן 
יותר  יאמר בדיוק נצב עליו  ו( האבות הם מרכבה לשכינה, ולהיות שהוא רגל רביעי 
מעל אברהם ויצחק, כי הוא עיקר העמדת הכסא. עכ"ד. והלא מבואר בכמה מקומות 
)עיין בזוהר פרשת ואתחנן דף רסב ע"ב, של"ה שער האותיות אות גימ"ל ערך גירות אות ה, ובשל"ה פרשת 

לך לך תורה אור אות כא, ובשו"ת שלמת חיים עניינים שונים סימן קסו ועוד(, שדוד היה הרגל רביעי 

למרכבה? ואמרתי אלקטה באמרים מה שמצאתי בזה.

jJ

בספר אשיחה )חלק ב פרשת ויצא עמוד לה( הקשה כן להגר"ח קנייבסקי שליט"א, ואמר 
מלוך  עד  לתקופה  החיים  האור  שכוונת  כתב,  שם  ובהערה  התורה.  סודות  שזה  לו 
אדוננו דוד המלך ע"ה, שהיתה בחינת רגל רביעית של יעקב. ולפי זה יש לעיין דרגל 

שלישית כנגד מי היתה?

ובפירוש האור החיים )הוצאת מוסד הרב קוק( הביאו, שיש שכתבו לקיים הגירסא ע"פ 
)דף טז ע"ב(, דוד ראש השלישים, שהוא היה ראש לשלשת  דברי הגמרא במועד קטן 

האבות, ונמצא יעקב רגל רביעית, ועד שבא דוד היה אדם הראשון ראש השלישים.  

)שמואל ב  ובטעם שדוד החליף את אדם הראשון, ביאר בספר שיג ושיח בנביאים 
עמוד קכה בהערה(, שהרי מבואר בזוהר )ח"א דף צא ע"ב(, שדוד קיבל את שבעים שנות חייו 

מאדם הראשון ולכן הוא הממשיך של אדם הראשון. 

jJ

עוד ראיתי בבית ישראל גוטמאן )פרשת ויצא אות סב( שכתב לבאר, דסרי האור החיים 
יצחק,  כנגד  שברים  אברהם,  כנגד  א'  דתקיעה  התקיעות,  בכונת  הידוע  פי  על  הנ"ל, 
תרועה כנגד דוד, ותקיעה אחרונה כנגד יעקב. עכ"ד. ולפי זה מ"ש שיעקב הוא הרגל 

הרביעית היינו הבחינה הרביעית שהיא כנגד התקיעה האחרונה.  

jJ

שו"ר שבספר רזי האור החיים הצבי והצדק כאן )הערה יט( כתב, שצ"ל רגל שלישי, 
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לו  יש  שהכסא  במדרשים  ומפורש  שלישי.  רגל  זלאקווי  ישן  בדפוס  להדיא  וכ"ה 
שהוא  הכסא,  עיקר  הוא  השלישית  שהרגל  שאמר  וזה  קיט(.  רמז  בילקוט  )עיין  רגלים  ג' 
כנגד יעקב. ע"כ. ולפי זה יש מדרשים חלוקים בעניין כמה רגלים לכסא, והאור החיים 
הקדוש הלך לפי המדרש שיש ג' רגלים לכסא, ויעקב הוא הרגל השלישית. וכן נראה 
ג'  לו  שיש  הכסא  על  המדרש  דברי  שהזכיר  יז(  פסוק  יד  פרק  )במדבר  החיים  האור  דעת 

רגלים. ע"ש. 

jJ

ואפשר שנוספה בימי דוד רגל נוספת, למרות שמתחילה נועד הכסא להיות בעל 
ג' רגלים. ומדברי אור החיים )ויקרא פרק יז פסוק יד( לא נראה כן, שהרי כתב וז"ל, חילק 
כל בריותיו לד' הדרגות והם אש רוח מים עפר, וכל אחת כלולה מהד', וארבעה אלו 
תחלת הווייתה היא נעלמת מעיני כל בשר והיא רוחנית בתכלית הרוחניות, והם ד' 
רגלי כסא כבודו יתברך, ונשפעים מהם בכיוצא בהם ד' בריות אחרות נושאי הכסא. 

עכ"ד. ומשמע שתחילת בניין הכסא הוא בד' רגלים. ויל"ע.

jJ

ומדי דברי בו עלה במחשבה לרמוז עוד בזה, דאם נאמר שקודם שהיה דוד המלך 
מה  יבואר  הקדושים,  האבות  שהם  למרכבה  רגלים  ג'  רק  היו  המרכבה  מרגלי  ע"ה 
שהתפלל  יד(  קב,  )תהילים  ציון"  תרחם  תקום  "אתה  באומרו  ע"ה  המלך  דוד  שהתפלל 
על בניית בית המקדש ששם תהיה השראת המרכבה העליונה )עיין רמב"ן שמות פרק כה 
פסוק כא(, ולזה ירמוז שתיבות אברה"ם יצח"ק יעק"ב עם אותיותיהם עולים בגימטריא 

מקדשנו  בית  בבניין  לציון  יביא  הזו  המרכבה  שאת  ואמר  האותיות,  עם  תרח"ם 
ותפארתנו בב"א.  

jJ

ואגב אסיים בפרפרת מ"ש בשו"ת יהודה יעלה אסאד )חלק א אורח חיים סימן י( שכתב 
בספר זרע אפרים להגאון מהר"ז מרגליות בפירושו לפסיקתא )פסקא עשרת הדברות אות ז 
דף נ( וז"ל, ושמעתי בשם חתן דודי זקני אלוף נעורי הגאון החסיד שבכהונה מורנו הרב 

יצחק אייזיק הכהן ז"ל בעל המחבר ספר ברית כהונת עולם, שאמר כי האבות אברהם 
יצח"ק  אברה"ם  ומספר  שבמרכבה,  רביעי  רגל  הוא  ודוד  המרכבה,  הם  ויעקב  יצחק 
שאמר  וזהו  וא"ו(,  חסר  רבתים  )בכתוב  רבתי"ם  גימטריא  והוא  תרנ"ב,  עולה  דו"ד  יעק"ב 
הכתוב "רכב אלהים" )תהילים סח, יח( - דהיינו האבות ודוד שהם המרכבה - מספרו – 
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"רבתי"ם", והוא פלא. עכ"ל. 

jJ

דהא  וא"ו,  מלא  "רבותי"ם"  בכתוב  המקרא  לפי  גם  הדברים  לכוין  נראה  ולענ"ד 
מצינו גם יעקב מלא וא"ו בששה מקומות ]א"ה א"ך ס"ט נראה שצ"ל בחמשה מקומות 
וכמו שהזכיר רש"י על התורה )ויקרא כו, מב(, ואלו הם: ויקרא כו, מב, ירמיה ל, יח, ירמיה 
לג, כו, ירמיה מו, כז, ירמיה נא, יט[ וגם לפי המקרא "רבותיי"ם" מלא, דמלא וא"ו ויו"ד, 

נמי הא מצינו גם דוד מלא יו"ד בס' דברי הימים בכל מקום. עכ"ד המהר"י אסאד. 

jJ

ואנא עניא אמינא על פי דרכו, שתיבת "רבותיי"ם" במילואה עולה תרס"ח ]שהיא 
בגימטריא אברה"ם יצח"ק יעקו"ב דוי"ד[, וכן מה שאומרים בפיוט אל אדון "ונאדר 
בכבוד על המרכבה" עולה תרס"ז, וחסרון אחד בגימטריא לא הווה חסרון כידוע. ורמז 

בזה שהאבות הם המרכבה העליונה, ובזה נאדר כבודו.

jJ

]וידעתי גם ידעתי שהגירסא בסידורים היום היא "ונהדר" – בה', אמנם לך נא ראה 
בסדר רב עמרם גאון )סדר תפילות השבת עמוד עא( שגרס, "ונאדר בכבוד" – בא'. וכן גרס 
האבודרהם )בברכת יוצר ואל אדון( וכן גרס בספר אור זרוע לרבי דוד בן יהודה החסיד נכד 
הרמב"ן )דף מה ע"ב ובהוצאת אורים עמוד 184(. ע"ש. גם בספר הנהגות קבליות בשבת )שער ג 
עמוד 396( הביא, שבפירוש התפילות של בעל ספר המפליג כתב יד פריס 188, דף 209 

ע"ב, וכתב יד וטיקן 505 דף 123 ע"א הגירסא היא: "ונאדר בכבוד"[.  

וכסא כת"ר ירום גבה ונישא מאד בברכת התורה 

תלמידו הצב"י אפרים כחלון ס"ט. 

nN
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זמן עונשי הגיהנם

הנה מקור מקומו טהור בדברי חז"ל בעדויות )פרק ב משנה י(, משפט רשעים בגיהנם 
שנים עשר חדש. ובתוספות יום טוב על אתר מחלק בין סוגי הרשעים, דיש רשעים 

הנידונים ביותר וכמו שיתבאר. 

ובגמרא בראש השנה )דף יז עמוד א( מבואר יותר, פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות 
העולם בגופן,  יורדין לגיהנם ונידונין בה שנים עשר חדש, לאחר שנים עשר חדש גופן 
כלה ונשמתן נשרפת, ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים. אבל המינין והמסורות 
והמשומדים והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים, ושפירשו מדרכי 
צבור, ושנתנו חתתם בארץ חיים, ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט 
וחביריו, יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות, שנאמר, ויצאו וראו בפגרי האנשים 
יוצאים  שלא  רשעים  שיש  לנו  הרי  ע"כ.  כלין.  אינן  והן  כלה  גיהנם  וגו',  בי  הפשעים 

מהגיהנום לעולם. 

ו(, ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא  וכן פסק הרמב"ם )הלכות תשובה פרק ג הלכה 
עולמים,  ולעולמי  לעולם  וחטאתם  רשעם  גודל  על  ונידונין  ואובדין  נכרתים  אלא 
הגואל,  ובביאת  המתים  בתחיית  והכופרים  בתורה  והכופרים  והאפיקורוסין  המינים 
המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור, והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיא 
כיהויקים, והמוסרים ומטילי אימה על הצבור שלא לשם שמים ושופכי דמים, ובעלי 
הרמב"ם  על  בפירושו  קאפח  מהר"י  העיר  וכבר  עכ"ד.  ערלתו.  והמושך  הרע  לשון 
)שם הערה כב( שנידונים לעולם, ויש להם סבל ויסורים לעולם ולעולמי עולמים. וע"ע 

ברמב"ם הלכות יסודי התורה )פרק ה סוף הלכה ד(. וכ"כ הרב באר שבע בסנהדרין )דף קיא 
ע"א( דמומר להכעיס אין לו חלק לעולם הבא אלא נידון בגיהנם לדורי דורות לעולם 

ולעולמי עולמים. ע"כ. 

שאותם  כרת(,  )ערך  המצוות  בכללי  ג'יקטיליא  יוסף  רבי  הגאון  כתב  בזה  וכיוצא 
שנאמר בהם "הכרת תכרת הנפש ההיא" - שהוא הענין במגדף ועובד ע"ז, הרי כפל 
י"ב  דינן כדין שאר חייבי כריתות שיש להם לאחר  אותה הכרת להחמיר בהם שאין 
חדש תקוה והם זוכין לעה"ב, אבל הם נכרתים גם מחיי העה"ב ואין להם חזרת תיקון 
עולמית אלא עומדות נפשותן בכרת ובאבדן לסבול עונשי גיהנם לדורי דורות, אבל 
מקיימי  שאר  שזוכין  בזמן  גם  העונשין  כל  לקבל  קיימות  אם  כי  וכלות  אפסות  אינן 

תורה לחיי עוה"ב. עכ"ד.
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jJ

)כרך ב מגילת רות דף לג ע"ב(, המדור החמישי  עוד מצאתי בס"ד מבואר בזוהר חדש 
בתורה  והכופרים  והאפיקורסים  ]והמוסרים[  המינים  נידונים  ושם  שאול,  נקרא 
יעלה"  לא  שאול  יורד  כן  וילך  ענן  "כלה  נאמר  אלה  על  המתים.  בתחיית  והכופרים 
ז, ט(. ועל שאר החוטאים כתיב "ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל" )שמואל א, ב,  )איוב 

אינו  שוב  לשם  היורד  תחתית,  ארץ  נקרא  השביעי  במדור  )שם(,  בזוהר  מובא  עוד  ו(. 
עולה, ועליהם נאמר "ועסותם רשעים וגו'" )מלאכי ג, כא(, וכל אלו המדורות אש אוכלה 
דולקת לילה ויום לנפשותם של רשעים. יש מי שנקרא רשע ונידון בגיהנם י"ב חדש. 
רשע גמור שאין לו הרהור תשובה אין לו תקנה ונידון לעולם בגיהנם. רבנן אמרי, רשע 
נידון בגיהנם ששה חדשים. רשע גמור שנים עשר חדש. והני מילי כשהרהרו לעשות 
תשובה ומתו, אבל אם לא הרהרו לעשות תשובה ולא עשו תשובה, עליהם הפסוק 
אמר "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו'" )ישעיה סו, כד(. ע"כ. וכ"כ רבי יוסף 
אלבו בספר העיקרים )מאמר ד פרק כח(, שהאנשים הנמלטים מכפירת אחד מהעקרים 
בספר  במ"ש  ]ועיין  ע"ש.  תשובה.  שיעשו  לא  אם  ניצחי  בעונש  נידונים  הכוללים 
בתירוצם  חוץ(  ד"ה  ע"ב  נח  )דף  מציעא  בבא  בתוספות  גם  לח[.  פרק  ד  מאמר  העיקרים 

הראשון כתבו, שהמלבין פני חברו ברבים נידון לעולם בגיהנם.

ובשו"ת הריב"ש )סימן קטו( הביא בשם אגדה, שראה חכם לנשמת רשע שאמר לו, 
כה משפטי כל הימים לבא באש של גיהנם להיות נידון בה. ע"ש.  

jJ

והרמב"ן בתחילת שער הגמול סיכם העניין והילך לשונו הזהב: כל אדם נדון שם 
כפי מעשיו בשלשה דינין שמנו עליו, דין הקל שבהן אין לו קצבה, אלא כל אחד נדון 
כפי מעשיו ומצפצף ועולה, והחמור שבהן לדורי דורות, והבינוני דינו שנים עשר חדש, 
ע"כ.  מנוחה.  להם  ואין  לדומה  ונמסרות  פולטתן  גיהנם  הזה  בזמן  חדש  י"ב  לאחר 
וכ"כ ספר אהל מועד )שער ראשית חכמה הארוך דרך י(. וכ"כ בספר מעשי ה' לרבי אליעזר 
שיש  והנה הענין(,  ד"ה  בראשית  ב פרשת  בראשית פרק  )מעשי  של מהר"י קולון  נכדו  אשכנזי, 

רשעים דיורדים לגיהנם ונדונים כן לעולם אם נתחייבו בעונש נצחי. ע"כ.

וכדברים האלה ראיתי לרבי יעקב יוסף הכהן, גדול תלמידי הבעש"ט זצ"ל, בספר 
צפנת פענח פרשת שמות )פן ט ד"ה אמנם להבין(, שכתב לבאר מ"ש חז"ל באבות )פרק ה 
משנה יט( דכל מי שיש לו עין רעה ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע, 

גיהנם  שיורשין  לפי  'ירושה'  לשון  דמ"ש  וביאר,  שחת.  לבאר  ויורדין  גיהנם  ויורשין 
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לעולם, כי ירושה אין לה הפסק כמ"ש בב"ב )דף קכט ע"ב(.  

והרב פנים יפות )דברים פרק לב פסוק ז( כתב, שיש מיורדי הגיהנם שלעולם לא יבואו 
למנוחת עוה"ב, וז"ש "משנאי ה' יכחשו לו" )תהלים פא, טז(, שאפילו על פתחה של גיהנם 
אינם חוזרים בתשובה, עיין עירובין )דף יט ע"א(, וזהו שאמר הפסוק "ויהי עתם לעולם" 
)תהילים פא, טז(, שיהיה עת צרתם לעולם, וע"ז אמר על הצדיקים "ויאכלהו מחלב חטה 

ומצור דבש אשביעך" )שם(, דהיינו שיתן חלק רשעים בג"ע. ע"כ. 

jJ

והמעיין בתלמוד יראה שמצאנו כמה וכמה רשעים שנידונו מאות בשנים בגיהנום, 
וכמ"ש בגמרא בב"ב )דף עד ע"א( בבלועי קרח, שעד דור האמוראים, שהם כאלף ושש 
מאות שנה ויותר מעת היות עם ישראל במדבר, היו נשרפים בגיהנם כבשר בקלחת. 
הגיהנום  באש  שנשרף  אחר  אלישע  על  ע"ב(  טו  )דף  בחגיגה  בגמרא  אמרו  וכן  ע"ש. 
בדברי  מבואר  וכן  יוחנן.  רבי  האמורא  פטירת  זמן  עד  מאיר  רבי  תלמידו  מפטירת 
לעולם,  נידונים  גמורים  שרשעים  ב(  עמוד  כח  )דף  ברכות  אגדות  בחידושי  המהרש"א 
שפירש שמ"ש רבי יוחנן ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים כו' ר"ל גם אם לא יהיה 
מיתתי לעולם הבא מיתת עולם כרשעים גמורים, מ"מ אני מתיירא שמא יוליכו אותי 
לגיהנם להיות נידון י"ב חדש. ע"כ. ומלבד זאת יש לזכור דברי האברבנאל )במדבר פרק 
טו פסוק א( שכתב, ועם היות שאמרו רז"ל שעונש הרשעים בגיהנם י"ב חדש, לא אמרו 

זה בענין הכריתות, כי בהם ענשם לנפש זמן יותר ארוך מזה. עכ"ד.

jJ

ועוד עליך לדעת שיש דין נוסף לעתיד לבא ביום הגדול והנורא, וכמ"ש בשו"ת רבי 
אליהו מזרחי )הרא"ם סימן יא(, שלדעת הרמב"ן ז"ל שלשה דינין הן, האחד בראש השנה 
של כל שנה ושנה לדון בו כל ענייני העולם הזה באותה שנה. השני בשעת המיתה לדון 
בו עניני הנפשות לאחר המיתה שהוא עולם הנשמות. השלישי ביום התחייה לענין 
העולם הבא, לדון בו מי הוא הראוי לחיות וליהנות מזיו השכינה בחייו שהוא הנקרא 
עולם הבא, ומי הוא שאינו ראוי לחיות וליהנות מזיו השכינה, אלא שישאר בגיהנם 

לעולם ולעולמי עולמים.

jJ

י"ב חודש צריכים כפרה, ממה  ודע, שאפילו על סתם אנשים מצאנו שגם לאחר 
"כפר לעמך  )סוף פרשת שופטים(, כשמתודים על עגלה ערופה אומרים  שאמרו בספרי 
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)דברים כא, ח(, ופירשו חז"ל עמך ישראל, אלו החיים. אשר פדית,  ישראל אשר פדית" 
", מלמד  ה'  אלו המתים, מלמד שהמתים צריכים כפרה. עוד אמרו שם "אשר פדית 
שכפרה זו מכפרת על יוצאי מצרים. הרי שאפילו שעברו כמה דורות מיציאת מצרים, 
מ"מ כשמתודים בנוסח זה שענינו כפרה מוסיפים גם כפרה על העם היוצא ממצרים. 
ומעין זה אמרו במגילה )דף כה ע"ב(, מעשה העגל הראשון נקרא ומתרגם, דניחא להו 

דלהוי ליה כפרה לישראל. וכן העיר בספר יושר הורי )סימן יא עמוד רלט(. 

jJ

וכדברים האלה כתב בספר חסידים )מרגליות סימן רמא(, ועל שכבר מתו וכבר עברו 
י"ב חודש צריך להתפלל עליהם בכל חודש וחודש, כי מהפכים אש של גיהנם. שנאמר 
"והיה מידי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא כל בשר" )ישעיה סו, כג(, וכתיב "ואשם 
לא תכבה" )שם פסוק כד(, הרי בכל חודש וחודש מהפכים בו. ולפני יום טוב ושבת ואחריו, 
אותן שלא שמרו שבת ויום טוב כהוגן. עכ"ד. וכן כתב לעיל מיניה בספר חסידים )סוף 
סימן מו(, מעשה באדם אחד שנראה בחלום שנים רבות לאחר שמת, ואמר שבכל יום 

דנים אותו על שלא דקדק לברך בהמ"ז וברכת הנהנין בכוונת הלב. א"ל והרי משפט 
רשעים בגיהנם י"ב חדש ולא יותר, א"ל שאין דנין אותו בפורעניות חזקים כמו בי"ב 
יביע  ועיין בשו"ת  יח עמוד פד(,  )פרק  ג"כ בספר קב הישר  והו"ד  חדש הראשונים. ע"כ. 

אומר )חלק ה יורה דעה סימן לב אות ב(.

jJ

והמתעקש לומר שדברי חז"ל בזה כפשוטם, שעונשי הגיהנום הם י"ב חודשים ותו 
לא, אען ואומר מה שמצאתי בספרי רבותינו לקדושים אשר בארץ המה, שקודם שיכנס 
לגיהנום נענש בעונשים גדולים ונוראים. וכן כתב מהרח"ו בשער הגלגולים )הקדמה כב( 
וז"ל, ויש רשעים שכתוב בהם "ואת נפש אויבך יקלענה בתוך כף הקלע" )שמואל א, כה, 
כט(, ואינם זוכים להכנס לגיהנם אחר פטירתם למרק עוונם, אמנם נפשם הולכת מדחי 

אל דחי בגלגולים משונים עד ימרק עונשו קצת ויוכל להכנס אח"כ בגיהנם י"ב חודש 
ולהתכפר לגמרי. ולאלו אין זמן קצוב, כי לפעמים ילכו בגלגולים ההם עשרים שנים 

או מאה או אלף, והכל תלוי כפי ערך העוונות שעשה בתחילה בעוה"ז. 

jJ

צא ולמד ממה שכתב בספר דורש טוב להגאון הקדוש רבי יעקב אבוחצירא )דרוש 
הזה,  בעולם  חפץ  שלבך  מה  עשה  האדם,  את  מטעה  הרע  דהיצר  קכד(,  עמוד  לנפטרים  ג 

בדברי  ואין  עדן.  לגן  תעלה  ואח"כ  חודש,  מי"ב  יותר  אותך  יענישו  לא  הבא  ובעולם 
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השטן ממש, כי דין הגיהנום הוא אחרון, וקודם לו דין הגלגול שיחזור האדם להתגלגל, 
וצער גדול יש בגלגול. עכ"ד. 

גם הרב חיד"א בספרו חומת אנך )תהלים פרק ז( הביא מעשה הרוח שדיבר למהרח"ו 
ז"ל שהיה כ"ה שנים ביסורין קשים מאד, כי מ"ש משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש הוא 
הולכים  שנים  כמה  ואחר  קשים.  יותר  יסורין  הם  גהינם  קודם  אבל  לגיהנם,  כשילכו 
ובסוף  יב(  אות  ז  מזמור  בובר  )תהלים  המדרש  שאמר  מה  וזה  חדש.  י"ב  הם  ושם  לגהינם, 
ז, טז(, דהגהינם הוא בסוף כמה יסורין קשים. ע"כ. והיינו  "יפול בשחת יפעל" )תהילים 
מבואר  וכן  לרשעים.  רבים  עונשים  יש  לכן  קודם  אלא  לגיהנום,  נכנסים  ישר  שלא 
רבנו  שלימדו  אחד  יחוד  מהרח"ו  שכתב  תשמ"ח(  ירושלים  פח  )עמוד  הקודש  רוח  בשער 
האריז"ל כדי להוציא רוח רעה רח"ל, שיש לפעמים נפש איזה אדם רשע, שנפשו אינה 

יכולה להיכנס בגיהנם עדיין מרוב עונותיו, והולך נע ונד וכו'. ע"ש.  

והמעיין בספר הקדוש רוחות מספרות, עיניו לנוכח יביטו הרבה מעשים שהיו עם 
שנים,  הרבה  סבלו  אשר  רוחות  אליו  שהגיעו  זצ"ל  פתייה  יהודה  רבי  הקדוש  הגאון 
מזכיר  ושם  לתיקונם.  הגיעו  ולא  ומשונים,  שונים  בעונשים  שנים  מאות  גם  וחלקם 
את שמם ותוארם וכל שאר עניינם בפרטות. ע"ש. וכן מבואר ממ"ש הגר"מ שטרנבוך 
הובא  מקארלין  אהרן  בית  שבספר  כ(,  סימן  ד  )כרך  והנהגות  תשובות  בשו"ת  שליט"א 
כל  לעשות  השנייה  ובשנה  הצוואה:  בסוף  וז"ל  זצ"ל,  הגדול  אהרן  רבי  צוואת  נוסח 
ע"ש ובכל ער"ח כסדר הנ"ל, הלימוד קדיש והצדקה, והגם שמשפט רשעים בגיהנם 
י"ב חדש, איני יודע אם יהיה לי זכות לבוא לגיהנם בשנה ראשונה. ע"ש. ודברי הגה"ק 

הנ"ל מלהיבים ומבהילים, ומה נענה אנן אבתריה. עכ"ד.

ובספר עבודת הלוים אור הגנוז )ערך גיהנם( הביא, שבספר כלי פז )בסוף ספר ישעיה( 
כתב, שמעתי מפי מורי רבי שלמה אלקבץ, דהא דאמרינן משפט רשעים בגיהנם י"ב 
חודש היינו משפט דייקא, שאין מענישין, אבל לפעמים מתעכבין שם בגיהנם הרבה. 
ע"כ. ויש להביא ראיה לדבריו מדברי הזוה"ק )פרשת תרומה דף קנא עמוד א( ומאן דאצטריך 

למהוי עלייהו ניחא וכו'. ע"ש. 

jJ

והנה בטעם שאומר על אביו הריני כפרת משכבו רק בתוך י"ב חודש, כתב רש"י 
בקידושין )דף לא עמוד ב(, מכאן ואילך, כבר קבל מה שקבל, שאין משפט רשעי ישראל 
בגיהנם אלא י"ב חדש. ע"כ. ויש לעיין על דבריו ממה שאמר ריש לקיש בסוכה )דף כ 
ע"א( הריני כפרת רבי חייא ובניו. ופירש רש"י, הריני כפרת, יסורין הבאין עלי לכפרתו 
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של ר' חייא ובניו יהיו, ולשון כבוד הוא זה, כשהוא מזכיר אביו או רבו לאחר מיתתו 
צריך לומר כן. ע"כ. והלא היה זה זמן זמנים טובא אחרי מיתת רבי חייא ויותר מי"ב 
חודש. וכן העיר בספר פחד יצחק )ערך הריני כפרת(, ובספר פרשת מרדכי פוגלמן בסוכה 

)שם(. ועיין בהגהות יעב"ץ בסוכה )שם( ובילקוט יוסף )הלכות אבלות סימן לט הערה ד(. 

jJ

והנראה לבאר בזה בס"ד, דכונת רש"י בקידושין דרק מהחשש שיאמרו על אביו 
שהוא רשע ופוגע בכבוד אביו לא ימשיך לומר על אביו הכ"מ לאחר י"ב חודש, וממילא 
משמע דכשהיה אביו או רבו מפורסם בחסידותו הגדולה ולא חישינן שיצא לעז כזה, 
מותר לומר כן, שמראה שנוהג בו כבוד, ולכן לא חש ריש לקיש לומר על רבי חייא 
ובניו הריני כפרת משכבם, שהכל הכירו בחסידותם הגדולה, ואפילו עמי הארץ, שהרי 
היה הולך רבי חייא מעיר לעיר לזכות הרבים, וכמ"ש בגמרא בב"מ )דף פה ע"ב(. וע"ע 

בשו"ת התשב"ץ )ח"א סימן קכב(. 

ומעתה הוא הדין לאידך גיסא, אם היה אביו מפורסם ברשעותו יכול לומר גם לאחר 
ומחסרים  האבל  בשנת  קדיש  מלומר  שמפסיקים  במה  ראיתי  זה  ומעין  חודש.  י"ב 
מהחודש הי"ב, והוא ממה שכתב הרמ"א )יו"ד סוף סימן שעו( דנהגו שאין אומרים קדיש 
רק י"א חדשים, כדי שלא יעשו אביהם ואמם רשעים. וכבר כתב החיד"א בברכי יוסף 
)יו"ד סימן שעו ס"ק ח(, שרצוי לומר קדיש כל י"ב חודש לזכות את המנוח, אלא שמחמת 

ההמון שלא יטעה וידבר סרה במנוח כאילו ח"ו משפטו בגיהנם י"ב חודש, לכן חשו 
ומחסרים מהחדש הי"ב כמ"ש בכנסת הגדולה )יו"ד סימן תג(. ע"כ. וממילא גם בזה יוצא, 
וכאשר  חודש.  הי"ב  בכל  קדיש  לומר  שיש  בודאי  ומת,  ברשעו  מפורסם  שהיה  דמי 
שכתב,  שודאי(  אף  ד"ה  סא  סימן  ד  חלק  דעה  )יורה  משה  אגרות  בשו"ת  ראיתי  כן  דימיתי 
שפשוט שהוא בסתם אינשי שידועין לשומרי תורה, אבל כשידוע לבן שלא היו שומרי 
לומר  לו  יש  דברים,  לשאר  ולא  לפרנסתו  רק  שהיה  אף  שבתות,  מחללי  דהיו  תורה, 
קדיש כל הי"ב חדש. וכ"ש כשהיו מחללי שבתות גם לשאר ענינים אף רק לתיאבון, 
שיש לו לומר כל הי"ב חודש. עכ"ד. ואין הכונה שלאחר י"ב חודש יוצא אביו הרשע 
מהגיהנם ולכן מפסיקים לומר הקדיש, אלא שלא תיקנו חז"ל אמירת קדיש אלא עד 
הרשע,  אביו  נשמת  לעילוי  ועוד  עוד  לעשות  להתאמץ  לו  שיש  ובודאי  חודש א,  י"ב 

מינים  וכגון  בגיהנם  חודש  מי"ב  יותר  בודאי  לא אומרים לרשעים שנמצאים  מה  ליתן טעם מפני  ויש  א.  
חז"ל  מ"ש  ע"פ  מבארים  וראיתי  חודש.  י"ב  לאחר  גם  קדיש  בפרהסיא  במזיד  שבת  ומחללי  ואפיקורסים 
בברכות )דף נח ע"ב(, אמר רב, אין המת משתכח מן הלב אלא לאחר שנים עשר חדש. ע"כ. והתעוררות הבן 

הוא דוקא בזמן הזה.  



רהאהבת חיים

וכמ"ש בספר מעבר יבוק )מאמר ג פרק כא( שטוב להתפלל גם על רשע שמת ולעשות 
סט(,  ס"ס  )חאהע"ז  סופר  החתם  כתב  וכן  חודש.  י"ב  אחר  ואפילו  נפשו,  לכפרת  צדקה 
וסיים, והמעיין יקיש לכל דבר שיש בו עילוי ותיקון לנפש המת, שראוי לבן להתאמץ 
הרבה ולהוסיף עליו יותר משאר מתים, ותהוי ארכא לשלוותיה והיתה מנוחתו כבוד. 
ע"כ. וכן כתב השדי חמד )מערכת אבלות אות קכ(, ובשו"ת רב פעלים ח"ג )חיו"ד סי' כט - ל(, 
)חלק ו  )ח"ב חיו"ד ס"ס לב(. ע"ש. הוב"ד בשו"ת יביע אומר  ובשו"ת שערי רחמים פרנקו 
חיו"ד ס"ס לו(, ובשו"ת יחוה דעת )חלק ו סוף סימן ס( ובילקוט יוסף הלכות אבלות )סימן ל, 

דיני קדיש סעיף ל(. 

jJ

והנה אם כנים אנו בזה, ניחא מה שהעירו בילקוט מפרשים על ספר חסידים )הוצאת 
ניחא,  ולדברינו  אוצר הפוסקים סימן מו( שדברי ספר חסידים הנ"ל סותרים דברי רש"י. 

שגם רש"י מודה שיש שנענשים יותר מי"ב חודש, רק כדי שלא יחזיקו לאביו שהוא 
רשע כזה לא יאמר כן על אביו. ואולם דחוק להעמיס כן ברש"י, ובפשטות כוונת רש"י 
ולא מחזקינן לאיניש ברשעותא.  דיש להחזיקו כסתם אינשי, שהם בחזקת כשרות, 

ומ"מ גם רש"י מודה שיש רשעים שנידונים ביותר עונשים, ויותר זמן. 
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ולדינא, כבר כתב בכף החיים סופר )או"ח סימן נו אות יט( בשם החסד לאלפים לרבי 
י"ב חודש, שאין תועלת הקדיש  יש לומר קדיש אף לאחר  וז"ל,  זצ"ל  אליעזר פאפו 
להציל נפש המת מגיהנם לבד, אלא אף גם זאת גורמת לו לעלות במעלות אל המנוחה 
והנחלה, הנה כי כן ראוי לאיש הירא ורך הלבב לצוות את בניו שישתדלו לומר איזה 
קדיש בכל יום תמיד כל הימים, כי מי זה ערב אל לבו שלא יהא נידון לאחר י"ב חודש 
בפרט בדור היתום הזה. ונהי שאמרו חז"ל משפט רשעים בגיהנם י"ב חדש, כבר גילו 
למהרח"ו בשער הגלגולים )הקדמה כב( שזהו לאחר שסובל כמה עונשין קשים ומרים 

חוץ לגיהנם, וגם שהי"ב חדש הוא משפט קשה ואח"כ הוא יותר קל. ע"כ. 
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ובכללות העניין יש על כל אחד ואחד לזכור שיענישוהו לפי מעשיו, ונותן לרשע 
הנפש  שסוף  ואומרת  הכופרת  שלדעה  הגמול,  בשער  הרמב"ן  וכמ"ש  כרשעתו,  רע 
כל  דמים  והשופך  והאפיקורוס  אחד  כרת  על  עובר  עשית  לא,  ותו  ולהאבד  להכרת 
ימיו שווין בדיניהם, שהרי שניהם אובדין ואין בהם צער אחר המיתה?! וכבר מפורש 

בקבלה שהיו בכופרים דעות הללו מהם. ע"כ. והדברים פשוטים.



מכ  ןונשי יןיינם רו

יעלה ויבא מכל דברי רבותינו שמשפט הרשעים בגיהנם כל אחד לפי מעשי עונתיו, 
ויש רשעים שלא יוצאים מהגיהנם לעולם, ה' יצילנו מהם ומהמונם. ויהי רצון מלפני 
אבינו שבשמים, שלא יתן למוט רגלנו, ושלא נראה פני גיהנם אנו וזרענו וזרע זרענו 

עד עולם, אמן כן יהי רצון. 

nN
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חזרה בתשובה ועלייה רוחנית בימות המשיח

במהרי"ל מנהגים )הלכות עשרת ימי תשובה אות ז( כתב, שלאחר ביאת המשיח אי אפשר 
לחזור יותר בתשובה, וזה לשונו, יש ראיה שחייב אדם לשוב בתשובה בכל יום משום 
דהמתגייר  אז,  גרים  מקבלין  אין  זה  ודוגמת  בתשובה.  מקבלין  אין  המשיח  שלימות 
אז אין עושה מאהבת השם יתברך רק לשמוח בשמחת ישראל, ומאחר שאנו מצפין 
וישאר  ויבא משיח במהרה בימינו שוב לא מצי שב  יום, מי שאינו שב  לישועה בכל 
"ובא לציון גואל  חס ושלום בחטאיו. ומתי שיבקש אדם לשוב מקרב הגאולה שנא' 
ולשבי פשע" )ישעיה נט, כ(. וכן מפורש בדברי המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל )פרק 
מו(, ויראה שאין לומר שלא יהיו ישראל קונים עוד שלימות ומעלה לימות המשיח, רק 

שלא יוכל הרשע לשנות מעשיו שיהיה צדיק. ודבר זה נקרא 'יציאה לפעל', אחר שהיה 
רשע כבר, שיהיה מעתה צדיק. ולכך הכתוב מזהיר האדם שיהיה צדיק קודם שיתגלה 
יוכל  לא  המשיח  לימות  אבל  בתשובה.  יחזור  שהחוטא  אפשר  בודאי  שאז  המשיח, 
לעשות תשובה, כי אין שם שנוי שישנה עצמו מרע לטוב שיהיה הרשע צדיק, או מטוב 
לרע. אבל אם כבר הוא צדיק, אז בודאי אפשר שיקנה שלימות ומעלה יותר. והדעת 
ויהיו כמו מלאכים נבדלים,  נותן כך, כי אין ימי המשיח שיהיה העולם שכלי לגמרי, 
שהרי יהיו אוכלים ושותים, ואינו עולם המשיח כמו עולם הבא. ולפיכך בודאי שייך בו 
קנין מעלה, רק שלא יהיה דבר זה שיהיה האדם משנה מעשיו מן הרע אל הטוב, או מן 
הטוב אל הרע. כי בודאי אם הוא רשע כל ימיו, אם יראה בימות המשיח הטוב שיעשה 
השם יתברך לישראל, בודאי יחזור בתשובה כדי לקבל הטוב, ודבר זה אין נקרא תשובה 
כלל. ולכך אמר הכתוב שיעשה תשובה קודם זמן המשיח, שזה נקרא בודאי תשובה 
שלימה. אבל התשובה שהיא כאשר יתגלה המשיח, אין זה תשובה. אבל מי שהיה כבר 
צדיק כל ימיו, לא התחיל בתשובה בשביל הטוב שהשם יתברך עושה לצדיקים, רק 
כבר היה לפני ביאת המשיח צדיק, בודאי יקנה יותר מעלה אף בזמן המשיח. עכ"ד. 
שרק  טוב,  יום  מערב  תבשילין  לעירוב  העניין  את  שמשווה  יראה  בדבריו  והמעיין 
אדם שעשה עירוב תבשילין יכול לבשל ביום לשבת, משא"כ מי שלא עשה, כן בדרך 

התשובה שלא תועיל למי שלא התחיל בתשובה לפני ביאת המשיח. 
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מה  וזהו  התורה  שומרי  עם  המשיח  בימות  שילחמו  רשעים  יהיו  עדיין  ואמנם 
בתורה  הוגה  דוד  מבית  מלך  יעמד  ואם  ד(  הלכה  יא  פרק  מלכים  )הלכות  הרמב"ם  שכתב 



חמןי בתשובי וןלייי ןוחנית ביכות יכשיח רח

ועוסק במצות כדוד אביו כפי תורה שבכתב ושבעל פה ויכף כל ישראל לילך בה ולחזק 
בדקה וילחם מלחמות ה' הרי זה בחזקת שהוא משיח.

jJ

ועיין בדברי החפץ חיים שלאותם האנוסים באמת, שלא היה להם אפשרות לחזור 
בתשובה קודם ביאת המשיח אפשר שיקבלו טענתם שהיו אנוסים, אך בודאי שלא 
)פרק  למרים  זכור  בספר  לשונו  וזה  המשיח,  ביאת  קודם  בתשובה  השב  בדרגת  יהיו 
וכן הוא בענינינו אם האדם עושה תשובה קודם שיבוא אליהו לבשר, היא תשובה  ד(, 
נמחה  אלא  שעשה  והעונות  החטאים  עוד  לו  יזכרו  שלא  הכתוב  אמר  וכבר  גמורה. 
מה שאין כן אם נמתין עד שיבא משיח צדקנו, אפילו אם יתברר שהיה הכל  לגמרי. 
אונס ושגגה שלא ידענו גודל החטאים וגם לא היו לנו נביאים שיחזירונו בתשובה, וגם 
החיצונים שבנו עכבונו לעשות תשובה, ואפילו אם יתקבלו טענותינו ובכיותנו לפניו 
ולא ידחונו לגמרי, מכל מקום יש נפקא מיניה גדולה אם נזדרז בתשובה קודם ביאת 

המשיח או אחר כך.
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שכעת  המשיח,  ביאת  קודם  היא  לצבור  בין  ליחיד  בין  התשובה  עיקר  הדבר,  כלל 
אם נשוב הוא מינכר שהוא לכבוד ה', וכמו שאנו אומרים ימין ה' עושה חיל, מה שאין 
כן אחר כך. המקום יעזרנו על דבר כבוד שמו. ]ועיין עוד בתיקוני הזוהר )תיקון מ דף פא 
ע"א ובמתומ"ד עמוד תקנא והלאה( שנחלקו רבי יוסי ורבי יצחק אם תהיה תשובה לאותם 

שיקומו בתחית המתים. ואכמ"ל[.
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ובאמת כיון שיתבטל יצא הרע לא יהיה הישג כל כך גדול בעבודת השם, וכבר אמרו 
חז"ל במסכת שבת )דף קנא עמוד ב( תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: עשה עד שאתה 
מוצא ומצוי לך ועודך בידך, ואף שלמה אמר בחכמתו וזכר את בוראך בימי בחורותיך 
עד שלא יבאו ימי הרעה - אלו ימי הזקנה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ 
- אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. והגם ששם מדובר מעניני הצדקה 
עיין  המשיח  לימות  עניים  יהיו  שמואל  דלדעת  פלוגתא  יש  ובזה  עניים  יהיה  שלא 
שם בגמרא, מ"מ כבר  כתב בספר חפץ חיים על התורה )פרשת בהר בפירוש מעשי למלך(: 
ופעם שאלהו אחד, שרוצה הוא שהמשיח יבוא רק בשביל להקל עליו קיום המצות, כי 
עכשיו היצר הרע מעכב, אבל אחרי ביאת המשיח, יעבור רוח הטומאה מן הארץ ונקל 
יהיה לקיים המצות וללמוד תורה. וענהו, כי על זה נאמר "והגיעו שנים אשר תאמר 



רטאהבת חיים

אין לי בהם חפץ", ואמרו ז"ל, אלו ימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. והמשיל 
הדבר למוכר קמח שהיה מתירא פן יוזל המחיר. וכששאלוהו, אדרבה, להפך הדבר, 
אם הקמח יהיה בזול ירבו הקונים ונקל יהיה למכור, על זה ענה המוכר, ומה בכך, אבל 
להרויח יותר אפשר רק כשהקמח ביוקר... כן הדבר בקיום המצות ולמוד התורה, אשר 
רק בשעה שהיצר הרע מעכב אפשר להרויח, ולפום צערא אגרא, אבל מבלעדי היצר 

הרע אמנם יהיה קל לקיים המצות. אבל הריוח יהיה קטן ביותר. ע"כ.

ולכן גם הבחור הצעיר צריך לנצל כל עיתותיו ללימוד התורה והמצות, ומה שלא 
)דף ו עמוד א(, אמר רב אשי:  יספיק עד ביאת המשיח יהיה בכלל מ"ש במסכת ברכות 

חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה - מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה. 
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חימוק בןאק יתוןי רי

חיזוק בעסק התורה

דבש  ומעט  ואלקטה באמרים מעט צרי  אבא  ואמרתי  דברי תורה צריכים חיזוק 
מדברי רבותנו בשבח עסק התורה. אמרו רבותנו בברכות )לב ע"ב(, תנו רבנן, ארבעה 
הרע  שהיצר  משום  והיינו  עי"ש.  וכו'.  טובים,  ומעשים  תורה,  הן  ואלו  חזוק  צריכין 
)ל ע"ב(, תנא  מחפש מאד להפריע דהתורה היא סם המות שלו וכדאמרינן בקידושין 
דבי ר' ישמעאל בני, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא נימוח, 
לעיל  התם  אמרינן  ועוד  שמכניעו  הדבר  שזה  והיינו  עי"ש.  מתפוצץ  הוא  ברזל  ואם 
מיניה, כך הקב"ה אמר להם לישראל בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם 
אתם עוסקים בתורה - אין אתם נמסרים בידו. וצריך האדם לידע שהיצר הרע יפתנו 
להתעסק בדברים שונים ומשונים כדי שלא יעסוק בתורה ובודאי שצריך הדבר חיזוק.
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ועוד אמרו בגמרא בברכות )דף יז ע"ב(, אמר רב יהודה אמר רב בכל יום ויום בת קול 
יוצאת מהר חורב ואומרת כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני, וחנינא בני - די 
לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. ובמועד קטן )ט ע"ב( אמרו, כתיב "יקרה היא 
מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה" )משלי ג, טו(, הא חפצי שמים - ישוו בה, וכתיב "וכל 
חפצים לא ישוו בה" )משלי ח, יא( - דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה! הרי שאפילו חפצי 
שמים לא נחשבים כנגד עסק התורה. והכי נמי אמרינן בירושלמי פאה )פ"א(, ר' ברכיה 
ורבי חייא דכפר תחומין חד אמר אפילו כל העולם כולו אינו שוה אפילו לדבר אחד מן 

התורה וחד אמר אפילו כל מצותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה.

 jJ

)לך לך מ ע"ב(, רבי יהודה פתח "הנצנים נראו  וצא ולמד מהאי דאיתא בזוהר חדש 
וראה  יהודה בא  יב(, א"ר  ב,  )שה"ש  וקול התור נשמע בארצנו"  בארץ עת הזמיר הגיע 
כמה יש לו לאדם להכשיר מעשיו לפני בוראו ולהתעסק בתורתו יומם ולילה שמעלת 
חיים  באורייתא  אית  רברבין  טבין  תרין  יהודה  דא"ר  המעלות  כל  מן  למעלה  התורה 
ועותרא דכתיב "אורך ימים בימינה בשמאלה עשר וכבוד" )משלי ג, טז(. אמר רב פפא 
אלין תלתא הוו א"ל רבי יהודה כבוד בכלל העושר הוא דמאן דאית ליה עותרא אית 
ליה יקרא ובמה יזכה האדם לכל בשביל התורה. א"ר יהודה תא חזי אין לך בכל לילה 
ולילה שאינו אוחז מטטרו"ן שר הפנים כל נשמתן של ת"ח העוסקים בתורה לשמה, 
ומראה אותן לפני הקב"ה וממתינים מלאכי השרת ודוממים מלומר שירה עד שיתכנפו 
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נפשות הצדיקים עמהם ויזמרו ביחד לאל עליון שנאמר "הנצנים נראו בארץ" - אלו 
העוסקים בתורה לשמה. עת הזמיר הגיע אז הוא עת לזמר לבוראם ביחד "וקול התור 
בכל  ליוצרם  לזמר  צדיקים  של  נשמתן  לאסוף  הבא  מטטרו"ן  זה   - בארצנו"  נשמע 
לילה ולילה, שנאמר "יעלזו חסידים בכבוד ירננו על משכבותם" )תהילים קמט, ה(, מהו 

בכבוד? א"ר יהודה זה מטטרו"ן ע"כ.

jJ

ובספר כפתור ופרח )פרק מד( כתב וז"ל, סוף דבר, התורה עיקר שהיא רפואת הנפש 
והגוף, הנפש כענין "תורת ה' תמימה משיבת נפש" )תהלים יט, ח( ]והרבה[ כיוצא בזה. 
"ולכל  שנאמר  בתורה  יעסוק  גופו  בכל  חש  ע"א(  נד,  )דף  בערובין  שדרשו  כענין  בגוף 
בשרו מרפא" )משלי ד, כב(. "יי' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר" )ישעיה מב, כא(. ואם 
למדת תורה הרבה נותנין לך שכר הרבה לעולם שכלו טוב ולעולם שכלו ארוך )אבות 

פ"ב מט"ז( ע"כ.

jJ

והן הביטה בריקנאטי )בראשית פרק ג( שכתב, אמנם על דבר אחד יש לדקדק, אחרי 
המתים  לתחיית  ישובו  למה  העליון  בעלם  הגדול  תענוג  באותו  }הנשמות{  שהם 
שאין אדם  לגרעון הגוף. ובאמת בזה צריך ישוב הדעת כי לא על חנם הוא. י"ל מפני 
בעולם שלם במעלת התורה והמצוה, ישיב אותם הקב"ה בעולם הזה כמתחלה בביטול 
יצר הרע, ויחיו בו שנים ארוכות וישלימו חוקם ויקיימו עכשיו מה שלא קיימו קודם 
לכן, וראיה ממשה רבינו ע"ה כי היה תאב ליכנס לארץ כדי לקיים מצות הנוהגות בה, 

כל שכן לשאר בני אדם ע"כ.

jJ

ולסיום זה העניין אביא מ"ש הבן יהוידע בברכות )נה ע"ב( על האי דאיתא בגמרא 
אנא פלוני בר פלניתא וז"ל, הטעם שמזכיר שם אמו ולא של אביו, אומרים העולם כי 
אמו ודאית יותר מאביו ולא ניחא לי בזה, ואדרבא יש בזה חילול כבוד שמזלזל באביו 
שעושהו בתורת ספק, אמנם נראה לי בס"ד הטעם מפני שהאשה אין עליה קטרוגים 
כל כך כמו האיש, חדא שהיא פטורה ממצות עשה שהזמן גרמא, ועוד מוצלת משני 
עונות חמורים של ביטול תורה ושל קרי, וגם להיותה אשה אין המקטרגים מקנאין בה 
כמו האיש, לכך מזכיר האדם בתפילתו שם אמו ולא שם אביו וכו' עכ"ד. הרי לן שאין 
אדם ניצול מהאי עוון דביטול תורה. ויהי רצון שנזכה להתמיד בעסק התורה ולתקן 

כל עון זה שפגמנו. 



ייחוסו של יסןןמ ששיןןו חלישתים ריב

ייחודו של הארגז ששיגרו פלישתים

לכבוד ידידי ורעי רבי שלמה בר כוכבא שליט"א מו"צ בעיר הקודש קרתא דשופריא 
ירושלים תובב"א. אודות שאלתו מפני מה זכו הפלישתים הרשעים עובדי ע"ז ומצרים 
לישראל בכל עת, שהארון שלהם ששלחו בו דורון היה מונח בקדש הקדשים? ובעטיו 

של נח'ץ לא אאריך וה' יאיר עיני.

jJ

הנה מה שהזכרת ללא מקור, מקומו טהור בגמרא בבבא בתרא )דף יד ע"א( דארגז 
ששיגרו בו פלשתים דורון לאלהי ישראל מונח מצדו של הארון. 

וראיתי בספר תפוחי זהב גלדווסר עמ"ס ב"ב )שם( שהקשה כן בשם מחותנו הג"ר 
הזהב  פסילי  כל  את  גם  שם  ששמו  מה  קשה  דביותר  שהוסיף,  שליט"א  זילבר  מיכל 
בצורת טחורים ועכברים, )עיין שמואל א פרק ו פסוק ה(, וכי יש לזה מקום בקודש הקדשים? 
אתמהה! ]ומשמע מדבריו ששמו את כל הארגז בשלמותו יחד עם הצלמים. ועיין מ"ש 
לקמן[. וביאר, דכבר אמרו חז"ל בע"ז )דף יט ע"א( דהפלישתים ליצנים היו, והודיעונו 
שהגיעו  ידי  שעל  ונמצא  עליו,  באים  יסורים  המתלוצץ  שכל  ע"ב(  יח  )דף  בע"ז  חז"ל 
אליהם יסורים התפרסם כבוד השם בעולם שמעניש לרשעים, ולכן מקומם ליד ארון 
ברית ה' שבתוכו התורה שהיא כבוד ה', שאין כבוד אלא תורה. עכ"ד. וכיוצא בזה ביאר 
בספר שערי אורה ברגמן )ח"א פרשת וילך עמוד שד(, שהארגז היה סמל היסורים שסבלו 
הפלישתים, והיה צמוד לארון ללמדך שעל ידי היסורים מגיעים להבנה ולקרבת השם, 

וביחוד ללימוד התורה שניתנה על ידי יסורים )עיין ברכות דף ה ע"א(. 

jJ

)דף נב ע"ב( שגם כן התקשה בזה, וכתב  ומצאתי בחפיש'ה להרב בן יהודיע ביומא 
דודאי שאת אותם הצלמים העבירום מיד, והא דלא הסירו גם הארגז, נראה שעשו כן 
על פי רוח הקודש, שרצה השם יתברך שישאר הארגז שעשו פלישתים שם כדי שיהיה 
זכר לדורות עולם הדבר אשר קרה לארון הקודש בהוציאם אותו למלחמה, שמעתה 

יהיו נזהרים שלא יוציאו עוד הארון ממקומו כלל. עכ"ד. 

jJ
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כתב  כבר  שהנה  השמים.  מן  עיני  האירו  אשר  את  לכת"ר  אמינא  עניא  ואנא 
)בראשית פרק  )דברים פרק ב פסוק כג( שהפלשתים מבני מצרים היו, וכ"כ הרד"ק  הרמב"ן 
י יד( שהפלשתים מזרע מצרים, והמצריים היו עובדים לפעור, וכמבואר במדרש רבה 

)פרשת וישב פרשה פו סימן ג( שנקרא פוטיפרע כן לפי שהיה פורע עצמו לעבודת כוכבים, 

בעל  והוא  פעור  בעל  שהוא  הפעור,  את  עובדים  היו  שהמצריים  שם  מהרז"ו  ופירש 
צפון כמבואר במדרש רבה )פרשת בלק פרשה כ אות כג(, וגם הפלשתים היו עובדים לבעל 
הפלישתים  שלקו  שהסיבה  קו(,  )עמוד  בחיי  רבנו  אוצרות  בספר  בזה  ביאר  וכן  פעור. 
כשהיה הארון אצלם דוקא בעכברים שהיו שומטים מעיהם כשהלכו לעשות צרכיהן 

)רש"י שמואל א פרק ה פסוק ו( לפי שהיו פוערים עצמם לפעור. 
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וידוע שבחטא פעור נפלו עם ישראל, וכדכתיב "ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר 
אף ה' בישראל" )במדבר כה, ג(, ולא שככה חמת השם יתברך מעון זה, והראיה שהוצרך 
משה להקבר בגיא מול בית פעור )דברים לד, ו(, ופירש התרגום יונתן שקברו שם, שכל 
זמן שזוקף פעור להזכיר לישראל חטאיהם מביט בבית קבורתו של משה ונכנע. וכן 
מובא בגמרא בסוטה )דף יד ע"א(, אמר ר' חמא ברבי חנינא, מפני מה נקבר משה אצל 
בית פעור, כדי לכפר על מעשה פעור. ע"כ. וכן הזכיר ואמר יהושע "המעט לנו את עון 
יז(. ואמרו במדרש שוחר טוב  )יהושע כב,  פעור אשר לא הטהרנו ממנו עד היום הזה" 
על  שולטות  המלכויות  שיהיו  הגלות  בגזירת  נתחייבו  פעור  של  שבחטא  קו(  )תהילים 

ישראל. ע"ש. ומכל הני מילי משמע שלא היה די בקברו של משה להשתיק הקטרוג 
של עון פעור. 

בצלמי  הזהב  וכלי  הארגז  את  הפלישתים  ששלחו  שבמה  לומר,  יש  ומעתה 
העכברים והטחורים הנה הודו שהקב"ה בכוחו להכניע את עבודה זרה זו של פעור, 
שעיקר עבודתה בפיעור והטלת הצואה )עיין סנהדרין דף סד עמוד א(, והם לא היו יכולים 

לפעור עצמם כלל. 

שהיו  זרות  עבודות  משאר  יותר  דוקא  זו  זרה  עבודה  שהוכנעה  שהטעם  ובודאי 
עוז  "תנו  ובבחינת  פעור,  מעשה  את  ותיקן  ישראל  שגבר  לפי  הפלישתים,  עובדים 

לאלוקים" היתה הכנעה לטומאת פעור שלא יכלו עובדיה לעובדה. 

jJ

והנה ארון ברית השם היה בו גם כן תקנה לחטא שחטאו בשיטים בעון פעור ובנות 
מדין, וכן מובא במדרש רבה )פרשת ויקהל פרשה נ סימן ג(, ישראל חטאו בשטים, שנאמר 
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"וישב ישראל בשטים" )במדבר כה, א(, ונרפאו בשטים, שנאמר "ויעש בצלאל את הארון 
וכן כתב רבי  ויקהל סימן ח(.  )פרשת  וכן מובא במדרש תנחומא  )שמות לז, א(.  עצי שטים" 
אליעזר הקליר בפיוט 'אימנתה תעל לנמהרים' )עמוד 34(, והם ישיבו איך נשוב והעוינו 
בשיטים וכו' ותיעבנו ארון עצי שיטים. נמצא שהעון שחטאו בשיטים שחטאו בפעור 
ועם בנות מדיין הראו בזה שתיעבו ארון עצי שיטים, וכששבו בתשובה הארון היה גם 

תקנתם. 

ומעתה מה נאה ומה יאה לשים את הארגז ששלחו פלישתים בצד ארון הקודש, 
לרועץ  להם  שעמדה  פעור  של  זרה  עבודה  אותה  הכנעת  התגלתה  זה  שמארגז 
לישראל להיות תחת שליטת אומות העולם, ובכל רגע שתבוא מידת הדין לקטרג על 
ישראל במעשה פעור, יהיה הארגז מונח לפני ארון ברית השם, כעדות לישראל ששבו 

בתשובה. 
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והנה אמרו חז"ל בגמרא ביומא )דף נב ע"ב( שמשנגנז הארון נגנז גם הארגז ששלחו 
פלישתים, והיה זה בתקופת יאשיהו שגנז את הארון )דברי הימים ב, לה, ג(. והנה יחזקאל 
)עיין  ה'  ברית  ארון  את  יאשיהו  שגנז  לאחר  שנה  עשרה  כשתים  נבואותו  שהיתה 
היכל  פתח  והנה  הפנימית  ה'  בית  חצר  אל  אתי  "ויבא  מספר,  יחזקאל(  ספר  ריש  מלבי"ם 

ה' בין האולם ובין המזבח כעשרים וחמשה איש אחריהם אל היכל ה' ופניהם קדמה 
)דף נג  )יחזקאל פרק ח פסוק טז(, ואמרו בגמרא בסוכה  והמה משתחויתם קדמה לשמש" 
ה',  אל היכל  יודע שאחוריהם  איני  "ופניהם קדמה"  שנאמר  ממשמע  ע"ב(, תנו רבנן, 

אלא מה תלמוד לומר אחוריהם אל היכל ה', מלמד שהיו פורעין עצמן, ומתריזין כלפי 
מטה. ע"כ. וכ"ה בקידושין )דף עב ע"ב(. ומאחר שנהגו בבזיון שכזה כנגד ה', אילו היה 
ארגז של פלישתים באותה העת בקודש הקדשים, היה נהפך סנגורם לקטגורם, שכן 
באותו פירוע שעבדו עבודה זרה כעת מבזים מלכות שמים, ולכן משמים סובבו שגנזו 
פלישתים  שהביאו  הארגז  לסילוק  הסיבה  את  ראה  שיחזקאל  שכיון  ודע,  יאשיהו. 
מקודש הקדשים שלא יתעורר עליהם הקטרוג שוב, בודאי שהיה שייך בעניין הזה 

לשבר קליפת הפלישתים.

כלול  הפלשתים  שכח  בשלח(  פרשת  )שמות  משמואל  השם  למ"ש  עינך  ושא  והבט 
ממצרים ומכנען, וכן ארצם נמצאת בין מצרים ובין כנען, ויש בהם ב' כוחות, עבודה 
לילית  בגימטריא  עולה  פלישתים  שתיבת  תחזי  תידוק  ולכי  ע"כ.  עריות.  וגילוי  זרה 
לאלהי  תרמוז  מצרים  ותיבת  לניאוף,  האדם  את  המרגילה  היא  שפלונית  מצרים, 
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מצרים הוא הפעור, וכמשנ"ת.
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)מראות  יוסף חי  ולך נא ראה למ"ש הגאון הקדוש הרי"ח הטוב מבבל בספרו עוד 
יחזקאל סו"ס כח(, שלכן נקבר יחזקאל הנביא ע"ה בבבל  סמוך לבבל הישנה, כדי להכניע 

ולהכרית את פלונית היא לילית, דכתיב בה בבבל הישנה "שם הרגיעה לילית" )ישעיה 
לד, יד(, ולכן נקבר סמוך למקום ההוא ע"ד שאמרו על משה רבנו ע"ה שנקבר סמוך 

ונמצא שמשה רבנו מכניע את  לבית פעור כדי להכניע את אותו כח טומאה. עכ"ד. 
כח  מצד  פלונית  טומאת  את  מכניע  ויחזקאל  שבה,  זרה  עבודה  מצד  פעור  טומאת 
הגילוי עריות שבה, ששתיהם היו בטומאת הפלישתים, "יחדו יספו נאם ה'" )ישעיהו פרק 

סו, יז( במהרה בימינו אמן.

nN



בןניי  ליבו  יןונות משלן רטז

בעניין ליבון העונות כשלג

לכבוד ידידי היקר הרה"ג מעוז ומגדול רבי שלמה בר כוכבא נר"ו. קיבלתי שאלתו 
באגדה על מאמר הכתוב "אם יהיו עוונתיכם כשנים כשלג ילבינו" )ישעיה א, יח(. ולעומת 
זו דוד המלך מתפלל ואומר: "תכבסני ומשלג אלבין" )תהילים נא, ט(. משמע יותר לבן מן 
השלג. ויש להבין, היאך יתכן יותר לבן משלג.  ועוד, למה שינו בלשונם, שזכר כאן כמו 
שלג, וכאן יותר מהשלג., והגם שברוך ה' אין אני בעל מלאכה אחת, ובמיוחד ששאלה 
זו אינה להלכה ולמעשה, ומ"מ אגב חביבותיה דמר גבן, שמגיה את התשובות שכתבתי 

בחסדי ה' יתברך, באתי להכיר טובה בזה, והיה הקצ'ר אמיץ.

jJ

ששה  רב,  אמר  יהודה  רב  אמר  ע"א(,  קז  )דף  בסנהדרין  בגמרא  אמרו  הנה  ראשית, 
דכתיב  נצטרע,  סנהדרין.  ממנו  ופירשו  שכינה  הימנו  ונסתלקה  דוד  נצטרע  חדשים 
תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין. ופרש"י, תחטאני באזוב, מכלל שהיה 
אלבין",  "ומשלג  שאמר  מה  לפרש  יש  זו  ובדרך  עכ"ד.  כמצורע.  אזוב  טהרת  צריך 
ד,  )שמות  דכונתו שיטהר מצרעתו, שיש צרעת הנראית כשלג, כמו שנאמר על משה 
נגעים  מראות  מ"א,  פ"א  נגעים  דמסכת  במשנה  שנינו  וכן  י(.  יב,  )במדבר  מרים  ועל  ו(, 
שנים שהן ארבעה, בהרת עזה כשלג. ע"כ. ו'אלבין' הכוונה בזה אתנקה מהשלג שהיא 

הצרעת. 

עוד יבואר ע"ד הדרש במה שאמר "ומשלג אלבין", שהשלג הוא כינוי לגיהנם, כמו 
שדרשו במדרש תנחומא )בובר פרשת בראשית סימן לג( "לא תירא לביתה משלג" )משלי לא, 
כא( - זהו גיהנם. ואמר דוד המלך, שלאחר שיכבסו הקב"ה מעונו ילבין מהשלג, הכוונה 

שיהיה נקי מהשלג, שלא יראה פני גיהנם. 

jJ

ומקום יש בראש לבאר עוד ע"פ מ"ש חז"ל בירושלמי שבת )פרק ט הלכה ג(, תני רבי 
אליעזר אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים וגו', כשנים שבין שמים לארץ, כשלג ילבינו. 
ע"כ. ולפי זה אם היה אומר דוד המלך וכשלג אלבין ולא כמו שאמר "ומשלג אלבין", 
היה משמע שהיו בו ריבוי עונות עד מאד, שהרי על ריבוי עונות כשנים שבין השמים 
לארץ אמר הכתוב "כשלג ילבינו". ובאמת כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה )שבת 
ואמר  ולכן שינה  לו.  ולא עלתה  )דף כב ע"ב( דוד בשתיים  ביומא  ז"ל  ואמרו  נו ע"א(,  דף 
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הנשמה  ובטהרת  שבדקות  בדקות  הם  ועניניו  חטאיו  שכל  להורות  אלבין",  "ומשלג 
להלבינה יותר משלג ]והיינו שהורה בזה שגם כעת נשמתו בבחינת שלג ויפה כלבנה 

וברה כחמה, אלא שרוצה לטהרה ולצחצחה יותר[.
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יהושע  ר'  עוד,  דרשו  הנזכר  דבירושלמי  נוספים,  ביאורים  לבאר  יש  זו  ובדרך 
אומר, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשני אבות, כשלג ילבינו. אמר רבי יודן בר פזי, אם 
יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, במקדש ראשון )עיין פני משה(. ורבנן אמרי אם יהיו 
חטאיו של אדם כפי שניו )עיין קרבן העדה(, כשלג ילבינו. אמר רבי יודן ענתדרייא, בשעה 
כלל  של  עוונות  ריבוי  על  זה  כל  את  שדרשו  הרי  ע"כ.  ילבינו.  כשלג  קלין,  שעונות 

ישראל מה שלא היה שייך אצל דוד המלך ע"ה. 

jJ

הכהן  צדוק  רבי  להגאון  ראיתי  משלג.  לבן  יותר  יתכן  איך  שהקשה  במה  והנה 
מלובלין בפרי צדיק  )פרשת ויחי אות ד ד"ה אכן הכל( שעמד ע"ז וכתב, שדוד המלך ע"ה 
על  וזה  לזכויות,  העוונות  שיהפכו  והיינו  משלג,  יותר  שיתלבנו  אלבין  ומשלג  אמר 
ידי ההתגלות מצד ה' יתברך. וזהו שער החמישים שזוכה לו רק הבעל תשובה. עכ"ד. 
]ולפי דבריו ניחא מה שמטו ואמרו משמיה דרבנו האריז"ל שרבי עקיבא זכה לשער 
החמישים מה שלא זכה משה רבנו, הובא בחומת אנך )פרשת ויקרא אות ב(, לפי שמשה 
רבנו היה קדוש מרחם, ורבי עקיבא בעל תשובה כידוע, ולכל הפחות ביחסו לתלמידי 
חכמים עיין פסחים )דף מט ע"ב(, ועיין בשער הגלגולים )הקדמה לח דף קכז ע"א ד"ה גם א"ל(, 
ורק בעל תשובה זוכה להגיד לשער החמישים[. ושנה דבריו אלו בפרי צדיק )פרשת וילך 
ושבת תשובה אות ו ד"ה וגם ברכה(, ע"ש. ולפי זה מה שאמר הכתוב "כשלג ילבינו" אין הכונה 

שיהפכו לזכויות, אלא רק שימחו מן העולם ויתבטל מידת הדין. ותו לא. 

jJ

ומהשתא יש לעיין למה לא אמר שעונותינו ילבינו יותר משלג כדוד המלך בשעתו? 
ועלה במחשבה לפני לבאר בזה, דהנה מה שאמר הכתוב "כשלג ילבינו" דרשו חז"ל 
בשבת )דף פט עמוד ב(, אמר רבי יצחק, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם יהיו 
חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו - כשלג ילבינו. 
ע"כ. והיינו שתהיה מחילת עונות כוללת את כלל העם. ובכלל העם הרי יש העושים 
תשובה מיראה, ויש מאהבה, יש שעושים רק חלק ממצות התשובה, ויש המסתפקים 
באנחה בעלמא, ויש אשר עד זיבולא בתרייתא לא שבים בתשובה, ורק ממש כשיגיעו 



בןניי  ליבו  יןונות משלן ריח

לשערי מות שחיטתם זו כפרתם, בר מינן. וכיון שיש חילוקי תשובה רבים ולא כולם 
ראויים שיתהפכו עונותיהם לזכויות, לכן הסתפק ואמר "כשלג ילבינו", אך אצל דוד 

המלך ע"ה בודאי שאהב את ה' וכל תשובתו מאהבה ונהפכו עונותיו לזכויות.

jJ

ובאמת ראיתי שבפרי צדיק )פרשת וילך ושבת תשובה ד"ה תחטאני(, שאל ממש כשאלת 
כשנים  חטאיכם  יהיו  "אם  נאמר:  אחר  במקום  וזת"ד,  אחר  בענין  לבאר  וכתב  כת"ר 
"ומשלג  אמר  וכאן  כזכויות.  נעשים  יהיו  שעוונות  היינו  יח(  א,  )ישעיה  ילבינו"  כשלג 
והוא  לא(  א,  )בראשית  מאד"  טוב  "והנה  שנאמר  כמו  יותר  עוד  לברר  הוא  זה   - אלבין" 
)תהלים כא, ה(.  וגו'"  "חיים שאל ממך  בחינת משיח שהוא חיי עולם הבא כמו שנאמר 
לי  )ראש השנה דף כה ע"א( שלח  ז"ל  ובאמת היה ראוי דוד המלך ע"ה לזה כמו שאמרו 
סימנא דוד מלך ישראל חי וקיים, ומשיח יהיה גם כן דוד בעצמו. עכ"ד. הרי שתפילת 
דוד המלך שיהיה בבחינת משיח, ולזה התכוין "ומשלג אלבין". ולפי זה גם מה שאמר 

הכתוב "כשלג ילבינו" היינו שיהפכו הזדונות לזכויות.  
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שג'  וישלח(  פרשת  )בראשית  מהרי"ל  בליקוטי  מ"ש  ע"פ  לבאר  אמרתי  הסוד  ובדרך 
אלפין הן מורים על דין, היינו אהי"ה אלהי"ם אדנ"י, רק השם הוי"ה ב"ה הוא ממתיק 
משלג",  לביתה  תירא  "לא  וזה  של"ג.  גימטריא  אלף  פעמים  ג'  והנה  ברחמים.  אותם 
היינו מהדינים הנ"ל. כי כל ביתה לבוש שנים, היינו הוי"ה אהיה, הוי"ה אלקים, הוי"ה 
"דינא  נאמר  שעליה  בדין,  שהיא  מלכות,  ספירת  כנגד  היה  שדוד  וידוע  עכ"ד.  אדני. 
דמלכותא דינא" )זוהר פרשת ויחי דף רכו ע"ב, ובמתומ"ד עמוד תקז ועוד(, ואין הדין נמתק אלא 
בשורשו )עץ חיים שער ג פרק יא(, ולכן היה דוד המלך יכול להמתיק את בחינת הדין יותר 
שעליהם  הדין  וכוחות  שעונותיהם  נאמר  ישראל  כלל  על  ואם  ישראל,  כלל  משאר 
"כשלג ילבינו" - והיינו שנמתקים ג' פעמים אלף שהם ג' שמות הדין העולים של"ג, 
אצל דוד הוא יותר, ולכן אמר "ומשלג אלבין" – שהיתר יותר משל"ג הוא של"ד כמספר 
יפות בראשית פרק א פסוק א ד"ה במדרש(, ומתוך עומק הדין, היינו משל"ג  )עיין פנים  חושך 

שהם ג' אלפים, הלבין ומתק לכוחות הדין והחושך.

jJ

שהלב  ומה  צריך,  אני  ולקצר  להאריך  אני  וחפץ  בזה.  כהה  יד  ידי  עלתה  כאן  עד 
חושק הפנאי עושק. ויהי רצון שנזכה לב' הכתובים הללו הבאים כאחד בביאת גואל 

צדק בב"א.  
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תורה  להגדיל  שיזכה  לכת"ר  לברכה  אלא  נותר  ולא  במקומו  הקנה  עמד  וכאן 
ולהאדירה.

בברכת התורה ידידו עוז הצב"י אפרים כחלון ס"ט. 

nN



ליכוס לשם שכים רכ

לימוד לשם שמים?!

כתב מהרח"ו בהקדמה לשער ההקדמות: והנה מה שכתב בתיקוני הזוהר )תיקון ל 
דף עז ע"ב(, ואפילו כל אינון דמשתדלי באורייתא כל חסד דעבדי לגרמייהו עבדין. עם 

היות שפשטו מבואר ובפרט בזמנינו זה בעונותינו הרבים אשר התורה נעשית קרדום 
והספקות  פרס,  לקבל  מנת  על  בתורה  עסקם  אשר  תורה,  בעלי  קצת  אצל  בה  לחתוך 
נודף  וריחם  שמם  להיות  סנהדראות  ודיני  ישיבות,  ראשי  מכלל  להיותם  וגם  יתירות. 
בכל הארץ. ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה הבונים מגדל וראשו בשמים. ועיקר 
סיבת מעשיהם היא מה שאמר אחר כך הכתוב "ונעשה לנו שם" )בראשית יא, ד(, ככתוב 
וז"ל, על פסוק "אלה תולדות השמים והארץ"  )פרשת בראשית דף כה ע"ב(  בספר הזוהר 
גבורים,  כת  הנקרא  הוא  השלישי  והמין  רב,  בערב  יש  מינים  שחמשה  ד(,  ב,  )בראשית 

דעלייהו אתמר "המה הגבורים אשר מעולם אנשי השם" )בראשית ו, ד(. ואינון מסטרא 
ד(,  יא,  )בראשית  שם"  לנו  ונעשה  וגו'  ומגדל  עיר  לנו  נבנה  "הבה  בהון  דאיתמר  דאילין 
בבנין בתי כנסיות ובתי מדרשות ושוין בהון ספר תורה ועטרה על רישיה, ולא לשמה 
אלא למעבד לון שם. והנה על הכת הזאת אמרו בגמרא בברכות )דף יז ע"א( כל העוסק 
בתורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו ולא יצא לאויר העולם. ואמנם 
והנה  לשמה.  הוא  בתורה  עסקם  כל  כי  באמרם  וענוה  תימה  מראים  האלה  האנשים 
החכם הגדול התנא רבי מאיר ע"ה העיד עליהם שלא כך הוא, באומרו לשון כללות 
וכו', ומגלים לו רזי  זוכה לדברי הרבה  ו משנה א(, כל העוסק בתורה לשמה  )אבות פרק 

תורה ונעשה כנהר שאינו פוסק והולך וכמעיין המתגבר מאליו, בלתי הצטרכו לטרוח 
ולעיין בה ולהוציא טיפין טיפין של מימי התורה מן הסלע. הנה זה יורה שאינו עוסק 
המשנה  בראותו  דמעות  עיניו  יזלו  לא  אשר  האיש  זה  ומי  כהלכתה.  לשמה  בתורה 
הזאת ורואה חסרונו ופחיתותו? ע"כ דברי קדשו. וע"ע בשו"ת יחוה דעת )חלק ג סימן 

עד סוף אות ד(. 

jJ

ומסופר על הגאון רבי נחום זאב זיו זצ"ל בנו של רבי שמחה זיסל זיו ה"סבא מקלם" 
שבאו ושבחו לפניו שיש ראש ישיבה אחד בדור שכשהוא נכנס ורואה את בית מדרשו 

מלא, הוא רוקד משמחה...

של  מדרשות  בתי  כשרואה  גם  רוקד  הוא  אם  וראו  "צאו   – נחום  רבי  להם  אמר 
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אחרים כשהם מלאים".

jJ

וכן מצאנו בגמרא בסוטה )דף מ ע"א(, דאמרה לה אשתו של המתורגמן של רבי אבהו 
לאשתו של רבי אבהו, בעלי הוא מספיק חכם, והוא לא צריך את בעלך, והוא רק עושה 
טובה וכבוד לבעלך שהוא איתו... אשתו של רבי אבהו שהצטערה כל כך לשמוע בזיון 

בעלה הלכה וסיפרה לו את דברי אשת המתורגמן...

תוגבתו של רבי אבהו הייתה - מאי נפקא ליך מינה? מיני ומניה יתקלס עילאה. 
]פירוש: מה אכפת לך... ממני וממנו מתעלה ומשתבח הקב"ה[.

זו תשובה של הלומד תורה לשמה, לא אכפת לו שאומרים שהעוזר שלו יותר גדול 
או פחות גדול ממנו, לא אכפת לו ש'העולם' ידבר שהוא לא כל כך חכם... אכפת לו אך 
ורק כבוד שמים, ואם העוזר המתורגמן שלו מועיל לו בכבוד שמים, כבר לא אכפת לו 

כלום, לא הכבוד שלו של אשתו של תלמידיו, ואפילו לא "כבוד התורה" שלו...
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וראיתי בשו"ת יחוה דעת )חלק ג סימן עד(, שהביא מ"ש בספר דברי מנחם )או"ח סימן מז 
הגהות הטור אות ג(, שהעוסק בתורה לשמה, היינו לשמה של תורה, כלומר לשם הוראה, 

ספר  ימוש  "לא  הפסוק  על  יקר  כלי  בספר  שכתב  וכמו  האלקים  חוקי  את  להורות 
התורה הזה מפיך" )יהושע א, ח(, שלשון תורה הוא לשון הוראה, שלא יאמר אדם אהגה 
בתורה ודי לי בכך, אלא צריך ללמוד על מנת להורות הלכה למעשה. וזהו שמברכים 
אשר קדשנו במצותיו וצונו על דברי תורה, דהיינו להורות הלכה למעשה לרבים וכו'. 

והביאו בשו"ת אמר שמואל )חלק אורח חיים סוף סימן ד(, וקלסו ע"ש. ע"כ.

וגדר זה יכון ויתאים, לכל צורבא מרבנן העוסק בלימוד ההלכה לאסוקי שמעתתא 
אליבא דהלכתא, ובלבד שכונתו תהיה לחתור אל האמת בכל עת, ותורת אמת תהיה 

בפיהו ועולה לא תמצא בשפתיו. 

nN
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מאמר כבוד התורה

איתא באבות )פ"ד מ"ט( רבי יונתן אומר כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה 
מעושר.

יש להתבונן כאן בדברי התנא הקדוש שמניח הנחה שהיא הבטחה כוללת ואמיתית 
שהמקיים את התורה מעוני – והיינו שעם כל הקשיים שהעוני מביא את האדם, את 
הלחץ והדוחק, הרגשות החסרון ותחושות הרעב, חוסר השלוה והאי ודאות מה ילד 
יום, ועכ"ז הוא מקיים את התורה ולומד והוגה בה, מובטח לו שיצליח לעלות לפסגות 
רוחניות וגשמיות גבוהות עד בלי די וכן פירש הרמב"ם כאן וז"ל, כי מי שילמד תורה 
והוא במצב של עוני ומחסור, ועם כל זה יצער נפשו וילמד, לסוף ילמד מתוך רחבות 

ולא יהיה לו מה שיטרידהו מן הלימוד. עכ"ל. 
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וכן אומר דוד המלך ע"ה "ראה עוניי וחלצני כי תורתך לא שכחתי" )תהילים קיט, קנג(, 
כי כל המקיים  זה חלצני,  כי עם העוני תורתך לא שכחתי, ומטעם  ופירש המלבי"ם 
את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר. עכ"ד. ומבואר בזוה"ק )פרשת לך לך דף פח ע"א(, 
דהעושר הזה שמגיע לאחר שקיים את התורה מעוני – הוא מסטרא דקדושה ודא הוא 
עותרא טבא. ע"כ. והיינו שעושר זה, הוא עושר טוב שמגיע ממקור טוב ולא חלילה 
בחטאים  ידו  על  למושכו  האדם  על  גשמי  שפע  ומביא  שפעמים  אחרא,  מהסטרא 

ועוונות.  
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שעם  כלומר  מעוני  דכשמקיימה   - זו  משנה  בפירוש  המאירי  מ"ש  ולמד  וצא 
וכל  וצורכו לבקש טרפו, הוא קובע עתים לתורה, סופו לקיימה מעושר.  כל עניותו 
שמבטלה מעושר מטרדת עושרו וקניינו, סופו לבטלה מתוך עוני כל זה מדה כנגד 
מדה. עכ"ד. ואם בקביעת עיתים לתורה כבר זוכה הוא לעושר המובטח, ק"ו בן בנו של 
ק"ו שאברך שנמצא כל היום בעולמה של תורה מתוך שקידה והתמדה, ורואה ומרגיש 
את הלחץ זה הדחק ולא מבטל לימודו ופונה לשטי כזב לצבור הון וכסף, עד כמה יגדל 
שכרו בעולם הזה ובעולם הבא, ברוחניות ובגשמיות, ובלבד שיקיים את לימודו. וע"ע 

במ"ש התויו"ט בפי שם.

jJ
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ואמנם כך היא דרכה של תורה, וצאי לך בעקבי הצאן, הם רבותינו קדמאי, שהיתה 
ראשיתם מצער, ואחריתם נשגבה מאד, וכמ"ש בספר מנורת המאור )פרק ה - תלמוד תורה 
עמוד 306( וז"ל, החסידים הראשונים היו דוחקין שעתן ועוסקין בתורה, ואף על פי שלא 

היה להם כלום, כגון הלל ושמאי ור' חנינא בן דוסא, שהיתה בת קול יוצאת ואומרת, 
כל העולם כולו אינו ניזון אלא בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב 
שבת לערב שבת, וכגון יונתן בן עמרם ור' יהושע בן חנניה ור' יוסי, שלא היו חוששין 
לעושר אלא שמחים בחלקם ושוקדין על תורתן מתוך דוחק ומתוך צער גדול, והיו 
מתפרנסין מיגיען ולא היו נהנין מכתרה של תורה. כי העושר והממון כלה ואבד. עכ"ל.
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ומעלת לימוד התורה בדוחק ובקשיים גדול הוא לעין ערוך, וכמ"ש חז"ל בסוטה )דף 
מט ע"א(, א"ר יהודה בריה דר' חייא, כל תלמיד חכם העוסק בתורה מתוך הדחק תפלתו 

נשמעת, שנא' "כי עם בציון ישב בירושלים בכֹה לא תבכה חנון יחנך לקול זעקך וגו'" 
)ישעיה ל, יט( וכתיב בתריה "ונתן לכם ה' לחם צר ומים לחץ" )שם פסוק כ(, ]ופירש"י כי עם 

בציון ישב: אלו יושבי ישיבת תורה וסיפא דקרא חנון יחנך לקול זעקך. לחם צר: במי 
הכתוב מדבר במי שמזונותיו קשין עליו ואעפ"כ יושב ועוסק בתורה[. ר' אבהו אמר 
)ישעיה ל, כ(, רבי  אף משביעין אותו מזיו השכינה שנא' "והיו עיניך רואות את מוריך" 

אחא ברבי חנינא אמר אף אין הפרגוד ננעל בפניו, שנא' "ולא יכנף עוד מוריך" )שם(.
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ועוסקים  יושבים  גדולה  נפש  במסירות  אשר  התורה  בני  האברכים  כיום  והנה 
מ"ב(,  )פ"א  באבות  ששנינו  וכמו  העולם  את  ומקיימים  התורה  ובעסק  התורה  בלימוד 
דאחד מג' עמודי העולם הוא התורה, והם עושים את חלקם בקיום עולמינו זה, הם 
הם מכבדי התורה האמיתיים, שלמרות כל הנסיונות מבית ומחוץ, נשארים בעולמה 
של תורה. ומעתה יש לבעלי הממון לעשות את חלקם ולהיות שותפים בכבוד התורה 
ובלימודה, שכן גם על עמוד גמילות חסדים עומד העולם, והגם שתורמים מהונם זיער 
פה וזיער שם, אין הקומץ הזה משביע את הארי, ]הוא כינוי לתלמיד חכם עיין בב"ק 
)דף קיז ע"א(, ארי עלה מבבל[, שהמלגה הקיומית שמקבלים בכולל אין בה בכדי שיעשו 

האברכים  ואותם  ישראל  אלמן  לא  אך  ה(,  כג,  משלי  )עיין  ואיננו"  בו  עינך  תעיף  "וטרם 
בנס עומדים וקיימים כמ"ם וסמ"ך שבלוחות ]עיין במגילה )דף ב ע"ב([, וע"ע במ"ש בזה 

בספר דורש טוב )ח"א פרשת ויחי עמ' סז(.

jJ
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כעכברא  ממונם  את  שצוברים  הממון  ובעלי  ההון  בעלי  אותם  ישכילו  חכמו  ולו 
דשכיב אדינרי ]עיין בסנהדרין )דף כט ע"ב( ההוא דהוו קרו ליה עכברא דשכיב אדינרי[, 
בניכסי דניידי ודלא ניידי, ושוכחים שהם בסוף מהעולם הזה 'ניידי', ומה ישיבו לבורא 
מספיק,  ת"ח  בעניים  תמכו  האם  פקודה,  בעת  כשישאלם  נעלם,  כל  היודע  עולם, 
הם  בעוד  חשבו  כלום  תורה,  ובני  אברכים  משפחות  בעד  לסייע  כיצד  חיפשו  האם 
נוסעים ברכבי פאר – כיצד להיות שותפים בקיום התורה של שכניהם לומדי התורה 

ועמליה???
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אך  הרבה,  ממון  תורה  לספרי  אנשים  שתורמים  כיום,  נפרץ  שחזון  אנו  ורואים 
טפשאי  כמה  ע"ב(,  כב  )דף  במכות  חז"ל  אמרו  וכבר  תורמים פחות,  לספרי תורה חיים 
שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה. ולך נא ראה למ"ש 
בשו"ת משנת ר' אהרן להגר"א קוטלר זצ"ל )ח"א סימן קנב(, שאדם שנדר ממון לכתיבת 
ס"ת ראוי שיעשה התרה, ויתן הממון להחזקת לומדי תורה שהוא דבר מעולה טפי. 

ע"כ. 
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ומכאן אני פונה בקריאה של חיבה, לציבור האברכים בני התורה מקיימי העולם 
ובוני העולם ]עיין בברכות )דף סד ע"א( דדרשו חז"ל על הת"ח שנקראים בונים וככתוב 
"ורב שלום בניך" )ישעיה נד, יג(, אל תקרי בניך אלא בוניך[, שיאזרו חיל ותעצומות נפש 
לעמוד בנסיון העוני ודוחק הפרנסה, ובודאי שיתקיים בהם דברי התנא שכל המקיים 
)הל' ת"ת פ"ג הי"ג(  את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר. וכ"פ הרמב"ם בידו החזקה 
והטושו"ע )יו"ד סימן רמו סעיף כו(, והלבוש )שם(, והחיי אדם )חלק א כלל י סעיף יא(, והערוך 
השלחן )יו"ד סימן רמו סעיף לה(, נמצא שמשנה זו נפסקה להלכה, וכיון שכך זאת התורה 
לא תהיה מוחלפת, ובודאי שיתקיים הדבר רק שימשיכו להיות בגדר הכתוב בריישא 
בדרך  המשנה  את  שפירשו  שיש  ידעתי,  בני  ]וידעתי  וכו'.  התורה  את  המקיים  דכל 
הדרש באופן אחר עיין בספר ערבי נחל )בראשית פרשת וישב דרוש ג( ועוד, אך קי"ל דאין 

מקרא יוצא מידי פשוטו[.

לפרש  שכתב  בשלח(  פרשת  חדשים  )ליקוטים  מאפטא  ישראל  אוהב  בספר  וראיתי 
התורה  מדרך  לנטותו  דהיינו  העוני  מנסיון  העושר  נסיון  דגדול  זו,  משנה  בפירוש 
אבל  הזה,  העולם  ותענוגי  תאותיו  למלאות  בנקל  האדם  יכול  העשירות  ע"י  כי  ח"ו, 
כשהצדיק עומד בנסיון לקבל היסורים באהבה ומקיים את התורה מעוני לבל יהיה בו 
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ביטול תורה ותפילה ח"ו, אז יהיה שכרו גם בעוה"ז לעמוד ג"כ בנסיון העושר ולקיים 
את התורה מתוך הרחבה גדולה. ע"כ. 
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וכבר התודע יוסף אל אחיו הוא מו"ר ועט"ר מרן הראש"ל הגר"ע יוסף זצ"ל ביודעו 
חלקו  מנת  כן  היה  בעצמו  הוא  ]ואף  והאברכים,  התורה  בני  של  והדוחק  הצער  את 
חיו"ד  )ח"ז  יבי"א  בשו"ת  תשובה  וכתב  בארה[  ומשם  ע"ש  הימים  דברי  בספרי  ככתוב 
סימן יז(, לחזק את ציבור האברכים בני התורה שילמדו כל היום בכולל, ויהנו ממלגת 

הכולל הזעומה, ושעדיף כך מאשר ללכת לעבוד ולהתפרנס מיגיע כפיו ולקבוע עיתים 
לתורה עי"ש דבריו כי נעמו. וע"ע במ"ש בזה תלמידו הגר"פ זביחי בשו"ת עטרת פז 

)ח"א כרך ג חחו"מ סימן טז(.
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ועל כן חבר אני לכל אשר יראוך, הם בני התורה היראים והחרדים לקיום דבר ה' 
ונדחקים בפרנסתם ובחיהם, כדי להמשיך לזכות לכתרה של תורה, יהי רצון שחפץ ה' 
בידנו יצלח ונזכה כולנו לראות ברכה בעמלינו ברוחניות ובגשמיות מתוך נחת ושלוה 

עושר ואושר וכט"ס אמן.    
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ואגב אמרתי לגלות מעט מהגיון ליבי, על כבוד התורה שירד בדורנו דרגה אחר 
דרגה, ובשלמא אם היה גולה כבוד מישראל לגמרי, אך עתה נוטל כבוד מבית החיים 
וניתן למקומות אחרים, לבעלי המאה המחשיבים עצמם לבעלי הדעה, וכל בעל ממון 
מחשיב עצמו כהגמון. ופעמים וגם בעל הוראה ובעל תלמוד ניצב לפניהם כגלמוד, 
ומתרפס בעד רצי כסף, בר מינן. וצא ולמד ממ"ש הרב חיד"א בשיורי ברכה )יו"ד סימן 
רנה אות א( וז"ל, הן בעון אחסור דרי, ומשום עת לעשות התירו ללומדי התורה ליהנות 

לזלזל  שלא  ותורתו  ה'  לכבוד  ישיתו  בעיניהם  ותלמידיהם  רבנן  מ"מ  הבריות.  מן 
חלקם  כהונה  במתנות  אמרו  ואם  מהעשירים.  ממון  ליקח  המצאות  ולעשות  עצמם 
שאלו בפיהם והצנועין מושכין את ידיהם. איך יתירו מה שאינו חלקם לשאול בפיהם. 
ומלבד עונשם זהו הריסת התורה וחילול ה' אשר הלומדים יחלו עשירי עם לתת להם. 
ודין גרמ'א אשר אינם מאמינים בחכמי הזמן וירחיבו פיהם נגד לומדי התורה. עכ"ד. 
והמביט בדב"ק יחזה, עד כמה התמרמר הגאון הלזה, שהכיר בענין רע זה, שכן היה 
עשירים  אם  וביחוד  צדיק.  ויודע  טוב  מעגל  מסעו  בספר  כמובא  פעמים  כמה  שד"ר 
אלו אין בהם ריח של תורה, ובכלל עמי הארץ הם, גדול זלזולם שבעתיים וכמ"ש חז"ל 
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בסנהדרין )דף נב ע"ב( אמר רבי אלעזר למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ? בתחילה 
דומה לקיתון של זהב, סיפר הימנו - דומה לקיתון של כסף, נהנה ממנו - דומה לקיתון 
של חרש, כיון שנשבר - שוב אין לו תקנה. ע"כ. ופירש רש"י בתחילה - בעודו מתנהג 
בכבודו שאין צריך לו, הוא יקר בעיניו. ע"כ. ולשונו הזהב של רבינו המאירי )שם( תעורר 
כל לבב מלומדי התורה וז"ל, אע"פ שמדת הרבנות שנואה, ראוי לתלמיד חכם ולבן 
מעלה להסתלסל במידותיו וליקר את רוחו שלא יתהדיט בין עמי הארצות ובישיבת 
קרנותיהם, שהחכמים שנואי נפשם של אלו הם. וכשהוא מתבזה מעט הם משקעין 
אותו בבזיונו עד ארכובותיו ושורפין את נשמתו בהבל פיהם ומחתכין בגופו כחתוך 
בדלועים או בנבילה. דרך הערה אמרו למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ בתחילה 
דומה לו לקיתון של זהב סיפר הימנו דומה לו לקיתון של כסף נהנה ממנו דומה לו 

לקיתון של חרס כיון שנשבר אין לו תקנה. עכ"ל. 
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ואנא עניא אמינא מה יאמר הרב חיד"א על דורנו אשר נסוג כאלף ידות ויותר מדורו, 
שלא זו בלבד שיש שמחלים ועושים כל טצדקי להוציא ממון העשירים מידהם, זאת 
לו  ומחניפים  ועונותיו,  העשיר  מרעות  עיניהם  שמעבירים  ממנה,  קשה  אחרת  ועוד 
וחכם יתקרי ורבי יתקרי, והכל לפי גובה התרומה, וגורמים בזה לחילול ה' נורא, ואף 
העשירים לא רק שלא מכבדים אותם אלא מרגישים שחכמי הדור כביכול בכיסם, ומה 
שיחפצו יעשו בהם, ויסכימו לכל שטות והבל שירצו בעד תרומתם. והרב חיד"א עם 
כל מה שהיה בכל ימי חייו שד"ר ואוסף כספים לצדקה לעניים, כתב הדברים הנזכרים, 
וחפץ ה' בידו צלח, להיות מקובל ומרוצה בכל המקומות ותרמו לו ללא שהיה מתחנף 
או משקר להם או מכבד רשעים ושאר מעשים רעים, ולו חכמו ישכילו שהכל ביד ה', 
וממנו השפע להביא ברכה אל האדם. וע"ז דרשתי במליצה לשון הכתוב - "לו חכמו 
ישכילו זאת יבינו לאחריתם איכה ירדף אחד אלף ושנים יניסו רבבה אם לא כי צורם 
מכרם וה' הסגירם" )דברים לב, כט - ל( דהיינו שאומר הכתוב, שכאשר מגיע אחד לאסוף 
כספים ורודף אחרי האלף - מי יתן לו אלף דולר, וחושב שאם יבא לעשיר עם עוד 'רב' 
חשוב ויכבד את העשיר ויתחנף אליו יתן העשיר יותר, אך לבסוף קורה "ששניים יניסו 
רבבה" – הם חשבו להכניס רבבה, אך מהם ברחה הרבבה, והטעם "כי צורם מכרם"  – 
שכביכול הקב"ה רואה שהם מוכרים את מצות התורה בעד בצע ממון, לכן גם הוא 
מכרם, "וה' הסגירם" – וגורם לעשירים לסגור את ארנקם. וכבר אמרו חז"ל בסוטה )דף 
מא ע"ב(, כל המחניף לחבירו - סוף נופל בידו, ואם אינו נופל בידו - נופל ביד בניו, ואם 

אינו נופל ביד בניו - נופל ביד בן בנו וכו'. ע"כ.



רכזאהבת חיים

וזה הדבר מר לי מר, וליבי חמרמר, על האי שופרא דכבוד התורה דבלי בארעא. 
ואמנם לא על הכלל כולו יצא, אלא על אותם העשירים בעלי הממון עכברים דשכיבו 
אדינרי, ללא תועלת ומחזיקים בעצמם שבעל המאה הוא בעל הדעה, ויתן ה' שיכירו 

בדרכה של תורה ובזכות העצומה לסייע בעד לומדיה בכבוד ובהדר כנאה וכיאה.  

jJ

סימן  חיים  )אורח  משפט  אורח  בשו"ת  זצ"ל  קוק  הראי"ה  דברי  ומאירים  נאים  ומה 
יקר  שכבודי  שכתבו  מה  על  תורתם  לכבוד  אמטי  ואפריון  לשונו,  וזה  שכתב  קיב( 

בעיניהם. ודאי כך היא חובתנו לכבד כל מי שהוא מבניה של תורה, ובדורנו זה, שכבוד 
בכבוד  בזהירות  וגזירות  חומרות  לעשות  יותר  יש  בעוה"ר,  עפר  עד  הושפל  התורה 
התורה מכל החומרות שבעולם. ואם אנחנו בני תורה לא נהי' זהירים וזריזים להראות 
תמיד כבוד וחבה להעוסקים בתורה ועמלים עליה, מי יחוש חוץ ממנו. וכל ספק של 
עכ"ל  טובא.  דחמירא  תורה  דכבוד  עשה  של  דאורייתא  ספק  ודאי  הוא  תורה  כבוד 

הזהב.

nN



כיתי כמחןת ןל ןו  חילול ישם רכח

מיתה מכפרת על עון חילול השם

אמרו חז"ל ביומא )דף פו עמוד א( על עון חילול השם: מי שיש חילול השם בידו - אין 
לו כח בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא ביסורין למרק. אלא כולן תולין, 
ומיתה ממרקת. ע"כ. מבואר שהמיתה היא חלק מתהליך התשובה לכפר עון זה, אך מי 

שלא שב בתשובה גם המיתה לא תועיל לכפרתו. 

jJ

ונשאלתי דמה הנפקא מינה בזה? הלא סוף אדם למיתה, ומי גבר אשר לא יראה 
מות?

ובתוספתא מסכת יומא )פרק ד הלכה ח( מבואר, תשובה ויום הכפורים מכפרין שליש, 
ויסורין מכפרין שליש, ומיתה ממרקת עם היסורין. ע"כ. וממה שאמר שיסורין מכפרין 
שמוסיפים  מיתה,  בשעת  נוספים  יסורין  משמע  היסורין  עם  ממרקת  ומיתה  שליש 
)דף  בברכות  עיין  לנשמה  צער  יש  מהגוף  הנשמה  הוצאת  שבכל  ודע  עונות.  לכפרת 
ואי לא( דמשמע שגם לצדיקים יש  )דף קיז עמוד ב ד"ה  ועיין ברש"י בבא קמא  ח עמוד א( 

צער מיתה. וראיתי ברא"ם על התורה )בראשית פרק יח פסוק כה( שכתב, חלול שם שמים 
שהוא המופלג מכל העבירות שאין לו מחילה אלא לאחר מיתתו, דהיינו בעולם הבא, 
וכדאיתא ביומא )דף פו ע"א(, ע"כ. וכונת חז"ל במ"ש מיתה ממרקת היינו שרק בעולם 
למדנו(.  הא  ד"ה  ה"ו  א  )פרק  שבועות  מסכת  העדה  בקרבן  ועיין  זה.  עון  לו  מתכפר  הבא 
וכיוצא בזה כתב בספר שערי תשובה לרבינו יונה )שער ד אות כ(, שמה שאמרו רבותינו 
זכרונם לברכה )יומא פו, א(: כי מי שיש בידו חלול השם, תשובה ויום הכפורים ויסורים 
תולים ומיתה ממרקת, לפי שהמיתה ממרקת כל חטא אשר התשובה מועילה. ואם 
ונחשב ההורג  כפרה,  לו  יש  מות  אימת  עליו  שנפלה  מעת  מותו,  לפני  והתודה  נהרג 

כשופך דם נקי וחסיד. עכ"ד. ומשמע מדבריו שאימת המות היא המכפרת. 

jJ

ואולם ראיתי בביאור חזון יחזקאל על התוספתא הנ"ל שביאר, שרק בעת המיתה 
ולפי  עכ"ד.  לתקנו.  ודעתו  ליבו  כל  את  נותן  הוא  אבדו,  והנאתו  תאותו  שנאתו  שגם 
דבריו גם בעת המיתה צריך שישוב האדם בתשובה בזה. וכן התבאר בדברי רבנו יונה 

הנזכר. 

jJ



רכטאהבת חיים

שוב מצאתי בסייעתא דשמיא למהר"ם בן חביב בתוספת יום הכיפורים ביומא )דף 
פו עמוד א סוד"ה ובמ"ש התנא(, שהקשה כן וביאר, דהמות שלו יהיה שלא בזמנה ואפילו 

הוא זקן יהיה בכרת דיומי או יציאת נשמתו תהיה בצער וכיוצא בזה כתב ביפה מראה 
)דף קלג ע"א(. עכ"ד. וכיוצא בזה כתב באורחות חיים )חלק א בליקוטים מספר הכפרות שחבר הר' 

אליעזר מגרמיישא ז"ל אות כב(, שיש מפרשים שאין מיתה מכפרת אלא מיתה קודם זמנו, 

ונפקא להו ממה דאמרינן בסנהדרין )דף מז ע"א( דמיתה מעצמו אינה מכפרת כיון דמית 
כי אורחיה.

jJ

שאין  דאע"פ  ה(  אות  ג  )שער  תשובה  בשערי  יונה  רבינו  שכתב  למה  ראה  נא  ולך 
לחילול ה' מרפא על דרך שאר העונות, מ"מ ימצא לו מרפא אם יעזרהו השם יתברך 
לקדש תורתו נגד בני אדם ולהודיע לבני אדם גבורת ה' וכבוד הדר מלכותו, וסר עונו 
בספר  וכ"כ  בו.ע"כ.  חטא  ואשר  נואל  אשר  המעשה  מן  בהפך  שהוא  ה'  הקידוש  ע"י 
ספר חרדים מצוות התלויות בארץ ישראל פרק ב אות ד(. ופעמים וקידוש השם יוליד 
עימו יסורין וכמ"ש בברכות )דף כ ע"א( קדמאי מסרו נפשייהו על קדושת השם עיין שם 

המעשה. ויסורין אלו מכפרין וחביבין בעיני ה' יותר מכל אילי נביות שבעולם.  

jJ

עוד כתב רבנו יונה )שם אות טז( דגם לעון חילול ה' תמצא כפרה בהגיונו תמיד בתורה 
ויגע בה. עכ"ד. וע"ד הדרש אפשר לומר דמה שאמרו חז"ל מיתה ממרקת היינו שימית 

עצמו באהלה של תורה עיין ברכות )דף סג ע"ב(.

nN



ככמןים וןןים תלכיסי חמכים רל

ממזרים וגרים תלמידי חכמים

בספר בני יששכר )מאמרי חודש סיון מאמר א - מהות החדש( כתב, מובא בשלהי הוריות 
לממזר,  ישראל  לישראל,  קודם  לוי  א(  אות  ו  פרשה  נשא  )פרשת  רבה  ובמדרש  ע"א(  יג  )דף 

היה  אם  אבל  שוין,  שכולם  בזמן  אימתי?  משוחרר.  לעבד  גר  לגר,  נתין  לנתין,  ממזר 
ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר "יקרה היא מפנינים" )משלי ג 
טו(, הנה תמצא שמנו חז"ל עוד אחר הממזר כמה מדריגות: נתין, גר, עבד משוחרר, 

והוה ליה למימר רבותא טפי שאפילו עבד תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ, 
ומדלא קאמר הכי נראה דסבירא ליה דלא מהני מעלת התורה, רק למי שבא מטיפה 
ישראלית ואפילו ממזר כיון שבא מטיפה ישראלית, משא"כ נתין גר עבד שלא באו 
מטיפה ישראלית לא תפעל בהם כל כך סגולת התורה, כי דוקא ישראלים מסוגלים 
לזה, כי "תורה צוה לנו" )דברים לג, ד( כתיב "מורשה קהלת יעקב" )שם(, ולמדו זה מאותה 
"אשרי  קאמר,  טו(  ג,  )משלי  מפנינים"  היא  "יקרה  הפסוק  קודם  אשר  במשלי,  הפרשה 
אדם מצא חכמה וכו'" )משלי ג, יג(. וכבר ידעת מה שאמרו רז"ל אתם קרויים אדם וכו' 

)יבמות דף סא ע"א(, להורות דהתורה מאשרת רק למי שקרוי אדם.

jJ

וממשיך הרב בני יששכר שזה היה באפשר סברת הכהן גדול שהקפיד מה דשבקוהו 
כולי עלמא ואזלו בתר שמעיה ואבטליון )יומא דף עא ע"ב(, אבל לא דק יפה, כי שמעיה 
ואבטליון נראה דהיתה אמם מישראל, והא ראיה דהיו נשיאים "ומקרב אחיך" כתיב 
וכנשמת אונקלוס  רות,  ועוד דיש להם שייכות מבראשית כענין נשמת  יז טו(,  )דברים 

הגר. ונראה לי שזה גם כן מה שקצף הלל )הבא מדוד הבא מרות המואביה( על בני בתירה מה 
שלא שימשו שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון )פסחים דף סו ע"א(, שלא ידעו להפריש 
בין גרים לגרים, שיש גרים שיש להם עילוי רב שיש להם שייכות מבראשית לישראל, 
וזהו שאמר להם: מי גרם לכם שאהיה נשיא עליכם וכו' שלא שמשתם שני גדולי הדור 

שמעיה ואבטליון. ע"כ דבריו. 

jJ

והקשה ידידי הרב אסף בן משה נר"ו דאם כן הדרא קושיא לדוכתה ומפני מה לא 
אמרה הגמרא שגם עבד וגר שהם פחות ממעלת ממזר, אם הם לומדים תורה יוקדמו 

לכהן גדול עם הארץ, הלא יש גרים שיש להם שייכות מבראשית לישראל?



רלאאהבת חיים

ונראה שסבר דרובא דהגרים אין להם שייכות מבראשית לישראל, ואזלינן בתר 
רובא. 

jJ

ומכל מקום לעניות דעתי נראה לבאר בכמה גווני כאשר יורני מן השמים:

וזה יצא ראשונה, שלכן אמרו חז"ל שאפילו ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול 
עם הארץ, להשמיענו החידוש הגדול שהלא בא בעבירה מטיפה טמאה, ובזה גרוע 
יותר מעבד או נתין, ועיין באור החיים )פרשת תזריע פרק יב פסוק ג( בסופו ]והגם שאמרו 
וזה לא היינו  יג עמוד א( שממזר קודם לנתין לפי שזה בא מטיפה כשרה  )דף  בהוריות 
גרע  דממזר  אפשר  בטהרה  תורה  של  לכתרה  שיזכה  לענין  אך  נפשו,  הצלת  לעניין 
טפי[, וצא ולמד ממה שאמרו בזוהר )פרשת צו דף לג עמוד ב( שהשכינה לא שורה על בעל 
מום. וכן זר לא יכול להכנס אל הקודש "והזר הקרב יומת" )במדבר א, נא( והיינו ממזר 
ואמרו  ולכן הזכירו  זכר דקליפה. עכ"ד.  וזר הוא  נוקבא דקליפה  זר מום הוא  - מום 
שאפילו ממזר עם כל קליפות הטומאה שעליו אם לומד תורה גדול יותר מכהן גדול 

ועל כל פשעים תכסה אהבת התורה. 

jJ

ואשר על ידו השנ'י מה שהיה לבאר בזה, שהטעם שהדגישו באומרם שממזר תלמיד 
חכם קודם לכהן גדול עם הארץ לפי שהלכה זו נשנתה בציווי לפדותו ולהחיותו, והוה 
אמינא שממזר תלמיד חכם לא יקדם לכהן גדול עם הארץ כיון שממזר לא חי )יבמות דף 
עח ע"ב( וימות בלאו הכי בזמן הקרוב, וחייו כחיי שעה, ולכן הזכיר התנא ואמר שאפילו 

ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ.

 jJ

והחוט המשולש במה שיש לבאר עוד שלא נקט עבד וגר שלומדים תורה שיותר 
כמעט  עבדות  דין  שאין  לעולם,  קיימים  שאינם  לפי  הארץ,  עם  גדול  מכהן  גדולים 
)יבמות דף כד ע"ב(, משא״כ ממזר  וכן גרים לא התקבלו בימי דוד ושלמה  שנוהג היום, 

שקיים והיה בכל דור ודור.

jJ

ועל ארבעה ל'ו אשיבנו דמה שהזכיר לומר שממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול 
עם הארץ, ולא הזכיר גר ועבד שלומד תורה, לפי שכדי להעמיד דין זה על תילו צריך 
עזות דקדושה, ועבדים וגרים שפלים גם בעיני עצמם ויבושו כי ידברו למרות שיהיו 



ככמןים וןןים תלכיסי חמכים רלב

הזה  הדין  יעמידו  ולא  הארץ,  עם  גדול  לכהן  קודמים  שהם  לומר  חכמים  תלמידי 
לעצמם, לא כן גבי ממזר שהוא עז פנים )עיין ברבנו עובדיה מברטנורא מסכת אבות פרק ה משנה 
כ(, וכשהוא תלמיד חכם ישתמש בעזות דקדושה זו גם לזה ומעמיד הדין על אמיתתו.

jJ

עוד אמרתי לבאר בזה שהלא כבר אמרו רבותנו ביבמות )דף עח ע"ב( דממזר לא חי, 
ועל כן יש לעיין טובא כיצד יתקיים הדין הזה שיספיק להיות תלמיד חכם ויהיה קודם 
לכהן גדול עם הארץ? עוד יש לעיין דהלא אמרו באבות )פ"ב מ"ז( מרבה תורה מרבה 

חיים, ועתה מה יהיה על ממזר עלוב זה שהוא תלמיד חכם האם יאריך ימים או לא? 

והנה אמרו בגמרא ביבמות )שם(, שכשהממזר מפורסם יאריך ימים, דתו לא יכשלו 
בו. ומעתה יש לומר דהא קמ"ל שממזר תלמיד חכם – שמפורסם שהוא ממזר, קודם 
לכהן גדול עם הארץ דבודאי יאריך ימים, וגדולה תורה שהיא הנותנת חיים לעושיה 

)אבות פ"ו מ"ז(. ולכן שנו ואמרו דין זה דוקא על ממזר, ולא על גר ועבד.  

jJ

וביארת'י הקודש עוד בס"ד שלא הזכיר ואמר שגר תלמיד חכם גדול מכהן גדול 
עם הארץ שהרי כאשר שמענו כן ראינו מהמעשה המובא בגמרא ביומא )דף עא עמוד 
ב( שכל העם עזבו את הכהן גדול עם הארץ והלכו לשמעיה ואבטליון שהיו גרים. ומה 
לפי  הארץ,  עם  גדול  מכהן  שעדיף  חכם,  תלמיד  משוחרר  עבד  על  ואמר  ענה  שלא 
שהדבר לא מצוי שילמד כל ימי עבדותו שרשות רבו עליו. ואחד היה ופרסמו הכתוב 

טבי עבדו של רבן גמליאל שהיה תלמיד חכם )עיין סוכה דף כ ע"ב(.

jJ

י(  הלכה  טו  )פרק  סופרים  במסכת  המבואר  פי  על  בטעמא  מילתא  עוד  לבא'ר  והיה 
שרובן של ממזרים פיקחים, ולכן מצוי הדבר שיהיו תלמידי חכמים מחמת פיקחותם, 

ולכן שנה את המצוי.

jJ 

ובזאת תדע עוד מה שיש לבאר ובהקדים מה ששאלו המפרשים, איך יתכן שיהיה 
רמב"ם  )עיין  הכהנים  אחיו  מכל  חכם  להיות  צריך  לכתחילה  הרי  הארץ,  עם  גדול  כהן 
הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה א(? ותירצו שהיה זה בזמן בית שני שהיו קונים את הכהונה 

בכסף )עיין יומא דף ט ע"א ובמפרשים שם(. והנה מצאנו שאמרו בגמרא בקידושין )דף עא ע״א( 
שמשפחה  נטהרים,  עושרם  מחמת  שנטמעו  שאותם  ופירש״י  ממזרים.  מטהר  כסף 
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מאותם  ללמוד  הממזרים  יבאו  שלא  שכדי  לומר  יש  ומהשתא  נטמעה.  שנטמעה 
הכהנים שקנו הכהונה בכסף, וישאפו להרבות להם כסף וזהב לטהר את שמם, הזכירו 
ואמרו לאותו ממזר שאם יתעלה בתורה תהא מעלתו הרבה יותר גדולה מכהן גדול 

שקנה הכהונה בכסף. 

 הרי לך כמה וכמה פנים בביאור הדברים, לכבודן של הגרים האמיתיים החפצים 
ידברו בשערים המצוינים בהלכות ואמרים, וחלקם  כי  יבושו  ולא  בתורת האלוקים, 
בתורה כשאר ישראלים. ובכלל כל הביאורים והתירוצים, הראתי כמה וכמה פנים, ואל 
יפוצץ  וכפטיש  טעמים,  לכמה  מתחלקים  תורה  שדברי  כסותרים,  שנראים  תשיבני 

סלעים. 

nN



חייןת ןבי כסין וקבוןתו רלד

פטירת רבי מאיר וקבורתו

)היינו בחו"ל(  )פי"ב ה"ג דף סז ע"א( מובא שרבי מאיר  מת באסייא  בירושלמי כתובות 
וקודם פטירתו ציווה לבני המקום ישלחו לבני ארץ ישראל ויאמרו 'די דא משיחכון 
דידכון' - זה הוא המשיח שלכם, ויתנו ארונו על חוף הים משום שארץ ישראל מיוסדת 
על הים וכשנותנים את ארונו על חוף הים יש קצת שייכות במיתתו לארץ ישראל )פני 
משה שם(. וביאר בספר טובה ראייתה )עמוד מח( שר"מ הכיר בעצמו שראוי היה להיות 

משיח. ועיין בסנהדרין )דף צח ע"ב(.

jJ

ובמשך חכמה )במדבר כ, כח( – פירש דברי הירושלמי  שכשיבוא משיח יהא דידכון 
שארץ ישראל תתפשט עי"ש.

jJ

ביאור נוסף ראיתי בבן יהוידע ראש השנה )דף לא ע"ב( אמר ר' יוחנן ומשם עתידין 
ליגאל שנאמר התנערי מעפר קומי שבי ירושלם. כלומר מן טבריה יגאלו. והנה הרב 
אמת ליעקב ניניו ז"ל )דף צא( כתב טעם נכון מדוע יתגלה המשיח תחלה בעה"ק טבריה 
תוב"ב, שהגאולה תהיה על פי סברת רבי מאיר ע"ה דסבירא ליה גם באין עושין רצונו 
של מקום קרויין בנים, ולכך תועיל הצדקה דהוי משל למלך שכעס על בנו וכו'. ובזה 
פירש הטעם דמנהג ישראל לנדור צדקה על שם רבי מאיר, ולכן המשיח שיבא במהרה 
בימינו אמן, בזכות הצדקה יתגלה בטבריה דהוא אתריה דמור, אף על גב דרבי יהודה 
פליג, ולכן אמר רבי מאיר בעת פטירתו הא משיחכון דידכון דלא על עצמו אמר אלא 

על משיח העקרי.

jJ

בשער הגילגולים )הקדמה לז( כתב, לדרום של טבריה, בלכתך אל מרחצות של המים 
הוזכרו  וכבר  אחד,  במקום  ואינם  מזה,  זה  רחוקים  הצדיקים  קברות  שם  יש  החמין, 
שמותם בספר היחוס והם, ר' מאיר, ור' ירמיה דאפקוהו מבי מדרשא, על ששאל אותה 
שאלה זרה כנז"ל, והוא סתם בעי ר' ירמיה הנזכר בתלמוד. ועוד ג' צדיקים אחרים איני 
זוכר שמותם, והוא כמו שנזכר בספר היחוס, וכמו שאומרים העולם: ונלע"ד כי הודה 

לי מורי ז"ל על ר' מאיר, שהוא קבור מעומד כמו שאומרים בני אדם.

jJ
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ובאמת יש לעיין כיצד נקבר ר' מאיר בעמידה הלא כבר כתב היד רמה בבבא בתרא 
)דף ק ע"ב(, 'אין דרך העולם לקבור את המת מעומד אלא מוטל על הארץ ויש לפרש 

והשלך,  סחוב  יקבר  חמור  קבורת  יט(  כב,  )ירמיה  שנאמר  כענין  זו,  היא  חמור  קבורת 
שמשליכין אותן לבורות לשיחין ולמערות פעמים שנופלין מוטלין ופעמים שנופלין 
עומדין כשהבור צר ועמוק, אבל מת אדם אין דרך לקוברו כך, אלא מוטל דרך כבוד 

כאדם ששוכב על מיטתו'?

   jJ

נדרים  צרה  בעת  שנודרים  ישראל  מנהג  שכתב  ע"א(  יח  )דף  יהוידע  בבן  וראיתי 
יגן עלינו אמן ומוצאין בזה תועלת והצלחה ונודרים  לעילוי נשמת רבי מאיר זכותו 
ומבקשים בזכותו שהוא יהיה מליץ טוב.. ובזה יובן הטעם דר' מאיר בעל הנס זיע"א 

נקבר מעומד לרמוז כי הוא עמוד גדול עומד לישראל להושיען בעת צרה. 

jJ

ובספר אבן השוהם )טובה ראייתה פרק ג בפיתוחי חותם הערה קעז(, כתב, שנקבר מעומד 
כדי שיהיה מוכן לילך לקראת ביאת המשיח. כמו שמבואר בירושלמי )כלאים פ"ט ה"ג( 
שכן היתה בקשת האמורא רבי ירמיה. והוסיף שם עוד )הערה קעח( דהיינו כדעת רבי 

יוסי בר חנינא בב"ב )דף קא ע"א(, דמותר לקבור בעמידה. 

jJ

ובספר מחקרים בתולדות יהודי עיראק ותרבותם )במקורות לתולדות יהודות בבל עמוד 
32 הערה 46( הובא שמסורת היתה לפני מאות שנים שהטעם לקבורתו מעומד משום 

שנשבע שלא ישב עד כי יבא שילה. וכ"כ הרב שרגא אברמסון נר"ו בקובץ סיני )פט 
המשיח,  שיבא  עד  ישב  שלא  ונשבע  כן  שציוה  עולה  ישנים  יד  שמכתבי  רלב(  עמוד 

לחיזוק האמונה והצפייה לגואל.

jJ

ובספר שפתי צדיקים )ערך רבי מאיר( – הוסיף שנקבר כן על פי צוואתו או מן השמיים 
כעץ  שהוא  נראה  בעמידה  שבקבורתו  הבא"ח  כמ"ש  הוא  לזה  והטעם  לכך.  סובבו 
הנטוע באדמה המוציא פירות, וכן ר"מ בפטירתו ממשיך להוציא פירות וניסים. לא כן 

אם היה נקבר שכוב כשאר הנקברים נדמה בזה לעץ תלוש שלא גודל יותר.



קסושת ימותל יכןןבי רלו

קדושת הכותל המערבי

לאחרונה לטשו עיניהם הרעות הני עכברי רשיעי בין שהם בני ברית ובין שאינם 
בני ברית עיניהם אל הכותל המערבי, וכל אחד רוצה חלק ונחלה בו, ולא ידעו ולא 
יבינו גודל קדושתו ובחשכה יתהלכו, ואמרתי אלקטה באמרי'ם מעט אומר ודברים 

שכתבו רבותינו על קדושת הכותל וזה החלי בעזרת צורי וגואלי.

jJ

בית  שחרב  לאחר  דגם   ,)343 עמוד  לד  דרשה  פקודי  )פרשת  המנחה  תורת  בספר  כתב 
זזה  לא  יא(,  תהלים  מדרש  ב,  ב,  )שמו"ר  רז"ל  שאמרו  כמו  משם  השכינה  זזה  לא  המקדש 
שכינה מכותל מערבי דכתיב "הנה זה עומד אחר כתלינו וגו'" )שה"ש ב ט(, וכן הוא אומר 
"והיו עיני ולבי שם כל הימים" )דה"י ב, ז, טז(, ופסוק זה נאמר על אחר החרבן. וזהו שאמרו 
הנכנס במקדש בזמן הזה בטומאה חייב כרת דכתיב "והשמותי את מקדשיכם" )ויקרא 

כו לא(, אע"פ שהם שוממין בקדושתן הן עומדין. ע"כ.

jJ

ובספר קדושת לוי )ויקרא לפסח( כתב וז"ל, וכן בנין בית המקדש, שאמרו חכמינו ז"ל 
)שמו"ר ב, ב( לא זזה שכינה מכותל מערבי, והשראת שכינה בארץ התחתון הכל יודעים 

שהוא חסד עולם. ע"כ.

jJ

 - מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  ביאר  מערבי  מכותל  שכנה  זזה  שלא  המושג  ובעומק 
בליקוטי מאמרים )עמוד קח( וז"ל, וכן בענין הקדושה הרוחנית נאמר השוכן אתם בתוך 
ומעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי )שמות רבה ב, ב(, וידוע דמערב נקרא  טומאותם, 
בבית  היה  זה  פנים  דראיית  כג(,  לג,  )שמות  וגו'"  אחורי  את  "וראית  כטעם  והוא  אחור 
זז מעולם,  זה לא  אבל מכותל מערבי דהיינו בהעלם  המקדש ובעת תוקף ההתגלות, 
דאף בכל ההעלמות, וגם כי אלך בגיא צלמות - בכל מיני שיקוע של רע המר ממות, לא 
אירע רע כלל כי אתה עמדי דגם שם ימינך תנחני, וכסבורים אנו שזה גריעות וחסרון 
ובאמת זה תוקף שלימות, כי זהו תכלית הבירור שאפילו ישתקע להיכן שישתקע עם 
כל זה לבו קשור בקשר אמיץ בה' יתברך שאי אפשר לינתק כלל. וכמו שלא יתגלה 
אהבת הבן לאב כאשר הוא עמו פנים בפנים והאב מטיב לו בכל מיני טובות ואהבות 
דאין חידוש אם הבן אוהב לאב גם כן, אבל כאשר הבן מרוחק מאביו בתכלית שאין 
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נהנה ממנו כלל, ועם כל זה לבו נוהה אחריו זה מעיד על אהבתו ע"כ. 

jJ

ובשו"ת חתם סופר )קובץ תשובות סימן מ(, כתב, והנה השי"ת הוא שוכן בציון ומעולם 
לא זזה שכינה מכותל המערבי )תנחומא שמות י, ובמדב"ר יא ב(, ואליהו עומד שם ומקריב 
תיישים של אש בכל יום כמ"ש בעשרה מאמרות )מאמר אם כל חי סימן כג( )ובתוס' כ' זה על 

מיכאל בסוף מנחות ע"ש( וכו' ע"כ.

jJ

השני  בענין  השכינה  שרתה  שני  דבבית  ג(,  )סימן  ציון  בנין  בשו"ת  בזה  כתב  עוד 
שממקומו השפיע אור הקדושה על הבית, וזה לא נפסק גם בחרבנו ולא יפסוק לעולם, 
אור  השפעת  וגדלה  טז(,  ז,  ב,  הימים  )דברי  הימים"  כל  שם  ולבי  עיני  מ"והיו  כדילפינן 
הקדושה שם מבכל מקום, כי מקום המקדש הוא מול שער השמים אשר לא יסגר ושם 
זורח אור הקדושה תמיד נגדו ביתר שאת וביתר עז. ולכן יפה כתב הרמב"ם ששכינה 
אינה בטלה שאור הקדושה אשר קדש הבית לא נבטל ולא יבטל, שעל זה נאמר: מעולם 
לא זזה שכינה מכותל מערבי שהוא אור הקדושה הנעלם. אבל כבוד ה' מקור הקדושה 
הוא גילוי השכינה אשר עליו ניבא ישעיה שיחזור אלינו לעת הגאולה ב"ב "ונגלה כבוד 
ה' וגו'" )ישעיה מ, ה(, ועל זה אנו מתפללים ותחזינה עיננו בשובך לציון ומברכים המחזיר 

שכינתו לציון שהיא השכינה בבחינה הראשונה מקור הקדושה. עכ"ד.

jJ

ובשו"ת אגרות משה )יורה דעה ח"ד סימן סג אות יב( דן אם אפשר לומר שהכותל המערבי 
נתחלל מקדושתו משום ובאו פריצים וחללוה? וזת"ד, אך שיש לדון מהא דא"ר פפא 
"ובאו בה  יון דקרא אשכח ודרש דכתיב  )דף נב ע"ב( באבני מזבח ששקצו אנשי  בע"ז 
פריצים וחללוה", ופרש"י מכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יצאו כליו לחולין. וכן 
א"ר אושעיא שם לענין מטבעות של הקדש, שמצד קרא זה הם חולין. אבל נראה לע"ד 
וגם הוא בשבועה, לא  שעל כותל מערבי שדרשי מקראי שאינו חרב לעולם -  פשוט 
נעשה כותל זה ברשות הפריצים ולא נתחלל בביאתן. והכותל המערבי שלא נמסר כלל 

להפריצים להחרב, שלא יצאו לחולין ועדיין הוא הקדש ומועלין בו. 
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והמון העם תמהים הלא זה רבות בשנים היה הכותל ביד אויבנו ושונאנו ומבקשי 
רעתנו, 'ולא קרה כלום' בזמן שהכותל היה אצלם, ולמה שלא ניתן להם למען השלום 
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גם חלק ונחלה בכותל? ולמרות הצער הגדול מהבורות הגדולה בעניין זה אצל המון 
העם הרחוקים מדרך התורה והמצות, חדשות אני מגיד שכבר כתב בשו"ת הרדב"ז 
)ח"ב סימן תרמח(, דלא אוכל לצייר שתהיה השכינה מצויה בזמן הזה בכותל מערבי בין 

טומאת העכו"ם. ומה שארז"ל לא זזה שכינה מכותל מערבי דומה למה שאמרו שכינה 
שאמרו  ומה  מערבי,  כותל  נקרא  מערב  וצד  עולם  של  במערבו  לומר  רוצה  במערב 
זה  "הנה  פסוק  על  השירים  שיר  במדרש  כדאיתא  מערבי  כותל  חרב  לא  לפיכך  ז"ל 
עומד אחר כתלנו" לפי שכותלי בית המקדש מכוון כנגד עולם העליון וכותל מערבי 
ולכן לא חרב עד היום הזה. עכ"ד. ומתבאר בדברי קדשו שכל  מכוון כנגד השכינה, 
זמן ששלטה יד העכו"ם בכותל המערבי הסתלקה השכינה משם, וגם כיום אילו ניתן 
להם חלק ונחלה בכותל המערבי מסלקים בידים את השכינה הקדושה משם. ולכן אין 
לתת שום חלק ונחלה לאומות העולם, וכל שכן לרפורמים בני דת אברהם גייגר שר"י 
ויכלה  ויבא בעל הכרם  שתכליתם להרוס כל חלק ביהדות ה' יצילנו מהם ומהמונם 

את קוציו.
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דיסקין  הגרי"ל  שדעת  כתב,  א(,  סימן  )ח"י  אליעזר  ציץ  בשו"ת  למ"ש  ראה  נא  ולך 
לאחר  נבנה  שלפנינו  המערבי  הכותל  כי  לחשוב  הדעת  על  להעלות  מלהזכיר  הס  כי 
החורבן באופן שאין לכותל זה כל שייכות וחלק לכותלי בית המקדש והר הבית בעת 
בנינם, ועד כדי כך היתה פסולה בעיניו מחשבת פיגול כזאת, עד שהשוה מחשבה כזאת 
כמחשבות האפיקורסים המפקפקים ומכחישים כל התורה )ובאמת כפי שמובא באלה מסעי 
ידו על הכותל המערבי(. ואולם מה מאד קשה להבין  ז"ל סמך  ז"ל הרי גם האר"י  למהר"מ חאגיז 

נתקדש  לא  שלפנינו  זה  מערבי  שכותל  בדעתו  כמעט  זה  גאון  מחליט  שמאידך  מה 
כלל בקדושת המקדש כי בזמן שבנו ישראל את בית המקדש בנוהו מחוץ לת"ק אמה. 
שמוסרים  בשנים  מאות  זה  שדי  כקול  שהוא  המון  קול  איפוא  מהו  הדבר  ככה  ואם 
את נפשם לגשת אל כותל זה לנשק אבניו ולשפוך לפניו שיח ותחנון לפני יוצר כל, 
ובתוכם גאוני עולם וצדיקי תבל, וכי בכדי ספדו שם ספדנייא ובכו בכנייא והתחננו 
חננייא? ונראה על כן ברור שכוונת הגאון הגריל"ד ז"ל היתה רק בנוגע לעצם אבני 
הכותל, אבל שהמקום הזה קדוש הוא ומכוון הנהו נגד שער השמים שהשכינה שרויה 
שם בקביעות, סבר גם הוא בהחלט שכן הוא, ועל כן, ומשום כך, דחה בתוקף ופסל 
בהחלט הדעה והמחשבה לחשוב שהכותל הזה נבנה ע"י זרים לאחר החורבן, ובהיות 
שזכו אבני כותל זה לעמוד במקום קדוש זה קדשום שמים בקדושה מיוחדת, אם כי לא 
בקדושת מקדש, ועל כן רצו עבדי ד' לחוננו ולנשק כל אבן מאבניו. עכ"ד. ועיין בשו"ת 
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יביע אומר )חלק ה - יורה דעה סימן כז(. ואכמ"ל
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ולכו"ע הדבר פשוט שיש להתנהג במקום הכותל המערבי בכבוד הראוי, ולא כאתר 
היסטורי ותו לא ומחללים קדושתו, ועליהם הכתוב צווח ואומר "מי ביקש זאת מידכם 

רמוס חצרי" )ישעיה א, יב(, ועדיף שלא יבואו כלל לכותל המערבי ויחללו קדושתו. 

לציון  בשובך  ענינו  "ותחזינה  יום  בכל  מתפללים  מ"ש  בנו  שיתקים  רצון  ויהי 
במהרה בימינו" אמן.

nN



ים ןנ ְט א יר ןט יג ִקנג רמ

ִרים ֻקְנְטֵרס ַהּגֵ

לּות ת ַהּגָ ִסּבַ

ָרֵאל: ל ַעם ִיׂשְ ֻלּיֹוֵתיֶהם ׁשֶ ת ּגָ ה ָלנּו ֶאת ִסּבַ ָמָרא )פסחים דף פז עמוד ב( ְמַגּלָ ַהּגְ

ֵדי  ּכְ א  ֶאּלָ ָהֻאּמֹות  ְלֵבין  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ֶהְגָלה  לֹא  ֶאְלָעָזר:  י  ַרּבִ ָאַמר 
לּום ָאָדם זֹוֵרַע ְסָאה  ָאֶרץ" )הושע ב, כה(. ּכְ י ּבָ יָה ּלִ ֱאַמר "ּוְזַרְעּתִ ּנֶ ִרים, ׁשֶ ּתֹוְספּו ֲעֵליֶהם ּגֵ ּיִ ׁשֶ

ה ּכֹוִרין. ּמָ א ְלַהְכִניס ּכַ - ֶאּלָ

ֶקט  ָרֵאל, לֹא ָזכּו ְלׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ֻלּיֹוֵתיֶהם ׁשֶ נֹות ּגָ ָכל ׁשְ רֹב ּכְ ָבִרים ַמְבִהיִלים, ֲהלֹא ּבְ ְוַהּדְ
ָרֵאל  ִיׂשְ ַעם  ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ְמָנת  ָהיּו  ּוְגֵזרֹות,  ִאיְנְקִויִזיְציֹות  ָמדֹות,  ּוׁשְ ָצרֹות  ה  ּמָ ּכַ ְלָוה,  ְוׁשַ
ַעְצמֹו הּוא לֹא  ּלְ ׁשֶ ם עֶֹנׁש, ַאְך ָהעֶֹנׁש ּכְ ֶזה ּגַ ָהָיה ּבָ ְהיֹוָתם ַעל ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם. ֵהן ֱאֶמת ׁשֶ ּבִ

ָרֵאל.  ַעם ִיׂשְ ִרים ּבְ ְכִלית ִהיא ְלהֹוִסיף ּגֵ ְכִלית, ַהּתַ ַהּתַ

ֶהם הקב"ה  ק ּבָ ים ַעל ֲחָטֵאיֶהם ְוגֹוִלים ֵמַאְרָצם ְמַדּבֵ ָרֵאל ֶנֱעָנׁשִ ַעם ִיׂשְ ׁשֶ ה לֹא ַרק ּכְ ְוִהּנֵ
ִרים,  ַהּגֵ ֶאת  הקב"ה  ֶהם  ּבָ ק  ְמַדּבֵ ָמקֹום,  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ים  עֹוׂשִ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  א  ֶאּלָ ִרים,  ַהּגֵ ֶאת 
הקב"ה,  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ים  עֹוׂשִ ָרֵאל  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ח(:  הלכה  ב  פרק  )ברכות  ְלִמי  רּוׁשַ ּיְ ּבַ ר  ְזּכָ ְוַכּמֻ
ָרֵאל,  ְלִיׂשְ קֹו  ּוְמַדּבְ ּוְמִביאֹו  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ּבְ יק  ַצּדִ ֶזה  ֵאי  ְורֹוֶאה  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ָכל  ּבְ ר  ְמַחּזֵ
אי.  ן ְוָהָיה ָחִביב ָעָליו יֹוֵתר ִמּדַ ָהָיה לֹו ּבֵ ָבר ּדֹוֶמה ְלֶמֶלְך ׁשֶ ל ְלָמה ַהּדָ לּו ָמׁשָ גֹון ִיְתרֹו. ָמׁשְ ּכְ
ָכל  ר ּבְ ל ָאִביו ָהָיה ְמַחּזֵ ה ְרצֹונֹו ׁשֶ ן עֹוׂשֶ ָהָיה ַהּבֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ ס. ּבְ ְרּדֵ ֶלְך ָנַטע לֹו ּפַ ה ַהּמֶ ֶמה ָעׂשָ

סֹו. ְרּדֵ תֹוְך ּפַ עֹוָלם ְונֹוְטָעּה ּבְ ּלֹו ְורֹוֶאה ֵאי זֹו ְנִטיָעה ָיָפה ּבָ ָהעֹוָלם ּכֻ

ֵרי ֶצֶדק ת ּגֵ ִחּיַ עֶֹנׁש ַעל ּדְ

ְמָנע" )בראשית  ְמעֹוִני )פרשת ויצא רמז קכט(, "ַוֲאחֹות לֹוָטן ּתִ ְלקּוט ׁשִ ְבֵרי ַהּיַ ה נֹוָרִאים ּדִ ְוַכּמָ
ָלא  ּבְ ַמְלכּוָתא  ַאּלּוף  ְוָכל  )בראשית לו, מ(,  ְמָנע"  ּתִ "ַאּלּוף  ְכִתיב  ּדִ ֲהַות,  ֲחׁשּוִבים  ת  ּבַ לו, כב( 

ּה  ַאְבָרָהם, ָאְתָיה ְלַגּבֵ ַזְרָעא ּדְ ָעא ְלַדּבּוֵקי ּבְ ָתא ֲחׁשּוָבה ָהְוָיא ַוֲהַות ּבְ ָגא הּוא, ְוִתְמָנע ִאּתְ ּתָ
ן  יֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז ּבֶ לּוָה. ָהְלָכה ְוָהְיָתה ּפִ יֶלֶגׁש, ְולֹא ִקּבְ ֵרִני ְוֶאֱהֵוי ָלְך ּפִ ּיְ ַיֲעקֹב ֲאַמָרה ֵליּה ּגַ ּדְ
ה ַאֶחֶרת. ָאְתָיא  ֻאּמָ ּבְ ִביָרה  ּגְ ה זֹו ְוַאל ֶאְהֶיה  ל ֻאּמָ ְפָחה ִלְפסּוָלּה ׁשֶ ו. ָאְמָרה ֶאְהֶיה ׁשִ ֵעׂשָ
ָרֵאל,  ֲאָתא ְלַצֲעִריְנהּו ְלִיׂשְ ּה ֲעָמֵלק ּדַ י ֱאִליַפז ַוֲאַמָרה ֵליּה ָהִכי, ֲאַמר ַלּה ֵהן. ְנַפק ִמּנַ ְלַגּבֵ

ֲעָיא ְלהּו ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ְלַרֲחָקּה. ָלא ֲהָוה ִמּבַ ּדְ

ָאה  ּבָ ׁשֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ּכְ ַזְרעֹו ׁשֶ ק ּבְ ּבֵ ת ֲחׁשּוִבים ְוָרְצָתה ְלִהּדַ ְמָנע ָהְיָתה ּבַ ְרּגּום: ּתִ ]ּתַ
ְלִפיַלְגׁשֹו  ְוָהְיָתה  ָהְלָכה  ָלּה.  ִקּבְ ְולֹא  ְלִפיֶלֶגׁש.  ְלָך  ְוֶאְהֶיה  ֵרִני  ּיְ ּגַ לֹו:  ָאְמָרה  ָאִבינּו  ְלַיֲעקֹב 
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ה זֹו, ְולֹא  ל ֻאּמָ סֶֹלת ׁשֶ הּוא ַהּפְ ע ׁשֶ ו ָהָרׁשָ ְפָחה ְלֵעׂשָ ו. ָאְמָרה, ֶאְהֶיה ׁשִ ן ֵעׂשָ ל ֱאִליַפז ּבֶ ׁשֶ
יַע ְלַצֵער ֶאת ַעם  ִהּגִ ה ֲעָמֵלק ׁשֶ ּנָ ּה ֱאִליַפז ְוָיָצא ִמּמֶ ן ִאּתָ ה ַאֶחֶרת. ִהְתַחּתֵ ֻאּמָ ִביָרה ּבְ ֶאְהֶיה ּגְ

ּלֹא ָהָיה ָלָאבֹות ְלַרֲחָקּה[. ָרֵאל. ְלִפי ׁשֶ ִיׂשְ

ֲעָמֵלק  ׁשֶֹרׁש  ָיָצא  ה  ּנָ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ְונֹוָרִאים,  ָבִרים  ַהּדְ ַמְבִהיִלים  ה  ּמָ ּכַ ַעד  ִיְרֶאה  ְתּבֹוֵנן  ְוַהּמִ
ֵלם  ם ׁשָ ֵ ֵאין ַהּשׁ ׁשֶ ָרֵאל. ְועֹוד  ִיׂשְ עֹוָלם ִלְכַלל  ּבָ רֹות ַהּנֹוָראֹות  יעֹות ַהּצָ ַמּגִ ּנּו  ּוִמּמֶ עֹוָלם,  ּבָ

ֶחה ַזְרעֹו )פסיקתא דרב כהנא פיסקא ג – זכור(. ּמָ ּיִ ֵלם ַעד ׁשֶ א ׁשָ ּסֵ ְוֵאין ַהּכִ

ִרים ֲחִביִבים ַהּגֵ

ל  ָעַזב ּכָ ה )שמות יח, א(, ׁשֶ ּתֹוָרה הּוא ִיְתרֹו ּכֵֹהן ִמְדָין חֹוֵתן מֹׁשֶ יֹוֵתר ּבַ ר ַהְמֻפְרָסם ּבְ ַהּגֵ
ָרֵאל.  ַעם ִיׂשְ ק ּבְ ּבֵ ֲחמּוֵדי עֹוָלם ּוָבא ְלִהּדַ

ָעה  ָ ּשׁ ּבַ ה  מֹׁשֶ ִלְפֵני  א  ּבָ ִיְתרֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ עח(,  מזמור  טוב  )שוחר  ים  ִהּלִ ּתְ ִמְדַרׁש  ּבְ ּומּוָבא 
ׁש  ׁשֵ רּוְך הּוא ָמן ּבְ דֹוׁש ּבָ ן, ְוהֹוִריד לֹו ַהּקָ ל ַהּמָ ַמס ּכָ ּנָ ָבר ְלַאַחר ׁשֶ ּיֹום, ָהָיה ֶזה ּכְ ית ּבַ ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ
ן,  ַהּמָ ְיִריַדת  ַעם  ּפַ ָהְיָתה עֹוד  ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ִנְמָצא  ָרֵאל.  ׂשְ ִמּיִ ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֶנֶגד  ּכְ עֹות  ׁשָ

ֲעבּור ִיְתרֹו.

ֶחם  ב ֶאת ִיְתרֹו, ְוהֹוִריד לֹו "ּלֶ ה הּוא ְמַחּבֵ ּמָ ֵמיִמי ֶזה ֶהְרָאה ּבֹוֵרא עֹוָלם ַעד ּכַ ה ׁשְ ַמֲעׂשֶ ּבְ
דֹול  עּור ּגָ ׁשִ ֵרת אֹוְכִלים )יומא דף עה עמוד ב(, ּבְ ָ ְלֲאֵכי ַהּשׁ ּמַ יִרים" )תהילים עח, כה(, ֶלֶחם ׁשֶ ַאּבִ

דֹוָלה.  יבּותֹו ַהּגְ ָרֵאל, ְלַהְראֹות לֹו ֶאת ֲחׁשִ ל ַעם ִיׂשְ ֶנֶגד ּכָ ְך ּכְ ל ּכָ ּכָ

א ְמֻיֶחֶדת ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ְלֵגֵרי ֶצֶדק ֵיׁש ִסּיַ

ִזית.  ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ בּו ּבְ ֵני ָבָניו ָיׁשְ ּבְ ּמִ ָכה ִיְתרֹו ׁשֶ ּזָ ָמָרא )סוטה דף יא עמוד א(, ׁשֶ ּגְ עֹוד מּוָבא ּבַ
ָרֵאל )סנהדרין דף פו עמוד ב(, ְוָזכּו ֵהם  ּנּו ָיְצָאה הֹוָרָאה ְלִיׂשְ ּמֶ ּמִ קֹום ׁשֶ ִזית ִהיא ַהּמָ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ
ָמָרא )יומא  ַהּגְ שָכר אֹו ֵלִוי ׁשֶ ֶבט ִיּשָׂ ֵ ֵאיָנם ִמּשׁ ָרֵאל. ַוֲהַגם ׁשֶ ל ַעם ִיׂשְ ִלְהיֹות מֹוֵרי ַההֹוָרָאה ׁשֶ
ַעם  ל ִיְתרֹו ָלֶזה. ְוַהּטַ ֵני ָבָניו ׁשֶ ַרק ֵמֶהם יֹוְצִאים מֹוֵרי הֹוָרָאה, ָזכּו ּבְ דף כו עמוד א( אֹוֶמֶרת ׁשֶ

ְבָרכֹות  ָאְמרּו ֲחַז"ל ּבִ ֶ ָרֵאל. ּוֵמֵעין ַמה ּשׁ ׂשְ א ְמֻיֶחֶדת יֹוֵתר ִמּיִ ַמּיָ ׁשְ א ּדִ ְעּתָ ֵגר ֵיׁש ִסּיַ ּלְ ָלֶזה, ׁשֶ
רֹוב. ְך ַלּקָ לֹום ָלָרחֹוק ְוַאַחר ּכָ רֹוב" )ישעיה נז, יט(, ׁשָ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ )דף לד ע"ב(, ׁשָ

ִרים ְואֹוְמִרים  ֵני ַהּגֵ ִחים ֲחַז"ל ֶאת ּבְ ּבְ ְדָרׁש )רבה וילנא פרשת נשא פרשה ח אות ט( ְמׁשַ ּוַבּמִ
ׁש  ה ֵזיִתים ַלֲאִכיָלה ֵזיִתים ְלַיּבֵ ִית ַהּזֶ ִתֵלי ֵזיִתים" )תהילים קכח, ג(, ַמה ַהּזַ ׁשְ ֶניָך ּכִ ֲעֵליֶהם: "ּבָ
ימֹות  ה ְולֹא ּבִ ימֹות ַהַחּמָ ִרין לֹא ּבִ ָמִנים ְוֵאין ָעָליו נֹוׁשְ ְ ל ַהּשׁ ְמנֹו ּדֹוֵלק ִמּכָ ֶמן ְוׁשַ ְוֵזיִתים ְלׁשֶ
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א  ָ ַמׂשּ ֲעֵלי  ּבַ ֵמֶהם  ָנה  ִמׁשְ ֲעֵלי  ּבַ ֵמֶהם  ִמְקָרא  ֲעֵלי  ּבַ ֵמֶהם  ִרים  ַהּגֵ ֵני  ּבְ ִאים  ּבָ ְך  ּכָ ִמים  ׁשָ ַהּגְ
ם ְלעֹוָלם. ִעּתֹו ְוֵיׁש ָלֶהם ֶזַרע ַקּיָ ָבר ּבְ ן ֵמֵהן ֲחָכִמים ֵמֶהם ְנבֹוִנים ּוֵמֶהם יֹוְדֵעי ּדָ ּוַמּתָ

ִרים ֵני ּגֵ ִרים אֹו ּבְ נּו ּגֵ דֹוֵלי ַעּמֵ ּגְ

ִרים,  ֵני ּגֵ ִרים אֹו ּבְ נּו ָהיּו ּגֵ דֹוֵלי ַעּמֵ ים ִמּגְ ַרּבִ הּוִדית ָרִאינּו ׁשֶ ְך ַהִהְסטֹוְרָיה ַהּיְ ֶמׁשֶ ְוָאֵכן ּבְ
ן ֶחְלָקם:  ּוְנַצּיֵ

ַאְבָרָהם ָאִבינּו )ר' חיים פלטיאל בראשית פרק כה פסוק ו, וכ"כ הדר זקנים בראשית פרק כה 	 
פסוק ה, והאור החיים במדבר פרק כד פסוק כא כתב שאברהם אבינו היה גר צדק ראשון ועל שמו 

נקראים כל הגרים אברהם(. 

ה )זבחים דף קטז עמוד א(. 	  ִיְתרֹו חֹוֵתן מֹׁשֶ

יַח 	  ׁשִ ִוד ּוֶמֶלְך ַהּמָ ית ּדָ ֶלת ּבֵ ל ׁשֹוׁשֶ ה ָיְצָאה ּכָ ּנָ ל ַמְלכּות, ּוִמּמֶ ּה ׁשֶ ה ִאּמָ רּות ַהּמֹוֲאִבּיָ
)יבמות דף מז עמוד ב(.

ִביא )יש אומרים שהוא היה בן הצרפית שהחיה אליהו ויש שפקפקו בזה, עיין בשו"ת 	  יֹוָנה ַהּנָ
הרדב"ז סימן ב' אלפים רג, ובשו"ת להורות נתן חלק ב סימן פו(.

ק ִלְצָדָקה )בבא בתרא 	  ּצֶֹרת ְוִחּלֵ נֹות ּבַ ׁשְ ל אֹוְצרֹוָתיו ּבִ ַתח ּכָ ּפָ יק ׁשֶ ּדִ ֶלְך ַהּצַ ז ַהּמֶ ֻמְנּבָ
דף יא עמוד א, ובמהרש"א שם ד"ה מעשה הביא משם המדרש שהיה גר(.  

ִביא )סנהדרין דף לט עמוד ב(.	  עַֹבְדָיה ַהּנָ

ָרֵאל )הם בני יתרו סוטה דף יא עמוד א(. 	  ם ָיְצָאה ּתֹוָרה ְלִיׂשְ ָ ּשׁ ּמִ ִזית ׁשֶ ת ַהּגָ ּכַ ֵבי ִלׁשְ יֹוׁשְ

ר )גיטין דף נו עמוד ב(.	  ֻאְנְקלֹוס ַהּגֵ

ַמְעָיה )ברכות דף יט עמוד א, ועיין עוד בגיטין דף נז עמוד ב(. 	  א ׁשְ ּנָ ַהּתַ

א ַאְבַטְליֹון )ברכות דף יט עמוד א, ועיין עוד בגיטין דף נז עמוד ב(.	  ּנָ ַהּתַ

י ֲעִקיָבא )אביו רבי יוסף היה גר, מגן אבות לרשב"ץ על אבות פרק ג משנה יג ובספר 	  א ַרּבִ ּנָ ַהּתַ
יוחסין השלם עמוד 37 ו - 75 אומר: "ר' עקיבא בן יוסף גר צדק, מבני בניו של סיסרא". גם הרמב"ם 

בהקדמתו למשנה, מונה את ר' עקיבא בין הארבעה שהיו מקהל גרים(. 

ן ּתֹוְרָתא )תוספות ישנים מסכת יומא דף ט עמוד א ד"ה ולא(. 	  י יֹוָחָנן ּבֶ א ַרּבִ ּנָ ַהּתַ

ג )תוספות בחגיגה דף ט עמוד ב ד"ה בר הי(. 	  ג ּבַ ן ּבַ א ּבֶ ּנָ ַהּתַ
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ן ֵהא ֵהא )תוספות בחגיגה דף ט עמוד ב ד"ה בר הי(.	  א ּבֶ ּנָ ַהּתַ

ס )הרמב"ם בהקדמתו למשנה(.	  ַעל ַהּנֵ י ֵמִאיר ּבַ א ַרּבִ ּנָ ַהּתַ

יָלת )סנהדרין דף צו עמוד ב בגירסת העין יעקב(.  	  ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ ָהָאמֹוָרא ַרב ׁשְ

ָהָאמֹוָרא ַרב ְיהּוָדה ִהְנּדּוָאה )קידושין דף כב עמוד ב(.	 

ר ִעּמֹו )תוספות יבמות דף קא 	  ּיֵ מּוֵאל ִהְתּגַ ר - ַרב ׁשְ ְזּכָ ל ַרב ְיהּוָדה ַהּנִ נֹו ׁשֶ ָהָאמֹוָרא ּבְ
עמוד ב(. 

ר )הוזכר בתוספות קידושין דף עא עמוד א ד"ה קשים(, ְועֹוד.	  י ַאְבָרָהם ַהּגֵ ַרּבִ

ָאְסַנת,  ָהָגר,  ּיֹורֹות  ּגִ ֲחִסידֹות  ים  ָנׁשִ ֵיׁש  ט(,  רמז  יהושע  שמעוני  )ילקוט  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ְוָאְמרּו 
יִני: ת ֵחֶבר ַהּקֵ ְרעֹה, ָרָחב, רּות, ְוָיֵעל ֵאׁשֶ ת ּפַ ְפָרה, ּפּוָעה, ּבַ ִצּפָֹרה, ׁשִ

י ְיהּוָדה ֶהָחִסיד )חכם ומקובל מסוף המאה ה – 12, ספר חסידים  דֹוׁש ַרּבִ אֹון ַהּקָ ַתב ַהּגָ ּוְכָבר ּכָ
ֲחָסִדים  ְוגֹוְמֵלי  ּוְצנּוִעים  ֵלב טֹוב  ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּיֶֹרת,  ּגִ ְולֹוֵקַח  ֵלב טֹוב  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכֹל  סימן שעז(: 

ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶזַרע  ּבְ ן  ִהְתַחּתֵ ִמּלְ ַזְרָעם,  ּבְ ן  ְלִהְתַחּתֵ מּוָטב  ן,  ּוַמּתָ א  ָ ַמׂשּ ּבְ ּוְנִעיִמים 
ָמָרא )הוריות דף יג  ּגְ יִקים ְוטֹוִבים. ּוֵמֵעין ֶזה ָאְמרּו ּבַ ר ִיְהיּו ַצּדִ ל ּגֵ ַרע ׁשֶ ַהּזֶ ה, ְלִפי ׁשֶ ִמּדֹות ֵאּלֶ

ּיֶֹרת. א ּגִ עמוד א( ַהּכֹל רֹוִצין ִלּשָׂ

ִרים ל ֲחַז"ל ַלּגֵ ַהֲחִביבּות ָהֲעצּוָמה ׁשֶ

ְכרּו  ּזָ ֶ ים, ּוְכֻדְגָמת ַמה ּשׁ ַבח ְמֻרּבִ ִרים, ְוִדְבֵרי ׁשֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ָמָצאנּו ֲחִביבּות ְיֵתָרה ַלּגֵ ּבְ
ְדָרׁש  )משנת רבי אליעזר פרשה טז עמוד 301 והלאה(:  ּמִ ּבַ

ִרים.  ִביִאים ָקְראּו ַעְצָמן ּגֵ ל ַהּנְ ּכָ ִרים, ׁשֶ ֲחִביִבים ַהּגֵ

ַעד  יָלה  ּמִ ּבַ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִעם  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ל  ְלּגֵ ּגִ ְגָלָלן  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ַהּגֵ ֲחִביִבים 
ִרים  ֶעׂשְ ן  ּבֶ ִנים, אֹו  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ן  ּבֶ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִאּלּו ָמל  ׁשֶ ִנים.  ׁשָ ע  ְוֵתׁשַ ִעים  ְלִתׁשְ יַע  ִהּגִ ׁשֶ
ל  ְלּגֵ א ּגִ עּור ַההּוא. ֶאּלָ ִ א ַעד ַהּשׁ ר ֶאּלָ ּיֵ ר ָיכֹול ְלִהְתּגַ ָבר, ְולֹא ָהָיה ּגֵ ָנה, ָהְיָתה ִקְצָבה ַלּדָ ׁשָ
ֵאי  ַתח ְלָכל ּבָ ן ּפֶ ֵדי ִלּתֵ ִלים ֵמָאה, ּכְ ִהׁשְ ָנה, ַעד ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ רּוְך הּוא ּתִ דֹוׁש ּבָ ִעּמֹו ַהּקָ

ר.  ּיֵ ָהעֹוָלם ְלִהְתּגַ

יִקים.  ּדִ ּצַ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ָיֵתר  ִרים  ּגֵ ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  דֹול  ּגָ אֹוֵמר,  יֹוָחי  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
אֹוֵמר  הּוא  יִקים  ּדִ ּוַבּצַ יח(,  י,  )דברים  ְמָלה"  ְוׂשִ ֶלֶחם  לֹו  ָלֶתת  ר  ּגֵ "ְואֵֹהב  אֹוֵמר  הּוא  ִרים  ּגֵ ּבַ
ֶלְך אֹוֲהבֹו?  ַהּמֶ ֶלְך אֹו ִמי ׁשֶ הּוא אֹוֵהב ֶאת ַהּמֶ דֹול, ִמי ׁשֶ ֶמׁש". ְוִכי ִמי ּגָ ֶ ֵצאת ַהּשׁ "ְואֲֹהָביו ּכְ

ְלּכֹו אֹוֲהבֹו.  ּמַ ֵרי ִמי ׁשֶ ן, ַאׁשְ ל אֹוֵמר, ַהּכֹל אֹוֲהִבין ֶאת ַמְלּכָ ׁשָ ַהּמָ
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ת ֲעבֹוָדה  ַ ת ּוִבְקֻדׁשּ ּבָ ת ׁשַ ַ ְקֻדׁשּ תּוב ּבִ ָקָלן ַהּכָ ְ ּשׁ ִרים, ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֲחִביִבין ַהּגֵ ַרּבִ
ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ְוַעל  ְמקֹומֹות  מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ תּוב  ַהּכָ יר  ִהְזּכִ ׁשֶ ָזָרה, 

מֹוָנה ְמקֹומֹות.  ּוׁשְ

ַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו אֹתֹו" )ויקרא יט,  ּבְ ר  ּגֵ ָך  ָיגּור ִאּתְ א אֹוֵמר, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר "ְוִכי  י ִחּיָ ַרּבִ
ו ִנְכַנְסּתָ  ּלֹא ּתֹאַמר לֹו, ֶאֶמׁש ָהִייָת עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַעְכׁשָ אן? ׁשֶ לג(, ְוִכי ָמה הֹוָנָיה ֵיׁש ּכָ

י ב. ֶנְגּדִ ר ּכְ ה עֹוֵמד ּוְמַדּבֵ ִכיָנה, ְוַאּתָ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ִרית ּתַ ַלּבְ

ִרים "ְוָאַהְבּתָ  ּגֵ ְך ֶנֱאַמר ּבַ מֹוָך" )ויקרא יט, יח(, ּכָ ָרֵאל "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ִיׂשְ ֱאַמר ּבְ ּנֶ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
מֹוָך" )ויקרא יט, לד(. לֹו ּכָ

ַפְרֶהְסָיא ִעם ֲאבֹות ָהעֹוָלם  אֹות ֶלָעִתיד ָלבֹא ּבְ ּתֹות ַהּבָ ע ּכִ ֵהן ֵמַאְרּבַ ִרים, ׁשֶ ֲחִביִבים ַהּגֵ
ָרֵאל.  ִיׂשְ ָרֵאל ּכְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּנֹוֲחִלין ּבְ א ׁשֶ ׁשּוָבה. ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ַמִים ּוַבֲעֵלי ַהּתְ ָ ִיְרֵאי ַהּשׁ

ִמן  ֶאָחד  ה  ׂשֶ ּוָבַרח  ֶעְדרֹו,  ָהָיה רֹוֶעה ֶאת  ׁשֶ ְלרֹוֶעה  ָרֵאל.  ִיׂשְ ְפֵני  ּבִ ּדֹוִמין  ִרים  ַהּגֵ ְלָמה 
ָדִמים, ְוֶזה  ֵאּלּו ְלָקָחן ּבְ ה. ׁשֶ אי. ָלּמָ ָהֲאָפר, ְוִנְכַנס ְלתֹוְך ַהּצֹאן. ְוָהָיה ָחִביב ָעָליו יֹוֵתר ִמּדַ
ה  ה אֹותֹות ְוִנְפָלאֹות ָעׂשָ ּמָ ָרֵאל, ּכַ ְך ִיׂשְ תֹוְך ַהּצֹאן. ּכָ א, ְוִנְכַנס ּבְ א ֵמֵאָליו ּבָ ָדִמים, ֶאּלָ ּלֹא ּבְ ׁשֶ
לּו  ּבְ ּקִ ַהר ִסיַני, ַעד ׁשֶ יִדים ּוְבָרִקים ֶהְרָאה אֹוָתן ּבְ ה קֹולֹות ְוַלּפִ ּמָ רּוְך הּוא, ּכַ דֹוׁש ּבָ ָלֶהן ַהּקָ
תּוב  ַהּכָ ְלָכְך  ָרֵאל.  ִיׂשְ ּבְ ק  ְוִנְדּבַ א  ּבָ ֵמֵאָליו  א  ֶאּלָ ְמאּוָמה,  ָרָאה  לֹא  ר  ַהּגֵ ֲאָבל  ַהּתֹוָרה.  ֶאת 

ַמְזִהיר ָעָליו. 

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ה ֶחֶסד ִעם ּכָ ִאּלּו ָעׂשָ ר, ֲהֵרי ּכְ ּיֵ א ְלִהְתּגַ ּבָ ר ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ּגֵ ַרּבִ

ה לֹא ִנְקָרא  ִחּלָ ּתְ ִיְתרֹו. ּבַ ה מֹוֵצא ּבְ ן ַאּתָ ּכֵ ָמם. ׁשֶ הקב"ה מֹוִסיף ַעל ׁשְ ִרים, ׁשֶ ֲחִביִבין ַהּגֵ
ר, ִנְקָרא ִיְתרֹו. ּיֵ ִהְתּגַ ב ֶאל ֶיֶתר חְֹתנֹו" )שמות ד, יח(, ְוֵכיָון ׁשֶ ׁשָ ֱאַמר "ַוּיָ ּנֶ א ֶיֶתר, ׁשֶ ֶאּלָ

נּו ְוֵהַטְבנּו  ֱאַמר "ְלָכה ִאּתָ ּנֶ נֹוָתיו, ׁשֶ ל ׁשְ ּתֹוָרה ּכָ ִאּלּו ָיַגע ּבַ ָכר ּכְ ר, נֹוְתִנין לֹו ׂשָ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ּגֵ
ּנּו. ַאַחד ִמּמֶ ָלְך", ּכְ

ה  ְמָעִתים ׂשּוָכִתים ֵהּמָ ְרָעִתים ׁשִ ץ ּתִ ֵבי ַיְעּבֵ חֹות סְֹפִרים יֹׁשְ ּפְ ֵני ִיְתרֹו ֶנֱאַמר "ּוִמׁשְ ַעל ּבְ

ֵגִרים  י  "ּכִ ְלמּוד לֹוַמר  ּתַ ָרֵאל,  ְלִיׂשְ ְלהֹונֹות  ָיכֹול  ַאף הּוא  ִאם הֹוָנהּו  ׁשֶ ִין  ּוִמּנַ ם:  ׁשָ ְדָרׁש  ַהּמִ ְבֵרי  ּדִ ְך  ְוֶהְמׁשֵ ב.   
ׁש ֶחְסרֹון  ּיֵ ֶזה לֹא ׁשֶ אּור ּבָ ָך ַאל ּתֹאְמֵרהּו ַלֲחֵבְרָך. ְוַהּבֵ ּבְ י ָנָתן אֹוֵמר, מּום ׁשֶ ן ָהָיה ַרּבִ ֶאֶרץ ִמְצָרִים". ִמּכָ ֱהִייֶתם ּבְ
ְכַלל מּום  ם הּוא ּבִ ּגַ ה ֱאמֹר לֹו, ׁשֶ מּום, ַאף ַאּתָ רּות ּכְ ְרֵאִלי ִמְתַיֵחס ַלּגֵ ׂשְ ִאם ָהִאיׁש ַהּיִ א ׁשֶ ר, ֶאּלָ ִלְהיֹות ּגֵ אֹו מּום ּבְ
ל  ֶהם ֲאִפּלּו לֹא ֵריַח ׁשֶ ֵאין ּבָ ים ׁשֶ דֹוֵרנּו ֵיׁש ֲאָנׁשִ י ֵגִרים ֱהִייֶתם". ּוְלַצֲעֵרנּו ּבְ ָרֵאל ֶנֱאַמר "ּכִ ם ַעל ַעם ִיׂשְ ן ּגַ ּכֵ ֶזה, ׁשֶ
יִרים ֵמיָדע ֶזה. אֹוי  ֵגרּוָתם, ּוַמְסּתִ ים ּבְ ׁשִ ּיְ ְתּבַ ּמִ ִרים ׁשֶ ׁש ּגֵ ּיֵ ִרים, ַעד ׁשֶ ַעִין ָרָעה ַעל ַהּגֵ ִלים ּבְ ּכְ ַמִים ּוִמְסּתַ ִיְרַאת ׁשָ
ׁשּום,  ַבּיְ ּיְ ים ׁשֶ ׁשִ רּוָתם, ִאם ֵהם חֹוׁשְ יר ּגֵ רֹוִצים ְלַהְסּתִ ֵגִרים ׁשֶ ב ּבְ ֵ ל ָמקֹום ֵיׁש ְלִהְתַחׁשּ ָמָתם. ּוִמּכָ ָלֶהם ַוֲאבֹוי ְלִנׁשְ
ּיֶֹרת  ּגִ י ּדֹורֹון ַזַצ"ל )כתב עת אורייתא יז תשנ"ג עמוד רט( אֹודֹות  ְקׁשִ הּו ּבַ י ֵאִלּיָ אֹון ַרּבִ ַתב ָהִראׁשֹון ְלִצּיֹון ַהּגָ ּכָ ּוְכמֹו ׁשֶ
יָון  ִמּכֵ ְוִלְמחֹק,  ּה  ַדְעּתָ ּבְ ב  ֵ ְלִהְתַחׁשּ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶזה,  ּתַֹאר  ּה  ּטָ ִמּגִ ִלְמחֹק  ין  ַהּדִ ית  ִמּבֵ ת  ׁשֶ ּוְמַבּקֶ ֶזה,  תַֹאר  ּבְ ת  ׁשֶ ּיֶ ְתּבַ ַהּמִ

ָבר ַמְפִריַע ָלה. ַהּדָ ׁשֶ



רמהאהבת חיים

ָהיּו  ׁשֶ ְרָעִתים":  "ּתִ נה(,  פסוק  ב  פרק  א  הימים  )דברי  ֵרָכב"  ֵבית  ֲאִבי  ת  ֵמַחּמַ ִאים  ַהּבָ יִנים  ַהּקִ
ָהיּו  ׁשֶ "סּוָכִתים":  ַמַעת.  ִנׁשְ ָתם  ִפּלָ ּתְ ָהְיָתה  ׁשֶ ְמָעִתים":  "ׁשִ ְוַנֲעִנין.  ָתן  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ַמְתִריִעין 

יִנים.  ה, ַהּקִ ין ֲעֵליֶהן. ּוִמי ֵהן ֵהּנָ ָרֵאל ּוְמִגּנִ ִכין ַעל ִיׂשְ ְמַסּכְ

ָרֵאל ַעם ִיׂשְ ִרים ּבְ ָוַאת ַמֲעַמד ַהּגֵ ַהׁשְ

ָרֵאל,  ִוים ֶאת ַמֲעָמָדם ְלַעם ִיׂשְ ִרים ּוַמׁשְ ּלֹא ֻיְפלּו ַהּגֵ ים ּדֹוֲאִגים ַעד ְמאֹד ׁשֶ דֹוׁשִ ֲחַז"ל ַהּקְ
ֶזה: ה ֵמיְמרֹות  ּבָ ּמָ ּוָמָצאנּו ּכַ

ֱאַמר  ּנֶ ְרִתים, ׁשֶ ָרֵאל ְמׁשָ ָרֵאל. ִנְקְראּו ִיׂשְ ִיׂשְ ּבְ ן  ָכל ָמקֹום הּוא ְמַכּנָ ּבְ ִרים ׁשֶ ֲחִביִבים ַהּגֵ
ֱאַמר "ּוְבֵני  ּנֶ ְרִתים, ׁשֶ ִרים ִנְקְראּו ְמׁשָ ֵראּו" )עיין ישעיה סא, ו(, ְוֵכן ַהּגֵ ּקָ ְרֵתי ה' ּתִ ם ְמׁשָ "ְוַאּתֶ
י ִלי ְבֵני  ֱאַמר "ּכִ ּנֶ ָרֵאל ֲעָבִדים, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ְרתֹו" )ישעיה נו, ו(. ִנְקְראּו ּבְ ְלִוים ַעל ה' ְלׁשָ ָכר ַהּנִ ַהּנֵ
ם ה' ִלְהיֹות  ֱאַמר "ְלַאֲהָבה ֶאת ׁשֵ ּנֶ ִרים ִנְקְראּו ֲעָבִדים, ׁשֶ ָרֵאל ֲעָבִדים" )ויקרא כה, נה(, ְוַהּגֵ ִיׂשְ
ֱאַמר "ְלַהְנִחיל אֲֹהַבי ֵיׁש" )משלי ח, כא(,  ּנֶ ָרֵאל אֹוֲהִבים, ׁשֶ לֹו ַלֲעָבִדים" )ישעיה נו, ו(, ִנְקְראּו ִיׂשְ
ן יֹוָחאי אֹוֵמר, ֲהֵרי  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ר" )דברים י, יח(. ַרּבִ ֱאַמר "ְואֵֹהב ּגֵ ּנֶ ִרים אֹוֲהִבים, ׁשֶ ִנְקְראּו ַהּגֵ
הּוא אֹוֵהב ֶאת  דֹול, ִמי ׁשֶ ֶמׁש" )שופטים ה, לא(, ְוִכי ִמי הּוא ּגָ ֶ ֵצאת ַהּשׁ הּוא אֹוֵמר "ְואֲֹהָביו ּכְ
ר"  ּגֵ ַוֲהֵרי הּוא אֹוֵמר "ְואֵֹהב  ֶלְך אֹוֲהבֹו,  ַהּמֶ ֶלְך אֹוֲהבֹו, ֱהֵוי אֹוֵמר ִמי ׁשֶ ַהּמֶ ֶלְך אֹו ִמי ׁשֶ ַהּמֶ
ִרים  ּגֵ ְרֶכם" )בראשית יז, יג(, ְוֶנֱאַמר ּבַ ְבׂשַ ִרית "ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ )דברים י, יח(, ֶנֱאַמר ּבְ

ֱאַמר "ְלָרצֹון ָלֶכם" )ויקרא  ּנֶ ָרֵאל ָרצֹון, ׁשֶ ִיׂשְ ְבִריִתי" )ישעיה נו, ו(, ֶנֱאַמר ּבְ ִרית "ּוַמֲחִזיִקים ּבִ ּבְ
ִחי ְוגֹו'" )ישעיה נו, ז(. ֶנֱאַמר  ִרים ָרצֹון "עֹולֵֹתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ ּגֵ כב, כ(, ְוֶנֱאַמר ּבַ

ָרֵאל" )תהילים קכא, ד(, ְוֶנֱאַמר  ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ֱאַמר "ִהּנֵ ּנֶ ִמיָרה, ׁשֶ ָרֵאל ׁשְ ִיׂשְ ּבְ
ִרים" )תהילים קמו, ט(. )ילקוט שמעוני ישעיהו רמז תנט(.  ִמיָרה "ה' ׁשֵֹמר ֶאת ּגֵ ִרים ׁשְ ּגֵ ּבַ

י ִסימֹון ּבֹא  ן ַרּבִ ּבֶ י ְיהּוָדה  ּה" )רות א, יח(: ָאַמר ַרּבִ ֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאּתָ י ִמְתַאּמֶ ּכִ ֶרא  "ַוּתֵ
תּוב  ַהּכָ ָוּה  ִהׁשְ ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ ּה  ְעּתָ ּדַ ְתָנה  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ קֹום,  ַהּמָ ִלְפֵני  ִרים  ַהּגֵ ֲחִביִבים  ה  ּמָ ּכַ ּוְרֵאה 

ְלָנֳעִמי. )רות רבה פרשה ג סימן ה(. 

ָרֵאל  ְבנֹות ִיׂשְ ָרֵאל, ֲהֵרי ִהיא ּכִ נֹות ִיׂשְ ֶרת ִעּמֹו ְוֵאיָנּה ִמּבְ ּיֶ ּתֹו ִנְתּגַ ִאׁשְ י ׁשֶ ר ַאף ַעל ּפִ ַהּגֵ
ּיֹוְצִאין  ִהיא ְצנּוָעה ְוזֹוָכה ׁשֶ ת ְיהּוִדית ׁשֶ ַעְצָמּה ּדָ ִהיא נֹוֶהֶגת ּבְ ְזַמן ׁשֶ ִהיא זֹוָכה ְלָבִנים ּבִ ׁשֶ
וילנא פרשת נשא  )מדרש רבה  ים טֹוִבים  ַמֲעׂשִ ֲעֵלי  ּבַ ָנה  ִמׁשְ ֲעֵלי  ּבַ ִמְקָרא  ֲעֵלי  ּבַ ִנים  ּבָ ה  ּנָ ִמּמֶ

פרשה ח אות ט(.

ָרֵאל.  ָבר ְלַעם ִיׂשְ ָכל ּדָ וּו ּבְ ִרים ֻהׁשְ ַהּגֵ ֲהֵרי ָלנּו ׁשֶ



ים ןנ ְט א יר ןט יג ִקנג רמו

ָרֵאל ת ַעם ִיׂשְ ַ ִרים מֹוִסיִפים ַעל ְקֻדׁשּ ַהּגֵ

ּומֹוִסיף ַהִחיָד"א )הרב חיים יוסף דוד אזולאי ה'תפ"ד -1724 י"א באדר ה'תקס"ו 1 במרץ 1806 היה 
ל  ים ֵהם, ּכָ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ַנז: ִיׂשְ ּכְ ֵני ַאׁשְ ם ַרּבָ ׁשֵ פוסק הלכה ומקובל, מדבר קדמות מערכת הג' אות ה( ּבְ

ִרים. ה ָצִריְך ּתֹוֶסֶפת ְוָלֵכן ִנּתֹוְספּו ֲעֵליֶהם ּגֵ ָ ַבר ְקֻדׁשּ ּדְ

ה  ָ ֻדׁשּ תֹוֶסֶפת ַהּקְ ִלים ֵחֶלק ּבְ ׁשְ א ֵהם ַהֵחֶלק ַהּמַ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ וּו ְלַעם  ּלֹא ַרק ֻהׁשְ ֲהֵרי ׁשֶ
ָרֵאל.  ל ַעם ִיׂשְ ׁשֶ

ַהר ִסיַני ֶדק ָהיּו ּבְ ֵרי ַהּצֶ ּגֵ

ַתב:  ּכָ ֵאר ַהִחיָד"א )מדבר קדמות מערכת ג אות ג( ׁשֶ ּבֵ ָמקֹום ַאֵחר ׁשֶ ה ְלָכְך ְמבֶֹאֶרת ּבְ ּבָ ַהּסִ
ּנֹוַלד הּוא ּדֹוֶמה )יבמות דף כב עמוד א(,  ר ְלָקָטן ׁשֶ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ָאְמרּו ֲחַז"ל, ּגֵ ָהב ׁשֶ חֹון ְלׁשֹון ַהּזָ ּבָ
ם  ׁשָ ַהּתֹוָרה  ְלנּו  ּבַ ּקִ ׁשֶ ִסיַני  ַהר  ֲעַמד  ִמּמַ ְלָפִנים  זֹאת  י  ּכִ ְלהֹורֹות  ר,  ּיֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּגֹוי  ָאְמרּו  ְולֹא 
ַמֲעַמד ַהר ִסיַני )שבת דף  ִרים ָעְמדּו ּבְ ְפׁשֹות ַהּגֵ ּנַ ר, ְוִדְבֵרי ֲחַז"ל ְידּוִעים, ׁשֶ ִנְמְצָאה ֶנֶפׁש ַהּגֵ
ל ַהר ִסיַני ַעד  ְפָלא ׁשֶ ֲעָמד ַהּנִ ּמַ ֲאָרה ּבַ ִמים ֶנֶפׁש זֹו ָעְמָדה ְוִנׁשְ ָאז ַהּיָ ּמֵ קמו עמוד א(, ְוִנְמָצא ׁשֶ

ר. ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ה, ְוָיֶפה ָאְמרּו, ּגֵ ַהּיֹום ַהּזֶ

ַמֲעַמד  ֵניֶהם ָהיּו ּבְ ן ׁשְ ּכֵ ק ׁשֶ ָרֵאל, הּוא ֻמְצּדָ ִרים ְוַעם ִיׂשְ ל ַהּגֵ ֶוה ׁשֶ ָ ֲעָמד ַהּשׁ ַהּמַ ֲהֵרי ָלנּו ׁשֶ
לּו ֶאת ַהּתֹוָרה.  ַמֲעָמד ֶאָחד ִקּבְ ִרים ּבְ ַמת ַהּגֵ ָרֵאל ְוִנׁשְ ַמת ִיׂשְ ַהר ִסיַני, ְוִנׁשְ

ִרים ה ַעל ַהּגֵ ִפּלָ ּתְ

ה  ִחּלָ ּתְ יִקים" –  ּדִ ַהּצַ "ַעל  ת  ִבְרּכַ ּבְ ה  ִפּלָ ַהּתְ נַֹסח  ּבְ ִלים  ּלְ ִמְתּפַ ָאנּו  ׁשֶ ִנְרֶאה  ִנְתּבֹוֵנן  ִאם 
ְך "ְוָעֵלינּו". ֶדק" ְוַאַחר ּכָ ֵרי ַהּצֶ ִרים, "ְוַעל ּגֵ יִרים ֶאת ַהּגֵ ַמְזּכִ

על  המתחיל  דיבור  היום  סדר   ,16 ה-  במאה  צפת  העיר  )ממקובלי  ָמִכיר  ן  ּבֶ ה  מֹׁשֶ י  ַרּבִ ְוָכַתב 
ב  ִמּלֵ ָהֱאֶמת  ָדת  ּבְ ֶהֱחִזיקּו  ר  ֲאׁשֶ ֵהם  ׁשֶ זֹו,  ְבָרָכה  ּבִ ֶדק  ַהּצֶ ֵרי  ּגֵ ֶאת  יִרים  ּוַמְזּכִ הצדיקים(: 

ָאר ָהָעם.  ְ ֶפׁש, ְוֵהם ֲחׁשּוִבים ִמּשׁ ּוִמּנֶ

ל  ּלֵ ִיְתּפַ ִיחּוד  ּבְ )יערת דבש חלק א דרשה א(:  ַזַצ"ל  יץ  ׁשִ ַאייּבְ ְיהֹוָנָתן  י  ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ַתב  ּכָ ְוֵכן 
ם  ם ִמְצַות "ַוֲאַהְבּתֶ ַנְפׁשֹו ּוְלַקּיֵ ים ְלִלּבֹו ֶלֱאהֹב אֹוָתם ּכְ ֶדק, ְוָיׂשִ ֵרי ַהּצֶ ְבָרָכה זֹו, ַעל טֹובֹות ּגֵ ּבִ
ִחים ַעד ֶלָעָפר,  ְפלּות ְוׁשַ ִ ַתְכִלית ַהּשׁ ּבְ ָאנּו  ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ ן  ּכֵ ל ׁשֶ ּוִמּכָ ר" )דברים י, יט(,  ֶאת ַהּגֵ
יר ֶאת ָהֱאֶמת,  ַתְכִלית ָהרֹוְממּות, ְוהּוא ִהּכִ ִעים ּבְ נּו עֹוד רּוַח ִחּיּוִני, ּוְרׁשָ ַאר ּבָ ְמַעט לֹא ִנׁשְ ּכִ
ְזָרח ֶצֶדק,  תֹוְך עֹוָלם ָחׁשּוְך ְוֵהִאיר ִמּמִ יר ה' ּבְ ִהּכִ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ׁשֶ ׁש ַמֲעׂשֵ ֲהֵרי ֶזה ַמּמָ
ר,  ה ֶלֱאהֹב ֶאת ַהּגֵ ְרּבֶ ְוַהּמַ ק ְרִמיַסת ַרְגלֹו.  ֵ ּוְלַנׁשּ ֲהלֹא ִחּיּוב ָעֵלינּו ְלָאֳהבֹו  מֹהּו,  ּכָ ְוַאף הּוא 



רמזאהבת חיים

אֹוֵהב ֶאת ה' ְותֹוָרתֹו.  

י ְיהּוָדה רֹוָזאִניס )ה'תי"ז - כ"ב בניסן ה'תפ"ז רב ופוסק מטורקיה בעל החיבור האדיר  אֹון ַרּבִ ְוַהּגָ
ׁש ַעל  משנה למלך על משנה תורה לרמב"ם, בספרו פרשת דרכים דרך מצפה דרוש עשרים ושש( ְמַחּדֵ

ם" )איוב  ּלֵ יַמִני ַוֲאׁשַ סּוק "ִמי ִהְקּדִ ְדָרׁש )רבה במדבר פרשה יד אות ב( ַעל ַהּפָ ּמִ ָאְמרּו ּבַ ֶ י ַמה ּשׁ ּפִ
גֹון  ּה, ּכְ ּבָ ה  ְצַטּוָ ּנִ ים ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה קֶֹדם ׁשֶ ִהְקּדִ י ׁשֶ ּמִ רּוְך הּוא אֹוֵמר ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ מא, ג(, ׁשֶ

ַכר סֹוְפִרים,  ִנים ְונֹוֵתן ׂשְ ֵאין לֹו ּבָ ה ְצָדָקה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים, ִמי ׁשֶ ֵאין לֹו ְנָכִסים ְועֹוׂשֶ ִמי ׁשֶ
דֹוׁש  ַהּקָ ֶאת  ימּו  ִהְקּדִ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ִרים,  ּיְ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ ּכְ ִרים  ַהּגָ ֵאֶצל  ָבר  ַהּדָ ן  ּכֵ ׁשֶ לֹו.  ם  ּלֵ ְלׁשַ ֲאִני  ב  ַחּיָ
ל  ב ֲאִני ָלֶהם יֹוֵתר ִמּכָ רּוְך הּוא: ַחּיָ דֹוׁש ּבָ יָלא אֹוֵמר ַעל ֶזה ַהּקָ יֶהם, ּוִמּמֵ ַמֲעׂשֵ רּוְך הּוא ּבְ ּבָ

ֶאָחד ַאֵחר. 

ֱאלֵֹהי  ה'  ֵמִעם  ֵלָמה  ׁשְ ְך  ְרּתֵ ּכֻ ַמׂשְ ּוְתִהי  ֳעֵלְך  ּפָ ה'  ם  ּלֵ "ְיׁשַ ְלרּות:  ּבַֹעז  ָאַמר  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזה 
ְדָרׁש )רות רבה ה, ד(:  ּמִ ּבַ ְך  ּכָ ָנָפיו" )רות ב, יב(. ּומּוָבא ַעל  ּכְ ַחת  את ַלֲחסֹות ּתַ ר ּבָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִיׂשְ
ֶזהּו  ֲהלֹא  ֲחָסא,  ַרב  הֹוִסיף  ַמה  ְוָתמּוּהַ  ָנָפיו.  ּכְ ַחת  ּתַ ַלֲחסֹות  את  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֲחָסא:  ַרב  ָאַמר 

סּוק? ְך ַהּפָ ֶהְמׁשֵ

ָתה ַעל  ְצַטּוְ ּנִ ִלי ׁשֶ ִכיָנה ִמּבְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ּכַ ֵצל  ָאה ַלֲחסֹות ּבְ רּות ּבָ יָון ׁשֶ ּכֵ י ֶזה, ׁשֶ ּוֵבֵאר ַעל ּפִ
ֵאר  ּבֵ לּום ֶזה, ְוהּוא ׁשֶ ַתׁשְ ב הּוא ּבְ ְבָיכֹול ַחּיָ ּכִ ֳעֵלְך" – ׁשֶ ם ה' ּפָ ּלֵ ְך, ְלִפיָכְך ָאַמר ָלּה ּבַֹעז "ְיׁשַ ּכָ
ִלי  ְצֹות ִמּבְ ּמִ ב ּבַ את ְלִהְתַחּיֵ ָנָפיו – ֵמַעְצֵמְך ּבָ ַחת ּכְ את ַלֲחסֹות ּתַ ּבָ ּום ׁשֶ ה ִמּשׁ ּזֶ ַרב ֲחָסא ׁשֶ

ְך. ית ַעל ּכָ ִהְצַטּוִ ׁשֶ

ִרים ָהִאּסּור ְלַצֵער ּגֵ

ּלֹא ְיַצֲערּו אֹוָתם ִויַבּזּו אֹוָתם, ְוַכְמבָֹאר  ְך ׁשֶ ל ּכָ יָדה ַהּתֹוָרה ּכָ יבּוָתם ג ִהְקּפִ ם ֵמֲחַמת ֲחׁשִ ּגַ
ה  ָ ּשׁ ִעים ְוׁשִ ַאְרּבָ ה - ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ּבְ ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹׁשִ ׁשְ ִדְבֵרי ֲחַז"ל )בבא מציעא דף נט עמוד ב(: ּבִ ּבְ
ר )ובמדרש תנחומא תחילת פרשת ויקרא מבואר  - ְמקֹומֹות ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ַעל ַצַער ְוהֹוָנַאת ַהּגֵ

בארבעים ושמנה מקומות(. 

א )פרשת משפטים פרשה  ִכיְלּתָ ּמְ ִאים ּבַ ּנָ ִרים, ָמָצאנּו ַמֲחלֶֹקת ּתַ ָאסּור ְלהֹונֹות ּוְלַצֵער ֶאת ַהּגֵ ָבר ׁשֶ ַטַעם ַהּדָ ג.  ּבְ
ְחזֹר  ּיַ ים ׁשֶ ׁשִ חֹוׁשְ ה. ְוַהְינּו ׁשֶ ְמקֹומֹות ַהְרּבֵ תּוב ּבִ ּסּורֹו ָרע, ְלִפיָכְך ַמְזִהיר ָעָליו ַהּכָ י ֱאִליֶעֶזר ְלִפי ׁשֶ ַדַעת ַרּבִ ּלְ יח(: ׁשֶ

ן  ּכֵ ְבָחם, ׁשֶ ַעם הּוא ֵמֲחַמת ׁשִ ן יֹוָחאי ַהּטַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְלסּורֹו )עיין פרישה יורה דעה סימן רסח אות יד(. ְואּוָלם ְלַדַעת ַרּבִ
ִמי  אֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  אֹוֵהב  ׁשֶ ִמי  דֹול,  ּגָ ִמי  ְוִכי  לא(,  ה,  )שופטים  ְגֻבָרתֹו"  ּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֵצאת  ּכְ "ְואֲֹהָביו  אֹוֵמר  הּוא  ֲהֵרי 
ּבֹוֵרא עֹוָלם אֹוֵהב אֹוָתם  ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ ְמָלה" )דברים י, יח(, ְוַהְינּו ׁשֶ ר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוׂשִ ֱאַמר "ְואֵֹהב ּגֵ ּנֶ ֶלְך אֹוֲהבֹו, ׁשֶ ַהּמֶ ׁשֶ
ִוי ַזַצ"ל )שו"ת עשה לך רב חלק ג סימן כט(  ִוד ַהּלֵ ים ּדָ י ַחּיִ ַתב ַרּבִ ַצֲעָרם. ּוְכָבר ּכָ יֹוֵתר ִמּלְ ֵהר ּבְ דֹוָלה ְוֵיׁש ְלִהּזָ ַאֲהָבה ּגְ

ְמָלה" ִהיא ְרָאָיה חֹוֶתֶכת.  ר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוׂשִ ְקָרא "ְואֵֹהב ּגֵ ְמעֹון ִמן ַהּמִ י ׁשִ ַרֲאַית ַרּבִ ׁשֶ
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מגדולי  אחד  מימון  בן  משה  )רבי  "ם  ָהַרְמּבָ נּו  ַרּבֵ ַהֲחָכִמים  דֹול  ּגְ ַתב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ּוְלַמד  ֵצא 
סימן  בלאו  מהדורת  הרמב"ם  תשובות   1204 תתק"ס  ד"א   -  1138 תתצ"ח  ד"א  הדורות,   שבכל  ישראל 

הֹוֵגן, ְוֶהֱעִציְבָך ְוִהְכִליְמָך,  ּלֹא ּכַ ָך ׁשֶ יְבָך ַרּבְ ר ֱהׁשִ ר: ַוֲאׁשֶ י עֹוַבְדָיה ַהּגֵ ְתׁשּוָבה ְלַרּבִ תמח(, ּבִ

לֹו  ְוָראּוי  ֹוֵגג הּוא,  ּשׁ ׁשֶ ֵעיַני  ּבְ ְוָקרֹוב  ָחָטא.  דֹול  ּגָ ְוֵחְטא  ָידֹו  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ֲעֵבָרה  ִסיל,  ּכְ ּוְקָרֲאָך 
ַנע,  ְוִיּכָ ל  ּלֵ ְוִיְתּפַ ְוִיְזַעק  ָיצּום  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְלִמידֹו,  ּתַ ה  ַאּתָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְמִחיָלה,  ָך  ִמּמְ ׁש  ְלַבּקֵ
ה  ָ ּשׁ ים ְוׁשִ לֹׁשִ ׁשְ ּבִ ּכֹור ָהָיה ֶזה ]ְולֹא ָיַדע[ ׁשֶ ה. ְוִכי ׁשִ ר לֹו, ְוִיְמחֹל לֹו ָהֵאל ִיְתַעּלֶ ּפֵ אּוַלי ִיְתּכַ
אֹוָנַאת  ְוִהיא  כ(,  כב,  )שמות  תֹוֶנה"  לֹא  "ְוֵגר  ַבר  ּדְ ה  ְוַאּיֵ ר?  ַהּגֵ ַעל  ּתֹוָרה  ִהְזִהיָרה  ְמקֹומֹות 
ר  ּוְלַדּבֵ ִנים  ּפָ ְלָך  יר  ְלַהְסּבִ לֹו  ָהָיה  ַהּתֹוֶעה,  ה  ַאּתָ ְוָהִייָת  ָהֱאֶמת  ָאַמר הּוא  ֲאִפּלּו  ָבִרים?  ּדְ
דֹול הּוא.  ַמּה ּגָ ִסיל - ּתֵ ָרא ְלָך ּכְ ּקָ ָאַמְרּתָ ָהֱאֶמת ְוהּוא ַהּתֹוֶעה. ְוֶזה ׁשֶ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ְלָך ַרּכֹות. ּכָ
ק  ְוִנְדּבַ ּוָבא  ִלּבֹו,  ֵעין  ּבְ ְוֵהִבין  טּוָיה,  ַהּנְ ְוָיָדם  ַעּמֹו  ּוַמְלכּות  ּומֹוַלְדּתֹו  ָאִביו  יַח  ִהּנִ ׁשֶ ָאָדם 
ת ֱאֶמת ָוֶצֶדק, ְוֵהִבין  ָתם ּדָ ּדָ יר ְוָיַדע ׁשֶ ִלים, ְוִהּכִ ִהיא ַהּיֹום ִלְמָתֵעב ּגֹוי ֶעֶבד מֹׁשְ ה זֹו ׁשֶ ֻאּמָ ּבְ
ב  ה ְוֶזה ְמַכּזֵ ּנֶ ָתם, ֶזה מֹוִסיף ְוֶזה ּגֹוֵרַע, ֶזה ְמׁשַ נּובֹות ִמּדָ תֹות ּגְ ל ַהּדָ ּכָ ָרֵאל, ְוָיַדע ׁשֶ ְרֵכי ִיׂשְ ּדַ
ַהּכֹל  יר  ְוִהּכִ ְהּפּוכֹות,  ּתַ ר  ְמַדּבֵ ְוֶזה  ְיסֹודֹות  הֹוֵרס  ֶזה  ֵכן,  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה'  ַעל  ה  ּוְמַחּפֶ
ה  ֲעַפר ַרְגֵלי מֹׁשֶ ק ּבַ ִכיָנה, ְוִנְתַאּבֵ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ֶדֶרְך ַהּקֶֹדׁש ְוִנְכַנס ּתַ ְוָרַדף ַאַחר ה' ְוָעַבר ּבְ
ֵלאֹור  ְלָקְרָבה  ִלּבֹו  אֹו  ּוְנׂשָ ִמְצֹוָתיו,  ּבְ ְוָחֵפץ  לֹום,  ָ ַהּשׁ ֲעֵליֶהם  ִביִאים  ַהּנְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ן  ַרּבָ נּו,  ַרּבֵ
ִליְך  יִקים ְוִהׁשְ ּדִ ְמַחת ַהּצַ ׂשִ ג ּבְ מַֹח ּוְלִהְתַעּנֵ ְלָאִכים ְוִלׂשְ ַמֲעַלת ַהּמַ ים ּוְלַהֲעלֹות ּבְ אֹור ַהַחּיִ ּבְ
ֵרא? ָחִליָלה  ִסיל ִיּקָ ּזֹו ַמֲעָלתֹו, ּכְ ֵטי ָכָזב - ִמי ׁשֶ ּבֹו, ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוׂשָ ה ִמּלִ ָהעֹוָלם ַהּזֶ
ל ַאְבָרָהם  ְלִמידֹו ׁשֶ ַח ְוהֹוֵלְך ְנכֹוחֹות, ּתַ יל ּוֵמִבין ּוִפּקֵ ּכִ א ַמׂשְ ֶמָך, ֶאּלָ ִסיל ָקָרא ה' ׁשְ ְך! לֹא ּכְ ּלָ
ָכרֹו  ָך ְוָנַתן לֹו ׂשְ ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַרּבְ ּבֵ יַח ֲאבֹוָתיו ּומֹוַלְדּתֹו ְוָנָטה ַאֲחֵרי ה'. ּוִמי ׁשֶ ִהּנִ ָאִבינּו, ׁשֶ
ְוָלעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ָראּוי  ּכָ ָכְרָך  ׂשְ ְלָך  ן  ְוִיּתֵ ְיָבֵרְך אֹוְתָך  א, הּוא  ַהּבָ ְוָלעֹוָלם  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ
ָחמֹות  ָכל ַהּנֶ ה אֹוְתָך ִלְראֹות ּבְ ֵטי ה' ְלָכל ֲעָדתֹו. ִויַזּכֶ ּפְ ִמׁשְ ּתֹוֶרה ּבְ א, ְוַיֲאִריְך ָיֶמיָך ַעד ׁשֶ ַהּבָ
י  נּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך" )במדבר י, לב(, "ּכִ ר ֵייִטיב ה' ִעּמָ ָרֵאל. "ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאׁשֶ ָהֲעִתידֹות ְלִיׂשְ

ָרֵאל" )במדבר י, כט(. ר טֹוב ַעל ִיׂשְ ּבֶ ה' ּדִ

ַעם  ּבְ ק  ּבֵ ּוְלִהּדַ ר  ּיֵ ְלִהְתּגַ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ּמֹוֵסר  ׁשֶ ר  ַהּגֵ ֶאת  ָקְדׁשֹו,  ִדְבֵרי  ּבְ ַח  ּבֵ ְמׁשַ "ם  ָהַרְמּבָ
חֹו ּוְלַהֲעִריכֹו.  ּמְ ה ֵיׁש ִלְהיֹות לֹו ְלֵעֶזר ַוֲאִחיָסָמְך ְלׂשַ ּמָ ן ּכַ ָרֵאל. ְוַעל ּכֵ ִיׂשְ

1361 -  ה"א ר"ד  "ץ )רבי שמעון בן צמח דוראן, מגדולי הראשונים ה"א קכ"א  ּבֵ ׁשְ ׁשּו"ת ַהּתַ ם ּבְ ּגַ
י  ָצְרַפּתִ ַאְבָרָהם  י  ַרּבִ ר  ַהּגֵ אי אֹודֹות  ּבַ ּגַ ה  י מֹׁשֶ ַרּבִ ְלֶהָחָכם  ְתׁשּוָבה  ּבִ 1444, חלק א סימן לג(, 

ֶזה:  ַעל  ְוָכַתב  ר,  ַהּגֵ ַח ֶאת  ּמֵ ְלׂשַ ּדֹוֵאג  ִנּדּויֹו  ּבְ ְלְזלּו  ּזִ ׁשֶ ֲחָכִמים  ְוָהיּו  ַעת  ִמְרׁשַ ה  ָ ִאּשׁ ה  ּדָ ּנִ ׁשֶ
ְזרֹק ְוַאְבֵני ַמְחֵצב. ְוָכל  ן ָעֵלינּו ַתֲחרֹק ּוָמָרה ּתִ י ַלֲהבֹות ֵאׁש חֹוֵצב. ְוׁשֵ ַמְעּתִ קֹול ַרַעְמָך ׁשָ
ב.  ּוְלִהְתַיּצָ ְלָפֶניָך  ְוַרְגָליו ַלֲעמֹד  ָיָדיו  ִיְמָצא  ְולֹא  ב.  ִיְתַעּצָ י  ִלּבִ ְוֶאל  ָאְזָניו  ְלָנה  ּצַ ּתִ ׁשֹוְמֶעָך 
ר  ְמֵרהּו צּורֹו ְוגֹוֲאלֹו, ֲאׁשֶ י ִיׁשְ ְרַפּתִ ר ַהּצָ י ַאְבָרָהם ַהּגֵ ה ָהַרב ַרּבִ ּדָ ּנִ ה ׁשֶ ָ ַעל אֹודֹות ִנּדּוי ָהִאּשׁ
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ְלמּוד  ּתַ ל ְוֵיׁש לֹו ָמבֹוא ּבַ ָנן ְוָחִריף ּוְמֻפְלּפָ ְלִמיד צּוְרָבא ֵמַרּבָ ָנֲהגּו ּבֹו ַקּלּות רֹאׁש, ְוהּוא ּתַ
ֶהם  ּבָ נֹוַסף  ְועֹוד  ְלׁשֹוָנם.  ּבִ ָבֶריָך  ּדְ ֵהם  ֵאּלּו  ים  ֵמַרּבִ ה'  ֶאת  ְוָיֵרא  ֲהָלכֹות  ּבַ ּוָבִקי  ֶצֶדק  ְוֵגר 
י  ּכִ ֵחהּו  ּמְ ּוְתׂשַ ִעּמֹו.  ֵלם  ׁשָ ָהל  ַהּקָ ַבב  ּלְ ׁשֶ לֹו  ְותֹאַמר  ָבָחיו,  ׁשְ ִסּפּור  ּבְ ַרּבֹות  ה  ְוָכֵהּנָ ה  ֵהּנָ ּכָ

אן ְלׁשֹונֹו.  ִרים. ַעד ּכָ ָבר ה' ׁשֵֹמר ֶאת ּגֵ ה ְוסֹוף ּדָ ָ ן ָהִאּשׁ ִמיַתת ּבֶ ם ּבְ ה רֹׁשֶ ִנּדּויֹו ָעׂשָ

אֹוָנַאת  ֲאַב"ד ַזַצ"ל )תקס"א 1801 - תרל"ד 1874, במנחת חינוך מצוה סג( ׁשֶ י יֹוֵסף ּבַ ּוְמָבֵאר ַרּבִ
ְצֹות ָאסּור ְלהֹונֹותֹו  ּתֹוָרה ּוַבּמִ ְכַלל ֲעִמיְתָך ּבַ ֵאֶצל ְיהּוִדי ַרק ִאם הּוא ּבִ ר ׁשֹוָנה ִמיהּוִדי, ׁשֶ ּגֵ

ְכַלל ֲעִמיְתָך – ָאסּור ְלהֹונֹותֹו.   ֵגר ֲאִפּלּו ִאם הּוא לֹא ּבִ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ַמה ּשׁ

ר ַאֲהַבת ַהּגֵ

ּתֹוָרה  ן ּבַ ּכֵ ה ַוֲעִדיפּות ְמֻיֶחֶדת יֹוֵתר ִמיהּוִדי. ׁשֶ ֻדּלָ ר ָמָצאנּו ּגְ ְכַלל ִמְצַות ַאֲהַבת ַהּגֵ ם ּבִ ּגַ
י לֹא  ִהיא ַהְפָלָגה, ּכִ "ן, ׁשֶ מֹוָך" )ויקרא יט, יח(, ְוָכַתב ָהַרְמּבָ ִמְצַות "ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ ינּו ּבְ ִנְצַטּוִ
ד:  ְוִלּמֵ ֲעִקיָבא  י  ַרּבִ א  ּבָ ָבר  ּכְ ׁשֶ ְועֹוד,  ַנְפׁשֹו.  ַאֲהָבתֹו ֶאת  ּכְ ֲחֵברֹו  ּיֹאַהב  ׁשֶ ָהָאָדם  ֵלב  ל  ְיַקּבֵ
ר  ֲאׁשֶ ָכל ִעְנָין ּכַ ּיֹאַהב ֲחֵברֹו ּבְ א ִמְצַות ַהּתֹוָרה ׁשֶ יָך קֹוְדִמין )בבא מציעא דף סב עמוד א(, ֶאּלָ ַחּיֶ
ַבת  ּתֵ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָבָריו,  ּדְ ַנת  ְוַכּוָ "ְלֵרֲעָך".   ָאְמרֹו  ְוֶזהּו  ַהּטֹוב.  ָכל  ּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  יֹאַהב 
ינּו "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹקיָך" )דברים  ַאֲהַבת ה' ִנְצַטּוִ ן ּבְ ּכֵ ּמּוׁש ְל', ׁשֶ ִ ּמּוׁש "ֶאת" ְלאֹות ַהּשׁ ִ ַהּשׁ
ֶאת  ם  ְלׁשֹון "ֶאת" – "ַוֲאַהְבּתֶ ּבִ ר  ַהּגֵ ַאֲהַבת  ּבְ ינּו  ִנְצַטּוִ ְוֵכן  דֹוָלה יֹוֵתר.  ּגְ ִהיא ַאֲהָבה  ו, ה(, ׁשֶ

ר  ר ֲחמּוָרה יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ַאֲהַבת ַהּגֵ אן, ׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצָרִים" )דברים י, יט( ִמּכָ י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ר ּכִ ַהּגֵ
ר  "ם )הלכות דעות פרק ו הלכה ד(, ַאֲהַבת ַהּגֵ ִדְבֵרי ָהַרְמּבָ ָרֵאל. ְוֵכן ְמבָֹאר ּבְ ׂשְ ל ָאָדם ִמּיִ ַאֲהַבת ּכָ
ְכַלל ֵרִעים ְוַאַחת  הּוא ּבִ ֵני ׁשֶ ה, ַאַחת ִמּפְ י ִמְצֹות ֲעׂשֵ ּתֵ ִכיָנה ׁשְ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ א ְוִנְכָנס ּתַ ּבָ ׁשֶ
מֹו  ר ּכְ ה ַעל ַאֲהַבת ַהּגֵ ר" )דברים י, יט(, ִצּוָ ם ֶאת ַהּגֵ ר ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה "ַוֲאַהְבּתֶ הּוא ּגֵ ֵני ׁשֶ ִמּפְ
רּוְך הּוא  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ו, ה(,  "ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה' ֱאלֶֹהיָך" )דברים  ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ה ַעל ַאֲהַבת ַעְצמֹו  ּוָ ּצִ ׁשֶ
ֶאת ה' ְצִריִכים  ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ יֹוֵתר ׁשֶ ר" )דברים י, יח(. ּוָפׁשּוט ּבְ ֱאַמר "ְואֵֹהב ּגֵ ּנֶ ִרים ׁשֶ ַעְצמֹו אֹוֵהב ּגֵ
מֹוָך" ָהָאמּור  בּול, יֹוֵתר ִמ"ּכָ ּגְ ר ְללֹא  ְך ִהיא ַאֲהַבת ַהּגֵ ּכָ בּול,  ּגְ מֹוָך" ְללֹא  ֶלֱאהֹב יֹוֵתר ִמ"ּכָ

ַאֲהַבת ה'. )שו"ת עשה לך רב חלק ג סימן כט(. ֱאַמר ּבֹו "ֶאת" ּכְ ּנֶ ּום ׁשֶ ָרֵאל ִמּשׁ ׂשְ ָכל ָאָדם ִמּיִ ּבְ

ֵרי ֶצֶדק ַלת ּגֵ יבּות ַקּבָ  ֲחׁשִ

ַעם  ַהּטַ ָאְמרּו ֲחָכִמים )ביבמות דף מז עמוד ב( ׁשֶ ֶ ַמה ּשׁ דֹול ּבְ ִאיָלן ּגָ לֹות ּבְ ֵיׁש ָהרֹוִצים ְלִהּתָ
י ֶחְלּבֹו:  ָאַמר ַרּבִ ִרים. ּדְ רּו ּגֵ ּיְ ּלֹא ִיְתּגַ ָרֵאל ׁשֶ הּוא טֹוב ְלִיׂשְ ֵני ׁשֶ ים ִמּפְ יִרין ָלֶהם ָהֳעָנׁשִ ְזּכִ ּמַ ׁשֶ

ית ַיֲעקֹב" )ישעיה יד, א(.  חּו ַעל ּבֵ ֱאַמר "ְוִנְסּפְ ּנֶ ַחת, ׁשֶ ַסּפַ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ ָקׁשִ

ִביל  ׁשְ ן חֹוְזִרים ּבִ ֻרּבָ ַעם: ׁשֶ ַרׁש ּוֵבֵאר ַהּטַ "ם )בהלכות איסורי ביאה פרק יג הלכה יח(, ּפֵ וָהַרְמּבָ
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ׁש  ֲחׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהְינּו  רּו.  ּיְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַאַחר  ֵמֵהן  ִלְפרֹׁש  ָבר  ַהּדָ ה  ְוָקׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ּוַמְטִעין  ָבר,  ּדָ
ֵרי  ּגֵ ל  ׁשֶ ֵטגֹוְרָיה  ַלּקָ ְכָלל  ּבִ ִכים  ּיָ ׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ּכָ ה  ַהְרּבֵ ֵיׁש  ּוְלַצֲעֵרנּו  ֶצֶדק.  ֵרי  ּגֵ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ
רּו  ּיְ ּלֹא ִיְתּגַ מֹוָתם ָעִדיף ָהָיה ׁשֶ ּכְ ֶדק, ַוֲעֵליֶהם ְוׁשֶ ֵרי ַהּצֶ ּגֵ ם ָרע ִלְכַלל  ֶדק, ּומֹוִציִאים ׁשֵ ַהּצֶ
ר אֹו  ל ּגֵ ׁש ִלְבּדֹק ּכָ ּיֵ ּיֶֹרת, ׁשֶ א ּגִ ִעְנַין ִלּשָׂ ְתׁשּוָבה ּבְ ָבר ֶהֱאַרְכנּו ּבִ ל ָמקֹום ּכְ רּו. ּוִמּכָ ּיְ ְתּגַ ּיִ ֶ ִמּשׁ
לֹמֹה  י ׁשְ אֹון ַרּבִ ַתב ַהּגָ ֶדק. ּוְכָבר ּכָ ֵרי ַהּצֶ ֵאיָנם ּגֵ ְפֵני ַעְצָמם ְולֹא ְלַהְכִליָלם ָחִליָלה ׁשֶ ּיֶֹרת ּבִ ּגִ
ֲחַז"ל  ֵמיְמַרת  ֵפרּוׁש  ּדְ )ח"ב בשיורי טהרה שבסוף הספר סימן לד(  ה  ִנּדָ ֵמי  ִסְפרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  ְקלּוֶגר 
ִמְצֹות יֹוֵתר  ּבְ ִקים  ִרים ְמַדְקּדְ ַהּגֵ ׁשֶ ר,  ַהּגֵ י ַאְבָרָהם  ַרּבִ ִדְבֵרי  ּכְ ָרֵאל הּוא  ְלִיׂשְ ִרים  ּגֵ ים  ָקׁשִ ּדְ
ן ְמבָֹאר  ּכֵ יִקים. ׁשֶ ָחִליָלה ֵאיָנם ַצּדִ ָרֵאל. ְולֹא ׁשֶ ִיׂשְ ָרֵאל, ְוָדָבר ֶזה ּגֹוֵרם ְלִקְטרּוג ַעל  ׂשְ ִמּיִ
ים ֶנֱאָספּו" )תהילים מז, י( -  ה )פרשת ואתחנן פרשה ב סימן טו(, "ְנִדיֵבי ַעּמִ ְדַרׁש ַרּבָ ְבֵרי ַהּמִ ִמּדִ

ֲעִלים ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו.   ּנַ ִרים, "ְמאֹד ַנֲעָלה" - ׁשֶ ֵאּלּו ַהּגֵ

רּוָפה  ַהּצְ ְוָהֱאמּוָנה  ָהֱאֶמת  ּתֹוַרת  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֶהְחִליט  ׁשֶ ּכֹוָזר,  ֶמֶלְך  ּבְ ּפּור  ַהּסִ ְמֻפְרָסם 
ל ַעּמֹו, ַרק  ר ֶאת ּכָ ר ּוְלַגּיֵ ּיֵ דֹורֹו, ָרָצה ֵאפֹוא, ְלִהְתּגַ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ דֹוֵלי ִיׂשְ א ְוָנַתן ִעם ּגְ ְוכּו': "ָנׂשָ
ַעל  רּו  ַוּתְ ּיְ ׁשֶ ָרָצה,  הּוא  ַהֲחִביָלה.  ְרָדה  ִנְתּפָ ֶזה  ַנאי  ּתְ ִביל  ּוִבׁשְ ְלַהְתנֹות  ָרָצה  ֶאָחד  ַנאי  ּתְ
ְוָכְך  ִיּמֹולּו,  ְוַהּנֹוָלִדים  ָעְרָלָתם  ּבְ ְוָימּותּו  ְלַבד  ּבִ ְטִביָלה  ְיֵדי  ַעל  רּו  ּיְ ִיְתּגַ ים,  יׁשִ ִ ׁשּ ַהּקַ ִמיַלת 
ֶזה.  ִלְתַנאי  ים  ְלַהְסּכִ ִנים ֵסְרבּו  ָהַרּבָ ֵלִמים.  ׁשְ ְיהּוִדים  ם  ּלָ ּכֻ ִיְהיּו  א  ַהּבָ ּדֹור  ּבַ ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ֵיֵצא 
ַע'ֶלה ִמּקֹוְטָנה ְוָאַמר: לֹא טֹוב ָעׂשּו,  י ְיהֹוׁשֻ אֹון ַהְמֻפְרָסם ַרּבִ ִנים ִהְצַטֵער ַהּגָ ַאֲחֵרי ְמאֹות ׁשָ
תשט"ז.  אלול  פרנקל,  הרב  בעריכת  )"הכרם"  ם"  ֵ ַהּשׁ ַנֲחַלת  ּבְ ַח  ּפֵ ִהְסּתַ ִמּלְ ְוָגדֹול  ַרב  ַעם  חּו  ּדָ ׁשֶ

מאמרו של א"ש אלברג, הובא בשו"ת עשה לך רב חלק ג סימן כט(.

יב ל ָהַרב ֶאְלָיׁשִ ר ׁשֶ ַהּגֵ

יב ַזַצ"ל ִהְתַרֵחׁש,  לֹום ֶאְלָיׁשִ י יֹוֵסף ׁשָ ַרּבִ אֹון  ַהּגָ ְפָלִאים ֵאֶצל ָמָרן  ים ַהּמֻ ֲעׂשִ ַאַחד ַהּמַ
ים, ְוַגם ַהְמקָֹרִבים לֹא ֻהְרׁשּו  ְמַעט לֹא ִהְכִניסּו ֵאָליו ֲאָנׁשִ ּכִ ב ׁשֶ ַמּצָ ָבר ּבְ ר ָמָרן ָהָיה ּכְ ֲאׁשֶ ּכַ
ֲחֵרִדי ְלָכל  ָהָיה ִנְרֶאה ּכַ ֶלת ְיהּוִדי ׁשֶ ק ַעל ַהּדֶ ּפֵ ַעם ַאַחת ִהְתּדַ ִניָמה. ּפַ ַלְחּדֹר ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ
יב  ֶאְלָיׁשִ ָהַרב  ָרן  ּמָ ׁשֶ רֹוֶצה  "ֲאִני  ִנים.  ׁשָ  3 לֹו  ָמְלאּו  ה  ַעּתָ  – ה  ּזֶ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ נֹו  ּבְ ּוְלִצּדֹו  ָבר,  ּדָ
רּות  ֶאְפׁשָ ֶאת  ַלֲחלּוִטין  ְללּו  ׁשָ ַהְמקָֹרִבים  ָהִאיׁש.  ׁש  ּקֵ ּבִ ֶלד"  ַהּיֶ ל  ׁשֶ ֲערֹוָתיו  ׂשַ ֶאת  ִיְגזֹז 
ֶלת.  ֵמַהּדֶ ָמׁש  ְולֹא  ן,  ְוִהְתַחּנֵ ן  ִהְתַחּנֵ ָהִאיׁש  ֲאָבל  טֹוב,  ּבְ ָחׁש  ֵאינֹו  ֲהֵרי  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ִניָסה,  ַהּכְ
ָערֹות ְלֶיֶלד,  ְגִזיַזת ׂשְ ר ּבִ ֻדּבָ ּמְ ַמע ׁשֶ ָ ּשׁ ל ָמָרן ַזַצ"ל, ּוְכׁשֶ יעּו ְלָאְזָניו ׁשֶ ֲחנּוִנים ִהּגִ ה, ַהּתַ ְוִהּנֵ

הֹוָרה ְלַהְכִניס ֶאת ָהָאב ּוְבנֹו.

יב  ֶאְלָיׁשִ ָהַרב  ל  ׁשֶ ַהּגֹוי  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ַעד  ָהָיה  ה  ַהּזֶ ַהֲחֵרִדי  הּוִדי  ַהּיְ ׁשֶ ֵרר  ִהְתּבָ ָאז 
ָהַרב  ל  ׁשֶ ָהֲאִציִלּיֹות  ַהְנָהגֹוָתיו  ֶאת  ּוִבְראֹותֹו  ֲחֵמצֹו.  ֶאת  ַסח  ַהּפֶ ִלְפֵני  ָנה  ׁשָ י  ִמּדֵ ָנה  ּקָ ׁשֶ



רנאאהבת חיים

ם ּוְלִתְפֶאֶרת,  ָחה ְלׁשֵ ּפָ ל ִמׁשְ ר ְוַלֲהפְֹך ִליהּוִדי ֲחֵרִדי ְוָזָכה  ְלַגּדֵ ּיֵ יב ַזַצ"ל ֶהְחִליט ְלִהְתּגַ ֶאְלָיׁשִ
לֹׁש( ֵאֶצל ָהַרב ַזַצ"ל. ִגיל ׁשָ ֶלד ּבְ ָער ַלּיֶ ִזיַזת ַהּשֵׂ א ַלֲעׂשֹות ַחַלאֶקה )ּגְ ְוָכֵעת ּבָ

ר ִלְקרֹא ְלֵגר - ֶצֶדק ֶזה  ֶאְפׁשָ ֵטיין שליט"א, ׁשֶ ְרׁשְ י ִיְצָחק ִזיְלּבֶ אֹון ַרּבִ ָאַמר ַעל ֶזה ַהּגָ
ֲהֵרי  לֹום", ׁשֶ ן יֹוֵסף ׁשָ א "ַאְבָרָהם ּבֶ ל, ֶאּלָ ֻקּבָ ּמְ ִפי ׁשֶ ן ַאְבָרָהם", ּכְ ם "ַאְבָרָהם ּבֶ ֵ ּשׁ ַלּתֹוָרה לֹא ּבַ
ְדָרׁש )הובא בתוספות ישנים ביומא דף ט ע"א  ּמִ ָצאנּו ּבַ ּמָ ְזכּותֹו הּוא ָהַפְך ִלְהיֹות ְיהּוִדי, ּוְכִפי ׁשֶ ּבִ
יד וכן הביא הריטב"א שם, ומובא בפירוט יתר באוצר המדרשים אייזנשטיין  משם הפסיקתא רבתי פרק 

ְרּכֹו  ת ּדַ ְתִחּלַ ּבִ ֹור: ׁשֶ ן ַהּשׁ ן ּתֹוְרָתא - ּבֶ י יֹוָחָנן ּבֶ ה ַעל ַרּבִ מדרש עשרת הדברות עמוד 455( ַמֲעׂשֶ

ֹור ַלֲעבֹד.  ת ֵסַרב ַהּשׁ ּבָ יַע יֹום ׁשַ ִהּגִ ׁשֶ ה ּכְ י יֹוָחָנן ּגֹוי, ְוָקָנה ׁשֹור ִמיהּוִדי ֶאָחד. ְוִהּנֵ ָהָיה ַרּבִ
ָאְזנֹו  ֹור, ְוָלַחׁש לֹו ּבְ הּוִדי ֶאל ַהּשׁ ׁש ַהּיְ ח. ִנּגַ ּקָ הּוִדי ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ַהּמִ א ַהּגֹוי ֶאל ַהּמֹוֵכר ַהּיְ ּבָ
ְוֵהֵחל  קֹומֹו  ֹור ִמּמְ ַהּשׁ ד ָקם  ִמּיָ ת.  ּבָ ׁשַ ּבְ ם  ּגַ ָצִריְך ַלֲעבֹד  ְוָלֵכן הּוא  ְך ְלגֹוי,  ּיָ ׁשַ ֵעת הּוא  ּכָ ׁשֶ
ָהַפְך ִלְהיֹות  ר, ַעד ׁשֶ ּיֵ ֵעל ַעד ְמאֹד, ְוֶהְחִליט ְלִהְתּגַ ל ִהְתּפַ ּבֵ ּקִ ר, ּוְכׁשֶ ׁש ֶהְסּבֵ ּקֵ ַלֲעבֹד. ַהּגֹוי ּבִ
ִדְבֵרי ֲחַז"ל )עיין בתוספתא  ה ֵמיְמרֹות ּבְ ּמָ ּנּו ּכַ י ֲעִקיָבא, ְוֵיׁש ִמּמֶ ל ַרּבִ דֹורֹו ׁשֶ ִאים ּבְ ּנָ ַאַחד ַהּתַ
מנחות פרק יג הלכה כב, ובגמרא ביומא דף ט עמוד א, ובירושלמי תענית פרק ד הלכה ה חלק על רבי עקיבא 

ביחסו לבר כוכבא כמלך המשיח ואמר לו עקיבא עוד יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא בא, ובמדרש 

ֹור ָהָיה  ַהּשׁ ּום ׁשֶ ן ּתֹוְרָתא,  ִמּשׁ י יֹוָחָנן ּבֶ מֹו ַרּבִ ע ׁשְ רבה פרשת נשא פרשה ז סימן י ועוד.(, ְוִנְקּבַ

ה  ר ַהּזֶ ר ִלְקרֹא ַלּגֵ ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ִכיָנה. ְוַעל ַאַחת ּכַ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ֵצל ּכַ ַהּגֹוֵרם ְלבֹואֹו ַלֲחסֹות ּבְ
יב ַזַצ"ל.  לֹום ֶאְלָיׁשִ ל ָהַרב יֹוֵסף ׁשָ ְבנֹו ׁשֶ ּכִ

ר" "ְואֵֹהב ּגֵ

ה"  תּוב "ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ חּוׁש ֶאת ַמֲאַמר ַהּכָ ד ּבְ ָרִטית ַהְמַלּמֵ ָחה ּפְ ּגָ ל ַהׁשְ ִסּפּור ִנְפָלא ׁשֶ
ֶדק. ד אֹוָתנּו ֵהיֵטב ֶאת ַאֲהַבת ה' ְלֵגֵרי ַהּצֶ )תהילים קמה, יט(. ִויַלּמֵ

ַאְבָרָהם  ן  ּבֶ )פורסטר(  ַיֲעקֹב  ִיְצָחק  י  ַרּבִ ֶדק  ַהּצֶ ר  ּגֵ ִנְפַטר  ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני 
ָאִבינּו. 

ל ַמה  ה לֹא ָחְסרּו לֹו, ּוְבָכל זֹאת ִעם ּכָ י עֹוָלם ַהּזֶ ָצְרַפת, ַמְנַעּמֵ ּבְ ָאִביו ָהָיה רֹאׁש ִעיר 
הּוִדית ְוֶהְחִליט ַלֲעזֹב  ת ַהּיְ ה ֶאת ַהּדָ ּלָ ּגִ ת ֶחֶסר, ַעד ׁשֶ ׁשַ ִלּבֹו ַהְרּגָ יׁש ּבְ ִמיד ִהְרּגִ ָהָיה לֹו, ּתָ ֶ ּשׁ
ל ּתֹוָרה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים,  ִית ׁשֶ ָרֵאל, ּבַ ִיׂשְ ִית ּבְ י ִיְצָחק ְלָהִקים ּבַ ר. ָזָכה ַרּבִ ּיֵ ֶאת ַהּכֹל ּוְלִהְתּגַ
ָפָתיו  ְך ֶאת ׂשְ ַאף ֶלֶחם ֶלֱאכֹל לֹא ָהָיה ָלֶהם, ֲאָבל הּוא ָנׁשַ ָעִמים ׁשֶ ִמּתֹוְך עִֹני ְודַֹחק ַרב, ּפְ

ּלֹו. "ס ּכֻ ַ ם ֶאת ַהּשׁ ָכה ְלַסּיֵ ּזָ יְך, ַעד ׁשֶ ְוִהְמׁשִ

ׁשֹון, ה' ְיַרֵחם, ּוֵמָאז ָעַבר ִטּפּוִלים  ּלָ ֲחָלה ַהּנֹוָרָאה ּבַ ָתה ֶאְצלֹו ַהּמַ ּלְ ִנים ִנְתּגַ ִלְפֵני ָחֵמׁש ׁשָ
ּבּור, ְוַאף ָלֶלֶכת לֹא  ּנּו ּכַֹח ַהּדִ ל ִמּמֶ ים ָהַאֲחרֹוִנים ִנּטַ ֳחָדׁשִ ים ְוכֹוֲאִבים. ּבֶ ים ָקׁשִ ּיִ ימֹוֵתַרּפִ ּכִ
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ְמָחה. ַאֲהָבה ּוְבׂשִ ל ּבְ ָיכֹול ָהָיה, ְוֶאת ַהּכֹל ִקּבֵ

ים  ַחּיִ ְרחֹוב ָחֵפץ  ּבִ ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ְליֹוְצָרּה  ה  דֹוׁשָ ָמתֹו ַהּקְ ִנׁשְ יב ֶאת  ֵהׁשִ ׁשֶ יַע ָהֵעת  ִהּגִ ה  ְוִהּנֵ
י ָמָד"א ֶאת מֹותֹו. ֳהַרִים ָקְבעּו ַאְנׁשֵ ּצָ ָעה ַאַחת ּבַ ׁשָ ַלִים. ּבְ ירּוׁשָ ּבִ

יִתים  ַהּזֵ ַהר  ּבְ ְולֹא  נּוחֹות  ַהּמְ ַהר  ּבְ ֵבר  ְלִהּקָ ׁש  ְמַבּקֵ הּוא  ׁשֶ ָראּו  ָאתֹו  ַצּוָ ֶאת  ְתחּו  ּפָ ׁשֶ ּכְ
קֹומֹות. ֲאָדָמה ְולֹא ּבְ ֵבר ּבָ ן רֹוֶצה הּוא ְלִהּקָ מֹו ּכֵ ָבר. ּכְ ּדָ ּבַ ָנה ׁשֶ ּכָ ֵמֲחַמת ַהּסַ

ַהר  ׂש ֶקֶבר ּבְ ָאתֹו ָהַאֲחרֹוָנה ְוֵהֵחּלּו ְלַחּפֵ א ֶאת ַצּוָ ד ְלַמּלֵ מּו ִמּיָ ֵכִנים ִנְרּתְ ְ ָחה ְוַהּשׁ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ָהָיה  א ַהְיִחיָדה ׁשֶ יׁשָ ַהֶחְבָרא ַקּדִ ָבר, ׁשֶ ָיָדם ֵמֲחַמת יֶֹקר ַהּדָ ָבר לֹא ָעָלה ּבְ נּוחֹות, ַאְך ַהּדָ ַהּמְ

ֶקל!!! ה ֶאֶלף ׁשֶ ָ ְבִעים ַוֲחִמּשׁ מּו ָלּה ׁשִ ּלְ ׁשַ ּיְ ְתַנאי ׁשֶ יָמה ַאְך ּבִ ָלּה ֶקֶבר, ִהְסּכִ

ְוֶכֶסף ַאִין...

ְקָעה, ַוֲעַדִין ֶקֶבר ֵאין. ָבר ׁשָ ֶמׁש ּכְ ֶ ֳהַרִים, ַהּשׁ ָבר ָחֵמׁש ַאַחר ַהּצָ ָעה ּכְ ָ ַהּשׁ

ָאה  ּוָ ַהּצַ ֶאת  ּנֹות  ְלׁשַ ָהַאְלָמָנה  ֶאת  ְכֵנַע  ְלׁשַ ְוִנּסּו  ְוִהְתָיֲאׁשּו,  עּו  ִנְרּתְ ֵכִנים  ְ ֵמַהּשׁ ֵחֶלק 
ְמלָֹאּה.  ָאה ּבִ ּוָ ה ְלִקּיּום ַהּצַ ׁשָ קֹומֹות,  אּוָלם ִהיא ִהְתַעּקְ ֵבר ּבְ ּקָ ּיִ ְוׁשֶ

ִקְרַבת  ּבְ ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ִריְסק  ּבְ יַבת  יׁשִ ּבִ ַהּלֹוֵמד  ֲאֵמִריָקִאי  חּור  ּבָ ָעַבר  ָוֵחִצי  ָחֵמׁש  ָעה  ׁשָ ּבְ
ֲאֶמִריָקה  ירּו לֹו ֵהִרים ֶטֶלפֹון ְלָאִביו ּבַ ִהְסּבִ ְרחֹוב. ּוְכׁשֶ הּוָמה ּבָ ָמקֹום, ְוִהְתַעְנֵין ַעל ָמה ַהּמְ

ר ֶצֶדק. ים ֶאֶלף ₪ ֲעבּור "ֵמת ִמְצָוה" - אֹותֹו ּגֵ ִ ד ֲחִמּשׁ ַרם ִמּיָ ּתָ ׁשֶ

כּום  יעּו ַלּסְ ִהּגִ רּוָמתֹו ַעד ׁשֶ ל ֶאָחד ֶאת ּתְ ד הֹוִסיף ּכָ ְך, ִמּיָ ְמעּו ַעל ּכָ ָ ּשׁ ֵכִנים ׁשֶ ְ ָאר ַהּשׁ ׁשְ
ֶדק,  ר ַהּצֶ ּגֵ י ִיְצָחק  ֶעֶרב ָזָכה ַרּבִ ע ּבָ ׁשַ ָעה ּתֵ ֶקל. ּוְבׁשָ ה ֶאֶלף ׁשֶ ָ ְבִעים ַוֲחִמּשׁ ל ׁשִ ֶהָעצּום ׁשֶ

ָרֵאל. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ֲאָדָמה ַהּקְ נּוחֹות ּבָ ַהר ַהּמְ תֹו ּבְ ׁשָ ַבּקָ ֵבר ּכְ ְלִהּקָ

ד!!!  ְמָלה" – ּוְמקֹום ְקבּוָרה ְמֻכּבָ ר ָלֶתת לֹו ֶלֶחם ְוׂשִ "ְואֵֹהב ּגֵ
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