
 

   

  

    

  

    
  

" יבנה חסדחסדחסדחסדעול� : "יסד בראש התשתית את החסד כבני� אב שעליו עומד העול�, אבי האומה, ברה� אבינו
והוא יושב פתח האוהל כחו� : "דוגמה מאלפת לחסד של אברה� מצויה בתחילת פרשתנו). ג, תהלי� פט(
ולפי שראהו , ה חמה מנרתיקה כדי שלא להטריחו באורחי�"הוציא הקב: "ל"דורשי� חז). א, בראשית יח" (היו�

  ).י ש�"רש" (מצטער שלא היו אורחי� באי� הביא עליו המלאכי� בדמות אנשי�

גדולה הכנסת אורחי� מהקבלת : "ל"שעליו אמרו חז, החסד הראשו� של אברה� אבינו הוא הכנסת אורחי�
חסד "כאשר התורה באה לתת דוגמא של : ולכאורה הדברי� תמוהי�). א רמז פב"ש ח"ילק" (השכינה פני

הרי האורחי� שהגיעו אל אברה� היו מלאכי� אשר ? "מדומה"מדוע היא מביאה דוגמא של חסד , "לאברה�
� עמה� שו� אבל בפועל לא גמל אברה ! ורק עשו עצמ� כאלו אוכלי� ושותי� , אינ� זקוקי� להכנסת אורחי�

וכי ? ומדוע ראתה התורה להציב בפתח מעשה החסד של אברה� דוקא דוגמא שאינה של חסד אמיתי. חסד
  !?חסרי� מעשה חסד של אברה� אבינו שהיו הלכה למעשה אשר מה� נוכל ללמוד לדורות חסד מהו

  :):מ פו"ב(הגמרא מספרת על מעשה הכנסת האורחי� בפרשתינו 

, שדריה לאליעזר למיפק לברא. ה חמה מנרתיקה כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחי�"הוציא הקב, מילה של אברה� היה אותו היו� יו� שלישי של
זהו ; אני לא מאמי� ל$. (לית המנותא בעבדילית המנותא בעבדילית המנותא בעבדילית המנותא בעבדי, היינו דאמרי תמ�, לא מהימנא ל$: אמר). שלח את אליעזר לחפש אורחי� בחו# ולא מצא(נפק ולא אשכח 

  ).עבדי�מה שאומרי� אי� אמונה ב

ל דרשו עליו שהיה "וחז, שהתורה מעידה עליו שהיה הנאמ� בכל ביתו המושל בכל אשר לו, אליעזר היה עבד אברה�. דברי הגמרא תמוהי� ביותר
  !האתמה !וזהו מה שאומרי� אי� אמונה בעבדי� , אני לא מאמי� ל$ שאי� אורחי� בחו#: כיצד אומר עליו אברה�. דולה ומשקה מתורת רבו לאחרי�

, משלי יד" (וחסד לאומי� חטאת, צדקה תרומ� גוי: "שלמה המל$ אומר. צרי$ להבי� את מהות החסד של אברה� אבינו, על מנת ליישב את הדברי�
  ?וצרי$ להבי� מדוע. א$ חסד של אומות העול� היא חטאת, עושי� מרוממת אות� שע� ישראלשע� ישראלשע� ישראלשע� ישראלצדקה ). לד

הוא , עשיית הטוב !" החסד. "של האד� להטיב ולעזור לזולת הרצו�הרצו�הרצו�הרצו�אלא מתו$ , וחמלה על הזולתאינו נובע רק מתו$ רחמי� , ביהדות" החסד"
' עי" (מה הוא רחו� א' אתה רחו� מה הוא גומל חסדי� א' אתה גומל חסדי�: "ל"כמאמר חז' משו� שהוא ביטוי להליכה בדר$ ה, תכלית בפני עצמה

על , אברה� אבינו, בשל כ$. של האד� לעשות חסד ע� הזולת, טבעי, או ולכ� יש רצו� פנימיבאמצעות עשיית החסד האד� מתקשר לבור:). שבת קלג
א$ אומות העול� . חסד כזה הוא רק ביהדות. 'הוא שוא' לבטא את הרצו� הפנימי שלו ללכת בדר$ ה, לעשות חסד מחפשמחפשמחפשמחפשא' שאי� אורחי� בחו# 

  .אי� זה חסד אידיאלי ומושל� !  "חסד לאומי� חטאת"ועל זה נאמר , לעזור לזולתעושי� זאת רק בגלל רגש של חמלה ורחמי� כדי , העושי� חסד

א$ על , הוא מבי� שא� אי� אורחי� אי� צור$ בגמילות חסדי�. יוצא החוצה ואינו רואה אורחי�, אליעזר שהוא עבד. ל"ל הנ"מעתה מובני� דברי חז
את " לחפשלחפשלחפשלחפש"צרי$ ; את החסד שלי צרי$ לעשות מתו$ רצו� פנימי"! חסד לאברה�"אתה אינ$ מבי� מהו  ! " לית המנותא בעבדי"זה אומר אברה� 
  .ולכ� זהו אינו חסד מושל�, אלא מתו$ רחמי�, אצל$ החסד אינו נובע מתו$ אמונה, לעומת זאת. הכנסת האורחי�

חסד חסד חסד חסד "ו� שהתורה רצתה ללמד אותנו מהו זאת מש. שבפועל לא נעשה בו שו� טובת הנאה, ז מוב� מדוע התורה נתנה דוגמא דוקא של חסד כזה"לפי
  .חסד שבא מתו$ הרצו� הפנימי של האד� לעשות חסד ולא מתו$ רחמי� על האד� הנזקק לחסד !" אמיתיאמיתיאמיתיאמיתי

ל למדונו שהעני הוא "חז). ה"רות רבה פ" (העני עושה ע� בעל הבית, יותר ממה שבעל הבית עושה ע� העני: "ל"יסוד זה עולה ג� ממה שאמרו חז
אד� שגומל חסד ונות� צדקה אינו עושה טובה , לכ�. ה וישלי� את עצמו"והמטרה היא שהאד� יעשה חסד כדי שיתקרב אל הקב, אלא אמצעי לא מטרה

  ).יז, משלי יא" (גומל נפשו איש חסד"ז נאמר "וע עושה טובה לעצמועושה טובה לעצמועושה טובה לעצמועושה טובה לעצמורק לחבירו אלא בעיקר 

 א
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ואכ� , לאחר זמ� החליטו להיפרד. עשה בכה� שעבר ונשא גרושה
כעת ). שאי� לה� שו� תוק' הלכתי(התגרשו בגירושי� אזרחיי� 

אלא שהאישה אינה מסכימה לקבל גט , מבקש האיש להינשא שנית
  ?מה תקנתו. כריתות

  

        התקנות וטעמ�התקנות וטעמ�התקנות וטעמ�התקנות וטעמ�

שרבינו גרשו� מאור , על שאלה דומה מבארבתשובה  1ס"החת
  :הגולה תיק� שתי תקנות שונות

ותקנה זו נעשתה כסייג לתורה . שלא לגרש אישה בעל כרחה  .א
שלא יוכלו לזלזל , על מנת לגדור גדר בפני אנשי� לא מהוגני�

והטיל חר� על דבר זה ללא . בנשותיה� ולעשות בה� כרצונ�
והדבר , ו� צורהוללא אפשרות להתירו בש, הגבלת זמ�

 .התקבל בכל ישראל

שלא ישא אד� אשה שניה על אשתו , תקנה שניה התקי�  .ב
אלא כדי שלא ירבו , ואי� טעמה משו� סייג). בעודה אשתו(

עד סו' האל' ) כנראה(תקנה זו הוגבלה . מריבות בתו$ הבית
וג� תנאי יש בה שא� יראו חכמי הדור צור$ בדבר , החמישי

דבר זה , אמנ�. הסכמת מאה רבני�י "אשפר יהיה להתירה ע
 .נתקבל רק בחלק מקהילות ישראל) שלא לישא שתי נשי�(

הסכימו חכמי הדורות שבמקרי� מסויימי� , לגבי התקנה הראשונה
, 2כגו� בעוברת על דת, א� היא אסורה עליו. מתירי� לגרש בעל כרחה

  .כ"שיכול לגרשה בע 3א"פסק הרמ

שהרי לא , יא חמורה יותרשהתקנה הראשונה שה, נמצאנו למדי�
דבמקו� , יש בה קולא, הוגבלה בזמ� ואי� אפשרות למאה רבני� להתירה

לעומת זאת . כ מיד ללא צור$ בהיתר מיוחד"איסור יכול לגרשה בע
שהרי נתנה רשות במקי� מסויימי� , התקנה השניה שהיא קלה יותר

ללא  א$ אי� מציאות שמתירי� בצורה מיידית, פ מאה רבני�"להתירה ע
  .מאה רבני�

  

        מתי כופי� ומתי לאמתי כופי� ומתי לאמתי כופי� ומתי לאמתי כופי� ומתי לא

א� האשה לא . מחדש שיש לחלק בי� שני מקרי� 4בתשובת שב יעקב
כגו� במקרה שאד� שהה ע� אשתו עשר שני� ולא , פשעה בשו� עניי�

אלא יטרח ויחפש מאה רבני� , ודאי אי� לגרשה בעל כרחה, ילדה לו
  .שיסכימו להתיר לו לישא אישה שניה

מתירי� לו לגרשה בעל , כגו� בעוברת על דת ,א$ א� פשעה האשה
כרחה ואינו צרי$ לטרוח להביא היתר ממאה רבני� כדי לישא אשה 

  .אחרת

                                                                        
 'ג' סי' ז חלק א"אהע 1
 א"כתובות עב ע 2
 ד"ו ס"קט' ז סי"אהע 3
 'א' ז סי"אהע 4

ס שנהגו להצרי$ היתר מאה רבני� בכל מקרה "למסקנה כותב החת
כגו� אשה , אפילו במקו� שהיא פשעה, שרוצה לישא אשה שניה

  .ה כא�א� אי� אפשרות לתת לה גט מחמת שאינ, שהמירה דתה

הוא מסביר שראשית כל . רוח אחרת עמו !  5מ פיינשטיי� זצל"הגר
, צרי$ להבי� מדוע בעוד שבהוראת איסור והיתר אנו סומכי� על רב אחד

  ?ג הצריכו מאה רבני�"בחדר

  :ישנ� שתי אפשרויות

אפילו , בכל המקרי�רבינו גרשו� ובית דינו תיקנו חר�   .א
, במקרי� שהבעיה היא אובייקטיבית כגו� באשה שנשתטית
א$ התנו תנאי שיש רשות ביד מאה רבני� להתיר כשיש צור$ 

 .גדול

א$ תקנו , כגו� בנשתטית, ייתכ� לומר שלא גזרו בכל המקרי�  .ב
שבמקרי� כגו� אלו א� ירצה היתר אזי יצטר$ לטרוח ולחפש 

הטרחה המרובה ואולי מתו$ , מאה רבני� עבור היתר זה
שהטילו עליו יחזור בו מרצונו הראשו� ויסכי� להישאר עמה 

עניי� מאה רבני� , כלומר(או להמתי� עוד זמ� עד שתתרפא 
אינו אמצעי להתיר את האסור לא מעי� הרתעה כנגד בעלי� 

 ).פזיזי�

, מ בי� שני הטעמי� תהיה במקו� שהאשה אסורה עליו"הנפק
וכיוו� שקידושי� , חילקו בגזירת�שלטע� הראשו� אפשר לומר שלא 

, תופסי� בה אז א� נתיר לו בסת� לישא אחרת יש פה איסור שתי נשי�
  .וממילא צרי$ היתר מאה רבני�

שכל עניי� מאה רבני� הוא לעכב אותו שלא , א$ לפי הטע� השני
כ במקו� איסור בוודאי שלא הצריכו "א, ימהר להיפרד מאשתו הראשונה

  .נייני� שימהר להיפרד מזאת שאסורה לודאדרבה אנו מעו, זאת

לא מסתבר , מ פיינשטיי� שא' לטע� הראשו�"ולמסקנה סובר הגר
כ "דאיזה צור$ יש לאסור ואח, שגזר רבינו גרשו� במקו� שאסורה עליו

רק . שהרי היא אסורה עליו בצורה מוחלטת, לומר שאפשר להתיר
כול להתרפא שהדברי� לא חד משמעיי� מפני שי, במקרי� כמו נשתטית

דווקא , כ ויכול להמשי$ ולחיות עמה"או שלפעמי� המצב לא חמור כ
ולכ� בנידו� . ש� תיק� להצרי$ שידונו מאה רבני� על כל מקרה לגופו

לישא ) מחמת שהיתה גרושה(מותר לכה� שאשתו אסורה עליו , דיד�
  .להיתר מאה רבני� ואינו צרי$אשה שניה 

  

  זיכוי גטזיכוי גטזיכוי גטזיכוי גט

פ "ואע. י אחר"לה גט ע כותזַ ה אפשרת לְ ישנ, ל"בנוס' להיתר הנ
ובנידו� דיד� האשה , ל שאי אפשר לזכות לאד� דבר נגד רצונו"דקי

כיוו� שסרובה הוא כדי להרע , מסרבת לקבל גט כדת משה וישראל
ולא , אילו היתה יודעת שזה לא נכו�, לבעלה בחושבה שלא יוכל להינשא

ינשא לאד� אחר אלא לטובתה הוא שא� בעתיד תרצה לה, זו בלבד
, אנו אומדי� בדעתה שבאמת ניחא לה בזה, חייבת היא לקבל גט כדת

  .ולכ� מועיל הזיכוי
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 א"הרב שרון יוסט שליט

 )חרם דרבנו גרשום(ג "חדר



תחו� ; קובל לחלק את הלימוד שאינו הלכתי לשני תחומי�
מקובל ג� לומר שבימינו ניטשטשו . המחשבה ותחו� המוסר

ובאמת ברבי� מספרי המוסר . ונעשו שניה� תחו� אחד, התחומי�
שנלמד פעמי� רבות , כ$ בספר נפש החיי� .הנלמדי� ניכרת מגמה זו

� הניכרי� בצורה ברורה א� כי בספר זה יש פרקי !במסגרת לימוד מוסר 
. 'ואחרי� שברור לכל שה� עוסקי� בידיעת ה, סקי� במוסרכפרקי� העו

ע�  2ר הזק� את הדרכתו"בו טווה אדמו, 1תניא !כ$ בספר ליקוטי אמרי� 
בספרי חסידות ג� כ� . וג� בתורת הנפש ! ' הסברי� עמוקי� בידיעת ה

 3שכידוע(הו ג� בספרי מוסר כמו מכתב מאלי; מעורבי� שני התחומי�
בא זה , יש משני הענייני� )היה בקי ג� בספרי חסידות ומביא מה�

  .ולימד על זה
ודרשות , ספרי המוסר. שני התחומי� הושפעו מצורת לימוד זו

בעוד העוסקי� בתחו� הרעיוני שמי� , התקרבו לתחו� הרעיוני, המוסר
  .דגש במקרי� רבי� על תפיסות הקרובות לרעיונות של תורת הנפש

  
. נראה כקיי� ג� בספרי הראשוני� הוא העירוב בי� המוסר וההשקפה

ונחשב , הספר הגדול הראשו� שנכתב בענייני� אלו, ספר אמונות ודעות
ספר הפרישות "מסיי� בשער העשירי , אחד מהעיקריי� בעני� זה

שהרי הוא בא למנות את כל ענייני , דבר זה עדיי� אינו ראיה 4".השלמה
בכלל זה ראיות  5,בכלל זה עיקרי האמונה ויסודותיה !השקפת היהדות 

והרבה מכל (בכלל זה הסברי� על פסוקי התורה  ,על נכונות האמונה
הנהגת "ולמה ייגרע חלקה של , )אלה כנגד סברות הקראי� ואחרי�

ג�  7".באמונות ודעות 6ספר הנבחר"לייחד לו ג� כ� שער בתו$ " האד�
ה ומוסר בתו$ ספר מורה � המשלב פרקי� רבי� של הדרכ"הרמב

ג�  !  הרי לא ייחד בזה את ספרו הפילוסופיש ,אינו מיוחד בזה הנבוכי�
ואת ההלכות , ד כתב פרקי� מיוחדי� למוסר והשקפה"בתו$ ספר הי

המספיק "מספר  8בתו$ החלק המוסרי !כ$ ג� בנו . סיי� בענייני מוסר
  .קפתיי�לא מנע עצמו מלשלב פסוקי� ע� ביאוריה� ההש" 'לעובדי ה

  
בו עירוב שני התחומי� נעשה , יש ספר אחד מספרי המוסר הקדומי�

הספר פותח . ספר זה הוא ספר חובות הלבבות 9;במודע ובמוצהר
 .הארו$ יותר משאר שערי הספר, שהוא חיבור פילוסופי, "שער היחוד"ב

, שהוא על ההתבוננות בעול�, "שער הבחינה"אחר כ$ הספר עובר ל
 הדר$ היא והיא$) "'ב', ב התורה יסודי הלכות(� "וכמו שכותב הרמב

                                                                        
החלק השני אמנ� . כ$ שמעתי; "חלק המוסר"שהוגדר על ידי מחברו כ, החלק הראשו� 1

 .עוסק בעניני� שקשה לשייכ� לתורת המוסר
 .כ$ נראה להוציא מהכתוב בהקדמת הספר; יותר נכו� הדרכותיו ליאו 2
אליהו יהושע ' שכתב חתנו ר, � למשל בהוספות בסו' ספר קדשי יהושעעיי 3

 .געלדצעהלער
ונות� כותרת של "(!) ספר פרישות של�"תיבו� מתייחס ל' י �"ר. י קאפח"כ$ נוסח ר 4
 ". שער הפרישות"
  .בביאת המשיח ובתחיית המתי�, כאמונה בשכר ועונש 5
 .י קאפח"ג לפי ר"ל רסשהוא מהדורה בתרא ש, כ$ שמו באחד מכתבי היד 6
מבני ישראל , גדולי העוסקי� בחכמה ובפילוסופיה כתבו ג� בחכמת המוסר והמידות 7

 ".היא לבדה חכמה", )י"הקדמת מס(ל "וא� נשתמש בלשו� רמח. ע"ומאוה
 .חלק המוסר וחלק אחד נוס'בידינו לא שרד אלא , וכמה חלקי� כידוע הספר כלל כמה 8
שדוקא עירוב מודע של שני יסודות יתרו� לחיזוק כל אחד לפי דרכנו אולי למדנו  9

 .עירוב שלא במודע הוא שיכול לטשטש את התחומי�; כשאחד תומ$ בחבירו, מה�

', אחריו שער עבודת ה; "'כו האד� תבונ�שי בשעה, ויראתו לאהבתו
, על הענוה, "'יחוד המעשה לה"על , ואחריו שערי� על הבטחו�

  .'ועל הפרישות ואהבת ה, התשובה וחשבו� הנפש
מה מקו� בתחו� המוסר יש לשער של�  ! על כ$ יש מקו� לתמוה 

עד  ! תמיהה קיימת היא , ותמיהה זו? בעני� החקירה בשאלות אלה
כתבו שלא ללמוד שער ) שהתנגדו לעיסוק בחכמה זו בכלל(שרבי� 

" סדר תשובה"לא כלל שער זה ב 11ג� בתשובת נודע ביהודה 10;זה
ובאמת אי� קשר נראה לעי� בי�  !שכתב לחטוא שביקש ממנו הדרכה 
  .על חטאי� החקירה באחדות הבורא ובי� תשובה

הוא מסביר שספרו הוא . בהקדמת הספר, קצת יישוב על התמיהה יש
 לשמוע"', מצות אהבת ה; ומונה אות�, בחובות הלבבות ספר העוסק

, "תיראו ואתו" ,"נפשכ� ובכל לבבכ� בכל עבדול", "בו ולדבקה בקולו
 אשת תחמד לא". "'וגו הגר את ואהבת� ואמר", "כמו$ לרע$ ואהבת"

 בלבב$ אחי$ את תשנא לא תטור ולא תקו� לא" ,"'וגו תתאוה ולא רע$
 ולא לבב$ את תאמ# לא עיניכ� ואחרי לבבכ� אחרי תתורו ולא" ,"'וגו

; אבל עדיי� אי� בכ$ יישוב של� .כאלה ורבי� :ומסכ�" יד$ את תקפו#
או ) א' שיש לכ$ קשר לענוה(לא מצאנו שייחד שער לאהבת הגר 

, וא� עני� זה שונה 12).קשר לפרישות א' שיש לכ$(לאיסור החמדה 
  .זאת אולי היה ראוי לציי� ! ולכ� לא יוכל להכלל בפרקי המידות 

  
, שאי� בספרי האחרוני� המשלבי� את שני הנושאי�בדבר אחד 

, תחו� החקירה הוא מוגדר וברור. נתייחד בכל זאת ספר חובות הלבבות
ומגיע עד , ג� תחו� המוסר הוא ברור; עד שבאמת התנגדו ללימודו

 ! לא החלק האחד ולא חבירו נפגע מכ$  .לפרטי ההנהגה וההדרכה
, נראה שחלק המוסר התחזק בהיות חלק ההשקפה נות� לו כוח, אדרבה

כל "עד שאפשר לומר עליו , וחלק ההשקפה מביט אל תורת המוסר
  13".מחכמתו ! שמעשיו מרובי� 

, רחיבור אחר בחכמת המוס .נראה שבמשפט זה טמונה התשובה
' בידיעת ה, פתח ג� הוא בפרק העוסק באמונה, מגדולי האחרוני�
ההבדל ): "י, א, אמונה ובטחו�, א"חזו(והוא מעיר . ובבחינת הבריאה

במדות ובנפש לכאורה אינו עני� וקשר למדת חכמת� של האישי� 
ומה הפסד לקני� ... ומדות משחתות לא יגרעו חכמת בעליה� 14הנבדלי�

כי חדל אצילות , אבל אי� הדבר כ� באמת... כזריהחכמה א� הוא איש א
והוא מסיי� את ..." הנפש ונוע� המדות הוא חדל בקני� החכמה הנטועה

כ� , וכש� ששכלו של האציל נכו� ודעתו דעת אמת): "ש� טו(הפרק 
ואמתת מציאותו יתבר$ , הדמיו� שלו מכריע תמיד את כ' האמת
  ".מתקבלת על ליבו ללא היסוס וללא פקפוק

  
ה "ובג, לא הובאו במאמר זההרחבה ביאור והעמקה , לקוצר היריעה

  .יובאו בהמשכו
                                                                        

 .מש� תקחנו, "לב טוב"ליקוט של מקורות אלו נעשה בהקדמת החיבור  10
 .סימ� לה) קמא(ח "או 11
אינו על הנקימה כמו על האיסור  !$ פתח להבנה של שיטתו במצוות אלו כיש ב אולי 12

  .ל"ואכמ .האד� החושב מחשבה כזאת
 . נ פרק לד"משל נאה תמצא באדר. 'משנה ט' אבות פרק ג 13
 .האנשי� הפרטיי� השוני� זה מזהכלומר  14

  
  
  
  

 מ

  להולדת הנכד ,א"הרב זכריה טובי שליט, לראש הכולל
  לעול תורה ומצוות, אברהם אודאל, לרגל הכנס בנו, א"ציון אלגזי שליט-לרב בן

  להולדת הבן ,יהושע כהן' לר
 

  
  משה יעקב גמליאל

 

 מחשבה ומוסר



  
            
  א"נחמיה גולדברג שליטזלמן ' סיכום שיעורו של הגאון ר            

  

 חובת בי�, הנזיקי� תשלו� באופ� סתירה מביאה. ז בד' גמרא
 אפילו לשל� נותנת שהתורה האפשרות לבי� במיטב התשלו�

 שאותו( ראשו� תרו# מביאה הגמרא. מטלטלי� דהיינו, כס' בשווה
 לתבעו צור$ שהיה למי מרצונומרצונומרצונומרצונו יל�שש מי בי� לחלק )בהמש$ תדחה

   .כורחוכורחוכורחוכורחו    בעלבעלבעלבעל ד"בבי הכס' את ולהוציא

 לבית אותו לקחת צריכי� שהיו מי בי� לחלק הסברא מה :עיו� וצרי$
 חובת של" קנס"ב לחייבו ומניי�, ל� מעצמובא לשמי שבי� ל די�

  ?ממיטב התשלו�

 וואיל, כס' משווה לשל� רוצה המזיק א� :�"הרי חידושי מסביר
 אלא התשלו� כמות על ויכוח כא� אי� – מיטב קרקע דווקא דורש קהניז
 משווה פחות על הוא כא� הויכוח !  כ� א�ו, התשלו� אמצעי על רק

. פרוטה שווה על אלא יושבי� ד"בי שאי� מסיני למשה הלכהו, פרוטה
 מעצמו לשל� הסכי� א� מהמזיק מיטב להוציא יוזקקו לא ד"בי לכ�

הדיו�  – די� בית פ"ע אלא לשל� רוצה לא יקהמז א� אול�. כס' בשווה
ד "ביש כיוו�מ. הוא על יותר משוה פרוטה ולכ� בית הדי� יושבי� ודני�

  .כדי�, ממיטב ממנו יגבו ,לשל� אותו חייבויו בושי

 וסובר �"הרי חידושי הסבר על חולק) ג"ע בסימ�( הקצות אומנ�
 בכל לוקתלמח נחשבת ,כס' משווה או ממיטב לשל� א�, זו שמחלוקת

  :ודבריל מקור הקצות מביא. לדו� ד"בי קקוזיו לזה וג� – התשלו� סכו�

 הפרעו� מועד הגיע שלא �טוע א$, שחייב מודה והלה וחבר התובע
 חלוקי� ה� הרי ! ולכאורה. מדאורייתא שבועה מחייבו ט"המבי –

  !די� בית בפני יבוא לא כלל זה ודי� – פרוטה משווה בפחות

 פ"אע ,בכל כופר הנתבע ! ולשיטתו, ט"המבי על חולק הקצות אול�
 מסוגיית לדבריו ראייה ומביא. יותר מאוחר במועד לשל� שחייב שמודה

  ": בטלית אוחזי� שני�"

: אומר זה: בטלית אוחזי� שני�: "כ$ מספרת מ"ב בתחילת' המש
 וזה', !שלי כולה': אומר זה'; !מצאתיה אני': אומר וזה', !מצאתיה אני'

 ישבע וזה, מחציה פחות בה לו שאי� ישבע זה ! ' !שלי כולה': אומר
 אני: "הלשו� בכפילות דנה הגמרא." ויחלוקו, מחציה פחות בה לו שאי�

 במקרה" שלי כולה" הטענות את ומעמידה" שלי כולה"ו" מצאתיה
 החפ# את הקנה והוא מסויי� חפ# עבור למוכר שילמו שני� בו, נפרד
 לקבל צרי$ ומי, החפ# את קנה מי �מתווכחי ה� וכעת, מה� לאחד
  .לקנות אחר חפ# ולחפש כספו את חזרה

? המוכר את לשאול לא למה – שואלת הגמרא הדברי� כדי תו$ א$
 יחיד עד הוא הלא – המוכר את לשאול יועיל מה: קופצי� מיד' ותוס
 שמעיד זה את לפטור נאמ� שיהיה ומתרצי� ממונות לדיני נאמ� ואינו

  .מדאורייתא שבועה השני את ולחייב ,משבועה לטובתו

 את יקנה מי השאלה סביב הוא הדיו� כל הרי, הקצות מקשה, א$
 שווה של הבדל על ויכוח בזה אי� ולכאורה – כספו את יקבל ומי החפ#
 מסביר, אלא! פרוטה משווה בפחות מועיל אינו אחד ועד, פרוטה
 כל על קי�שחול ונחשב, הנוכחי הדיו� על רק מסתכלי� שאנו, הקצות
 הפרעו� שמועד טע� א$ בהלוואה שהודאה בזה ג� וכ$. הנידו� החפ#
 חולק אצלנו וג�. ההלוואה שווי כל על שחולקי� נחשב – יותר מאוחר
 בשווה או במיטב לשל� ויכוח יש שא� וטוע� �"הרי חידושי על הקצות
  .התשלו� כל על כויכוח נחשב – כס'

 בשני� שדווקא לומר ראפש: הקצות קושיית את לתר# נית�א$ 
 אינו הכספי שההחזר משו� הטלית שווי כל על הוא הדי� בטלית אוחזי�
 מי ! יברח או המוכר ימות שא� ועובדה, ממילא יוצא אלא הדיו� במרכז
  .כספו את יפסיד קנה שלא

 חיובי� שני על מדובר אוחזי� שבשני�, נוס' חילוק לומר ונית�
 א� דני� אנו כרגע: מהמוכר החזר מגיע ולמי ,הכס' שיי$ למי :שוני�
 במועד כופרדי� של ב ואילו, המוכר ע� ולא, הטלית לש השני סהתופ

        .החוב אותו על דני� כול� ובמיטב הפרעו�

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יכול בדיעבד , אבל במצווה נמשכת כגו� תפילי�, קוד� עשיית המצווה, ל לגבי כל המצוות שצרי$ לבר$ עליה� עובר לעשיית�"קיי: שאלהשאלהשאלהשאלה
לא יוכל לבר$ , כ מדוע מי ששכח לבר$ ברכת הקידושי�"א, וקשה. שעוד התפילי� עליו, מפני שהיא מצווה נמשכת, לבר$ א' לאחר שהניח

  ).שי� היא ברכת המצוותד שברכת הקידו"למ(ומדוע הפסיד את הברכה , הרי היא עודנה מקודשת, לאחר הקידושי�
  

  ה בגליו� הבא"התשובה אי
        

, כ"ואילו אישה שהטבילוה בע, שחיטתו פסולה, מדוע מי ששוחט ע� כוונה בדווקא שלא לש� שחיטה, שאלנו: תשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמתתשובה לשאלה הקודמת
ככל שהיא מתנגדת , ואדרבה, פ שזה לא היה לרצונה"אע, הרי שכיוונה לש� טבילה, כ"בע שר הטבילוהשכא, אה לומרונר. טבילתה כשרה

ונה לש� טבילה הרי שיש כא� כו. לא הייתה מתנגדת, שהרי א� היתה זו רחיצה בעלמא, כ$ מוכח יותר שהיא מתכוונת לש� טבילה, יותר
  .כ בשוחט שבמפורש התכוו� שלא לש� שחיטה"משא, פ שאי� זה רצונה"אע

 ה

  
  )'ב( סעריה ברלינגר: סיכם

 

 שווה כסף או מיטב  

  
  א"ציון אלגזי שליט- בן הרב

 

 ברכת התפילין


