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תפקיד הישיבה – לחבר ולאחד

פרשת קרח
כ"ח בסיוון ה'תשס"ט
גיליון מס' 103

אלעד חיים זנודה ) ה '(
דועה המשנה באבות )פ"ה מי"ז(" :כל מחלוקת שהיא לש שמי סופה להתקיי וכל מחלוקת
שאינה לש שמי אי סופה להתקיי ,איזו מחלוקת שהיא לש שמי זו מחלוקת הלל ושמאי
ומחלוקת שאינה לש שמי זו מחלוקת קרח וכל עדתו".
)שנה שלישית(
מסביר הרמב" בפירוש המשניות" :כי מי שיחלוק לא לכוונת סתירת דברי חבירו ,אלא לרצותו לדעת
את האמת יתקיימו דבריו ולא יפסיקו".
הרמב" כא מלמדנו יסוד חשוב בהבנת מחלוקת לש שמי ומחלוקת שאינה לש שמי.
úáùä éðîæ
בעת שכל אחד מהצדדי קשוב ורוצה לשמוע את דברי חבירו ,וא דעת חבירו תתחבב עליו יסכי
עמה ,זו מחלוקת לש שמי א א לא ,זו מחלוקת שאינה לש שמי.
ת"א י-ם
הדלקת נרות 19.07 19.28
מובא בילקוט שמעוני )פרשת קרח רמז תשז(" :כל הדברי האלה פייס משה לקרח ,ואי אתה מוצא
צאת השבת 20.30 20.33
שהשיבו דבר לפי שהיה פיקח ברשעו ,אמר א אני משיבו ,יודע אני שהוא חכ גדול עכשיו יקפחני
בדבריו ואני מתרצה לו בעל כרחי ,מוטב שלא אזדקק לו .כשראה משה שאי בו תועלת פרש הימנו .וישלח
משה לקרוא לדת ולאביר א! ה עמדו ברשע ולא נזקקו להשיבו".
קרח ועדתו ה אבי אבות המחלוקת שלא לש שמי ,בנוס! ה לא רצו כלל לשמוע לדברי משה שמא יצטרכו להודות לו .לעומת הלל ושמאי
מבטאי את המחלוקת שהיא לש שמי ,ועליה אמרה הגמ' )עירובי יג" (:מפני מה זכו ב"ה לקבוע הלכה כדבריה מפני שהיו שוני דבריה ודברי
ב"ש ולא עוד אלא שהיו מקדימי דברי ב"ש לדבריה".
רואי את ההבדל המהותי בי הלל ושמאי לקרח ועדתו ,שהלל ושמאי מטרת הייתה לכוו להגיע אל האמת ולשמוע אחד את השני.
בפרשת קרח ועדתו הקטורת תופסת תפקיד מרכזי בהקטרתה ,מדוע?
מסביר הרב אביגדור נבנצאל בספרו שהקטורת יסודה במילה הארמית "קטרא" שפירושה לקשר ,לעומת המילה קרב ששורש המילה הוא מלשו
קירוב .הקרב מחבר את הבריאה לבורא ואז באה הקטורת וקושרת את שניה יחד .הקרב מכפר אבל הקטורת מחברת בי העולמות ומקשרת ביניה
כנגד הלשו הרע שבאה להפריד.
זהו תפקיד הקטורת בפרשה ,קרח ועדתו מדברי לשו הרע על משה ואהר ורוצי לגרו לפירוד )כדברי אונקלוס עה"פ "ויקח קרח" – "ואתפליג
קרח"( כנגד הפילוג באה הקטורת שמטרתה לתק ולחבר.
מי מקריב את הקטורת? אד שבלבו יש אחדות מוחלטת – אהר הכה ,הדמות שהפכה לסמל לרדיפת השלו ,היא תשיב את העול לאחדותו
באמצעות הקטורת.
לאור הדברי אנו מביני את חשיבות מחלוקת לש שמי שתפקידה ללב את הדברי על בוריי לא מתו שנאה או רדיפת כבוד ,אלא מתו כבוד
לזולת ,מתו דיבוק חברי ,ולא ח"ו ויכוח שמטרתו לפצל ולפלג.
ישנ בחורי שמגיעי לישיבה ורואי חשיבות בלימוד התורה ועמלי בה ,אבל לבד ה "מנותקי" מהחברה וחיי בתו עצמ .על כ כותב הרב
וולבה בספרו "עלי שור" פרק על חברתיות של בחורי ישיבה ,ש הוא מביא את דברי הרמב" בפירוש המשניות על מס' דמאי )פ"ה משנה ג'(" :חבר
קורי לכל תלמיד חכמי ,וכ קורי לתלמידי חכמי חברי ,וקוראי בש זה מפני שחברות זה לזה היא החברות האמיתית מפני שהיא לש שמי".
ישיבה היא מקו שצומחי ממנו תלמידי חכמי ביחד ,בשיתו! ובדיבוק חברי ,לא שכ"א מכונס בתו עצמו אלא שיש עזרה הדדית ,כ"א מחזק את
חבירו ועוזר לו וכ מתעלי יחד.
כ כתוב בברכות )סג" :(:הסכת – עשו כתות כתות ועסקו בתורה לפי שאי התורה נקנית אלא בחבורה ,כדר' יוסי בר' חנינא דאמר ר' יוסי בר' חנינא
מאי דכתיב "חרב על הבדי ונואלו" ,חרב על שוניאה של תלמידי חכמי שיושבי בד בבד ועוסקי ולא עוד אלא שמטפשי" .רואי מכא את
חשיבות לימוד התורה ביחד בחברותא ,ללמוד תורה לבד או להיות כל היו מוק! בחברי בלא תורה יביאו לירידה רוחנית .אלא לימוד התורה שמחובר
לחברה ,שיושבי ועוסקי בחבורה היא הדר לצמיחה ועליה רוחנית.
"אמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא תלמידי חכמי מרבי שלו בעול וכל בניי לימודי ה' ורב שלו בניי ".לכאורה צרי להבי אי תלמידי חכמי
מרבי שלו בעול ,הרי יש כ"כ הרבה ויכוחי ומחלוקות בש"ס אז אי נוצר פה שלו?
מסביר הרב קוק )עולת ראי"ה ח"א עמ' של( שדווקא ריבוי הדעות המגוו הרחב זהו השלו ,לעומת הדעה האחת שהיא קובעת ואי בלתה.
בתחילה פתחנו במחלוקת שהיא לש שמי וזו הנק' ,במחלוקת שכ"א שומע לחבירו ומאזי לדבריו ,מתו המחלוקת יוצאי מספר דעות וביחד
מבררי את הדר הנכונה .השלו והאחדות ה יסוד גדול ועל יד זכו ישראל לקבלת התורה .כדאיתא במסכת דר אר %זוטא )פרק השלו(" :הואיל
ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלו ,הרי השעה שאת לה את תורתי".
שנזכה בע"ה מתו דיבוק חברי ,אחדות ורעות להגדיל תורה ולהאדירה .ו"האמת והשלו אהבו".
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החתן שלא נשבע )ב(

ב

שבוע שעבר שאלנו מה דינה של כתובה שנכתב בה שהחת נשבע
והעדי חתמו על כ ,ובמציאות החת לא נשבע ,הא יש להכשיר
שטר כתובה זה? הבאנו ב' התרי לצדד בהכשר העדי .במאמר זה
נביא ב' התרי נוספי מדוע העדי אינ נפסלי ,וכ נדו בקצרה
בשאלה מה דינו של שטר שבטל מקצתו ,ולאור הדברי אכתוב את
המסקנות לדינא.

היתר ג'

הגמ' במסכת בב"מ )עב (.אומרת :תנו רבנ :שטר שכתוב בו רבית (
קונסי אותו ,ואינו גובה לא את הקר ולא את הרבית ,דברי רבי מאיר.
וחכמי אומרי :גובה את הקר ואינו גובה את הרבית.
הגמרא שלפנינו עוסקת בשטר הלוואה ,שהלווה התחייב לפרוע
למלווה את סכו ההלוואה )קר( ע החזר ריבית ,ונחלקו חכמי ור"מ
מה דינו של שטר זה? ר"מ סובר שטר זה נפסל לגמרי ואי גובי בו את
הקר גזירה שמא יגבו בו את הריבית ,ואילו חכמי סוברי ששטר זה
כשר ואפשר לגבות בו את הקר.
תוס' )ש ד"ה שטר( מקשי מדוע שטר זה כשר לגבות בו ,1הרי
העדי החתומי בשטר זה פסולי מפני שה עברו בלאו "לא תשימו
עליו נש"? 2לכ תוס' מתרצי ב' תירוצי:
א .מדובר כא בריבית דרבנ ,והעדי אינ נפסלי א אינ
מרויחי מעסקא זו.
ב .מדובר כא בריבית דאורייתא ,והטע שאינ נפסלי מפני
שהעדי אינ יודעי שעוברי על איסור ריבית בחתימת וחושבי
שהאיסור על המלווה ולא על העדי.
אומנ הרמב" ועוד ראשוני אחרי בסוגיא זו סוברי שמדובר
כא שסכו השטר כולל בתוכו קר יחד ע ריבית והעדי לא ידעו מכ
לכ ה כשרי ,3אומנ במידה והיה נכתב בשטר סכו הקר לבד
וסכו הריבית לבד העדי היו נפסלי) .לעיו בדי זה עיי חו"מ סי'
נ"ב וביו"ד סי' קס"א(.
קצות החוש )חו"מ סי' נ"ב ס"ק א'( בא ליישב את קושיית התוס'
)הנזכרת לעיל( ומחדש חידוש גדול ,ולפי תירוצו ,נלע"ד שיש פתח
להכשיר את הכתובה.
הקצות מביא את קושיית התוס' על המשנה בחולי )יד" (.השוחט
בשבת שחיטתו כשרה" והקשו התוספות )ש ד"ה השוחט( הגמ'
מעמידה את המשנה אפילו א שחט במזיד שחיטתו כשרה ,ומדוע הרי
מומר שחיטתו פסולה? תוס' מתרצי אי אד נעשה מומר בפע אחת
אלא בכמה פעמי ולכ שחיטתו כשרה .הר" )א :מדפי הרי!( מתר%
תירו %אחר ,אע"פ ששחט במזיד אינו נעשה מומר אלא בגמר השחיטה
א כ בזמ ששחט היה כשר ורק לאחר גמר השחיטה נעשה מומר
ומכא והלאה שחיטתו נפסלת.
הקצות כותב שעל פי תירו %הר" אפשר ליישב את קושיית התוס'
)ב"מ( ,שטר שיש בו ריבית א! שהעדי עשו איסור וחתמו על שטר זה
מ"מ העדי אינ נפסלי בשעת חתימת אלא מכא ואיל ,ולכ השטר
כשר מפני שבשעה שחתמו היו עדי כשרי.
בשו"ת מהרי"ט )חלק א' סי' קל"ח( ד מהו תוקפ של קידושי
שנערכו בקהילה שקיבלה על עצמה בחר לא לערו קידושי א לא
יהיו נוכחי ש החכ המרבי %תורה בקהל ,והפרנסי ,אול כמה
מאנשי הקהילה עברו על החר וקידשו שלא במעמד ,הא הקידושי
חלי?
וכתב מהרש" לקיי קידושי אלו ,ואי לפסול עדות העדי מפני
שעברו על החר ,והטע לכ מפני שהעדי נפסלו מכא ולהבא אחר
שנתקדשה ,אבל בשעת הקידושי היו כשרי ולכ האשה מקודשת.4
עוד כתב הקצות לחלק בדי זה בי עד רשע חמס )החשוד על הממו
כגו גזל( לבי עד רשע שאינו חמס .עד שאינו חמס אי פיסולו מפני
שמשקר אלא מטע גזירת הכתוב "אל תשת רשע עד" ואילו עד חמס
פיסולו מחשש שמשקר מפני הנאת ממו ,ולדבריו רשע שאינו חמס
שפיסולו מצד גזה"כ אינו נפסל אלא על מה שהעיד אחר שנעשה רשע
אבל מה שהעיד בשעת רשעתו כשר מפני שאי כא חשש שמשקר ,א"כ
העדי שעברו על החר שאי פיסול כעד חמס נפסלי לאחר עריכת
הקידושי ,אבל הקידושי אינ נפסלי .והוא הדי בשטר שיש בו
 1קושיא זו שייכת ג לדעת ר"מ ,שהרי לדעתו השטר כשר אלא חושש מצד אחר ,שמא
יגבו את הריבית בשטר זה.
 2משנה בב"מ עה" :ואלו עוברי בלא תעשה :המלוה והלוה והערב והעדי ,וחכמי
אומרי :א! הסופר" ,ומכא יש להזהר לא לחתו כעד או כערב על שטר שיש בו
ריבית ,וכ אזהרה זו שייכת ג על מי שמכי את החוזה.
3
תוס' )ש( העלו אפשרות לתר %כ ודחו זאת.
4
מהרי"ט הקשה על דברי מהרש" אומנ הקצות דחה את קושיותיו וחיזק דברי
מהרש".

הרב יוסף עיני שליט"א
ריבית ,א! שהעדי נפסלי מכא ולהבא ,מ"מ העדי אינ עדי חמס
ואינ חשודי לשקר ,ולכ השטר כשר.
א"כ בנידו דיד ,א! א נאמר שהעדי עשו שלא כהוג וזלזלו ולא
קראו את כל פרטי הכתובה ,מ"מ לא גרע מעד רשע שאינו חמס ,וא! א
נאמר שנפסלי ,מ"מ מכא ולהבא ה נפסלי ,אול הכתובה כשרה,
אלא שא חתמו העדי בעבר על כתובה אחרת ולא דיקדקו בפרטיה
ומשו כ נפסלו העדי ,מעתה הכתובה שלפנינו נפסלת )הנתיבות ש
חולק על הקצות אומנ בנידו"ד אפשר שיודה(.

היתר ד'

אפשר לומר לענ"ד שהעדי טעו וחשבו שעני השבועה הוא רק
לשופרא דשטרא ,דהיינו לחיזוק ולייפוי שטר הכתובה ,שהרי בכתובות
של יוצאי אשכנז לא נזכר עני השבועה ,וכ ישנ חתני ספרדי
שאינ נשבעי ועדי השטר נאמני לומר כ.
כעי זה מצינו בחו"מ סי' ע"א סע' י"ד "שטר שיש בו נאמנות ,ומנהג
המקו שהרבה כותבי נאמנות ,בלא המלכת הבעלי ,לשופרא
דשטרא ,והלוה טוע כי בלא רשותו נכתב ,א העדי עצמ ה כא
ואומרי שלא כתבוהו כי א מפני שהיו רואי שבשאר שטרות הוא
כתוב כ ,א! על גב דכתיב ביה :וקנינא מיניה על כל מאי דכתיב לעיל,
אי סומכי על הנאמנות ,כיו שאינו מנהג פשוט לכתוב כ בכל
השטרות ...וא כתוב בפירוש :וקנינא על כל מאי דכתיב ומפורש לעיל,
ובעני הנאמנות מפורש ,ואחר כ אמרו :לא אמר לנו מעול נאמנות
זה ,או :בטעות כתבנוהו ,אינ נאמני ,דכיו שהגיד שוב אינו חוזר
ומגיד .לכ מנהג טוב לכתוב בשטרות קני על הנאמנות מפורש ,ושוב
אי לפקפק" .המחבר פוסק עפ"י בעל התרומות )שער כו( שטר שנכתב
בו נאמנות 5והלווה טוע שכתבו זאת בלא רשותו ,אע"פ שנכתב בשטר
שהעדי קיבלו בקני מהלווה שמתחייב על כל מה שנכתב בשטר ,מ"מ
העדי נאמני לומר שכתבו את הנאמנות רק מפני שראו בשאר שטרות
שכתוב כ ,ולא קיבלו בקני רק על שאר הדברי הכתובי בשטר.
הש" )ש ס"ק ל"ב( תמה על די המחבר וזה לשונו" :צל"ע בדי
זה שיהיו העדי נאמני לומר שלא קנו על הנאמנות ובשטר כתוב
וקנינא מיניה על כל מה דכתיב ומפורש לעיל" כלומר מדוע העדי
נאמני לטעו הפ מהכתוב בשטר ,דכיו שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד?
הש" )ש( ד בדי זה ומתר %עפ"י מה שכתב בבדק הבית לבאר את
דברי בעה"ת ,כא מדובר במקו שנהגו לכתוב נוסח זה לשופרא דשטרי
ולא על דעת שיהיה קיי כל שלא נמלכו בבעלי .
אומנ בב"י )סי' ע"א( תיר %תירו %נוס! ,שבעה"ת מדבר במקו
שאי כותבי נאמנות בכל השטרות ובמקצת כתוב כ ומפרש בדברי
המחבר שנוקט תירו %זה לעיקר שהרי כתב "כיו שאינו מנהג פשוט
לכתוב כ בכל השטרות".6
ולפי"ז בנידו דיד שאי הזכרת השבועה נכתבת בכל שטר כתובה,
לדעת המחבר נאמני העדי לומר שחשבו שנוסח זה הוא לשופרא
דשטרא ולכ חתמו על הכתובה .
עד כא עסקנו בחלקה הראשו של התשובה והבאנו ארבעה היתרי
מדוע העדי אינ נפסלי ושטר הכתובה כשר ,וכעת נעסוק בחלקה
השני של התשובה.

הא שטר שבטל מקצתו בטל כולו?

בשו"ת מהר" פדאווה )סי' מ"ד( פסק א היו כתובי בשטר ב' או
ג' דברי ונתבטל השטר לדבר אחד השאר לא נתבטל ,והוכיח כ משטר
מוקד ושטר שיש בו ריבית שא! שנתבטל הזמ שבו או הריבית שבו,
מ"מ יש לו די שטר וכ הוכיח כ מדברי הרמב" )הל' עדות פרק י"ד
הל' ז'( שכתב..." :אבל א כתב בשטר אחד שנתתי לראוב חצר פלונית
ושנתתי לשמעו שדה פלונית ,נמצאו העדי קרובי לזה ורחוקי מזה,
זה שה רחוקי ממנו מתנתו קיימת שאלו שתי עדויות אע"פ שה
בשטר אחד "...ומבואר בדבריו א! שהמתנה שבשטר בטלה לאחד מה
מ"מ המתנה לשני קיימת מכח השטר.
וא"כ יוצא לדינא ששטר שבטל מקצתו הוא כשר ,וכ פסק הרמ"א
די זה בחו"מ סי' נ"א סע' ו' ,וכ הסכמת האחרוני.7

מסקנה לדינא

המור מכל הנ"ל ,שטר כתובה שנכתב בו שהחת נשבע ,אבל במציאות
החת לא נשבע והעדי חתמו על כ ,יש להכשירו בדיעבד ,אומנ
לכתחילה א אפשר ראוי לתקנו.
5

הלווה נות נאמנות למלווה לומר שהלווה לא פרע ומכח זה הלווה אינו יכול להשביע
את המלווה שאינו נפרע.
6
אומנ הש" וגידולי תרומה דחו תירו %זה.
7
עיי שער המשפט שהוכיח מירושלמי כנגד דינו של מהר" פדאווה.

ערבית בזמנה

א
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סדר כא 1משיטות הראשוני והאחרוני העיקריות בעני ערבית
בזמנה.

משה גמליאל )ח'(

2

קולא זו מפני הדחק מובאת במשנ"ב בהל' תפילת ערבית וז"ל )רל"ה,
ח'( והיו עושי כ מפני הדחק )רשב"א ורא"ה בהלכותיו .שעה"צ( שכמה
פעמי אילו היו ממתיני בתפלת ערבית עד צה"כ היה כ"א הול לביתו
ולא היו מתפללי בצבור שטורח לה להתאס! עוד וג איכא עמי האר%
טובא דאי לא יתפללו בצבור לא היו מתפללי כלל וע"כ סומכי עצמ
וכו' וכדאיתא לעיל סי' רל"ג )סקי"א( דשרי לעשות כ בשעת הדחק וכו'
א! שהוא דלא כהלכתא לרוה"פ ע"כ ובסקי"ב כ' ז"ל מיהו באיזה
מקומות בבתיכ"נ יש עדיי מנהג היש ע"כ וע"ש העצות אי ינהג.
ובערו השלח הארי בחריפותו ליישב המנהג לשיטת הפוסקי )רל"ה,
א'(ה'; ונזכר רל"ג ,י'( ,עכ"פ אי המנהג הזה לספרדי כ"א כל עדת
ישראל יעשו אותו מפני הדחק וודאי מי שיכול לעצמו להחמיר באופ
דלא נפיק חורבא לקהל טוב שכ יעשה ואי טע להקפיד בקולא במקו
שא"צ.6

לגבי תפילה יש לכו"ע את היתרו של ר' יהודה .אמנ יש הגבלה דלא
למעבד תרי קולי דסתרי אהדדי )ערובי ז (.ולכ א"א להחשיב את אותו
הזמ כיו וג כלילה ודוקא דעביד כמר עביד וכלשו הרא"ש )פרק
תפילת השחר סי' ג'( בש ]רב האי[ גאו ז"ל דמא דמקדי ומצלי
ערבית תו לא מצי לצלויי מנחה אלא עד פלג המנחה דא איתא לדר"י
ליתא לדרבנ וכו' לכ אי צלי תפילת המנחה עד הערב תו לא מצי
לאקדומי לתפילת הערב בפלג המנחה דא"א לו לעשות פע כר"י ופע
כרבנ עכ"ל הרא"ש .א! שבציטוט זה אפשר להבי שמדובר באותו יו
דוקא )וכ נוטה המאירי לפסוק ( ומש ברור שעכ"פ הוא סובר שיש מי
שחולק( רש"ק בתפארת שמואל )ש ד'( כ' פי' מי שרגיל 4וכו' )משמע
כשיטה המחמירה ולא כמאירי( .הוא ש מסיי :ותוס' כתבו כי מפני
טורח הציבור מקילי בתפילה למעבד תרי קולי דסתרי אהדדי )באותו
יו(.

כל זה הוא בימות החול אבל בשבת מצאנו עוד קולא והיא מש"כ
מג"א )רס"ז ,ג'( מש בה"ג שכיו שקיבל עליו שבת יוכל להקדי
תפילת ערבית )וע"ש( וכלשו ערוה"ש בשבת יש לו לכתחלה להתפלל
תפלת ערבית של שבת מפלג המנחה ולמעלה מפני תוספת שבת דכיו
דקיבל עליו שבת הוה כלילה ממש ]פני יהושע ריש ברכות בד"ה על כ
ובפ"ד ד! כז .ד"ה והשתא ע"ש היטב[ עכ"ל ,ובאמת כ היה המנהג
פשוט בזמנ וכ"כ בשו"ע )רס"ז( שמקדימי עד שברכו היה קבלת שבת
בימיה ,ומוכח שהיה קוד שקיעה ,וע"ז ג הרמ"א לא הזכיר שמנהג
מקומו להתפלל ערבית משחשכה )כמו שעשה בהלכות תפילה( רק ציי
להיכא שמבואר מתי הוא זמ פלג המנחה )ואולי משו שש פסק שלא
לעשות כ הוצר לבאר כא כיצד יעשה(.

רוב הראשוני מתייחסי לזמ תפילת ערבית כתוצאה של זמ קריאת
שמע ,ולכ ההתיחסות מובאת בתחילת מסכת ברכות .המנהג באותו זמ
היה להתפלל תפילת ערבית בשעה מוקדמת ,וכפי שמשתמע היתה
ערבית סמו לתפילת מנחה.

3

לגבי קר"ש מחדש ר"ת שג לעניי זה אמר ר' יהודה )ברכות רפ"ד(
שמשעת פלג המנחה לילה הוא וכמו שמבואר באור זרוע )ומובא אצלנו
בתוס' ברכות ד! ב סו! ע"ב( ,ור"י מתר %שלפי הרבה תנאי )ברייתות
בתחילת המסכת( זמ קר"ש הוא קוד חשיכה ואנו פוסקי כמות;
שיטת סת התוספות לעני ק"ש דלא דרשינ בשכב ובקומ )כמו
שמשמע בתוד"ה ליתני ומסיק בתוד"ה אי הכי(.

קולא זאת בתפילה )ואפילו ביו אחד( מוזכרת בפירוש בתוס'
ורא"ש) ,מה שכתב הרא"ש ]א' ,א'[ בש רב האי שנהגו להקדי
בתפילה אבל לא בקר"ש אפשר דאיירי בהקדימו מנחה ג"כ( והיא
מבוססת על יסודו של רבינו יונה ושל בעל ההשלמה ,שבדיעבד א
התפלל ערבית קוד זמנה ,א היה אחר פלג המנחה ,יצא .בהתבסס על
הכלל ששעת הדחק כדיעבד דמי ,מצאו רבותינו מקו להקל אפילו
באותו יו כדי שלא יבטל התמיד )לשו הרמ"א סו"ס נ"ה ,מתשובת
ריב"ש תקי"ח; וע"ש( וליחיד שאי בו עני זה הקלו ג"כ אבל לא באותו
יו )משנ"ב רל"ג ,י"א מש ע"ת וא"ר ומשמע ש ובביה"ל ר"ס רל"ה
ממעשה רב להגר"א ]אות סה[ דאפילו לצור תפילה במני לא הקילו.(5
 1איני מנסה להציג פתרונות הלכתיי או מסקנות הלכתיות ,וודאי כל דבר יישקל לפי
עניינו; ע זאת השתדלתי לעשות מלאכה נאמנה בעריכת השיטות.
 2לא התייחסתי בצורה מפורטת לק"ש ,ולא להבדלה או לערבית במוצאי שבת או כל
עניי אחר.
 3לפחות מתקופת רב האי ,כמו שאפשר לראות מתשובתו )רא"ש ריש מכילתי(; בע"ש
)בהנחה שיש הבדל ועיי לקמ( רב מצלי ג"כ קוד חשכה.
 4ואפילו לשיטתו לא נראה שייקבע לפי מה שעשה ביו שנעשה בר מצוה ויכול לשנות.
 5ופשוט שג לשיטתו דעביד כר"י בתפילה מועיל ,שהוא מפורש בגמרא ורק העדי!
מעלת ערבית בזמנה על תפילה במני ע מעלתה ולדיד העיקר הוא מה שביה"ל הביאו

הערוה"ש מוסי! )לבד מדלעיל ,שהזכיר רל"ג :ג'( לגבי ליל שבת
שיקול צדדי והוא שלפי דבריו )רס"ז ,ד'( ז"ל גדר גדול הוא לשבת
לההמו ונשי ועמי האר %שעינ רק אל זמ התפלה בבהכ"נ וא יאחרו
להתפלל בבהכ"נ הרבה הרבה בכל עיר ועיר שידליקו נרות אחר השקיעה
כאשר עינינו רואות ואזנינו שומעות לדאבו לבבינו בכמה עיירות גדולות
וקטנות שמאחרי להדליק נרות ובאי לידי חילול שבת רחמנא ליצל
מהאי עונשא רבה וחוב קדוש על הרב והיריאי שבעיר להתפלל מבעוד
יו למע למנוע חילול שבת קדש ויש שמתאמצי להתפלל ערבית
בזמנה בשבת ועתידי לית את הדי דידוע שבזה תלוי שלא יחללו שבת
בעיר עכ"ל .7וג בכל יו מיקל וכדלעיל.
ולא שהוא נהג כ )וערוה"ש פליג על שיטה זו בחריפות ג"כ רל"ה ,ט' ז"ל ש הא כבר
הזהיר רב האי גאו להתפלל ע הצבור מבע"י וכ"כ בש"ע ואי ינהוג שלא כדבריה
עכ"ל ואפשר שזה הוא ג"כ מפני דנפיק חורבא ויל"ע ודעביד כמר עביד(.
 6ובאמת הקילו ג יותר מזה כמו שהביא תרוה"ד בראש ספרו ממנהג מקומו וממנהג
גדולי זקני קרעמז בימי הקדמוני )עירו של סבו בעל הג"הות אשר"י( להתפלל ערבית
של ערב שבת שלש וארבע שעות קוד הלילה ונטה להתיר ,ודקדק ש דג ת"ח א"צ
לפרוש מה ורק א הוא ג מוחזק בפרישות ידקדק על ק"ש ותפילה בזמנה.
 7והוא עצמו תיק תקנות בעניי )מוולוזי עד ירושלי לנכדו ר"מ בר איל ח"א עמ'
 ;280שרי המאה ח"ו עמ' .(112(113

הוצאת בגד שעטנז בשבת
ניתן לשלוח תשובות לתיבת הדוא"לeshckolot@gmail.com :

הרב בן-ציון אלגזי שליט"א

שאלה :כתב המג"א )סי' ש"א( שהיוצא בשבת לרה"ר בטבעת שיש עליה צורת אד עובר באיסור הוצאה ,דכיוו שיש איסור ללובשה אינה נחשבת
תכשיט והיוצא בה עובר .וקשה ,א"כ מדוע הסתפק הפמ"ג בעניי בגד שעטנז א עובר בו על איסור הוצאה בשבת ,הרי לפי המג"א פשוט שעובר.

התשובה תפורס בעז"ה בשבוע הבא
תשובה לגליו הקוד :שאלנו ,מדוע בציצית שנשמטה רובה לא צרי לחזור ולבר ואילו בתפילי שנשמטו רוב צרי לחזור ולבר .ונית לחלק
ולומר שבציצית העיקר הוא הבגד ואפילו מקצת בגד נחשב בגד .על כ כל עוד לא נפל ממנו הבגד לגמרי נחשב שמקיי מצוות ציצית .אבל בתפילי
המצווה היא בתפילי שלימות ודווקא בזה מקיי המצווה .על כ א נשמטו רוב כבר לא חשיב שמקיי המצווה וצרי לבר שוב.

מעשר שני – דבר שיש לו מתירין

ב

גמרא בד! נג .דני הא מעשר שני שנכנס לירושלי ויצא ממנה
בטל ברוב או לא .ואמרינ הת דתלוי הדבר הא הוא נחשב כדבר
שיש לו מתירי ואז אפילו באל! לא מתבטל או לא הוי דבר שיש לו
מתירי ויכול להתבטל ברוב או באחד ומאה כדוגמת תרומה וכדומה.
ואנו יודעי שברגע שנכנס המעשר למחיצות ירושלי א"א לפדותו
וע"ז אומרת הגמ' בעמוד ב' – "אמר רבא מחיצות לאכול דאורייתא
מחיצות לקלוט דרבנ וכו'" ומסיקה הגמ' שא! שהקליטה הינה רק בגדר
די דרבנ אעפ"כ כבר נחשב המעשר דבר שאי לו מתירי משא"כ לגבי
איסור דאורייתא חשיב דבר שיש לו מתירי והנפ"מ כמו שהזכרנו לעיל
א מתבטל או לא.
והנה בפסחי ל .כתב הר" בש הרמב" שחמ %בפסח אסור במשהו
ולא בטל משו דהוי דבר שיש לו מתירי שאחר הפסח יהא מותר ואע"פ
שאחר הפסח יהא אסור מדרבנ א כיו שמדאורייתא יהיה מותר ,לגבי
איסור דאורייתא הוי דבר שיש לו מתירי והקשה בשאג"א סי' י"ב,
דלכאו' בסוגייתנו מבואר שלא כדבריו שאע"פ שרק מדרבנ הוי אסור
כבר חשיב דבר שאי לו מתירי .אע"פ שמדאורייתא הוי דבר שיש לו
מתירי.
ואפשר לתר %שחמ %בפסח ודאי עתיד לצאת מאיסור תורה לאחר
הפסח ,ונאסר רק משו קנס חכמי וע"ז אפ"ל שלא קנסוהו להקל.

הרב נתנאל ברקוביץ' שליט"א

משא"כ במע"ש אי היתר בא אלא ע"י מעשה פדיה וכיו שחכמי אסרו
לפדות הרי ההיתר לא עתיד לבא ואולי אפי' א יפדה לא יועיל דאי עביד
לא מהני )עי' חת"ס יו"ד צ"ו( ולכ חשיב דבר שיש לו מתירי .ובאופ
אחר יש שתירצו שבחמ %לאחר הפסח מדאורייתא החמ %יותר מאיסורו
וא יאכלנו לא יאכל איסור משו כ הוי דבר שיש לו מתירי משא"כ
כא.
א לפי"ז מתבאר שמע"ש הוי דבר שיש לו מתירי אפי' חו%
לירושלי וכ פסק הרמב" )פ"ו מהל' מע"ש הט"ז(" :מע"ש בטל ברוב
באיזה מעשר אמרו במעשר שנכנס לירושלי ויצא ונפלו מחיצות שהרי
אי ש מחיצות להחזירו לש וא"א לפדותו מאחר שנכנס" .משמע שא
היה אפשר להחזירו או לפדותו הוי דבר שיש לו מתירי ,ולכאו' הרמב"
סותר עצמו במש"כ ש בהי"ד" :פירות מעשר שנתערבו בפירות חולי
יאכל הכל בטהרה במקו או יפדה את המעשר לפיכ א נתערבו
בירושלי אסורי בכל שה במינ הואיל והוא בירושלי הרי הוא כדבר
שיש לו מתירי ויאכל הכל בטהרה" .ומשמע שהוי דבר שיש לו מתירי
רק בגלל שהוא בירושלי ,וכ הק' בשער המל פט"ו ממאכלות אסורות
ה"י ,ויש לישב.

זולתך בראי עצמך
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ר' אהוד שלמה פיקסלר
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"ומה ראה קורח לחלוק ע משה ,נתקנא על נשיאותו של אליצפ ב
עוזיאל" )רש"י(
באחד מימי חול המועד ביקש רבי איסר זלמ מלצר זצ"ל מתלמידו
וב משפחתו ר' דוד פינקל עט וקסת דיו .ר' דוד ,שהיה חביב על רבי
איסר זלמ ביותר מפני כשרונותיו ,פקחותו ויראת השמי שבו ,הבי מיד
שא ראש הישיבה מבקש לכתוב בחול המועד אי הדבר פשוט .אול
הואיל ורצה להבי פשר הדבר ,נזדעק וקרא" :חול המועד!!" .לא
שכחתי שהיו חול המועד" השיב רבי איסר זלמ "אבל עלי לכתוב
משהו .אי בכ כלו במה שאני רוצה לכתוב ,זה שו דבר אבל אני צרי
לכותבו"" .מה פירוש לכתוב בחול המועד ,וכי זה עניי של דבר האבד?"
שאל ר' דוד ולא הרפה" .ר' דוד היקר זה שו דבר ,זה באמת שו דבר,
אבל עבורי זה עניי של פיקוח נפש" – ענה רבינו לתמידו" .פיקוח
נפש?" – נדה ר' דוד" .כ" השיב לו ראש הישיבה "אצלי זה בבחינת
פיקוח נפש ,אבל כבר אמרתי ל שאי בכ כלו ,זה שו דבר ,אבל
אצלי יש בעניי זה משו פיקוח נפש".
ר' דוד ידע שאצל רבינו כל מילה מדודה ושקולה ,ק ממקומו והביא
את העט ואת קסת הדיו .לקח ראש הישיבה את בעט ,כתב מילי אחדות
והכניס את הנייר לכיסו ,לאחר כמ אמר "כעת אפשר להמשי ללמוד".
נדה ר' דוד .הרי זה עתה אמר ראש הישיבה שעבורו יש בכתיבה זו
משו פיקוח נפש ,וכעת לאחר שכתב מילי אחדות והכניס את אשר
כתב לכיסו ,הינו ממשי ללמוד בניחותא? דבר זה נראה תמוה בעיניו
ביותר.

הרגיש רבי איסר זלמ בתמיהתו ,פנה אליו ואמר לו" :כידוע ל
נכנסי בחול המועד מבקרי רבי כדי לאחל לי חג שמח .הואיל ומספר
המבקרי הוא גדול ,עלולי לעיתי לראות חיסרו כלשהו אצל אחד
המבקרי .ובכ ,אמור אתה ר' דוד ,יהודי מטריח את עצמו ובא לביתי
כדי לאחל לי חג שמח הא צרי אני לראות את חסרונותיו?! מה א כ
עליי לעשות ,כדי שלא אחשוב על חסרונותיו של אד שבא לביתי
לברכני?
על הפסוק "עיני לנוכח יביטו ועפעפי יישירו נגד" )משלי ד'(
אומר רבי יעקב מליסא ,בעל נתיבות המשפט ,שכידוע טבע בני האד
להכיר ולראות חסרונותיו של הזולת ואת המעלות של עצמ .לכ נאמר:
"עיני לנוכח יביטו" ,כאשר הינ רואה את חסרונות זולת העומד
לפני ,מיד – "ועפעפי יישירו נגד" ,התבונ אז כלפי עצמ ,מי אתה
ומה אתה .הסתכל נגד – כלפי עצמ ,תראה את חסרונותי של ,ואז
תפסיק לראות את חסרונות זולת ואת מגרעותיו.
את הפסוק הזה ,הוסי! ואמר ,כתבתי והכנסתי לכיסי .מידי פע אני
מוציא את הפתק ,מתבונ בו ,חושב על החסרונות שבי עצמי .בדר כלל
הנני כותב את הפסוק הזה לפני החג ,אול הפע נשמט הדבר מזיכרוני
ולכ נאלצתי לכתוב היו – בחול המועד".אצלי זה עניי של פיקוח
נפש".
א לא הייתה בקרח רוח קינאה זו להיות בעצמו נשיא ,להתנשא בעצמו
על קהל ד' ,ודאי לא היה רואה במשה ואהר מה שחשב ל"פג של
התנשאות" .וכא ,בקורח ,רואי אנו חידוש נוס! שפעמי אד מדמיי
שיש בשני מה שיש בו עצמו כשבאמת בשני אי מזה ולו מקצתו.
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