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דבר המערכת

קביעות מיוחדת
בשנת תשל"א חל יו"ט הראשון של פסח בשבת, 
אינם  המועד  חול  ימי  שבה  זו,  שנה  כקביעות 

חלים בשבת. 

בהתוועדות שבת הגדול, התייחס הרבי לקביעות 
מיוחדת זו והוציא ממנה הוראה למעשה בעבודתו 
הדברים,  חביבות  מחמת  ואחד.  אחד  כל  של 
כך  כל  ורלוונטיים  מעשיים  והיותם  חשיבותם 
)הדברים  כלשונם  כמעט  כאן  נביאם  עבורנו, 

נדפסו בלקוטי שיחות ח"ז עמ' 266(.

ימי  של  לקביעות  בקשר  הדברים:  תוכן  וזה 
הבאים  )תשל"א(,  זו  שנה  של  פסח  המועד  חול 
ביניהם  מפסיק  השבת  יום  ואין  אחד  בהמשך 
כאו"א  של  ה'  בעבודת  מיוחדת  הוראה  ישנה   –

בימים אלה.

דהנה, אדמו"ר הזקן פוסק בשלחנו )הל' ת"ת פ"ג 
ה"ד(: 

"מי שאינו יכול לעסוק תמיד בתורה חייב לקבוע 
כחו  כפי  ובלילה  ביום  תורה  לתלמוד  עתים  לו 
ויכלתו וכו'. וכל זה במתפרנס ממעשה ידיו ממש, 
אבל אם מלאכתו נעשית על-ידי אחרים וכו' חייב 

לעסוק בתורה יומם ולילה ממש". 

ודבר זה שייך לכאו"א, שהרי "כל איש מישראל 
חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר". 

בתורה  לעסוק  החיוב  החול  שבימות  כשם  והנה 
שהם  אלה  על  מוטל  אינו  ממש  ולילה  יומם 
ישנו  ביו"ט  גם  כך  ידיהם  ממעשה  מתפרנסים 
פטור מסויים מחיוב זה: כיוון שיו"ט הוא "חציו 
לכם", הרי בחלק זה שניתן "לכם" פטרה התורה 

מחיוב מצות תלמוד תורה. 

ועל דרך זה בנוגע לשבת נפסק ש"מאחרין לבוא 
לבית הכנסת" משום המצוה של "לענגו".

ונמצא, שבזמן זה הותר החיוב התמידי של לימוד 
התורה.

חובת הלימוד – ביתר שאת
פטור  חול המועד שאין בהם טעמי  בימי  אמנם, 
המיוחדות  המצוות  מחמת  הפטור  )הן  האמורים 
לשבת ויו"ט אינו קיים בחול המועד, והן הפטור 
מחמת ההתעסקות בפרנסה הקיים בימות החול, 
הרי   – במלאכה(  אסורים  המועד  בחול  שהרי 

ממילא נשאר על כל אחד ואחד הציווי המלא של 
"חייב לעסוק בתורה יומם ולילה ממש".

)כמובן, מלבד הזמנים המיועדים לתפלה, לקיום 
מן  עשה   מצוות  שהיא  בחגך"  "ושמחת  מצות 

התורה גם בחול המועד וכיו"ב(. 

וכיוון שקביעות שנה זו היא שכל ימי חול המועד 
רצופים בלי שום הפסק זמני הפוטר מחיוב לימוד 
התורה – הרי זה מורה על תוקף החיוב של לימוד 

התורה ביתרון מיוחד בימים אלה.

הרבי גם הצביע על הקשר המיוחד בין חג הפסח 
לבין לימוד התורה: בכתוב נאמר "בהוציאך את 
העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה" 
זמן  נקרא  זה  חג  כן  כמו  התורה;  קבלת  והיינו 
"חרותנו" והרי "אין לך בן חורין אלא מי שעוסק 

בתלמוד תורה".

לימוד מתוך תענוג בכוחו לבטל 
גזירת הגיוס  

בהמשך הדברים הזכיר הרבי, שההוספה בלימוד 
נחוצה  תענוג  ומתוך  באיכות  בכמות,  התורה 
גזירה  ישנה  שבה  זו  בתקופה  במיוחד  ומועילה 
מצד הממשלה בקשר לגיוס בני הישיבות לצבא, 
ובכוח התמסרות זו ללימוד לבטל ולמנוע גזירות 

מעין אלה! 

•

עוסק  חירותנו  זמן  לרגל  לאור  היוצא  זה  גיליון 
במגוון  הפסח,  חג  הלכות   – המועד  בהלכות  הן 
מאמרים. החל ממאמרו של הפוסק החשוב הגאון 
ה'  יחזק  שליט"א,  שטרנבוך  משה  רבי  הגדול 
כיבד  אשר  טובות,  ושנים  ימים  לאורך  בריאותו 
במאמרו את גיליון בית ההוראה של כפר חב"ד;  
ועוד מאמרים עיוניים ומעשיים השייכים למצוות 

החג.

ישראל  הרב  של  מאמרו  את  לציין  יש  בנוסף 
הלפרין שליט"א המקיף את הלכות פירות קדושת 
למעשה  נוגעים  והדברים  טעם,  בטוב  שביעית 

לכל אחד ואחת במהלך הקיץ הבעל"ט. 

ונחתום בברכת חג פסח כשר ושמח לכלל תושבי 
כפר חב"ד, ושנזכה כולנו לחירות אמיתית בבנין 

בית המקדש השלישי בקרוב ממש.
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השייכות  עשה  ממצוות  אחת 
לחג הפסח היא מצות "תשביתו", 
מן  החמץ  את  לבער  שעניינה 
העולם מחצות יום יד ניסן ומעלה, 
הראשון  ביום  "אך  שנאמר1:  כמו 
תשביתו שאור מבתיכם". השבתה 
משמעה,   תורה  שאמרה  זו 
העולם  מן  החמץ  את  להשבית 
יוכל  לא  אדם  ששום  עד  לגמרי, 

ליהנות ממנו. 
של  זו  עשה  מצוות  והנה, 
"תשביתו" יש בה ייחודיות שאינה 
קיימת בכל שאר מצוות עשה, וכפי 
שיתבאר בהרחבה במאמר דלהלן. 

עניינה של המצווה
לאחר  "אם  וז"ל:  הזקן2  אדמו"ר  כתב 
לו חמץ  נזכר שיש  זמן הביעור  שהגיע 
 .  . לבטלו  יכול  אינו  שאז  ביתו,  בתוך 
חייב לחזור לביתו מיד כדי לבער החמץ 
מן העולם לגמרי", וזאת גם אם האדם 

עסוק בעשיית מצווה אחרת. 

וממשיך וכותב: "ואע"פ שאחר כך לא 
המצווה,  ולקיים  לילך  שהות  לו  יהיה 
מכל מקום, אין שום מצות עשה דוחה 
כל  שהרי  חמץ,  דהשבתת  עשה  מצות 
הוא  החמץ  מבער  שאינו  ורגע  רגע 
עובר על מצות עשה של תשביתו שאור 
מבתיכם, משא"כ בשאר כל מצות עשה.

"חוץ ממת מצוה שאין לו קוברין, והוא 
מוטל על פני השדה בבזיון, שכל הפוגע 
בו חייב לקוברו מיד, אע"פ שנזכר שיש 
פסח,  בתוך  והוא  ביתו  בתוך  חמץ  לו 
עליו  עובר  והוא  לבטלו,  יכול  שאינו 

בבל יראה ובבל ימצא. 

ביום, שיוכל לחזור  יש שהות  "ואפילו 
ולילך  ולחזור  החמץ  ולבער  לביתו 
ולקברו בו ביום, אעפ"כ, אסור לו לזוז 

1. שמות יב, טו.
2. סי' תמד סט"ז.

ממנו עד שיקברנו, שגדול כבוד הבריות 
בשב  שבתורה  מצוות  כל  את  שדוחה 

ואל תעשה". 

שמצוות  הזקן,  אדמו"ר  מדברי  מבואר 
שאר  מכל  שונה  "תשביתו"  של  עשה 
מצוות עשה, בכך שעוברים עליה בכל 

רגע ורגע שאינו מקיימה. 

טעם הדבר – מדוע על מצות "תשביתו" 
שאר  מכל  בשונה  רגע  בכל  עוברים 
שכותב  מה  לפי  יובן  עשה,  מצות 
אדמו"ר הזקן במקום אחר3, וז"ל: "לא 
ציותה התורה לבער החמץ בערב פסח 
שלא  כדי  אלא  ולמעלה,  היום  מחצות 
יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא בתוך 
הפסח . . ונמצא דכשמגיע הפסח נגמרה 
שבדק  במה  התורה,  מן  מצווה  למפרע 

וביער את החמץ מרשותו".

"תשביתו"  מצות  של  עניינה  שכל  הרי 
יראה  בל  של  הלאו  סילוק  לצורך  הוא 
ובל ימצא. כלומר, עיקרה של המצווה 
אינו על פעולת האדם, אלא על הנפעל 
– שלא יעבור על הלאו של "בל יראה". 
התקיימה  זה,  נפעל  הושג  כאשר  רק 
בשונה  "תשביתו";  של  עשה  המצוות 
שהמצוה  עשה,  מצוות  שאר  מכל 

מסתיימת בגמר פעולת האדם. 

שינוי הסדר במנין המצוות
מצוות  של  בגדרה  זה  עניין  והנה 
בהקדמת  מיד  מודגש  "תשביתו", 
שבה  פסח,  להלכות  הזקן  אדמו"ר 
מונה את כל המצוות שיש בפסח, כעין 
הקדמות הרמב"ם להלכותיו בהן מונה 

את כל המצוות של כל הלכה. 

הזקן  אדמו"ר  בדברי  מתבוננים  כאשר 
בהקדמתו, רואים שיש הבדל בין סידורו 

לסדר הרמב"ם: 

הרמב"ם בהקדמה להלכות חמץ ומצה 
מונה את שמונה המצוות של פסח )בלי 

הדין של קרבן פסח( בסדר דלהלן:

א. שלא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר 
להשבית  ב.  ולמעלה.  היום  מחצות 

3. סי' תמו ס"ב.

שאור ביום ארבעה עשר. ג. שלא לאכול 
חמץ כל שבעה. ד. שלא לאכול תערובת 
חמץ כל שבעה. ה. שלא יראה חמץ כל 
שבעה.  כל  חמץ  ימצא  שלא  ו.  שבעה. 
לספר  ח.  פסח.  בליל  מצה  לאכול  ז. 

ביציאת מצרים באותו הלילה. 

את  מבאר  שם  משנה  הכסף  ובהקדמת 
הטעם  הרמב"ם:  שנקט  המצוות  סדר 
המצווה  את  מקדים  שהרמב"ם  לכך 
שלא לאכול חמץ מחצות היום למצוות 
"תשביתו", הוא משום שמצווה זו היא 
מיד,  מתקיימת  והיא  תעשה  ואל  בשב 
ע"י  "תשביתו" מתקיימת  מצוות  ואילו 

פעולת האדם. 

כל  חמץ  אכילת  איסור  הקדים  כן  כמו 
ימצא",  ובל  יראה  "בל  לאיסור  שבעה 
עליה  דענוש  חמירא,  דאכילא  משום 
לאכול  שלא  דהקדים  ואיידי  כרת. 
שאינו  אע"פ  תערובתו  הקדים  חמץ, 
דיותר  משום  נמי,  אי  כרת.  עליו  ענוש 
קל מתחייב על אכילתו ממה שנתחייב 
לוקה  אינו  שהרי  יראה,  בל  על  מלקות 
על בל יראה אלא א"כ קנה חמץ בפסח 
או חימצו. אי נמי, משום דמטעם אסרו 

באכילה אסרו הכתוב בבל יראה. 

את  משנה  הזקן  אדמו"ר  אמנם 
כותב  וכך  שברמב"ם,  המצוות  סדר 

בהקדמתו: 

י"ד מחצות  ביום  לאכול חמץ  א. שלא 
היום ולמעלה. ב. לבער חמץ מן העולם 
יראה  שלא  ג.  ולמעלה.  היום  מחצות 
חמץ כל שבעה. ד. שלא ימצא חמץ כל 
שבעה. ה. שלא לאכול חמץ כל שבעה. 
ו. שלא לאכול כל שבעה תערובת חמץ. 
ז. לאכול מצה בליל ט"ו בניסן. ח. לספר 

ביציאת מצריים באותו הלילה.

הרי שמסמיך את ה"בל יראה ובל ימצא" 
את  מונה  לאחריהם  ורק  ל"תשביתו", 

הלאו של אכילת חמץ כל שבעה. 

וצריך להבין מדוע שינה אדמו"ר הזקן 
מסדר הרמב"ם?

הזקן,  אדמו"ר  שיטת  לפי  מזו:  יתירה 
רק  עוברים  ימצא"  ובל  יראה  "בל  על 

 גדרה של 
 מצות "תשביתו" 

לשיטת אדמו"ר הזקן

מאת הרב ברוך בליזינסקי שליט"א
מורה צדק בבית ההוראה
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מהלילה4; ואילו בשיטת הרמב"ם ישנן 
היום  מחצות  שכבר  הסוברות  דעות5 
ולמעלה עוברים על בל יראה ובל ימצא. 

ולפי דעות אלו בשיטת הרמב"ם אעפ"י 
שעובר על "בל יראה" מחצות, בכל זאת 
הקדים הרמב"ם את איסור אכילת חמץ 
שכתב  הטעמים  מפני  יראה",  ל"בל 

הכסף משנה. 

הזקן,  אדמו"ר  מדוע  ביותר  קשה  א"כ 
ובל  יראה  "בל  על  עוברים  שלשיטתו 
הקדים  זאת  בכל  מהלילה,  רק  ימצא" 
החמץ  אכילת  לאיסור  אלו  איסורים 

המתחיל כבר בי"ד?

בשיטת  לעיל  שנתבאר  מה  לפי  אולם 
אדמו"ר הזקן, שמצוות "תשביתו" היא 
ימצא",  ובל  יראה  ה"בל  מניעת  לצורך 
למצוות  כהמשך  מיד  מדוע  מובן 
את  הזקן  אדמו"ר  מונה  "תשביתו" 
הלאו של "בל יראה ובל ימצא" )אע"פ 
שמצד סברות הכסף משנה יש להקדים 
את הלאו של אכילת חמץ כל שבעה( – 
של  שתוכנה  הוא,  מדגיש  שבזה  כיוון 
מצות "תשביתו" הוא לצורך "בל יראה 

ובל ימצא". 

תשביתו על-ידי גוי
של  בגדרה  הנ"ל  הביאור  לפי  והנה, 
כמה  היטב  יובנו  "תשביתו",  מצות 

הלכות השייכות למצווה זו.

שיכול  פסק6  אברהם  המגן  דהנה, 
לבער חמץ ע"י גוי, ומקיים בזה מצוות 
הזקן7.  אדמו"ר  פסק  וכן  "תשביתו". 
אלא שסיים וכתב, שעכשיו אין נוהגים 
לבער ע"י נכרי, שחוששין לסכנה שלא 

יאמר הנכרי "כשפים הוא עושה לי".

ובהגהות רבי עקיבא איגר שם מפקפק 

4. הקדמתו להלכות פסח.
5. ראה מפרשי הרמב"ם על אתר.

6. סי' תמו סק"א.
7. שם ס"ו.

בזה, וז"ל: "די"ל, דלא מקיים בזה עשה 
ואין  נכרי  ע"י  דמבערו  כיון  תשביתו, 
הביעור  כנעשה  והוי  לנכרי,  שליחות 

מעצמו, דלא קיים העשה דתשביתו".

הזקן  ואדמו"ר  אברהם  המגן  ובטעם 
להו  שסבירא  לשיטתם  שזהו  י"ל, 
שה"תשביתו" הוא לצורך מניעת איסור 
היא  והמצווה  ימצא",  ובל  יראה  "בל 
של  ברשותו  חמץ  יהיה  שלא   – הנפעל 
היהודי. ועל כן, גם כאשר גוי שורף את 
אינו  שהיהודי  הנפעל,  מתקיים  החמץ 
עובר באיסורים אלו, וממילא התקיימה 

מצוות "תשביתו".   

כוונה לצאת ידי חובה                                                                                                    
והנה לפי ביאור זה, יש לומר שבמצות 
"תשביתו" אין צורך בכוונה כדי לצאת 

ידי חובה. 

שמצוות  כדעה  ההלכה  שנפסקה  ואף 
י"ל  הנה   – כוונה8  צריכות  דאורייתא 
בגוף  היא  במצוות שהמצווה  רק  שזהו 
הוא  עניינה  שכל  מצוה  אבל  הפעולה, 
כמו  השלילה,  הוא  ועיקרה  הנפעל 
על  היא  שהמצווה  "תשביתו"  מצוות 
בזה   – חמץ  לו  יהיה  שלא  הנפעל, 
שתכלית  כיוון  כוונה.  צריך  שאין  י"ל 
המצווה היא להגיע למצב שלא יהיה לו 
חמץ – הרי דבר זה מתקיים בכל אופן, 

אפילו שלא התכוון לכך.

פו"ר,  מצות  לגבי  שמצינו  דרך  ועל 
שאפילו אם לא מתכוון לצאת ידי חובה 
שגם  כיוון  המצווה9,  את  הוא  מקיים 
והנפעל  הנפעל  על  היא  המצווה  בזה 

התקיים.

]ואף שבנוגע למצוות פו"ר יש שקו"ט 
האם יצא ידי חובה ללא כוונה, מ"מ יש 
יודו  כו"ע  "תשביתו"  שבמצוות  לומר 
סוף  בפו"ר  שהרי  בכוונה.  צורך  שאין 

8. עיין שו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סי' ס.
9. מנחת חינוך מצווה א ס"ק ח.

חיובית  מציאות  על  היא  המצווה  סוף 
– שיהיה לו בן ובת; ואף שהעיקר הוא 
משא"כ  חיובי.  נפעל  זהו  אבל  הנפעל, 
 – השלילה  הוא  הנפעל  ב"תשביתו" 
ובל ימצא",  יראה  יעבור על "בל  שלא 
ללא  גם  חובה  ידי  יוצא  גוונא  ובכהאי 

כוונה10[. 

ושרף  מדורה  עשה  אדם  אם  זה,  ולפי 
אפילו  "תשביתו"  מצות  קיים   – חמץ 
כיוון  המצווה,  קיום  על  חשב  שלא 
שמצוות  הכלל  קיים  לא  זו  שבמצווה 

צריכות כוונה.

"תשביתו" ומצוות מילה
לפי ביאור זה, ניתן גם לתרץ את קושיית 
המחצית השקל על פסק המגן אברהם11 
שתשביתו עדיפה על שאר מ"ע, משום 
והקשה  רגע.  בכל  עליה  שעוברים 
גם בביטול  המחצית השקל, שלכאורה 
ומדוע  רגע,  כל  עוברים  מילה  מצוות 

"תשביתו" עדיפה על מילה?

שהמגן  שכתב,  אברהם12  בדברי  וראה 
בזמנה,  מילה  על  רק  דיבר  אברהם 
משום שבמילה בזמנה, אם לא מל ביום 
ערב  לפנות  רק  ומל  בבוקר  השמיני 
דין  על  רק  אלא  על העשה  עובר  לא   –
זריזים מקדימים. ולגבי עניין זה, מצוות 
רגע,  בכל  עוברים  עליה  "תשביתו", 
בזמנה  שלא  מילה  לגבי  אבל  עדיפה; 
אין   – רגע  בכל  המצווה  על  שעובר   –

עדיפות למצוות "תשביתו".

שכתב  הזקן  אדמו"ר  מלשון  ברם, 
"שתשביתו דוחה כל המצות עשה חוץ 
עדיף  שתשביתו  משמע  מצוה",  ממת 
הדרא  וא"כ  בזמנה,  שלא  ממילה  גם 

10. ראה מנחת חינוך מצווה ט, שמביא סברא זו 
בשם השאגת אריה. וכן כתב בשו"ת אבני נזר סי' 

שיח.
11. בסי' תמד ס"ק יא.

12. ח"ב סי' א.
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קושיית המחצית השקל – הלא גם במילה שלא בזמנה עובר בכל 
רגע?

אך לפי מה שנתבאר בגדרה של מצות "תשביתו" – מבוארת גם 
קושיא זו, כדלהלן. 

פעולה נמשכת בקיום המצוות 
מצות  בין  יסודי  חילוק  שישנו  ולומר,  להקדים  יש  זאת  לבאר 
עשה למצות לא תעשה. במצות לא תעשה עוברים בכל רגע על 
האיסור13. ופירוש הדבר הוא, שבכל רגע ורגע עובר את הלאו 
מחדש, והחפצא של האיסור מתחדש בכל רגע. משא"כ במצות 

עשה, המצווה אינה מתחדשת בכל רגע.

ובזה עצמו ישנם שני אופנים:

יד,  של  תפילין  וכגון  הפעולה.  גוף  על  שהיא  מצווה  יש  א( 
שהמצווה היא רק בפעולת ההנחה בלבד. ב( ויש מצווה שהיא 
על הנפעל, וכגון תפילין של ראש, שהיא נמשכת בכל רגע ורגע 

של קיומה. 

אך גם בזה, אין כוונת העניין שבכל רגע מתחדשת המצווה, כך 
שנאמר שבכל רגע שיש לו תפילין על הראש מתקיימת מחדש 
היא  הדברים  כוונת  אלא  ראש,  של  תפילין  של  עשה  המצוות 
מסתיימת  אינה  והיא  סיומה,  עד  רגע  כל  ממשיכה  שהמצווה 
בשעת הפעולה.                                                                          

תעשה  הלא  של  שהחפצא  תעשה,  לא  ממצוות  בשונה  זאת 
מתחדש בכל רגע שהאדם עובר את האיסור. 

מצוות עשה עם גדרים של לא תעשה
ולפי זה יש לומר בנוגע למצוות "תשביתו", שהואיל והיא לצורך 
מניעת הלא תעשה של "בל יראה ובל ימצא", יש לה גדרים של 
לא תעשה )ולכן גם נשים חייבות ב"תשביתו"14(. ועל כן, אדם 
שאינו משבית עובר בכל רגע מחדש על מצוות "תשביתו", כשם 
שעל "בל יראה ובל ימצא" הוא עובר בכל רגע מחדש אם יש 

חמץ ברשותו בפסח.

היא  מילה  מילה:  ממצות  "תשביתו"  מצוות  שונה  זה  ובדבר 
מצות עשה שאין בה לאו, לכן גם כאשר ביטול המצווה נמשך כל 
הזמן, כי זו מצווה על הנפעל, אין זה שהמצווה עצמה מתחדשת 
בכל רגע ודבר זה מתבטל בהעדר קיומה; אלא שעל הגברא יש 
מבטל  הוא  קיומה  ובהעדר  המצווה  את  לקיים  רגע  בכל  חיוב 

קיומו של חיוב זה.

לפי זה מובן היטב מדוע מצוות "תשביתו" עדיפה גם על מילה 
ועצם  תעשה  לא  מצות  של  גדר  יש  ל"תשביתו"  בזמנה:  שלא 
המצווה מתחדשת בכל רגע; משא"כ כאשר לא מל, אף שעובר 
הוא מבטל את  הזמן  כל משך  הרי  חיובו במילה,  על  הזמן  כל 

אותה המצווה.

"תשביתו" על-ידי אכילה
על פי זה אפשר לבאר את דברי הרבי15 שהאוכל חמץ בפסח, אף 
שעבר איסור חמור רח"ל, מקיים הוא את מצות "תשביתו" ע"י 
ולכאורה  במזיד.  אפילו  שזהו  שם,  העניין  ומשמעות  האכילה. 
הבאה  מצווה  זוהי  הלא  "תשביתו",  מצוות  את  מקיים  כיצד 

בעבירה שלא מקיים בכך מצווה? 

הוא  עניינו  "תשביתו"  של  שהעשה  לעיל,  המבואר  לפי  אבל 
לומר  יש  ימצא",  ובל  יראה  "בל  על  יעבור  שלא   – הנפעל 
שהואיל והנפעל מתקיים על-ידי האכילה ומעת האכילה האדם 
לא עובר יותר על "בל יראה ובל ימצא" – אם כן המציאות היא 
שגם העשה של "תשביתו" התקיים; וכל הדין של מצווה הבאה 
בעבירה המבטלת את המצווה נאמר רק במצוות עשה שהמצווה 
היא בפעולה ובחיוב.                                                                                                  

13. ראה רמב"ם פי' המשנה נזיר פ"ו מ"ד.
14. ריטב"א לקידושין דף לא. ועיין גם בקונטרס בגדרי מצות תשביתו סעיף לה.

15. אגרות קודש חלק כג עמ' שכד.

קצרים
תשובות הלכתיות קצרות 

משולחן בית ההוראה

שאלה: נקב ציצית שהתרחב, האם מותר להמשיך 
ללבוש את הציצית? כמו כן כאשר מחליף ציציות 
ורואה שהנקב התרחב – האם יכול להכניס ציציות 

חדשות לנקב זה מבלי להחזירו לצורת הנקב 
המקורית?

תשובה: הנקבים בהם תלויים הציציות צריכים להיות 
במרחק 'קשר גודל' משפת הטלית קטן, הן באורך והן 
 4 של  מרחק  לכתחילה  להיות  צריך  כלומר,  ברוחב. 
ס"מ משני קצות פינת הבגד, והנקב צריך להיעשות 

בתוך הס"מ החמישי. 

מקצה  ס"מ   3 מ  פחות  של  במרחק  הוא  הנקב  אם 
פינת הבגד, אפילו קצה אחד שלו – הרי זה פסול גם 
בדיעבד; אך אם הנקב הוא עד מרחק של 3.5 ס"מ 

אפשר להכשיר בדיעבד1.  

אך כל זאת הוא בנוגע להטלת ציציות חדשות, שיש 
במרחק  יהיה  שהנקב  עד  הקרע  את  תחילה  לתפור 

האמור, ורק אז להטיל ציציות חדשות לטלית.

אמנם אם בשעה שהכניס הציציות היה הנקב במרחק 
לבגד,  מחוברות  הציציות  בעוד  כך,  ואחר  הראוי, 
נותר מסוף הנקב שהתרחב עד  התרחב הנקב וכעת 
לקצה הבגד חיבור קטן – הטלית/הטלית קטן כשרה 
ללבישה כל עוד לא נקרעה פינת הבגד לגמרי, מאחר 
כדין.  כשרה  הייתה  שהציצית  אחר  אירע  והקרע 
משום  בכך  ואין  הקרע  את  לתפור  מותר  זה  ובשלב 

"תעשה ולא מן העשוי".

ויש לדעת, שכאשר תופרים את הנקב, אין להשתמש 
בחוט צמר אלא בחוט משי או שאר מינים2.

)מהדורת  למעשה  הלכה  ציצית   - הלכות  חקרי  מספר  הציור 
תשע"ט( עמ' 217, להגה"ח הרב יוחנן גוראריה שליט"א רבה של 

חולון וחבר בי"ד רבני חב"ד בארה"ק, וזכות הרבים תלוי בו. 

1. אם הנקב הוא במרחק שבין 3 ל 3.5 ס"מ, אין להכניס בו ציצית 
לודאי  'קרוב  כזו  במידה  נאה  הגר"ח  שלפי  כיוון  בדיעבד,  אפילו 
שהוא פסול'. ואין צריך לומר שאין להכניס ציציות כשהמרחק הוא 
קונטרס   – פסול'   בודאי  'הוי  כזה  קטן  ובמרחק  ס"מ,   3 מ  פחות 

השיעורים עמ' כא.
2. שוע"ר סי' טו. סידור אדה"ז הלכות ציצית ד"ה אם לאחר. קונטרס 

השיעורים שם. 
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פסח  בליל  הגדה  מצות  של  שייכותה 
רק  אינה  האדם,  של  הקטנים  בניו  אל 
בגדר מצות חינוך בעלמא שאינה אלא 
מדרבנן, אלא יש בזה דין דאורייתא כמו 
שכתוב: "והגדת לבנך". ועיקר המצוה 
שאלה  דרך  לספר  היא,  התורה  מן 

ותשובה ולכן שואלין "מה נשתנה". 

מצות  האם  בפוסקים  נתבאר  לא  והנה, 
"והגדת לבנך" היינו לבן דווקא או גם 
בנוסף  מדובר?  גיל  באיזה  וגם  לבת? 
צריכה  אדם  של  אשתו  האם  לעיין  יש 

לשאול אותו? 

ועוד  הרמב"ם  שיטת  את  נבאר  ולהלן 
מהראשונים בעניין זה, מה שלא נתבאר 
גם  בדברים  ויש  במפרשים.  צרכו  כדי 

נפקא מינה להלכה למעשה. 

קורא ההגדה צריך לומר 
"מה נשתנה"?

כתב הרמב"ם1 וז"ל: "ואחר כך עוקרין 
מלבדו  ההגדה  קורא  מלפני  השלחן 
שואל  הבן  וכאן  השני,  הכוס  ומוזגין 
הזה  הלילה  נשתנה  מה  הקורא  ואומר 
מכל הלילות וכו'". הרי שדייק הרמב"ם 
לומר, שהבן שואל, והקורא גם כן אומר 
שאין  מדבריו  ומבואר  נשתנה".  "מה 
מספיקה אמירת הבן, אלא הקורא צריך 
גם כן לומר "מה נשתנה" שהוא מסדר 

ההגדה. 

והדברים תמוהין: הרי בגמרא בפסחים2 
איתא, אביי הוה יתיב קמיה דרבה חזא 
דקא מדלי תכא מקמיה אמר ליה: עדיין 
תכא  מיעקרי  קא  אתו  אכלינן  קא  לא 
מלומר  פטרתן  רבא:  ליה  אמר  מקמן? 
פירש,  שם  וברשב"ם  נשתנה".  "מה 
דלאחר השאלה אודות עקירת השולחן, 
נשתנה"  "מה  לומר  צריכים  אין  שוב 
אלא להשיב על דברי הבן. ונמצא, שאין 
מספיקה  אלא  לשאול,  צריך  הקורא 

שאלת הבן. 

או  הבן  שכאשר  הרמ"א3,  פסק  וכן 
לומר  צריך  אין  שוב   – שואלים  האשה 
לומר  מיד  מתחיל  אלא  נשתנה",  "מה 

1. פ"ח מהלכות חמץ ומצה ה"ב.
2. קטו, ב. וכן מבואר בדף קטז, א: "פטרתן מלומר 

מה נשתנה", עיי"ש. 
3. בסימן תעג ס"ז.

"עבדים היינו". 

ותמוה מאוד: היאך דחה הרמב"ם גמרא 
מפורשת, ופסק שמן הדין צריכים לחזור 
ולומר "מה נשתנה"? וכבר נתקשה בזה 

החתם סופר בהגהותיו והניח בתימה.

החיוב לספר – רק אם 
נשאלה שאלה

והנראה לומר בזה, שעיקר חובת הגדה 
ותשובה.  שאלה  דרך  לבנו  לספר  היא 
דקיום  וברמב"ם5,  בברייתא4  וכמבואר 
דרך  יסודה  מצרים  יציאת  סיפור  מצות 
כי  "והיה  כדכתיב6  ותשובה  שאלה 
צריך  ולכן  לאמר".  מחר  בנך  ישאלך 
לעשות שנוי בלילה הזה לעקור השלחן 
שישאלו.  כדי  לתינוקות  קליות  ולחלק 

ורק בזה מקיימין המצוה כהלכתה.

וכן שמעתי ממרן הגאון רבי יצחק זאב 
דבריסק,  הגאב"ד  זצ"ל  סולובייציק 
שכל הסדר בליל פסח עיקרו דאורייתא 
"מה  שאלת  לרבות  בקרא  ומבואר 
שיהא  צריך  שהסיפור  והיינו  נשתנה". 
בדרך תשובה לשאלה מעיקר הדין כמו 

שביארנו. 

הרא"ש7,  בתשובת  מצינו  מזו  יתירה 
על  מברכין  אין  למה  לשאלה  בנוגע 
סיפור ההגדה, וז"ל: "כמה דברים צוה 
מצרים  ליציאת  זכר  לעשות  הקב"ה 
הפרשת  כגון  עליהם,  מברכין  אנו  ואין 
צריך  שאין  המועדים  וכל  בכורות 
להזכיר בהפרשת בכורות וכל המועדים 
זכר ליציאת מצרים. אלא שציוה הקב"ה 
זוכרים  אנו  כך  ומתוך  מעשה  לעשות 
בפה.  הגדה  דוקא  ולאו  מצרים  יציאת 
אלא אם ישאל – מפרשים לו", עיי"ש. 

סיפור  מצות  דקיום  שמפרש  והיינו 
רק  לבד  בהגדה  אינו  מצדים  יציאת 
מצוה להשיב על שאלה דוקא; ואם אין 
שואל – אין מצות סיפור כלל, או שסגי 

בהרהור לבד. 

בדעתו  פירש  פערלא8  הר"י  בדברי  וכן 

4. קטז, א.
5. ריש פ"ז דחמץ ומצה.

6. שמות יג יד.
7. כלל כז.

8. עשה לג.

שאל  אם  אלא  דאורייתא  מצוה  שאין 
היא  המצוה   – שואל  אינו  ואם  הבן, 
הם  גוונא  בכל  לחייב  וקראי  דרבנן  רק 
אסמכתא בעלמא. והכריח בדבריו שכן 

דעת עוד ראשונים, עיי"ש. 

)ובדבריו שם מרחיק לכת ומפרש בדעת 
כאשר  רק  הוא  שהחוב  ראשונים  במה 
הבן מתעורר לשאול מכוח שנוי הלילה, 
השלחן  ועקירת  קליות  חילוק  דהיינו 
מתחילה.  למדוהו  כאשר  ולא  וכדומה, 
ולדעתו זו הסיבה שדקדקו חז"ל וחייבו 
הבן  שיתעורר  שונות  פעולות  לעשות 
לשאול. אך לע"ד אין זה מוכרח כל כך 

בדבריהם ואכ"מ(.

לספר דרך שאלה ותשובה
גדר  מתפרש  הרמב"ם  מדברי  אמנם 
והיינו  פסח.  בליל  סיפור  במצות  אחר 
שלשיטתו עיקר המצוה הוא לספר לבנו, 
ואם לא סיפר לבנו – לא קיים מצוה זו. 
הוא  לבנך"  "והגדת  הכתוב  דפשטות 
כמשמעו, רק שמרבינן גם מצוה לספר 
ואפילו  לספר;  בן  לו  אין  אם  לאחרים 
כאשר עומד לבדו – מצוה לספר לעצמו 

דרך שאלה ותשובה דוקא. 

בנך  ישאלך  כי  "והיה  הכתוב  דלשון 
לא  שאלה  שבלי  ומוכח,  לאמר",  מחר 
בספר  הביא  וכן  מחובתו.  לגמרי  נפטר 
המצות מצוה קנז דברי המכילתא ע"ש. 
בלילה  שינוי  לעשות  חז"ל  תיקנו  ולכן 
דעיקר המצוה  וישאלו,  הזה שיתעוררו 

דרך שאלה ותשובה. 

תלמידי חכמים שיושבין  ונראה, ששני 
יחד, אין אחד פוטר חבירו מלומר "מה 
שואל  אחד  כל  הדין  מן  רק  נשתנה", 
או  מאביו  שואל  הבן  דכאשר  מחבירו. 
אשה מבעלה, והיינו שאחד בגדר שואל 
סיפור  שפיר  הוה  משיב,  בגדר  וחבירו 

דרך תשובה לשאלות; 

אחד  אין  חכמים  תלמידי  שני  אבל 
שואל  אחד  כל  כן  ועל  מחבירו,  עדיף 
שפיר  מיקרי  בזה  שרק  משיב,  וחבירו 
מלשון  נראה  וכן  כדין.  תשובה  דרך 
חכמים  תלמידי  "שני  הברייתא9: 
זה  שואלין  פסח,  בהלכות  שיודעים 
לזה". הרי מדויק שואלין בלשון רבים, 

9. קטז, א.

 גדר מצוות "והגדת לבנך"
 ופרטי דיניה בבן,  בבת, באשה ובשני תלמידי חכמים

מאת הגאון הגדול 
הרב משה שטרנבוך שליט"א*

ראב"ד העדה החרדית, ירושלים עיה"ק

* הנני מוסר דברים שכתבתי בעניין מצוות "והגדת לבנך" ופרטי דינים למעשה, לרבנים הגאונים דייני בית 
דין צדק ובית הוראה דכפר חב"ד תובב"א, להדפיס לרבים, וזכות הרבים תעמוד להם וחפץ ה' בידם יצלח.    

מבית ההוראה 6



ומדוייק  מחבירו  שואל  אחד  דכל  משמע 
הלשון "זה לזה".

ובדברי הרמ"א10 שם מבואר: "כשהבן או 
האשה שואלת אין צריך לומר מה נשתנה 
אלא מתחיל עבדים היינו וכו'", ומשמעות 
הלשון – הא שני תלמידי חכמים לא מהני, 

וכל אחד צריך דוקא לשאול.

הדין  שהוא  מסיק,  ברורה11  במשנה  אבל 
הוא משמעות  וכן  חכמים.  תלמידי  בשני 
שלו12;  בשו"ע  זצ"ל  רש"ז  הגאון  דברי 
ושו"ע  הרמב"ם  משמעות  פשטות  אבל 
הרמ"א  וכן  הברייתא  מלשון  דדייקו 
דמיירי  דייקו  דמהרי"ל  דינא  שהביא 
כשהבן או אשה שואלת ולא בשני תלמידי 

חכמים, וכן סתמו המפרשים. 

"מה נשתנה" בדרך הגדה 
ובדרך שאלה

דעת  ליישב  נוכל  הדברים,  כנים  ואם 
דאמרינן  מהא  כלל  קשיא  ולא  הרמב"ם 

התם "פטרתן מלומר מה נשתנה". 

קטן  היה  כאשר  היה  אביי  של  דמעשה 
רבה  אמר  אכן  זה  ועל  מרבה,  ששאל 
והיינו  נשתנה"  מה  מלומר  "פטרתן 
חכם  התלמיד  מחבירו  לשאול  שנפטר 
קטן  אין  אם  הדין  שמן  לפניו,  שהיה 
ודאי   – לעצמו  אבל  זה;  את  זה  שואלין 
מעיקר  שהיא  נשתנה"  "מה  ואמר  חזר 
נשתנה";  "מה  כן  גם  לומר  הגדה  תיקון 
רק אם אין קטן מוכרח לשאול דרך שאלה 
נפטר  הקטן  אותו  ששאל  והכא  מחבירו, 
דוקא  הגדה  דרך  לעצמו  ואומרה  מזה 

שבזה תמיד חייבים13. 

האם יש קפידא שהאשה 
תשאל "מה נשתנה"?

אמנם עיקר הדין המבואר בברייתא: "חכם 
בנו שואלו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, 
שני  ואפילו  לעצמו,  הוא שואל  לאו  ואם 
הפסח  בהלכות  שיודעין  חכמים  תלמידי 
שואלין זה לזה". ואינו מבואר האם הוא 
קפידא שבמקום שאין בנו אצלו שאשתו 

דוקא תשאלנו או לא? 

וגיסי הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק 
ספק  לפשוט  לכאורה  שיש  הראה,  זצ"ל 
מהלכות  פ"ז  ריש  הרמב"ם  מלשון  הלז 
חמץ ומצה שדייק וכתב: "אם אין לו בן 
זה  שואלין  אשה  לו  אין  שואלתו,  אשתו 
את זה מה נשתנה ואפילו היו כולן חכמים 
וכו'". הרי מפורש, שרק אם אין לו אשה 
ויוצא, הא  גם חבירו תלמיד חכם שואלו 

10. שם.
11. סי' תעג ס"ק ע.

12. שם ס"מ.
מה  מלומר  "פטרתן  קטז  בדף  הסוגיא  ולגבי   .13
וכן מוכח  לה  גריס  נראה שהרמב"ם לא   – נשתנה" 
לגמרא  גירסאות  כמה  בידינו  ונמצא  ברשב"ם. 
פסחים שהשמיטו גירסא הנ"ל וא"ש שיטת הרמב"ם.

אם אשתו עמו ואין לו בן – אז היא דוקא 
צריכה לשאול. 

מיוחד  חיוב  שאין  נלע"ד  מסברא  אמנם 
והעיקר דאשתו שואלת  דוקא,  על אשתו 
הוא מפני דמי שאינו מבין כל כך ושואל 
כן  ועל  ותשובה,  שאלה  דרך  טפי  נראה 
לא  יחד  שיושבין  חכמים  תלמידי  שני 
עדיף אחד מחבירו וכה"ג מצוה להקדים 
תשובת  דרך  הוי  שמה  לה  ויסביר  אשתו 
אפילו  אז  אשה  לו  אין  ואם  לשאלה; 
תלמיד חכם שואל מחבירו תלמיד חכם; 
אבל מעצם הדין לא מסתברא שיש חיוב 
מיוחד על אשתו מצד שהיא אשתו, רק מי 

שאינו מבין יותר הוא השואל. 

סיפור יציאת מצרים לבתו
"והגדת  מצות  האם  לספק  ראוי  ועדיין 
וכמבואר  דוקא  בבן  קאי  לבנך" 
"ולמדתם  תורה  תלמוד  לגבי  בקידושין14 
אותם את בניכם" ודרשינן בנים ולא בנות, 
אמרינן  ירושה  לגבי  בתרא15  בבבא  וכן 

"בניכם" ולא בנותיכם עיי"ש. 

אשה  שם  שהרי  כלל.  ראיה  אינו  אבל 
ועל  כלל,  תורה  תלמוד  על  מצווה  אינה 
סברא  יש  בירושה  וכן  לה.  ממעטינן  כן 
מתייחסת  שהמשפחה  הבן  להקדים 
כפשוטו  הכתוב  מפרשים  כן  ועל  אחריו, 
וממעטינן בנות; אבל במקום שאין סברא 
גם  וכמבואר  בכלל.  בנות  גם  אז  לחלק, 
והיינו  שאני".  "ברכה  שם  בתרא  בבבא 
בן  בין  גוונא  בכהאי  לחלק  שייך  שלא 

לבתו דלא מסתברא לחלק בכך. 

ואולי  מצרים.  יציאת  בסיפור  הדין  והוא 
מצרים,  יציאת  לבתו  גם  לספר  צריכים 
להשריש גם בלבה אמונת אלקות בגדולתו 

ית"ש. 

שאסור  אברהם16,  במגן  משמע  וכן 
דלאחר  פסח,  בערב  מצה  קטנה  להאכיל 
"והגדת  שייך  לא  כריסו  מילא  שכבר 
הגר"א.  בביאור  היטב  עיי"ש  לבנך", 
לבת  ולספר  להגיד  היא  שהמצוה  ומוכח 

גם כן. 

האם נשים חייבות במצוות 
סיפור יציאת מצרים?

בפלוגתת  תלוי  שאולי  נלע"ד,  אמנם 
ענין  לספר  מצווה  אשה  האם  הקדמונים 
יציאת מצרים או לא: החינוך מצוה כ"א 
במצות  התורה  מן  חייבת  שאשה  פירש 
סיפור כמו שחייבת במצה ע"ש. ואם כן, 
כיון שהיא שייכת למצוה זו, האב מסביר 
לה אפילו כאשר היא קטנה; אבל הרמב"ם 
מצות  מכל  פטורה  שאשה  ודייק  סתם17 
היום  מקידוש  חוץ  גרמא  שהזמן  עשה 

14. ל, א.
15. ק, א.

16. סימן תעא ס"ק ז.
17. בפרק יב דעבודה זרה ה"ג.

ביאר  ולא  פסח,  ואכילת  מצה  ואכילת 
ט"ו,  בליל  סיפור  במצות  נמי  שחייבת 
ולדידיה,  התורה.  מן  שפטורה  ומשמע 
גם  לה  לספר  האב  על  מצוה  אין  אולי 
דכתיב  מהא  לה  דממעטינן  בקטנותה 

"בנך" לאפוקי בת.

ועדיין צ"ע, שאם כן, למה אשתו שואלת? 
והא המצוה לספר לה הוא דרבנן? 

ומצאתי בספר חזון עובדיה מהגר"ע יוסף 
האחרונים  דברי  והביא  שליקט  זצ"ל, 
דוקא  לבן  לספר  שהמצוה  להו  דפשיטא 
בא  )פרשת  כסף  הטירת  והיינו  לבת  ולא 
וכן  ה'  גם בספר מועדי  ומובא  סוף פ"ג( 
משמע בדברי צבי )ח"ב א(, אבל לדעתי 

עיקר השאלה תלוי באשלי רברבי כנ"ל. 

שאלת חכם
מלשון  לדייק  אלו  בדינים  נלע"ד  וביותר 
אינו  ואם  שואלו  בנו  "חכם  הברייתא: 
דייק  למה  וקשה  שואלתו",  אשתו  חכם 
יכול  רק  אם  והא  חכם,  שהבן  דבעינן 

לשאול, נתקיים שפיר המצוה? 

אלא פשוט שהכוונה היא, שאם הבן חכם 
שיבין  לו  להסביר  יכולים  פנים  כל  שעל 
שהיינו  כך  על  ולשבח  להודות  כדבעי 
בו  מתקיים   – לחירות  ויצאנו  עבדים 
המצוה; אבל אם מלמדים את הבן לשאול 
 – התירוץ  כלל  מבין  ואינו  נשתנה"  "מה 
שאשתו  וצריך  המצוה  בו  מקיימין  אין 
תשאלנו גם כן, משום שבלאו הכי לא יצא 

כדין. 

סיכום הדברים למעשה:
כמה  יוצאים  אלו,  דברים  לאור 
"מה  ואמירת  בסדר  חידושים 

נשתנה": 
לכל הדיעות עיקר המצוה היא שבנו 
פנים  כל  על  מבין  אם  והיינו  ישאל. 
לו  להסביר  ויכולים  שאומר  מה 

שהיינו עבדים ויצאנו לחירות; 
שיכולים  פשוט  אז  בן  לו  אין  ואם 
והסיפור  הבת  בשאלת  לצאת 
אליה; ואם אין לו בן ובת, אז אשתו 
הוא  אין אשתו אצלו  ואם  שואלתו; 
הדין אדם אחר שצריכים להסביר לו 
היו  אם  אבל  כאשתו;  בזה  דינו  הרי 
ואין אחד עדיף  שני תלמידי חכמים 
מחבירו, בכהאי גוונא אין אחד יוצא 
בפני  שואל  אחד  כל  רק  חבירו  בשל 
המצוה  יוצאין  ובזה  מחבירו  עצמו 

כתיקונה18. 

18. ועיין בהגדה של פסח מועדים וזמנים שהבאתי 
מה  וראה  הדברים.  ושורש  מקור  ביארנו  וכאן  כן. 
שביארנו בהרחבה בעניין גדרי מצוות חינוך בשו"ת 

המאור עמ' קסד ואילך.
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 קדושת 
פירות שביעית
מאת הרב ישראל הלפרין שליט"א

מו"צ ודיין בבית דין צדק כפר חב"ד

פירות הקדושים בקדושת שביעית 
מן  ארבעה  ציווים:  ששה  בהם  יש 

התורה ושניים מדרבנן.
הפירות,  להפקיר   )1 הם:  ואלו 
תשמטנה  "והשביעית  שנאמר 
הפסדת  איסור   )2 ונטשתה"1. 
שבת  "והיתה  שנאמר:  הפירות, 
הארץ לכם לאכלה"2. ודרשו חז"ל: 
איסור    )3 להפסד"3.  ולא  "לאכלה 
כדרשת  שביעית,  בפירות  מסחר 
לסחורה"4.  ולא  "לאכלה  חז"ל: 
הביעור,  בזמן  ביעורם  חיוב   )4
אשר  ולחיה  "לבהמתך  שנאמר: 
בארצך תהיה כל תבואתה לאכול"5, 
שחיה  זמן  "כל  חז"ל:  ודרשו  
לבהמה  ַהֲאֵכל  השדה  מן  אוכלת 
 – בשדה  אשר  לחיה  ּה  ּלָ ּכָ שבבית, 
איסור   )5 שבבית"6.  לבהמתך  ֵלה  ּכַ
6( איסור הוצאת  ספיחים מדרבנן. 

פירות שביעית לחו"ל מדרבנן.
הלכות  על  נעמוד  זה  במאמר 
לפירות  השייכות  מעשיות 
של  זו  בתקופה  כבר  השביעית 

השנה7.

א. מה הם פירות שביעית?
לשנת  שייך  יהיה  העץ  שפרי  כדי 
ויחולו  הלכתית  מבחינה  השמיטה 
פרטיה  לכל  שביעית  קדושת  דיני  עליו 
של  החנטה  האם  לברר  יש  ודקדוקיה, 
)ובכך  השמיטה  בשנת  הייתה  הפרי 

1. דברים כה יא.
2. ויקרא כה, ו.

3. פסחים נב, ב.
4. בב"ק קב, א. פסחים נב, ב. רמב"ם שמיטה ויובל 

ה,יז.
5. ויקרא שם פסוק ז.

6. פסחים נב, ב. וכ"ה בתו"כ בהר א.
אדם  לכל  כך  כל  מעשיים  אינם  ספיחים  דיני   .7
פרטי; ודיני הפקר וחיוב הביעור בפירות שביעית 
נעסוק  ובל"נ  ואי"ה  לעצמם,  ברכה   קובעים 

בציווים אלו בעתיד.

שבהם  הירקות,  מן  העץ  פרי  שונה 
מועד  לפי  שביעית  קדושת  נקבעת 

הלקיטה מן השדה, ואכמ"ל(.

השמיטה  שזמני  היא,  הרווחת  והדעה 
של  השנה  מראש  החל  הם  זה  לעניין 
של  באלול  לכ"ט  ועד  השביעית  שנה 

שנה זו. 

ולפי דעה זו, פירות שחנטו מראש השנה 
השנה  ראש  ועד  השמיטה  שנת  של 
קדושת  דיני  עליהם  חלים  שמינית  של 
שביעית )אפילו אם הוא המשיכו לגדול 
על העץ במהלך השנה השמינית, שנת 
אם  אולם  זו(;  בשנה  ונקטפו  תשפ"ג, 
השנה  במהלך  הייתה  הפירות  חנטת 
אינם  הם   – השמינית  או  השישית 
אם  )אפילו  שביעית  בקדושת  קדושים 
חלק מגדילת הפרי הייתה במהלך השנה 

השביעית(. 

אך יש כמה מגדולי הפוסקים הסוברים, 
השנה  ראש  הוא  בשבט  שט"ו  שכיוון 
לאילן בנוגע להרבה דינים, כך גם בנוגע 
לפירות  השייכים  השמיטה  שנת  לדיני 
האילן8. ועל כן יש לחוש ולנהוג בפירות 
בפירות  גם  לחומרא9  שביעית  קדושת 

יותר, מצינו שלוש שיטות מהי שנת  8. בפרטיות 
של  בשבט  מט"ו  א(  האילנות:  לדיני  השמיטה 
מא'  ב(  שמינית.  של  בשבט  ט"ו  עד  שביעית 
בתשרי של שביעית עד ט"ו בשבט של שמינית. ג( 
מא' בתשרי של שביעית עד כט אלול של שביעית. 

כה,ה,  ויקרא  כהנים  בתורת  מופיעה  א'  שיטה 
רבנו  סובר  וכן  ה.  ב  שביעית  בר"ש  והובאה 
השל"ה  למד  וכן  ועוד.  הערוך  ב.  טו,  ר"ה  חננאל 
ק  אות  האותיות  )שער  הרמב"ם  בדעת  הקדוש 
הראב"ד  שיטת  היא  ב'  שיטה  שביעית(.  בדיני 
והובאו  כהנים  לתורת  בפירושם  משאנץ  ור"ש 
היא  ג'  שיטה  ב.  פרק  שביעית  שם,  אנשי  בתוס' 
ד, ט לדעת הרבה פוסקים  דעת הרמב"ם שמו"י 
– ראה פנ"י ר"ה דפים יד-טו. חי' מהר"ם ובכפות 
תמרים סוכה לט. פאת השלחן סי' כב סקי"ד. וכן 
כתב בתוס' רעק"א )על המשניות ר"ה פ"א אות ה 

)בשם הרמ"ז בסוכה מ', א(.
הלוי,  שבט  בשיעורי  ואזנר  הגר"ש  דעת  כן   .9
בספר  הובא  ברלין  הגר"ח  מ.  אות  פ"ד  שביעית, 
השמיטה א, הערה ג. הגרצ"פ פראנק בספר הדרת 
הקודש עמ' קפא משמע שהקיל בזה רק במקום 
הפסד גדול )ראה הערות המו"ל שם הערה קנט(. 
יגדיל תורה )ארה"ק( חוברת  הגר"ח נאה  - ראה 

שחנטו בין ראש השנה לט"ו בשבט של 
השנה השמינית )תשפ"ג הבעל"ט(10. 

גם בגדרה של 'חנטה' נחלקו הראשונים: 
היווצרות  תחילת  היא  שחנטה  י"א 
וי"א  הפרח11;  נשירת  בעת  והוא  הפרי 
הפרי  הגיע  כאשר  רק  היא  שהחנטה 
וראוי  קצת  שמבשיל  גידולו12,  לשליש 
זה  )שלב  בדוחק  הפחות  לכל  לאכילה 
נפסק  וכן  המעשרות'(.  'עונת  נקרא 

בשו"ע13. 

הדעות,  כשתי  להחמיר  יש  ולמעשה 
הגעתו  או  הפרי  היווצרות  תחילת  ואם 
שנת  במהלך  אירעו  גידולו  לשליש 
דיני  את  בפירות  לנהוג  יש   – השמיטה 

קדושת שביעית14.

שנת  של  הראשון  בחלק  זו,  מסיבה 
עם  עץ  פרי  מצוי  ולא  כמעט  השמיטה 
שיש  הפירות  ורוב  שביעית,  קדושת 
לחנויות  מגיעים  שביעית  קדושת  בהם 
רק בקיץ. אבל מכל מקום, כבר בתקופת 
שיש  פירות  כמה  קיימים  אדר-ניסן, 
שסק,  לדוגמה:  שביעית.  קדושת  בהם 
את  וגם  ולימון15.  נקטרינה,  אפרסק, 

11 ו-70. הגר"ב זילבר בקובץ אוריתא ט  כה, עמ' 
עמ' קי אות ד. שו"ת אבן ישראל ח"ז סי' לט. ועוד.
10. אך כיוון שהנהגה זו היא רק לחומרא, לכן יש 
שחנטו  מהפירות  ומעשרות  תרומות  להפריש 

לאחר ר"ה של שמינית.
11. רש"י ר"ה טו, ב ד"ה אפילו כזית. ר"ש שביעית 
פ"ב מ"ז. תוס' ר"ה יב, א. ד"ה התבואה. מאירי ר"ה 

ב, א. 
מהר"י  וכ"כ  ט.  ד,  שמו"י  הרמב"ם  שיטת   .12
קורקוס בביאורו על הלכות מע"ש ונט"ר תחילת 

פ"א.
13. יו"ד סי' שלא, סעי' קכה. מנחת יצחק ו, קל.

14. עי' מאמר מרדכי להגר"מ אליהו יב, יא. ועו"פ. 
אך לגבי פירות שתחילת היווצרות הפרי היא אחר 
ט"ו  אחר  גידולם  לשליש  ויגיעו  שמינית  של  ר"ה 
ולנהוג  להחמיר  צורך  אין   - שמינית  של  בשבט 
שכתבנו  מה  לפי  אפילו  שביעית,  קדושת  בהם 
לעיל הערה 9. וכ"כ הגר"ב זילבר ע"ה שם אות ט. 

יופיעו  ודאית  שביעית  בקדושת  לימונים   .15
לימונים  ייתכנו  אך  אייר,  סוף  לקראת  בשווקים 
ירוקים בקדושת שביעית כבר מניסן. כמו כן ייתכן 
שימצאו אצל הקוטפים מגינות פרטיות. ובכל מצב 
שביעית,  קדושת  דיני  בפרי  לנהוג  יש   – ספק  של 
אך גם להפריש ממנו מעשר עני בלי ברכה מספק 
יש  נאכל  ואינו  המופרש  בחלק  וגם  שישית.  יבול 
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יהיה  ניתן  בשביעית  שחנט  המשמש 
ואת  פסח,  מערב  כבר  בחנויות  למצוא 

הדובדבן והשזיף מיד אחרי פסח16.

מספר שבועות אחרי פסח יחלו להופיע 
יבול  שהם  נוספים  מינים  בשווקים 
כל  יופיעו  הקיץ  ובהמשך  שביעית; 
שביעית,  בקדושת  הקדושים  הפירות 
בשנת  גם  משווקים  להיות  שימשיכו 
חדשה  תוצרת  הגעת  עד  תשפ"ג, 

שחנטתה התקיימה בשנת תשפ"ג. 

קטניות  זני  שקיימים  לדעת  ]חשוב 
הקליה  אך  חו"ל,  יבול  ופיצוחים שהם 
לחוש  ויש  בארץ,  נעשית  שלהם 
דלעת  גרעיני  למשל  שעליהם.  לקמח 
אך  חו"ל,  מיבול  הם  בארץ  המשווקים 
של  לקמח  לחוש  יש  הקלויים,  באלה 
מקומיים  גידולים  יש  כן  כמו  שביעית. 
שיגיעו  החמנייה  וגרעיני  חומוס  של 
הנוכחית,  השנה  סוף  לקראת  לשוק 
ובקלויים יש לחשוש כבר מחודש אייר-

אין  לכן  שעליהם.  הקמח  בגלל  סיון 
לקנות מכל אלו גם מתוצרת חו"ל אלא 

מחנויות עם כשרות מהודרת[. 

ב. יבול חו"ל, יבול נכרי, 
אוצר בית דין

מהדרין,  כשרות  עם  השמיטה  בחנויות 
ישווקו במהלך השמיטה ואחריה פירות 
קטגוריות:  לשלושה  השייכים  וירקות 
בית  ו'אוצר  נכרי'  'יבול  חו"ל',  'יבול 

דין'.

קדושת  כלל  קיימת  לא  חו"ל  ביבול 
שגדל  ביבול  מדובר  שהרי  שביעית, 

בחו"ל, ואין מצות שמיטה נוהגת שם.

'יבול נכרי' הוא כינוי לתוצרת חקלאית 
ארץ  גבולות  בתוך  מקרקעות  שמגיעה 
דינו  נכרי.  בבעלות  שהם  אלא  ישראל 
של יבול זה שנוי במחלוקת גדולה בין 

הבית יוסף לבין המבי"ט: 

שביעית  קדושת  אין  יוסף  הבית  לדעת 
בפירות נכרים כלל, אף אם הם גדלו על 
שקנין  מפני  וזאת  הקודש.  ארץ  אדמת 
קדושת  את  מפקיע  האדמה  את  הנכרי 
שאין  סובר,  המבי"ט  אמנם  היבול; 
ישראל  ארץ  בקרקע  הגוי  קנין  בכוח 
בכדי להפקיע קדושת שביעית, ועל כן 
לשיטתו גם יבול זה יש בו דיני קדושת 

שביעית.

הב"י;   כדעת  בזה  נוהגים  ספרד  בני 
הפוסקים.  נחלקו  בני אשכנז  בין  ואילו 
קדום,  מנהג  קיים  בירושלים  ולמעשה, 
המשתמר גם כיום אצל רוב בני אשכנז 
הדרים שם – שנוהגים בזה כפסק הבית 
רבים  עוד  נמשכים  ואחריהם  יוסף; 

לנהוג קדושת שביעית. 
לפי  מומחים,  הערכת  ע"פ  נרשם  זה  נתון   .16
השנתית  ההתפתחות  את  מראש  הצופה  תחזית 
של הפירות, ע"פ ניסיון שנים עברו; אך למעשה, 
הדבר תלוי במצב הבשלת ושיווק הפירות בפועל. 

ויש לעקוב אחר הפרסומים.

מבני אשכנז שבארץ ישראל17. וכן נפוץ 
המנהג באנ"ש חסידי חב"ד18. אך יש גם 
פסקי  ע"פ  הנוהגים  אשכנז  מבני  רבים 

רבותיהם לנהוג בזה כפסק המבי"ט19. 

שדה  משמעותו,  דין'  בית  'אוצר 
נמסר  וטיפולם  כדין  הופקרו  שפירותיו 
לפי  הציבור.  כלל  עבור  הדין  לבית 
באריזה  בקטיף,  הפועלים  זה,  מנגנון 
ובחלוקה הינם שלוחי בית הדין, ומחיר 
הפירות נקבע על-ידי בית הדין בהתאם 
לעלויות הכספיות הכוללת בין היתר את 
והאספקה  האחסנה  האריזה,  הקטיף, 
השמיטה;  ולחנויות  החלוקה  לתחנות 
חינם  מחולקים  עצמם  הפירות  ואילו 

כדין פירות הפקר. 

כיוון שפירות אלו הם יבול אדמת ארץ 
קדושים  הם  יהודי,  שבבעלות  הקודש 
בקדושת שביעית, אבל הכסף שמשולם 
הכסף  כי  קדוש20,  אינו  עליהם  למוכר 
שניתן לפירות אוצר בית דין הוא עבור 
מותר  לכן  הפירות.  עבור  ולא  הטרחה 
צורך  ואין  מזומן  בכסף  עבורם  לשלם 

ב'הקפה' או 'הבלעה'. 

כמו כן להיותם משווקים ע"י אוצר בית 
הדין, אין עליהם איסור סחורה, ואפילו 
כאשר הם משווקים בחנויות וברשתות 

השיווק עם כשרות מהדרין21.

ג. איסור הפסד פירות 
שביעית

פירות  להפסיד  איסור  יש  כאמור, 
בכל- אפילו  הוא  זה  ואיסור  שביעית. 

שימוש  לעשות  אסור  כן  כמו  שהוא22. 
שבמעשיו  באופן  שביעית  בפירות 
להניח  אין  כן,  ועל  הפרי.  קלקול  יוצר 
חם  במקום  או  בשמש  שביעית  פירות 
להניחם  אין  כן  כמו  לקלקולם.  הגורם 
וזבובים מצויים שם  במקום שציפורים 

17. כמו שהעיד הגרש"ז אויערבאך ז"ל על מנהג 
ירושלים שהוא מנהג קדום. וכן היא הוראת בד"ץ 

העדה החרדית.
18. יש לציין שהרבי באג"ק חח"י עמ' קעג כותב: 
כיון   . וכו'.  נכרים  של  שביעית  לפירות  "בהנוגע 
שבהאמור כבר שקלו וטרו בזה כו"כ באה"ק ת"ו, 
בזה  שההוראה  ועוד  האחרונות,  בשנים  ובפרט 
תלוי' בכמה פרטים, יברר בזה אצל גדולי ההוראה 

על המקום איך הכריעו בהלכה למעשה". 
19. וכך נוהגים בבני ברק ובעוד קהילות בארה"ק 

שנהגו כהחזו"א שפסק בזה כהמבי"ט.
אוצר  תחת  שאינם  שביעית  מפירות  בשונה   .20

בית דין.
21. ראה חלקת השדה ח"ג, סי' יא, עמ' ריט. 

לא  שקילה  איסור  גם  מהפוסקים  רבים  ולדעת 
קיים בשיווק פירות אוצר בית דין, אך יש שאסרו 

שקילה בפירות אלו, ואכ"מ. 
22. ראה בית רידב"ז ה, ה. ברית עולם ה, ב. מהרי"ט 
אלגזי הל' חלה ס"ק ב ד"ה והנה לפי. ועוד פוסקים. 
ויש שסברו שאיסורו רק בכזית, וכ"כ הגר"ח נאה 
אך   .)17-18 עמ'  כה  חוברת  ירותי"ו  תורה  )יגדיל 
גם לשיטה זו רבים סברו שאף בפחות מכזית יש 
איסור משום חצי שיעור – ראה מנחת חינוך סי' 
שכט. וראה בענין ח"ש בליקוטי שיחות ח"ז שיחה 

ב' לפרשת מצורע הערה 36 ובשולי הגליון.

ויאכלו מהם, כיוון שדבר זה מפסיד את 
המאכל23.

בכלל איסור זה הוא קלקול טעמם של 
פירות שביעית על-ידי עירוב בהם דבר 
מר. לכן אין לערב תרופה במיץ פירות 

או ביין של שביעית24.

ילדיהם שלא  את  לחנך  ההורים  וחובת 
ומכל  השביעית.  פירות  את  יקלקלו 
של  אוכל  לתינוק  לתת  מותר  מקום, 
קדושת שביעית אף אם ייתכן שהמאכל 
יתקלקל תוך כדי האכילה, כיוון שזוהי 
לתת  שלא  רצוי  אבל  אכילתם25.  דרך 
לתינוק יותר מהנדרש לו באותה שעה, 
כדי שלא יפסיד את הפירות ללא צורך26. 

לאחר  הקטן  שהשאיר  השאריות  את 
השמיטה'  ב'פח  להניח  יש   – אכילתו 

כמו כל אוכל של קדושת שביעית.

ד. סדר אכילת פירות 
שביעית

צריכה  השביעית  פירות  אכילת 
לאכלם  שרגילים  בדרך  רק  להיעשות 

בכל השנים, כל מין כדרכו:

תפוזים,  כמו  חי  להיאכל  שדרכו  דבר 
אבוקדו, וכדומה – לא יבשלנו.

דבר שדרכו להיאכל מבושל או כבוש, 
כמו זית, חבושים וכדומה – לא יאכלנו 

ללא בישול או כבישה.

ובין  חי  בין  להיאכל  שדרכו  דבר 
וכדומה,  שזיף  עץ,  תפוח  כמו  מבושל, 
אפשר לאוכלם חיים או מבושלים. ואין 
זה משנה אם באופן אחד דרך אכילתם 
המדד  השני,  האופן  מן  יותר  מרובה 
הקובע הוא – שאופן השימוש כעת אינו 

נחשב שימוש על-ידי הדחק27.

אמנם אם האכילה באופן מסויים נהוגה 
מאכל  כגון   – מהציבור  קטן  בחלק  רק 
יש  אבל  לבשלו,  רק  העולם  כל  שדרך 
זה  אין  חי,  אותו  האוכלים  טבעוניים 
נחשב כדרך אכילה אלא כדרך רפואה28, 
דרך  נחשב  זה  שאין  לומר  מקום  ויש 

קרוב  אלא  הפסד'  'גרם  רק  אינו  זה  ומצב   .23
יש  הפסד  בגרם  למקילים  ואף  בידים',  ל'הפסד 

לאסור בזה.  
שאפילו  וכתב,  והוסיף  ח,מו.  הארץ  תורת   .24
שבעקבות  רק  לגמרי,  התקלקל  לא  הטעם  אם 
המשקה  של  טעמו  נפגם  המרירה  התערובת 
ונאכל כעת רק ע"י הדחק – גם זה נחשב כהפסד 
כמות  את  ממעט  זו  פעולה  ע"י  שהרי  האסור, 

האנשים שירצו לשתותו. 
ארה"ק  תורה  ביגדיל  נדפס  נאה,  הגר"ח  כ"כ   .25
הפסד  שגרם  שסובר  מפני  וטעמו  כה,  חוברת 
להקל,  סברא  עוד  יש  שבנדו"ד  נראה  אך  מותר. 
ולכן  הילדים.  של  אכילתם  דרך  היא  שכך  כיוון 
השנוי  נידון  רגיל, שהוא  מ'גרם הפסד'  זה  עדיף  
יש שאסרו  אך  מותר.  הפוסקים האם  במחלוקת 
יקלקל  שהוא  שברור  שביעית  מאכל  לקטן  לתת 

את רובו. ראה פירות שביעית טו, כג וש"נ.
26. כ"כ הגר"ש וואזנר ע"ה.

27. רמב"ם שמו"י ה, ג ואחרונים.
שביעית  פירות  כב,ד.  שביעית  ארץ,  משפטי   .28

יז,ח )יב(.
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אכילתו והדבר אסור בשביעית29.

ה. קילוף, ריסוק וסחיטת 
פירות שביעית

מותר לקלף פירות שדרכם לקלפם, אף-
על-פי שאפשר לאוכלם בקליפתם. אבל 
כיוון  מהרגיל,  עבה  קליפה  לקלף  אין 
שמאבד בכך חלק מהפרי ללא צורך ולא 

לפי רגילות השימוש30. 

פירות שרגילים לרסקם, כגון תפוחי עץ, 
מותר לרסקם אפילו אם הם נעשים על-

ידי כך נוזליים. אך פירות שביעית שאין 
הדרך לרסקם – אסור לרסקם.

כגון  לתינוקות,  רק  לרסקו  שדרכו  דבר 
ואין  לתינוקות,  פירות  מחית  או  בננה 
דרך הגדולים לאכול כן – מותר לרסקו 
הדין  והוא  לגדולים.  ולא  לקטנים  רק 
שמותר לרסק לאדם גדול הזקוק לאכול 

דווקא מרוסק31.

מברייתם.  שביעית  פירות  לשנות  אסור 
דהיינו לשנותם מאוכל למשקה אם אין 
הדרך לסחוט פרי זה32. ואם עבר וסחט 
קדושת  בו  ויש  בשתייה  מותר  המיץ   –

שביעית33.

ענבים וזיתים של שביעית מותר לעשות 
שהרי  ושמן,  ענבים  מיץ  יין,  מהם 

עומדים הם לסחיטה.

מיץ תפוזים לימונים ואשכוליות – רבו 
היות  למיץ,  אותם  לסחוט  המתירים 
ובזמנינו עומדים הם לסחיטה34. אך יש 
מתערב  במיץ  כאשר  רק  זאת  שהתירו 
מבשר הפרי, אבל אין לסוחטם למסננת 
מן  לגמרי  הפרי  את  המפרידה  דקה 

המיץ35. 

הפרי  לסחוט  להקפיד  יש  אופן,  ובכל 
היטב, כך שכל בשר הפרי יסחט36. 

שביעית  של  פרי  מיץ  לערב  מותר 
בתבשיל או במאפה, אך יש לשמור על 
בקדושת  ושייריו  המאפה  או  התבשיל 

שביעית כדין הפרי.

ו. אכילה גסה
באכילה  שביעית  פירות  לאכול  אסור 

29. משפטי ארץ שם.
30. ראה פרטי הדינים בפירות שביעית פרק יח.

31. כן הורו הרבה אחרונים.
32. רמב"ם שמו"י ה, ג.

33. אחרונים ע"פ דברי הרמב"ם בהלכות תרומות 
יא,ב.

34. כן היא הכרעת רוב גדולי הפוסקים, וכ"כ הגר"ח 
נאה ביגדיל תורה חוברת כה סעיף טו, והוסיף שם: 
"ומה שנשאר מהבשר ]של הפרי[ יאכלנו או יניחו 

עד שיופסל מאכילה ואח"כ יזרקנו".
35. ראה משפטי ארץ כב,יג. אך הרבה מהמתירים 
ס"ט  ח"ג,  יוסף  ובמשנת  לסנן.  אף  התירו  דלעיל 
ס"ק ז התיר לסנן למי שקשה לו לשתות בלי סינון.
נמאס  והוא  נסחט  לא  מהפרי  שחלק  "כיון   .36
מאכילה, אפשר שיהיה אסור לסחוט הפרי, שע"י 
כך נפסד מאכילה". הגרש"ז אוירבך בספרו מנחת 

שלמה א סי' מו.

 . כלל37  אכילה  נקראת  שאינה  גסה, 
והיינו אכילה שהאדם שבע כל כך, עד 
שובעו,  מרוב  באכילה  קצה  שנפשו 
בנפשו באכילה  כל הנאה  ואינו מרגיש 

זו38.

ז. קליפות פירות שביעית
קליפות תפוחים, אגסים, שסק, אבוקדו 
וכדומה שמחובר בהם גם מבשר הפרי 
הם  הרי   – לאכילה  הראוי  חלק  שהוא 
אינו  ואם  שביעית,  בקדושת  קדושים 
מיוחד  בכלי  להניחם  יש   – אוכלם 
שמיטה'(.  )'פח  השביעית  לשאריות 
מאכילת  שיפסלו  עד  שם  וישמרם 
בהמה וחיה39. ואז יכול להשליכם לפח 

האשפה.

קליפות תפוז ראויות לאכילה לאדם ע"י 
יש  לכן  לבהמות.  ראויות  וגם  מרקחת 

לנהוג בהם קדושת שביעית.

קליפות הבננה יש בהן קדושת שביעית. 
מהפרי,  חלק  בהן  יש  לפעמים  שהרי 
ראויות  הן  הרי  הכי  בלאו  גם  אבל 

למאכל בהמה. 

ולא  לאדם  לא  ראויות  שאינן  קליפות 
קדושת  בהן  אין   – בהמה  למאכל 
שביעית. וכמו קליפות שקדים ואגוזים; 
הקליפה החיצונית החומה והיבשה של 

הבצל וכיו"ב.

ח. גרעיני פירות ועלים
מהפרי  מקצת  בהם  שדבוק  גרעינים 
כל  שביעית  קדושת  בהם  לנהוג  יש 
וכמו  לאכילה.  ראוי  הדבוק  החלק  עוד 
גלעיני תמרים, זיתים, אבוקדו וכדומה. 
ואם הסירו את הפרי הדבוק בהם – אין 
בהם כל קדושה. וכן הדין לגבי גרעינים 
שזיף,  הדר,  פירות  אגס,  תפוח,  של 
לאוכלם  מקובל  שאין  וכדומה  משמש 

בימינו.

אך גרעינים שראויים בעצמם לאכילה, 
יש לנהוג בהם קדושת שביעית40.

אך  יש בהם קדושת שביעית.  גת'  'עלי 
בהם  לנהוג  צריך  אין  שנלעסו  לאחר 
זה אינם  קדושת שביעית, שהרי בשלב 

ראויים אפילו למאכל בהמה41.

ט. פח שמיטה
את שיירי הפירות והמאכלים הקדושים 

וע"פ  ח,מו-מז.  קלירס  למהר"ם  הארץ  תורת   .37
הגמ' ביומא פ,ב ונפסק להלכה ברמב"ם תרומות 

י,ח.
38. ע"פ שוע"ר סי' תרי"ב, ו. וסי' תעו, ה.

39. הגר"ח נאה ביגדיל תורה שם.
שם,  נאה  הגר"ח  מ"ש  ע"פ  הגרעינים  דיני   .40

ובעוד אחרונים.
41. הלכה זו שמענו ממורינו הגה"ח הרמ"א אהרון 
לפני  מספר  ימים  השתא,  בכסלו  בז'  ז"ל,  ע"ה 
השמיענו  הקשים,  ויסוריו  מכאוביו  תוך  פטירתו. 
דברי תורה, שהייתה משוש ליבו ובה הגה כל ימיו. 
סא  סי'  יו"ד  מאיר,  משא  בספרו  וראה  תנצב"ה. 

אות ג.

לאשפה,  לזרוק  אין  שביעית  בקדושת 
מיוחד  כלי  בתוך  להניחם  יש  אלא 
יהיו  ולא  שירקיבו  עד  בו  שיישמרו 
ראויים לאכילת בהמה42. כלי זה מכונה 

בפי הציבור בשם 'פח שמיטה'.

יש להיזהר שלא להניח בפח השמיטה 
שביעית,  פירות  של  טריות  שאריות 
כאשר כבר מונחים בו שאריות שהחלו 
הפסד  גורם  הוא  שבכך  כיוון  להרקיב, 

בידיו לשאריות הטריות. 

שכבר  השאריות  במצב  מסופק  אם 
השאריות  יתן  השמיטה,  בפח  מונחות 
החדשות בשקית נפרדת, או יפרוס נייר 
ומעליהם  הקיימות,  השאריות  גבי  על 

יניח את השאריות החדשות43.

את  מניחים  אם  הדין  שמעיקר  אף 
שאריות המזון שיש בו קדושת שביעית 
בשקית קשורה ואטומה – ניתן להשליכה 
ישר לפח האשפה )כיוון שהאוכל אינו 
ואינו  זו  בזריקה  האשפה  עם  מתערב 
נפסד בכך אלא ירקיב מאליו בשקית(44, 
מכל מקום, מכמה טעמים לכתחילה יש 
להניח השאריות בפח שמיטה ולהמתין 
עם זריקתן לאשפה עד שירקיבו לגמרי 

בפח זה45. 

אך בשעת הדחק, כגון הנמצאים במקום 
בו אין פח שמיטה, אפשר לעשות זאת. 
השאריות  את  להניח  יש  זה,  ובמצב 

42. ולא די במה שנפסלו ממאכל אדם. הגר"ח נאה 
ועו"פ. אמנם אם יודע בוודאות שבהיותם במיכל 
יפסלו מאכילת בע"ח עוד לפני  האשפה העירוני 
תיכף  זה  למתקן  להשליכם  ניתן  ירוקן,  שהמיכל 

לאחר שנפסלו ממאכל אדם. 
מזון  שאריות  השמיטה  בפח  מניחים  אם   .43
נוזליות, יש להניחן בשקית דווקא ולקשור השקית.
כיום  אך  לכתחילה,  אף  כך  שנהגו  היו  בעבר   .44
מכמה סיבות שנמנו בהערה הבאה אין ראוי לנהוג 

כן לכתחילה.
הזבל,  לפח  השאריות  השלכת  עצם  בימינו   .45
אפילו כאשר הן עטופות בשקית, יוצרת מצב שאף 
אדם לא יוציאם מהאשפה לאכלם. ונמצא, שמיד 
בידיים.  הפירות  מפסיד  הוא  ההשלכה  במעשה 

ראה פירות שביעית יט, א.וש"נ.

שהדחיסה  ודאות  שאין  אומרים  יש  בנוסף, 
לריסוק  תגרום  לא  האשפה  איסוף  במשאית 
השאריות ואיבודם, ואם הפועלים הם יהודים הרי 
התירו  אם  ואפילו  איבוד,  במעשה  מכשילם  הוא 
ולא גרם.  זה בידיים  גרם איבוד הרי לגבי העובד 
ועוד, שההשלכה לאשפה היא ביטוי ניכר ל'מעשה 
בעלות' על הפירות, שהרי מי שאינו בעלים אין לו 
הרי  הדין  ומן  לאשפה,  ירק  או  פרי  לזרוק  רשות 
התירו  ולא  בעה"ב  לגבי  גם  הפקר  הם  הפירות 
את  אבל  לאכול,  שרוצה  מה  את  לאכול  אלא  לו 
השאר אין לו לאבד – ראה מ"ש הגר"ש רייכנברג 

במוריה שצד-שצו עמ' קמב. 

במספר  האחרונות  שבשנים  לדעת,  יש  ועוד 
האשפה  עוברת  ההטמנה  לפני  בארץ,  ערים 
בשלב  ומכניים.  אופטיים  באמצעים  מיון  שלב 
מן  הניילון  שקיות  את  ומפרקים  מפרידים  זה 
הפסולת המתכלה, כדי להפוך אותה לקומפוסט 
שיפוזר בטבע ולעוד מטרות. כך שלמעשה, כבר 
אחר יום-יומיים מההשלכה למיכל האשפה שעל-
מתכולתם,  מופרדות  הניילון  שקיות  הבית,  יד 
ואבדון  להפסד  ילכו  השביעית  פירות  ושאריות 

לפני שירקיבו. 
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בשתי שקיות ולקושרן ללא בלון אויר. 
כך בטוח יותר שהשקית שבה המאכלים 
הקדושים בקדושת שביעית לא תיפתח 
האשפה  במשאית  הדחיסה  בתהליך 

ותכולתה לא תתערב באשפה46.

טוב  אוכל  השמיטה  לפח  להשליך  אין 
איסור  בכך  יש  שהרי  לאכילה.  העומד 
שאריות  ורק  שביעית.  פירות  הפסד 
להשליכן  ניתן  לאוכלם  רוצים  שאין 

לפח זה.

ח"ו  להיכשל  שלא  להיזהר  יש  בשבת 
עם  ההתעסקות  בעת  בורר  באיסור 
שאריות קדושת שביעית. דבר זה עלול 
קדושת  שאריות  מונחים  כאשר  להיות 
שביעית טריות בסמוך לפסולת שעלולה 
כדי  להפרידם  ורוצה  ריקבונם,  למהר 

למנוע זאת47.

י. שטיפת כלים 

46. ברוב הערים, גם מתקני אשפה טמוני-קרקע 
אין  לכתחילה  כן  ועל  קרובות,  לעיתים  מפונים 
אלו.  לפחים  גם  הטריות  השאריות  את  להשליך 
שבפח  השביעית  פירות  שאריות  כאשר  אמנם 
ויודע  אדם  ממאכל  כבר  נפסלו  הביתי  השמיטה 
הן  האשפה(,  מיכל  ריקון   )לפני  ממש  שבקרוב 
כבר  להשליכן  ניתן   – בהמה  מאכילת  גם  יפסלו 

בשלב זה למיכל אשפה זה.
47. ראה שבת כהלכה פר' יב סעי' מא. ועי"ש עוד.

מותר להדיח כלים שדבוק בהם מיעוט 
קדושת  עליו  שיש  אוכל  של  ממש 
שיריים  שאותם  פי  על  אף  שביעית, 
ילכו לאיבוד. כמו כן מותר לשטוף את 
ירק  או  פרי  פירורי  משאריות  פומפייה 

שנשארו בה לאחר הריסוק48. 

שהרי זו דרך ההנהגה והשימוש הרגיל 
האנשים  וגם  אלו,  שאריות  במעט 
החסים על ממונם אין דרכם להקפיד על 

שמירתן. 

לכדי  יחד  אלו  שיריים  נאספו  אם  אבל 
בצלחת  נשאר  אם  וכן  ניכרת,  כמות 
או  לאוכלה  אדם  בני  שדרך  כמות 
ויש  לאבדם  אסור   – לכלי  להחזירם 

להשליכם לפח השמיטה49.

יא. האכלת בעלי חיים 
מפירות שביעית

אסור להאכיל בעלי חיים פירות וירקות 
לאכילת  הראויים  שביעית  קדושת  של 
זהו  מהראשונים  כמה  ולדעת  אדם50, 

48. בדברים שדרכם בריסוק.
אור  כט.  הלכה  ציון  פ"ה  אמונה  דרך  ראה   .49
לציון, שביעית עמ' מב. וכן מקובל בשם הגרמ"ש 

אשכנזי ע"ה.
50.  רמב"ם שמיטה ויובל ה,ה.

איסור דאורייתא51. והיינו גם בעלי חיים 
)ואם  האדם  על  שמזונותיהם  ביתיים 
ושינוי  אדם,  מאכלי  רק  לאכול  הורגלו 
ניתן  ועינוי,  צער  להם  יגרום  המזון 

להאכילם המאכל שרגילים בו52(.

אך שאריות או פירות שביעית שנפסלו 
מאכילת אדם, יכול לתנם לאכילת בעלי 

חיים53.

להקפיד  צריכים  החיות  בגן  המבקרים 
לא לתת לבעלי חיים בננות או כל פרי 

אחר שיש בו קדושת שביעית.

עץ  תחת  אל  מאליה  הבהמה  הלכה 
פירות ואכלה פירות שביעית שהם עדיין 
הפקר ולא זכה בהם אדם – אין מחייבים 
שנאמר  משם,  לגרשה  השדה  בעל  את 
אך  לאכול"54.   .  . תהיה   .  . "ולבהמתך 
השביעית  בפירות  אדם  זכה  כבר  אם 
למנוע  הבעלים  חייב   – הפקר  ואינם 

בית  קנח.  סי'  יראים  מז.  עשה  סמ"ג  ראה   .51
רידב"ז בסופו. ולמדו זאת מהפסוק "ואכלו אביוני 
עמך, ויתרם תאכל חית השדה" – רק "יתרם" ומה 
שאין ראוי לאדם. וי"א שהוא בכלל איסור הפסד 
]וי"א  אדם  מאכילת  שמפסידם  שביעית,  פירות 
בקובץ  כ"פ  מה"ת.  ולא  מדרבנן  הוא  שהאיסור 

תשובות ג סי' רלו, ובעוד אחרונים[.
52. קובץ מבית לוי ח"ה עמ' סה. חלק טז עמ' לה. 

53. הגר"ח נאה שם.
54. תוספתא שביעית ה,יג. ורמב"ם שם.
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הבהמה מלאכול פירות אלו55.

יב. פירות שביעית שלא 
הבשילו

לפני  שביעית  פירות  לאכול  אסור 
שיבשילו56. וכמה טעמים נאמרו באיסור 
זה: א( מפני הפסד פירות שביעית57. ב( 
דרשו זאת מהפסוק "תהיה . . תבואתה" 
שהיא  תבואה,  אלא  נאכלת  שאינה 

מלאה וראויה לאכילה58 .

כאשר  מהעץ  פירות  לקטוף  מותר  אך 
לגמרי  ראויים  ואינם  ירוקים  עדיין  הם 
בהיותם  שיבשילו  ידוע  כאשר  לאכילה 
תלושים. וכמו בננות, אבוקדו וכדומה. 

שהרי אין בזה הפסד פירות שביעית59.

יג. שאריות קדושת שביעית 
לייצור דשן

אין להשליך שאריות טריות של פירות 
שביעית לתוך מתקן ליצירת 'קומפוסט' 
גורם  שהדבר  כיוון  אורגני(,  )דשן  
לקלקול מיידי של השאריות. כמו כן אם 
שגורמים  חומרים  זו  לפסולת  מוסיפים 
על  להוסיפם  שאסור  ברור  לריקבון, 
שבקדושת  מפירות  טריות  שאריות 

שביעית. 

)לא ניתן להניח במיכל זה את השאריות 
להכניס  שאין  כיוון  אטומה,  בשקית 

למתקן זה חומרים שאינם מתכלים(. 

אך את שאריות המזון שב'פח השמיטה' 
שנפסלו מקדושתם, ניתן להכניס למיכל 
זה ואף להוסיף עליהם חומרים נוספים 

כפי הצורך.

יש  הדשן,  הכנת  תהליך  סיום  לאחר 
אדמה  גבי  על  להניחו  שלא  להיזהר 
או  לשקים  להעבירו  יש  אלא  בחצר, 
במחסן  רצפה  על  ולהניחם  מיכלים 

וכיו"ב60. 

בדשן עצמו מותר להשתמש רק לאחר 
)שאינם  חריגים  במצבים  או  השמיטה, 
קיימים כמעט בגינה ביתית( גם במהלך 

שנת השמיטה עצמה61.

יד. פירות ערלה ונטע רבעי
שביעית  קדושת  אין  ערלה  בפירות 

55. ראה בית רידב"ז )על פאה"ש( ה, ח.
56. משנה שביעית  ד,ז. רמב"ם שמו"י ה,טו.

57. רש"י יומא פו,ב ד"ה פגי, ר"ש משאנץ על תו"כ 
זו  ואין   – 'לאכלה'  "שנאמר  ז,יט:  ובחרדים  ועוד. 

אכילה".
58. תו"כ בהר א,י.

59. אחרונים.
גבי  על  דשן  ערימת  בעשיית  איסור  ישנו   .60
א.  ג,  שביעית  ראה  עין.  מראית  משום  האדמה 
וברמב"ם שמו"י ב, א. אך אם מונח במקום שונה 
וניכר שאינו לזיבול עכשווי, הדבר מותר, כמבואר 

ברמב"ם שם ה"ג.
61. ראה מאמרינו בגיליון 'מבית ההוראה' מס' 11 

עמ' 12.

שהרי הם אסורים באכילה ובהנאה. אך 
בפירות נטע רבעי יש קדושת שביעית62.

יש לציין על גבי שלט בולט בגינה, מהם 
אנשים  יכשלו  שלא  כדי  ערלה  פירות 
באכילת  הפקר  פירות  לקטוף  הבאים 
ערלה רח"ל. כמו כן אם יש בגינה פירות 
בולט  במקום  זאת  לציין  יש  רבעי  נטע 

כדי שלא יאכלום אנשים בלי פדיון63.

פירות ערלה שיש חשש שהצבת השלט 
בלבד לא תמנע ממכשול אכילת ערלה – 
מותר לקוטפם ולאבדם למנוע מכשול, 
אפילו לפני שהגיעו ל'עונת המעשרות', 
כיוון שאין בהם קדושת שביעית. ומכל 
בעודם  ולקוטפם  להקדים  עדיף  מקום  
לא  כדי  הניתן,  ככל  קטנים  או  פרחים 

להזדקק לקטוף הפירות64.

כדי  נעשית  ערלה  פירות  הסרת  אם 
למנוע ניצול כוח העץ – הדבר אסור65.

טו. איסור סחורה בפירות 
שביעית

העומדים  בפירות  בין  קיים  זה  איסור 
למאכל אדם ובין במאכל בהמה, והדבר 
הארץ  שבת  "והיתה  מהפסוק:  נלמד 
"לאכלה  חז"ל:  ודרשו  לאכלה"  לכם 
זה לדעת רוב  ואיסור  ולא לסחורה".   –

הראשונים הוא מדאורייתא. 

ואמרו חז"ל, סוחרי פירות שביעית אינם 
רואים סימן ברכה לעולם66. וכל הסוחר 
בפירות שביעית ואין לו אומנות אחרת 
את  תיארו  אף  חז"ל  לעדות67.  פסול 
שביעית,  בפירות  לסוחר  המר  העונש 

שמתגלגל לעניות נוראה: 

תחילה מוכר מטלטליו, אח"כ שדותיו, 
לשפחה  בתו  מוכר  אח"כ  ביתו,  אח"כ 
כדי שיהיה לו כסף לחיות, ואח"כ לווה 
בריבית ולבסוף מוכר עצמו לעבד, ולא 
נכרי68.  תושב  לגר  אלא  אחר  ליהודי 
אדם  רואים  שכאשר  מבואר,  ובמשנה 
העוסק בפעולה אסורה זו אסור לברכו69.

פירות  לקנות  להקפיד  חובה  כן,  ועל 
וירקות מאנשים יר"ש או בחנויות שיש 
על  פיקוח  עם  מהודרת  כשרות  להם 
השמיטה. והקפדה זו קיימת גם בפירות 
בחנויות  שישווקו  שמיטה  גידולי 

ובשווקים בשנת תשפ"ג.

למכור  שהתירו  אופנים  כמה  )יש 

62. מעדני ארץ שביעית ג, ח. שמיטה כהלכתה ג, 
יג. מאמר מרדכי יב, ט. 

63. משפטי ארץ שביעית יח, ו. 
שביעית  בפירות  הו"ד  משה.  ישועת  שו"ת   .64

טו,מב. מאמר מרדכי שם הערה 12.
מן  אסורה  זו  שפעולה  אומרים  שיש  כיון   .65
התורה. בצירה לעבודת האילן. ראה מאמר מרדכי 

ו, ט.
66. תוספתא ביכורים ב, י

67. שו"ע חו"מ לד, טז.
68. דברי רבי יוסי ברבי חנינא בקידושין כ, א.

69. שביעית פ"ד משנה ג

המכירה  כדרך  שלא  השביעית  פירות 
המקובלת, אך כיוון שבחנויות המהדרין 
אין איסור זה מצוי, לא הארכנו בפרטי 

דין זה(. 

טז. פירות שביעית לנכרי
דבר  פירות שביעית.  גוי  אסור להאכיל 
הארץ  שבת  "והיתה  מהפסוק  נלמד  זה 
לכם לאכלה" ודרשו חז"ל: "לכם – ולא 
לנכרי  להאכיל  מותר  אבל  לאחרים"70. 
לעובד-זר  וכן  שולחנו,  על  המתארח 
וההסכם  היהודי  בבית  שכיר  שהוא 
לו  לדאוג  צריך  שהיהודי  הוא  ביניהם 
הוא  שהרי  לשכרו,  בנוסף  למזונותיו 
כאנשי ביתו. אבל אסור לתת לו פירות 

אלו בתור חלק משכרו71.

פירות  לגוי  למכור  אסור  כן  כמו 
המוכרות  חנויות  כן,  ועל  שביעית72. 
יש  דין,  בית  אוצר  של  שביעית  פירות 

להם להיזהר בדבר זה ככל הניתן73.

יז. איסור הוצאת פירות 
שביעית לחו"ל

לחו"ל74,  פירות שביעית  להוציא  אסור 
לאכול"75.   .  . תהיה  "בארצך  שנאמר: 
יצאו  שאם  מהראשונים,  אחד  ולדעת 
אסורים  הם  הרי   – לחו"ל  הפירות 
באכילה שם76. אך יש פוסקים שהתירו 

באכילה את מה שיצאו כבר77.

הוצאת  באיסור  נאמרו  טעמים  וכמה 
פירות  א(  לחו"ל:  שביעית  פירות 
שביעית צריכים להתבער בארץ ישראל 
ולא בחו"ל78. ב( שמא לא ישמרו בהם 

בחו"ל על קדושת שביעית79.

70. תוספתא ה,יד. ו,יב. רמב"ם שמיטה ויובל ה,יג. 
ויש הסוברים שזהו איסור דאורייתא ראה שמיטה 
כהלכתה ג, יז ע"פ הר"ש משאנץ. וכ"כ בספר הל' 
שביעית להגר"ב זילבר זצ"ל ס"ה ס"ק ק"י בכסא 

דוד.
71. תוספתא ורמב"ם שם, ובפאה"ש כד,נח.

בפירוש  נזכר  שלא  ואף  שם.  פ"ו  תוספתא   .72
ככל  רוב  מ"מ  לגוי,  מכירה  איסור  שם  ברמב"ם 
להלכה  התוספתא  דברי  את  נקטו  האחרונים 
למעשה. ובפרט שיש לחוש בגוי הרבה יותר שלא 
מותר  יהיה  והיאך  שביעית  קדושת  בפירות  ינהג 

למכור לו?
הערה  יד,  פיר"ש  בספר  הו"ד  ע"ה  הגריש"א   .73
תדריך  )שמיטה  ע"ה  אליהו  הגר"מ  בשם  וכ"כ  ז. 
משום  לגוי  למכור  שהקילו  ויש  ח(.  יז,  לימודי 
וגם לשיטתם ההיתר הוא רק כאשר קיים  איבה. 
חשש זה, אך אם יכול להתחמק בדרך אחרת אין 

להתיר. 
74. משנה ו,ה. רמב"ם ה,יג.

75. ויקרא כה,ז. וי"א שאיסור זה מדרבנן והדרשה 
הנ"ל אסמכתא היא.

76. הראב"ד בפירושו לתו"כ בהר א,ט.
קונטרס  ב,  דבר  משיב  ה,יח.  רידב"ז  בית   .77

השמיטה בסוס"י נו.
78. הר"ש על המשנה.

79. ראב"ד והר"ש משאנץ על תו"כ א,יט. 
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תקנו  הגדולה  כנסת  אנשי 
להתפלל בכל יום שלוש תפילות. 
 – ומנחה  שחרית   – מהן  שתיים 
כנגד  כחובה,  מלכתחילה  נקבעו 
בין  של  ותמיד  שחר  של  תמיד 
ערבית  תפילת  ואילו  הערביים; 

נקבעה כתפילת רשות. 
ישראל  כל  קבלו  כבר  אמנם, 
עליהם את תפילת ערבית לחובה, 
לשתי  שווה  דינה  הדינים  ולרוב 

התפילות שחרית ומנחה. 
הלכות  כמה  על  נעמוד  להלן 
בפרט  התפילות,  בדיני  יסודיות 
בציבור  לתפילה  הקשורות  אלו 

וזמניה.

מנין לדבר שבקדושה
אמירת  כגון:  שבקדושה,  דבר  כל  א. 
צריך   – 'קדושה'  "ברכו",  'קדיש', 
חורין  בני  עשרה  במעמד  שייאמר 

גדולים לאחר גיל מצוות1.

ב. אם חלק מהעשרה נמצאים באמצע 
תפילתם במקום שאינם יכולים לענות 
ל'קדיש' ו"ברכו" – כל שנשארו ששה 
ועוד  החזן  )והיינו  לענות  שיכולים 
המיעוט  עניית  אין  עונים(,  חמשה 
מעכבת2. אבל אם היה אחד מהעשרה 

ישן יש להעירו3.

שיהיו  צריך  הש"ץ  בחזרת  אמנם  ג. 
תשעה עונים בפועל.

תפילה בציבור
הציבור  "תפלת  הרמב"ם4:  כתב  ד. 
נשמעת תמיד, ואפילו היו בהם חוטאים 
רבים  של  תפילתן  מואס  הקב"ה  אין 
שיכול  זמן  כל  ביחיד  יתפלל  ולא   .  .

1. סי' נה ס"א
2. סי' נה ס"ז.

מצטרף  ישן  אם  למחלוקת  להיכנס  לא  כדי   .3
לעשרה. עיין שם ס"ח.

4. פ"ח מהלכות תפילה ה"א.

להתפלל עם הציבור". ובשולחן ערוך 
הציבור  "תפלת  כתב5:  הזקן  אדמו"ר 
אע"פ שהוא מצוה מדברי סופרים, היא 
הואיל  תורה  של  עשה  ממצות  גדולה 

ומקדשין בה ה' ברבים".

לו  אסור  הכנסת  לבית  שבא  מי  ה. 
לפני  ביחידות  ולהתפלל  להקדים 
הציבור, אלא אם הוא חולה או אנוס6.

מהי תפילה בציבור?
בציבור  התפילה  של  עניינה  עיקר  ו. 
שמונה-עשרה.  לתפילת  בנוגע  נאמר 
 – משמעה  בציבור  תפילה  ולכתחילה 
עשרה אנשים המתפללים יחד שמונה-

עשרה. 

יכולים  בכך7,  צורך  יש  אם  אמנם  ז. 
עוד  לצרף  יחד,  המתפללים  ששה 
ארבעה שאינם מתפללים והדבר נחשב 
כתפילה במנין, על-פי המבואר בשו"ע 

אדמו"ר הזקן8.  

5. סי' צ סי"ז.
6. שם סי"א.

7. מדברי הרבי באגרות קודש ח"ג עמ' תנט קצת 
משמע, שיש לסמוך על הדין דלהלן )של ששה 

מתפללים( רק כאשר יש צורך בכך, עיי"ש.
8. סי' סט ס"ה: "אם יש ששה שהם רוב מנין . . 
הם כמו צבור גמור". והוא מדברי המגן אברהם 
בקצות  גם  דבריו  והעתיק  סק"ד.  ס"ט  סימן 

השולחן סי' כב ס"א. 

כיון  "נלפע"ד  שכתב:  יעקב  בחלקת  ועיין 
ברמב"ם  מראשונים  בראשון  להדיא  שמבואר 
פ"ח ה"ד הלכות תפלה ובאחרון האחרונים במ"ב 
וכן  בציבור,  תפלה  נקרא  דזה  ח'  ס"ק  ס"ט  סי' 
ולא  בעניי  וחפשתי  דנא,  מקדמת  נוהגין  העולם 
מצאתי מי שיאמר היפך מזה. לא ניחא למרייהו 
על  חובה  ללמוד  קי"א(  )סנהדרין  הכי  דאמרת 

ישראל שלא קיימו מצוה דתפלה בציבור". 

שדברי  כתב,  כח  סי'  ח"א  או"ח  משה  ובאגרות 
הרמב"ם שם אודות ששה מתפללים קאי לעניין 
תפילה  מעלת  לעניין  אבל  בלבד,  הש"ץ  חזרת 
בציבור בעינן עשרה מתפללים. וכן הוא בחידושי 
רבי חיים הלוי מבריסק סי' רטו. חיי אדם כלל יט 
א, ועוד. אמנם בדברי הרבי מבואר )ראה שערי 
עיקר  לעניין  שגם  שפ(,  עמ'  ח"ג  ומנהג  הלכה 
נחשב  יחד  המתפללים  ששה  בציבור  תפילה 

כתפילה בציבור.

תפילה  תיחשב  שהתפילה  כדי  ח. 
ששת(  )או  עשרת  שכל  צריך  בציבור, 
המתפללים יתחילו שמונה-עשרה יחד. 

את  יתחילו  שהם  ראוי  לכתחילה  ט. 
לא  אם  גם  אבל  יחד9.  ממש  התפילה 
הששה  כל  אם  יחד,  ממש  התחילו 
של  הראשונה  מהברכה  חלק  אמרו 
נחשב  הדבר   – יחד  שמונה-עשרה 

כהתחילו יחד10. 

ג'  את  אמרו  אם  שגם  שכתבו,  ויש  י. 
הדבר  נחשב  יחד  ראשונות  הברכות 
שגם  שכתבו,  ויש  בציבור11;  לתפילה 
כאשר אחד המתפללים התחיל כאשר 
 – שמונה-עשרה  בתוך  עדיין  האחרים 
הרי זה נחשב לציבור שהתפללו יחד12.

יחד  שהתפללו  ששה  היו  לא  אם  יא. 
לחזור  לש"ץ  אין   – שמונה-עשרה 
היה  כאשר  רק  שנתקנה  הש"ץ,  חזרת 

ציבור שהתפלל יחד.

לפני  לוודא  הש"ץ  על  כן,  ועל  יב. 
שיש  לחש,  של  שמונה-עשרה  תחילת 
מתפללים  ששה  הפחות  לכל  עמו 
שמונה- תפילת  את  יחד  המתחילים 

עשרה. 

אין   – יחד  ששה  התפללו  לא  אם  יג. 
להם לומר חזרת הש"ץ, ואת הקדישים 
"ובא  ולאחר  עשרה  שמונה  שלאחר 

לציון".

מה יעשה יחיד כאשר 
הציבור כבר התחיל 

שמו"ע?
מנחה(  )או  שחרית  המתפלל  אדם  יד. 
והגיע לשמונה עשרה לאחר שהציבור 

9. ולהעיר מדברי אדמו"ר הזקן בקונטרס אחרון 
בסופו: "להתחיל כולם יחד כאחד מילה במילה". 
אך שם לכאורה מדובר אודות תחילת התפילה 

בכללותה – לאו דווקא בקשר לשמונה עשרה.
10. שו"ת בצל החכמה ח"ד סי' ג. 

וכתב,  הוסיף  שם  החכמה  בצל  בשו"ת   .11
נחשב  קדוש  אתה  ברכת  סיום  שעד  שאפשר 

עדיין להתחילו כולם ביחד.
12. כך משמע מדברי הפרי תבואה סי' סח.

 דיני תפילה 
במנין וזמניה

מאת הרב חיים פרוס שליט"א
מורה צדק בבית ההוראה
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וחושש  שמונה-עשרה,  התחיל  כבר 
יפסיד  כעת  שמונה-עשרה  יתחיל  שאם 
את אמירת ה'קדושה' – הטוב ביותר הוא 
להמתין עד שהחזן יתחיל חזרת הש"ץ, 
ואז יתפלל יחד עמו מילה במילה את כל 

תפילת שמונה-עשרה. 

ויאמר עמו גם את נוסח ה'קדושה' כולו. 
ויסיים "שמע קולנו" יחד עם הש"ץ, וכן 
יאמר "מודים" יחד עמו כדי שישחה עם 

הציבור13. 

טו. אם משער שיכול להספיק להתחיל 
לומר  ולהספיק  עשרה  שמונה-  ולסיים 
עם  יתפלל  לא   – הציבור  עם  'קדושה' 
עם  בלחש  להתפלל  ימהר  אלא  הש"ץ, 

המתפללים שהתחילו קודם.

טז. באופן זה נחשבת תפילתו לתפילה 
בציבור14. 

יז. אם הגיע קרוב לשמונה-עשרה כאשר 
יעצור  ל'קדושה',  קרוב  כבר  הש"ץ 
'קדושה'  ויאמר  וימתין  חדשה  בשירה 
)רק "קדוש", "ברוך", "ימלוך" ו"אמן" 
כך  אחר  ומיד  הקדוש"(,  "הא-ל  של 
יתחיל תפילתו וינסה להספיק לומר עם 

החזן מילה במילה15.

אין   – ישראל"  "גאל  כבר אמר  יח. אם 
יתחיל  אלא  הש"ץ,  לחזרת  להמתין  לו 
מיד שמונה-עשרה כדי להסמיך גאולה 
ל'קדושה',  יגיע  החזן  וכאשר  לתפילה. 
עם  יאמר  ב'קדושה'  אוחז  הוא  גם  אם 
וישמע  ישתוק  לאו  ואם  יחד;  החזן 

מהחזן ושומע כעונה. 

ל"מודים",  יגיע  הש"ץ  כאשר  יט. 
מאחת  ברכה  באמצע  נמצא  הוא  אם 
כל  עם  ישחה  שמונה-עשר  מברכות 
הציבור, ואחר כך ימשיך היכן שמחזיק. 
אך אם נמצא בתחילת ברכה או בסיומה 

– לא ישחה16.

יודע  או  'קדושה'  שמע  כבר  אם  כ. 
שישמע אחר כך במקום אחר – אין צריך 
להמתין, אלא יכול להתחיל מיד תפילת 
עומדין  הציבור  בעוד  שמונה-עשרה 
הש"ץ  יגיע  כאשר  אך  ומתפללין17. 
ולשמוע  לשתוק  לו  יש   – ל'קדושה' 

הקדושה מפי הש"ץ ולכוון לה18.

זמני תפילת שחרית
תפילת  את  להתחיל  יש  לכתחילה  כא. 

ציינו  שם  מב  ובהערה  ס"ג.  קט  סי'  עיין   .13
למסגרת השולחן סי' כ סק"ד, ושם כתב שהכתוב 
כך  ואחר  'קדושה'  ולומר  להמתין  שעדיף  כאן 
היחיד  שאין  קכה  בסי'  הדעה  לפי  זהו  להתפלל, 
ו"ימלוך",  "ברוך"  "קדוש",  רק  "נקדישך"  אומר 
ולא  "נקדישך"  אבל למנהג שכל הקהל גם אומר 
רק החזן – עדיף שיתחיל עם החזן ויאמר את כל 

השמונה-עשרה וכן במנחה.

14. ראה שו"ת חתם סופר קובץ תשובות סי' ד.

15. סי' קט ס"א. ובקצות השולחן סי' כב סעיף טו.

16. סי' קיג ס"א וסי' קט ס"ב.

17. שו"ע אדמו"ר הזקן שם ס"א.

18. סי' קד, ה.

התפילה,  עיקר  שהיא  שמונה-עשרה, 
עם הנץ החמה ולא קודם לכן, שנאמר: 

"יראוך עם שמש"19.

להתפלל  להתחיל  ניתן  בדיעבד  כב. 
שמונה-עשרה כבר מזמן עלות השחר.

שליש  סוף  עד  נמשך  תפילה  זמן  כג. 
זמניות  שעות  ארבע  והיינו  היום. 
הזמן מהנץ החמה  לפי משך  הנקבעות 

עד שקיעת החמה20. 

כד. אם התחיל שמונה-עשרה לפני סוף 
זמן תפילה, אף שתפילתו נמשכה מעבר 

לזמן – הדבר מותר אף לכתחילה21.

כה. המתפלל שמונה-עשרה של שחרית 
לאחר שליש היום – עד חצות היום, יצא 
ידי חובת תפילה, אבל לא יצא ידי חובת 
להתפלל  צריך  ואינו  בזמנה.  תפילה 
פעמיים תפילת מנחה לתשלומין, שהרי 
שהתפילה  ותפעל  תתקן  לא  זו  תפילה 

תהיה בזמנה.

)אף  המנחה  תפילת  זמן  הגיע  אם  כו. 
אם עדיין אינו יכול להתפלל מנחה עד 
חצי שעה לאחר חצות מחמת שרוב בני 
אדם אינם בקיאים לכוון השעות( – אין 
לו תשלומין לתפילת שחרית, אלא אם 
מנחה  מתפלל  שאזי  נאנס  או  טעה  כן 

פעמיים22.

דברים האסורים קודם 
תפילת שחרית

חבירו  לפתח  להקדים  לאדם  אסור  כז. 
ליתן לו שלום קודם שיתפלל. אבל אם 
צריך לקחת מבית חבירו דבר מסויים או 
להביא לשם חפץ, מותר לברכו בברכת 

צפרא דמריה טב23.

במיוחד  הלך  ולא  בדרך  אם מצאו  כח. 

19. שו"ע אדמו"ר הזקן סי' פט ס"א.

ודלא  ק"ש.  זמן  ד"ה  בסידור  שפסק  כמו   .20
כבשו"ע סי' פט שחישוב שליש היום הוא מעלות 

השחר עד צאת הכוכבים.

מקורות  סק"ד.  כ  סי'  השולחן  קצות  עיין   .21
שהביא בפסקי תשובות סי' פט הערה 125.

22. שו"ע אדמו"ר הזקן סי' פט ס"ב.

23. שם ס"ג.

לביתו, יכול ליתן לו שלום מן הדין, אבל 
התפילה  קודם  שלום  ליתן  שלא  נהגו 
אפילו אם הוא רגיל בכך בכל יום, אלא 

יאמר צפרא דמריה טב24.

כט. אסור לאדם להתעסק בצרכיו קודם 
תפילת שחרית. ויש נוהגין להקל לאחר 

שאמרו ברכות השחר, ואינו נכון25.

לשיעור  לבריכה,  לים,  ללכת  אין  ל. 
התעמלות, לקניות וכל כיוצא בזה לפני 
התפילה. אלא אם כן עושה זאת לצורך 
רפואי ויש לו סיבה מוצדקת לעשות זאת 

דווקא מוקדם בבוקר לפני התפילה.

עד  בבוקר  לדרך  לצאת  אסור  לא. 
שיפסיד  במקרה  אך  שחרית.  שיתפלל 

טיסה וכיו"ב הדבר מותר26.

ולשתות  לאכול  חכמים  אסרו  לב. 
משעלה עמוד השחר עד שיתפלל. אבל 
שיוכל  כדי  ולשתות  לאכול  רוצה  אם 

לכוון בתפילה – הרשות בידו27.

לג. אם מוסר שיעור לרבים ומחמת זה 
יפסיד תפילה במנין – צ"ע האם יש לו 

להפסיק הלימוד כדי להתפלל במנין28.

זמן תפילת מנחה
שעה  מחצי  זמנה  גדולה  מנחה  לד. 
תפילת  זמן  עיקר  אולם  חצות29.  לאחר 
ומחצה  תשיעית  משעה  הוא  מנחה 

24. שם.

25. שם ס"ד.

26. שם.

27. שם ס"ה.

28. ע"פ המבואר בהלכות תלמוד תורה פ"ד ה"ד: 
רבים  של  אפילו  תורה  תלמוד  אין  עניין  "בכל 
ידי  על  לעשותה  אפשר  שאי  מצוה  שום  דוחה 
אחרים ואפי' היא מצוה קלה של דבריהם, מאחר 
גדול  והתלמוד  טובים,  מעשים  חכמה  שתכלית 
שמביא לידי מעשה, וכן עיקר". ודלא כמו שכתב 

בהלכות תפילה סימן ק"ו ס"ד. א

אך ראה מ"ש הגרמ"ש אשכנזי בהלכות ת"ת פ"ד 
אדה"ז  שכתב  מה  בצ"ע  שהניח    31 סעיף  ס"ד 
בכו"כ  ובשו"ע שלו  זו,  כדעה  עיקר  בהלכות ת"ת 
מקומות הכריע כדעה השניה. ועל פי זה אינו צריך 

להפסיק מלימודו.

29. סי' רלג ס"א.
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של  תמיד  שכן  קטנה,  מנחה  זמן  והוא 
בין הערביים היה קרב כל השנה בשעה 

תשע ומחצה30.

לה. גם קרבנות ו"אשרי" אין לומר לפני 
חצי שעה לאחר חצות31.

גדולה  מנחה  המתפללים  כן  כמו  לו. 
לפני  בתורה  לקרוא  להם  אין   – בשבת 

חצי שעה לאחר חצות.

לכתחילה  מנחה  תפילת  זמן  סוף  לז. 

שבת  בערב  להיות  שחל  פסח  מערב  חוץ   .30
שהקריבו קרבן תמיד בשעה שש ומחצה.

בין  של  תמיד  קרבן  הקריבו  לא  דלעולם   .31
הערביים לפני שש ומחצה – שו"ת צי"א ח"י סי' כ.

לדעת הרבה פוסקים הוא עד השקיעה32. 

וז"ל:  הזקן  אדמו"ר  כתב33  ובסידור 
מדברי  שהיא  מנחה  תפילת  "לענין 
בין  המקילין  ביד  למחות  אין  סופרים 
ובפרט בשעת הדחק  ובין בשבת  בחול 
להתפלל  קצר"  שהיום  החורף  בימות 
לאחר השקיעה עד זמן השקיעה דר"ת34. 

32. משנה ברורה סי' רלג סקי"ד.

33. סדר הכנסת שבת.

רנא,  סי'  ולהעיר מלשון אדמו"ר הזקן בקו"א   .34
צאת  עד  שזמנה  מנחה  תפילת  "לענין  א:  ס"ק 
וכן בסי' תלא קו"א ס"ק א: "כיון שיש  הכוכבים". 
לתפלת  חצות  כגון  קבוע  זמן  עשייתה  זמן  לסוף 

יש  לכתחילה  אשר  משמע,  ומדבריו 
להתפלל מנחה קודם השקיעה35. 

השחר, צאת הכוכבים לתפלת המנחה". 

35. אמנם יש להעיר כי בפולין נהגו כמו שמשמע 
ערוך שכיון שמתפללים מעריב לאחר  מהשולחן 
בבין  גם  מנחה  להתפלל  ניתן  הכוכבים  צאת 
סימן  ח"א  אלעזר  מנחת  בשו"ת  ועיין  השמשות. 
)שנת  רקח  יעקב  להרב  תפלה  שערי  ובספר  כג. 
שכתב  שמה  המנחה  תפילת  בדיני  מביא  תר"ל( 
מנחה  תפילת  להתפלל  שנהגו  "ועכשיו  המחבר 
מותר  הכוכבים  צאת  שעד  היינו  הלילה"  עד 

להתפלל מנחה. וכן כתב בשאגת אריה סימן יז. 

 מדברי הרבי 
אודות חשיבות התפילה ובציבור

באחת ההזדמנויות כאשר המשפיע הרה"ח ר' ניסן נעמנוב1 
אודות  איתו  דיבר  הרבי  הרבי,  אצל  ב'יחידות'  היה  ע"ה 

עניין התפילה בציבור וזה תוכן הדברים: 

"העניין של תפילה בציבור נהיה מאוד מוזנח בזמן האחרון, 
וצריך לחזק את זה מאוד.

הזקן  אדמו"ר  כותב  א,  סי'  בתניא  הקודש'  "ב'אגרת 
"להאריך בתפילת השחר ערך 
החול.  בימות  ומחצה"  שעה 
העיתים'  'נשתנו  מצד  אך 
פחות  בשליש  שדי  אני  סבור 
לארוך  צריכה  והתפילה   –
אמורים  והדברים  כשעה. 
באריכות  מתפלל  שאינו  במי 
ההתבוננות, שכן מי שמתפלל 
לו  שאין  מובן   – באריכות 

הגדרים האלו וכו'. 

מתפלל  שאינו  מי  "אמנם 
היתר  שום  לו  אין  באריכות, 
מתפילה  עצמו  לפטור 

בציבור".

ובנוגע ליום טוב הורה הרבי, 
בתפילה  שמאריך  מי  שגם 
ראוי שיתפלל עם הציבור, כדי 
ועדיף  בציבור.  הלל  שיאמר 
רוצה  אם  כולם  לפני  שיתחיל 

להאריך בתפילתו2.  

זמן תפילה
וכך גם בקשר לתפילה בזמנה, 

שאף שההכנות לתפילה, ובכללם טהרת הגוף, ההתבוננות 
והכוונה ב"דע לפני מי אתה עומד" כל אחד לפי ערכו – הן 

1. ראה קובץ היכל מנחם ח"א עמ' ריז. 
2. ראה גיליון התקשרות 681 מדברי הרבי למשפיע ר' ניסן ע"ה:  "ביום-
יכול אתה להתחיל לפני  יותר להשתדל ]להתפלל[ עם המניין.  נכון  טוב, 
המניין כך שתוכל להמשיך עם המניין; כי אצל חסידים אומרים שיש לומר 

את 'הלל' במניין". 

עיקריות יותר מאשר הדיוק בזמן תפילה, הרי ההיתר לאחר 
הוא רק עד כמה שנחוץ לצורך התפילה בכוונה ולא יותר 

מזה3.

ובאחד המכתבים כתב הרבי4 וז"ל: 

סיבות מתחיל להתפלל  "מסיים במכתבו אשר מפני כמה 
בשבת קרוב לשעה ב'.

קביעות  לעשות  אין  כי  כלל  זו  שמועה  בעיני  טובה  "ולא 
החילוק  ומובן  אלו,  כמו  מהנהגות 
מוקדמת  בשעה  מתחיל  אם  בין 
שמתחיל  או  מאוחרת,  בשעה  ומסיים 

מלכתחלה בשעה ב'. 

"ויתייעץ עם זקני אנ"ש במקומו אשר 
שלא  לתקן  איך  בזה  הוראות  לו  יתנו 
יוצרך לקצר בההכנה הנחוצה לעבודת 
ובכל  עצמה  התפלה  ובעניני  התפלה 

אופן לא יתחיל תפלתו אחר חצות".

"מבהיל"
במענה של הרבי שהתפרסם לאחרונה5 

כתב הרבי כדלהלן:

על מה שכתב אחד בנוגע לסדר תפילתו 
תפלת  ואחרי  חסידות  לימוד  שלאחר 
המנין בבית הכנסת בשבת, הוא מתחיל 

להתפלל לאחר חצות כתב הרבי: 

מבהיל 

יתחיל  בזמנה(  ק"ש  קורא  )אף שבטח 
אף  מתחילין  כשהצבור  להתפלל 

שימשיך הרבה אחר כך. 

בנוגע  יהודי  אותו  שכתב  למה  ובנוגע 
והכנה  חסידות  לימוד  שלאחר  יום,  בכל  תפילתו  לסדר 

לתפלה הוא מתפלל ב'יחידות' כתב הרבי: 

יתפלל עם הצבור

3.  ראה אגרות קודש חלק יג עמ' רלה. חלק יד עמ' תז. תורת מנחם חלק 
ב' עמ' 134. חלק יד עמ' 261. 

4. אגרות קודש חלק ג עמ' שנד.
5. בגיליון מתנת הבנים מס' 2.

אדר"ח מ"ח תשנ"ב - יחידות לתלמידי התמימים

Vaadahtmimimil@gmail.com קו הטלפון של המבצע: 08-6830010         או במייל עימוד ועיצוב:

כתבי יד קודש

 הנהו תמים
ויעשה בכל הנ"ל כהמשפיע דתו"ת שי'

מפורטת  להדרכה  וזכה  יומו  סדר  את  שכתב  לתמים  מענה  לפנינו 
מכ"ק אדמו"ר:

על כתבו שלאחרי לימוד חסידות ואחרי תפלת המניין בבית הכנסת 
בשבת, הוא מתחיל להתפלל בשעה 1:30 לערך:

כשהצבור  להתפלל  יתחיל  בזמנה(  ק"ש  קורא  שבטח  )אף  מבהיל 
מתחילין אף שימשיך הרבה אח"כ

על כתבו ע"ד סדר התפלה בכל יום, שלאחר לימוד חסידות והכנה 
לתפלה הוא מתפלל ביחידות:

יתפלל עם הצבור

על כתבו שתפילין דר"ת הוא מניח לאחר סדר נגלה וקודם תפלת 
מנחה:

לאחר תפלת שחרית

לימודו  סדר  גמר  שלאחרי  שישי,  בליל  עבודתו  סדר  תיאור  על 
בחסידות וחזרת תניא בעל-פה, הוא הולך לישון בשעה 3:00:

לא יאוחר מן 2.00 בכלל

בסיום המכתב כתב:

להוסיף על הנ"ל לימוד הל' פסח ודרושי דא"ח דפסח )מלקו"ת מסי' 
]סידור עם דא"ח[, משער האמונה( 

לפנינו צילום ב' מענות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר לתמימים שבקשו הדרכה בענינים שונים:

 הסדר מרבותינו נשיאינו - שתלמיד צריך להתייעץ 
 ולעשות כהוראת הנהלת הישיבה.

אזכיר עה"צ.

 מבצע 'מתנת הבנים'

 בתמיכת ארגון 'משכני'
 לזכות הנדיבים 

 הרב מרדכי בן רייזל   
 הרב יוסף יצחק בן בעשא שאשא 

 בהשתדלות 
 הרב יוסף שלמה בן נחמה 

 ובסיוע 'קרן מרומים'
 לזכות הנדיב

 ר' יצחק בן לאה
 בהשתדלות 

 הרב לוי יצחק בן חוה חיה ביילא

 למילוי משאלות לבבם לטובה
ולברכה בטוב הנראה והנגלה
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שו"ת בדיני תפילה בציבור
הציבור  מן  יותר  ובאיטיות  במתינות  המתפלל  שאלה: 
ומחמת זאת הוא מפסיד אמירת 'קדושה' עם הציבור. מה 
עדיף לו לעשות: להתחיל תפילת שמונה-עשרה שלו לפני 
הציבור, ואז יוכל לסיים יחד עמם ולענות ל'קדושה', או 
שמא יותר חשוב להתחיל שמונה-עשרה עם הציבור למרות 

שעל-ידי כך יפסיד אמירת 'קדושה'? 

תשובה: שאלה זו נשאל בעל הפרי תבואה רבי יהודה לייב 
מרגליות36 וכך השיב:

הדבר  כולם  עם  יחד  שמסיים  וכיוון  כולם,  לפני  יתחיל 
שהרי  לפניהם.  שהתחיל  למרות  בציבור  לתפילה  נחשב 
בין כך לא כל המנין אומר את כל התפילה מילה במילה. 
עומד  עדיין  שהציבור  בזמן  שמונה-עשרה  שעומד  וכל 

בתפילתו – נחשב למתפלל עם הציבור.

שאלה: המתפלל במנין ושומע 'קדושה' ממנין אחר. האם 
המנין  עם  יחד  'קדושה'  ולענות  מתפילתו  להפסיק  עליו 

האחר?

תשובה: הפוסקים האחרונים הביאו שאלה זו לגבי מניינים 
דברי  את  שהביאו  ויש  וכיו"ב.  המערבי  בכותל  הנעשים 
והציבור  הש"ץ  על  חובה  שלדבריו,  פלאג'י37  חיים  רבי 
לענות על דברים שבקדושה הנאמרים במנין האחר. ועל 
שמנין  כזה  במקום  מלהתפלל  להימנע  יש  לכתחילה  כן, 

אחד נכנס לתוך מנין אחר. 

אולם בשו"ת ציץ אליעזר38, ובדברי כמה וכמה מהפוסקים 
האחרונים, נדחקו ליישב מנהגם של ישראל, שלא עונים 
אחר  מנין  של  וקדושה  אמן  על  אחד  במנין  המתפללים 

מהטעם שהדבר מבלבל את תפילתם39. 

ולדבריהם, מה שאמרו40 שאם אינו עונה נראה ככופר כו', 
הרי זה רק כאשר אינו עונה סתם; אבל כאשר הוא עצמו 

עומד ומתפלל בשעה זו – לא שייך לומר נראה ככופר.

היא  אי-ענייתו  האם  עצמו  יבחן  אדם  שכל  חשוב  אמנם 
זה  שמא  או  התפילה,  בכוונת  לו  מפריע  שהדבר  משום 
כוהנת  תהיה  שלא  לב  לשים  ויש  וכיו"ב.  עצלות  מחמת 
דעלמא  במילי  אותו  שואל  חברו  שכאשר  כפונדקאית41, 

36. סימן ס"ח.

37. בספרו נשמת כל חי סי' ה. 

ועיין גם בסי' ד שבתוך דבריו מביא שאלה מעניינת: כיוון שעוסק במצוה 
פטור מן המצוה, מדוע חייבו חכמים לענות קדושה באמצע ק"ש, הרי 

הוא עוסק במצוה? 

ויישב בכמה דרכים: דמה שאמרו עוסק במצוה פטור, הוא רק אם על ידי 
זה צריך להתבטל מהמצוה השניה, אבל אם יכול לקרוא ק"ש ולהפסיק 

מעט לעניית קדושה אין זה פוטר אותו ממצוה אחרת. 

התפילה  לעניין  קשורים  שניהם  קדושה  ועניית  שמע  שקריאת  ועוד, 
ואמירת שבח והוי כאילו עסוקין באותו עניין. 

מן  פטור  במצוה  שעוסק  במפורש  חכמים  שאמרו  במקום  שרק  ועוד, 
אחרים.  למקומות  מזה  ללמוד  אפשר  אי  אבל  פטור,  הוא  הרי  המצוה 
מצוות  מפני  וכ"ש  מגילה  מקרא  מפני  ת"ת  שמבטלים  מצינו  שהרי 

אחרות, ולא אמרינן עוסק במצוה.

38. חלק יא סי' ג.

39. כך מסר הרב שמואל אליהו שליט"א בשם – להבחל"ח – אביו הרב 
מרדכי אליהו זצ"ל. ובהליכות שלמה פ"ו סי' יב הביא, שאם הדבר מפריע 

לו אינו צריך לענות.

40. ראה סי' קט ס"ב לעניין "מודים".

41. יבמות קכב, א.

הרי הוא עונה; אך לדבר שבקדושה אינו עונה ח"ו. 

שאלה: מי שאינו מתפלל עם המנין, האם מותר לו לדבר 
בזמן חזרת הש"ץ?

שאם  מהרי"ל43  דברי  את  מביא  החיים42  בכף  תשובה: 
אינו מתפלל עם המנין מותר לדבר בחזרת הש"ץ. אולם 

אדמו"ר הזקן כותב44:

"כל המשיח בבית הכנסת בשעה שהציבור עסוקין בשבחו 
של מקום, מראה בעצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל". 
בית  בהיכל  לדבר  אסור  אופן  שבכל  לדייק  מקום  ויש 

הכנסת בשעת חזרת הש"ץ. 

רק  שבו  כנסת  בית  אודות  שמדובר  לומר,  יש  אמנם 
שאינו  מי  גם  ואזי  בלבד.  אחד  מנין  בו  ויש  מתפללים 

מתפלל ומדבר, הרי זה "מראה בעצמו שאין לו וכו'"; 

בכותל  וכמו  רבים,  מניינים  שיש  כנסת  בתי  באותם  אבל 
 – למנין  הפרעה  שלו  בדיבורים  ואין  וכדומה,  המערבי 
זה הרי הוא "מראה  קשה לומר על כך שהמשיח במקום 
בעצמו וכו'". ובפרט אם המקום משמש גם ללימוד תורה. 

הש"ץ,  לחזרת  עונים  תשעה  שאין  מצוי  לעיתים  שאלה: 
ועל כן מחפשים אדם שעומד לפני תפילת שמונה-עשרה 
זה  דבר  לעשות  נכון  האם  בקול.  התפילה  שיאמר  כדי 

לכתחילה? 

תשובה: עניינה של חזרת הש"ץ הוא, שלאחרי שהציבור 
התפלל תפילת לחש, יחזור אחד המתפללים מתוך ציבור 
חכמים  תקנת  מהות  זוהי  בקול45.  התפילה  ויאמר  זה 

שתיקנו חזרה זו46. 

אמנם, בשעת הדחק, שאין תשעה עונים ורק אם אותו אדם 
כש"ץ  ששימש  ומי  רם  בקול  יתפלל  לחש  התפלל  שלא 
מתחילה יהיה מכלל העונים לברכותיו יהיו תשעה עונים 
– הדבר מותר, ויוכל אותו אחד שלא התפלל עדיין תפילת 
לחש לומר תפילתו בקול במקום תפילת הלחש, וכך יוכלו 
בקול  המתפלל  וגם  ו"מודים'.  'קדושה'  לענות  הציבור 

יוצא ידי חובת תפילה47. 

במקום  אלא  כן  לעשות  שלא  להשתדל  מאוד  צריך  אבל 
הכרח, כיוון שעל פי הזוה"ק והמקובלים יש להימנע מכך, 
מפני שתפילת לחש וחזרת הש"ץ הם שני יחודים נפרדים 

ואחד משלים את השני ואין לערבם יחד48. 

42. סי' קכה ס"ק טז.

43. הובאו דבריו בדרכי משה סי' קכה, ב.

44. סי' קכד ס"י.

45. סי' קכד ס"א.

46. שם סעיף ד.

47. סי' קכד ס"ג.

48. כף החיים סי' קכד.
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תשובות הלכתיות קצרות קצרים
משולחן בית ההוראה

שאלה: האם יש עצה ופתרון לטבילת מכונת קפה, 
שמיכל המים החמים שבו אטום ומי המקווה לא יחדרו 

בו?

תשובה: במצב זה, מטבילים את הכלי בשלימות עם כל 
הטבילה  ואזי  להתפרק,  מיועדים  שאינם  שבו  החלקים 

מועילה גם אם לא הגיעו המים אל תוך כל החלקים. 

ודינם של חלקים אלה כדין בית הסתרים של כלים, שלא 
וכל  מים6.  ביאת  צריכים  ואינם  לחציצה  בהם  חוששים 
מניעה  ובלי  מבחוץ  חציצה  בלי  במים  כולו  הכלי  שטבל 
מצידו לכניסת המים היכן שיכולים להגיע מצד גדרו של 

הכלי – עלתה לו טבילה. 

)מה-שאין-כן חלקים המתפרקים מהכלי והדרך להוציאם 
ולהקפיד  עצמם,  בפני  להטבילם  יש   – תדיר  ולהכניסם 

שיכנסו המים אל תוכם לגמרי כדין כלי נפרד(.

שאלה: האם מותר לשבת בין שתי נשים באופן שלא 
קיימת בכך בעיית צניעות? וכמו כאשר מתארחים אצל 
ההורים לסעודת שבת ונוצר מצב שאיש צריך לשבת 

בין אשתו ובין אמו מחמת כיבוד אם וכיו"ב. האם הדבר 
מותר?  כמו כן השאלה היא לגבי מצב הפוך – אשה 

בין שני אנשים באופן שאין בעיית צניעות. האם הדבר 
מותר? 

תשובה: לשון האיסור שמופיע בשו"ע אדמו"ר הזקן7 הוא: 
"לא יעבור איש בין ב' נשים ולא אשה בין שני אנשים", וכן 
הוא הלשון ברש"י וברשב"ם בסוגיא. ולפי זה אין איסור 

אלא בהליכה )"יעבור"( ולא בישיבה או עמידה. 

וכתבו הפוסקים שאין ללמוד מסברא איסורים בנושאים 
מה  אלא  בו  לך  אין  שבהם  סגוליים,  לדברים  השייכים 

שנאמר בפירוש.

ואין  ממצעין  "אין  הוא:  בפסחים8  הגמרא  לשון  אמנם 
מתמצעין", ויש שדייקו מכך שאף לשבת בין שתי נשים 

אסור כי זה בכלל "מתמצעין".

ועל כן לכתחילה נכון להיזהר בזה אם הדבר מתאפשר. אבל 
בשעת צורך ויש בזה גם כיבוד אם, אפשר להקל כדעת 

הסוברים שאין זה בכלל האיסור. 

ואם יוכל, יכוון שישיבתו שלא תהיה ממש "בין" אלא או 
ימשוך הכיסא מעט פנימה או ימשכו מעט החוצה, יותר 
משני הכיסאות שמצדדיו; או שיישב על חלקו הקדמי של 

הכיסא וכיו"ב, וכך לא יהיה ממש ביניהם9.

6. ראה ב"י יו"ד סי' קצח. שו"ע יו"ד סי' רב ס"ט ובט"ז ס"ק ט.
7. הלכות שמירת גוף ונפש ס"ט.

8. קיא, א.
גני  יצחק ח"י, סו"ס סח. רבבות אפרים ח"ג, תקכה. פרי  9. ראה מנחת 

ליקוטי הלכות ג עמ' קס. נזר החיים עמ' רלג. 

שאלה: אני יוצאת בבוקר מוקדם לעבודה וחוזרת 
מאוחר, ויש לחץ גדול בעבודת הבית. האם מותר לי 
לשטוף הכלים בבוקר תוך כדי אמירת ברכות השחר?

תשובה: אסור לעשות שום מלאכה, אפילו מלאכה קלה, 
תוך כדי אמירת הברכה, מפני שנראה כמברך בדרך עראי.

דבר זה נאמר לכתחילה בקשר לברכת המזון, אך אדמו"ר 
לכתחילה,  כן  לנהוג  יש  ברכות  בשאר  שגם  כותב  הזקן 

כיוון שכל הברכות צריכות כוונה לכתחילה10.

ועל כן יש ליזהר בשעה שמברכים שלא להביא מאכלים 
וכלים אל השולחן, לא להוריד כלים מהשולחן, לא להכין 
המאכלים, לא למזוג אל הכוס, לא להלביש חליפה וכובע, 

לא לשחק או לרמוז לתינוק וכל כיו"ב. 

וכיוון שלעניין הפסק בברכת המזון יש לנהוג כמו בתפילת 
שמונה עשרה שאין מפסיקים בה אלא מפני חשש סכנה11, 
יש  המזון,  ברכת  כדי  תוך  פעולות  עשיית  לעניין  גם  כך 
להתייחס לכך כעשיית פעולות בתפילת שמונה עשרה12. 

שאלה: האם מותר לברך ברכת המזון תוך כדי הליכה 
או נהיגה?

היה  אם  בין  לשבת,  צריך  המזון  ברכת  בשעת  תשובה: 
מהלך כאשר אכל ובין אם אכל מעומד. וזאת כדי שיוכל 
ובדיעבד,  מברכים.  כאשר  להסב  אין  ואף  בברכה.  לכוון 

אם בירך כשהוא מהלך יצא.

המהלך בדרך ואינו יכול לעצור, אינו צריך לישב ולברך כי 
דעתו לא תהיה מיושבת עליו אם ישב מפני שקשה בעיניו 

איחור דרכו ולא יוכל לכוון יפה13. 

ומכאן למדו הפוסקים, שאדם שאכל בעת נסיעתו ברכב, 
זאת  כל  אבל  לעצור.  צריך  ואינו  בנסיעה  לברך  יכול 
כאשר הוא אינו הנהג, אבל הנהג אסור לברך בעת ריכוזו 

בנהיגה14. 

וגם הנוסע שאינו נהג, אם אכילתו הייתה בשעה שהרכב 
כדי  תוך  לברך  לו  באותו האופן, ואסור  לברך  עליו  חנה, 

נסיעה15. 

10. שוע"ר סי' קפג סי"ד.
11. שוע"ר שם סי"א.

12. ראה בן איש חי פר' חוקת אות ה.
13. שוע"ר שם סי"ב.

14. ראה גיליון מבית הוראה מס' 2 עמ' 3.
15. משנ"ב סי' קפג ס"ק לו. 
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שלום ה ר'  התמים  רה"ח 
בכינוי  או  ע"ה,  פלדמן 
שולם",  "ר'  הפשוט: 
השביעי  היארצייט  שיום 
בעל  חסיד  ניסן,  בכ"ז  יחול  שלו 
ונדירים  מחודדים  חסידיים  חושים 
של  ב'השכלה'  חוש  בעל  הן  היה. 
חסידות היה, והן בעל חוש בעבודת 
גם  היה  שולם  ר'  היה;  החסידות 
היה  ותענוג  מיוחד,  מנגן  בעל 
לשמוע אותו מנגן ואף קורא בתורה 
חונן  שולם  ר'   – וכמובן  בהטעמה. 

בחוש מיוחד בסיפור חסידי. 

קווים  לשרטט  המקום  כאן  אין 
לדמותו המופלאה שהייתה מיוחדת 
הדור  של  החב"די  בנוף  ונדירה 
חסידי  חותם  שהטביעה  האחרון, 
עמוק על המוני חסידי חב"ד בכלל, 

ותושבי כפר חב"ד בפרט.  

כל אלה ועוד מעלות רבות ומיוחדות 
ר'  של  באישיותו  יחדיו  שהתמזגו 
שולם, יצרו קשר של חיבה בינו ובין 
המשפיע הנודע בעל מסירות הנפש 
הרה"ח רבי מנחם מענדל פוטרפאס 
ע"ה. ר' שולם היה יוצא יחד עם ר' 
תפילין'  ל'מבצע  בחברותא  מענדל 
אותו  מלווה  והיה  קבוע,  באופן 

ומשוחח עמו לעיתים תכופות. 

גדול  שחלק  לומר,  ניתן  כמדומה 
מענדל  שר'  האישיים  מהסיפורים 
סיפר אודות תקופת מאסרו הארוכה 
לר'  אישי  באופן  סופרו  ברוסיה, 
רבים  פרטים  נודעו  וממנו  שולם 
שעברו  קשות  תקופות  אותן  אודות 

על ר' מענדל. 

סיפורים  כמה  של  לקט  להלן 
מיוחדים שהיו שגורים על לשונו של 
מענדל  מר'  ששמע  ממה  שולם,  ר' 
אודות אותה תקופה. סיפורים אלה 
של  להקפדתו  ומופת  אות  מהווים 
חסיד אמת על קיום המצוות בהידור 
נפש  מסירות  כדי  עד  מחיר,  בכל 

ממש. 

אריכות ימים
מענדל  ר'  זכה  שמונה,  בן  בהיותו 
אדמו"ר  כ"ק  אצל  ל'יחידות'  להיכנס 
זו שבזכותה  היא  הרבנית  נ"ע.  הרש"ב 
זכה הילד הצעיר ל'יחידות' זו, באמרה 
רחל-לאה'ס  איז  "דאס  הרבי:  לבעלה 
אייניקל, ער איז א נאמען נאכן טאטען" 

נקרא  הוא  לאה;  רחל  נכדה של  ]=זהו 
על שם אביו[. 

וכידוע, אביו של ר' מענדל נפטר לפני 
שנולד, והוא נקרא על שם אביו: מנחם 
רחל  וסבתו,  מענדל;  מנחם  בן  מענדל 

לאה, הייתה חברתה של הרבנית. 

מראשו  בילד  התבונן  הרש''ב  אדמו"ר 
אן  זיין  "זאלסט  ואמר:  רגלו,  ועד 
יארן"  לאנגע  מיט  און  איד,  ערלעכער 
ולאריכות  שמים  ירא  יהודי  ]=שתהיה 

ימים[. 

בסיביר,  מענדל  ר'  כאשר שהה  לימים, 
במחנה העבודה בכפייה במסגרת ריצוי 
עונשו בעבודת פרך, שרר רעב כבד כל 
נפוח מן הרעב.  גופו  כך, עד שהיה כל 
שהכניסוהו  הדברים  הגיעו  כך  כדי  עד 
כל  את  ריכזו  שבה  הריכוז  לנקודת 
החולים האנושים, שלפי הערכת גורמי 
הרפואה שבמחנה, לא נותר להם סיכוי 
לשרוד. אף לקחו ממנו כבר את בגדיו, 
עוד  עם  בסדין,  מכוסה  שם  שכב  וכך 
רעב,  מוכי  חולים  אסירים  וכמה  כמה 

בהמתנה לסוף ר''ל.

חלפה  לימים,  סיפר  כך  רגעים,  באותם 
בראשו המחשבה: "דאס הייסט לאנגע 
אריכות  ייקרא  לזאת  ]=האם  יארן?" 

ימים אודותיה דיבר הרבי הרש"ב?[

וסיים ר' מענדל ואמר לר' שולם: "רואה 
אתה, אכן זכיתי לאריכות ימים ב''ה.

למסירות נפש אין גבול
הפעילים  מהחסידים  היה  מענדל  ר' 

שארגנו את ה'עשאלונים' המפורסמים, 
שבהם יצאו וברחו מאות מאנ"ש חסידי 
העולם  מלחמת  לאחר  מרוסיה  חב"ד 
על-ידי  נאסר  זו  פעילות  ובגין  השנייה, 
מענדל  ר'  שלח  מסוים  בשלב  הק.ג.ב. 
את בני משפחתו וצירפם ליציאה באחד 
נשאר  עצמו  הוא  בעוד  ה'עשאלונים', 
ברוסיה, עם כל הסכנה שבדבר זה, על 
של  ההצלה  במלאכת  להמשיך  מנת 

שאר החסידים ובני משפחותיהם. 

ר' מענדל סיפר לר' שולם, ששני דברים 
להיפרד   – זה  בצעד  לנקוט  עליו  פעלו 
למרות  ברוסיה,  ולהישאר  ממשפחתו 

שהוא ידע שכבר עוקבים אחריו: 

שהשיבה  אמו  דברי  אלו  היו  ראשית, 
לשאלתו האם לצאת עם בני משפחתו: 

"אם  לו,  אמרה  כך  ההלכה",  "לפי 
והוא  בדרך,  אבידה  ליהודי  נקרתה 
ולא משיב  בה  נגע  לא  אך  אותה  רואה 
לאו  על  עובר  הוא  הרי  לבעליה,  אותה 
אחד בלבד, 'לא תוכל להתעלם'. אולם 
אם הוא הרים את האבידה וכבר לקחה 
להשיבה  במצווה  ממשיך  ואינו  בידיו 
על  גם  עובר  הוא  שאז  הרי   – לבעליה 

איסור גזילה. 

"וכך גם בענייננו: כיוון שכבר התחלת 
אסור  היהודים,  בהצלת  להתעסק 
להפסיק זאת, ועליך להמשיך עד שייצא 

האחרון שבהם!". 

להישאר,  עליו  שהשפיע  השני  הדבר 
)"יונה  כהן  יונה  ר'  של  תגובתו  הייתה 
היציאה  של  לאפשרות  פולטבער"( 

קיום מצוות במסירות-נפש 
ר' שלום מספר על ר' מענדל

התוועדות חסידית 

הרה"ח ר' שלום פלדמן ע"ה
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מסירות-נפש  אז  הייסט  "דאס  מרוסיה: 
האט אויך א ברעג...". 

לעזוב  שיקול  באדם  יש  אם  כלומר, 
מסירות- של  פעולה  באמצע  ולעצור 

נפש שהוא עסוק בה, זאת אומרת שגם 
תנועה  היא  שבעצם  במסירות-נפש, 
נפשית בלתי מוגבלת הנובעת מעצמיות 
הנשמה היהודית, יש גם גבולות כביכול. 

פשוט לא אוכלים...
כאשר ר' מענדל תיאר את מצבו בשנות 
את  הגדיר  הוא  בסיביר,  הקשה  המאסר 
פרטים:  בשני  בפניו  שעמדו  הבעיות 

כשרות ושמירת שבת. 

כמסיח  ואמר  המשיך  דיבורו  כדי  ותוך 
לפי תומו:

זו  אין  שבעצם  הרי   – לכשרות  "בנוגע 
בדרך  זאת  לפתור  ניתן  שהרי  בעיה, 

פשוטה – פשוט לא אוכלים!". 

אך מה עושים בנוגע לשבת? המשיך ר' 
מענדל וסיפר: 

האסירים  על  הממונה  אל  "ניגשתי 
לא  בשבת  אני  'תראה,  לו:  והודעתי 
בי  עשו  להרגני,  אתם  יכולים  אעבוד! 

כרצונכם, אך בשבת לא אעבוד!". 

והיה ר' מענדל מסיים דיבורו בעניין זה 
ואומר: כנראה שאמרתי זאת מתוך אמת 
הייתה  המציאות  אופן  ובכל  פנימית; 

שאכן בשבת מעולם לא עבדתי!

כזית מצה
מענדל,  מר'  ששמע  סיפר  שולם  ר' 
שהיה  שנים  אותן  כל  פלאי  שבאופן 
שלא  אחת  פעם  אף  אירע  לא  במאסר 
הצליח לאכול כזית מצה ללילה הראשון 
לו  הזדמן שהיה  וכאשר  חג הפסח.  של 
יותר מכזית מצה, הוא שמר מהמצה גם 

לשנה הבאה! 

מצוות במחנה העבודה
שעמד  פעם  אירע  מאסרו,  בתקופת 
האסירים,  אחד  עבר  ובקרבתו  והתפלל 
רוצח נתעב שנשפט לשנות מאסר רבות, 

והריגה לא היוותה כל בעיה עבורו. 

ר' מענדל מתפלל,  כאשר הוא ראה את 
ר'  לו  וענה  "השתגעת?",  לו:  אמר 
עצות".  ממך  ביקשתי  "לא  מענדל: 
מההערה  נפגע  שכמובן  רוצח,  אותו 
העוקצנית, סינן מבין שיניו: "אתה עוד 

תזכור את זה...".

ר' שלום הוסיף וסיפר, שפעם שאל את ר' 
מענדל: "מדוע באמת היית צריך לענות 
ר'  השיב   – חושב?"  אתה  "ומה  לו?", 
מענדל  מיניה וביה – "האם אין לי נפש 
על  לי  יעיר  הזה  שהמנוול  הבהמית? 
התפילה שלי?". הוא לא ניסה להצטדק 
או לנמק זאת כאילו היה זה לשם שמים. 

את  להעביר  הנהיגו  ברוסיה  השלטונות 
האסירים ממחנה למחנה לעתים קרובות, 

כדי שהאסירים לא יתרגלו למקום, שלא 
וגם  נוחה.  הרגשה  של  שמץ  להם  יהיה 
את ר' מענדל העבירו כעבור זמן למחנה 

אחר, וגם אותו רוצח הועבר לשם. 

עמדה  אסיר  אותו  תפס  החדש  במחנה 
עבודת  על  מפקח  נעשה  והוא  חשובה, 
שידעו  מענדל,  ר'  של  חבריו  האסירים. 
ההוא  האסיר  של  וההבטחה  מהסיפור 
אמרו: "אתה יודע שפלוני נמצא כאן?", 
הקב"ה  "גם  בפשטות:  ענה  מענדל  ור' 

נמצא כאן!".

לא  ההוא  האסיר  של  תגובתו  ואכן, 
איחרה לבוא. הוא הצמיד לר' מענדל בן 
בריון  אסיר  שלהם,  הפרך  לעבודת  זוג 
בעל גוף, אחד שהיה עובד ללא הפסקה. 
ברורה...  כזאת  הצמדה  של  המשמעות 
ור' מענדל, אף שהיה אדם חזק בטבעו, 
והוא  לו  עומדים  אינם  שכוחותיו  חש 
זוג  הבן  של  בקצב  לעמוד  מצליח  לא 

שהוצמד לו. 

באותה תקופה, בדיוק הגיעה לר' מענדל 
יסוד.  מוצרי  כמה  ובה  מביתו  חבילה 
מתוך המעט שקיבל, הכין חבילה קטנה 
לו.  שהציק  זה  לאסיר  העניק  שאותה 
במחנה היו מצרכים אלו יקר המציאות. 
ומיד  ה'מתנה',  את  קיבל  ההוא  הברנש 
ה"חברותא".  את  מענדל  לר'  החליף 

"נשמתי לרווחה", סיפר ר' מענדל.

בחלוף פרק זמן הגיע אותו אסיר, ושאל 
את ר' מענדל אם יש לו עוד... הוא סיפר 
לו קשרים עם הרופא,  לר' מענדל שיש 
כלומר  מחלה,  חופשת  לו  לסדר  והציע 
ענה,  מענדל  ר'  לעבודה.  ייצא  שלא   –
הזאת  הזכות  את  לשמור  מעדיף  שהוא 

לעוד זמן מה, שאז יזדקק לכך. 

כוונתו הייתה לחג הפסח הממשמש ובא, 
הוא  לכן  מאומה.  לפיו  הכניס  לא  ובו 
במכסת  לעמוד  כוח  לו  יהיה  שלא  ידע 
ה'חופשה'  את  לשמור  ורצה  העבודה 

להזדמנות זו. 

מבצע תפילין
בכל  שלום  ר'  עם  נוסע  היה  מענדל  ר' 
יום שישי למבצע תפילין בראשון לציון. 
ברבות השנים, נחלש ר' מענדל וקשתה 
הפשוטות  הפעולות  גם  ההליכה.  עליו 
של כניסה למכונית ויציאה ממנה תבעו 
ממנו מאמץ רב, עד כדי כך שממש היה 

קשה לראותו מתאמץ וסובל כך. 

למקום  להגיע  בכדי  מזאת:  יתירה 
היה  תפילין  להנחת  הדוכן  ניצב  בו 
עובדה  דרך,  כברת  של  בהליכה  צורך 
אולם  הדבר.  על  יותר  עוד  שהקשתה 
התמיד  אלו,  גדולים  קשיים  למרות 
ל'מבצעים'  לנסוע  והמשיך  מענדל  ר' 
לקיים רצון הרבי לזכות יהודים במצוות 

הנחת תפילין.

ר' מענדל, היה אדם רגיש לזולת והוא   
הבחין בחוסר הנעימות ובקושי של אלו 
סובל  לראותו  ל'מבצעים'  איתו  שנסעו 
לר'  פנה  הוא  שישי  מימי  באחד  כך. 

שולם ואמר לו: "אתה מן הסתם מתפלא 
מדוע אני עושה זאת אם זה כל כך קשה, 

ואף מטריח אחרים ומפריע להם... 

"אך שתי סיבות בדבר: סיבה אחת היא, 
המאסר,  בתקופת  ההן,  שבשנים  מפני 
הנחתי  שלא  ממושכות  תקופות  היו 

תפילין כיוון שלא היו בנמצא". 

זה  דבר  על  העיר  ר' מענדל  אגב:  )דרך 
"הלוואי  ואמר:  ההזדמנויות  באחת 
מהודרות  הכי  התפילין  עם   – שהיום 
כמו  הלב  טהרת  באותה  אתפלל   –

שהתפללתי שם"(. 

חסר אצלי
אצלי.  "חסר  ואמר:  מענדל  ר'  והמשיך 
תפילין אלו שלא הנחתי בתקופה ארוכה 
שלא היו לי תפילין, חסרים לי. ועל כך 
זה שאני מניח תפילין עם  תיקון.  דרוש 
לתפילין  תיקון  זהו  אולי  יהודי,  עוד 

שאני לא הנחתי". 

חסיד  של  עדינה  מאוד  תחושה  זוהי 
אמת! הרי באותן תקופות הוא היה בגדר 
איסור  כל  עבר  לא  ובוודאי  גמור  אנוס 
מאסרו;  בזמן  תפילין  הניח  שלא  בכך 
ובכל זאת כאב לו חסרון הנחת התפילין 

באותן ימים והוא חש צורך לתקן זאת!

"והסיבה השנייה היא: רוצה אני לעשות 
במשהו  שייך  אני  שבזה  שאדע  משהו, 
לרבי. אחרת, וואס פאר א מחותן בין איך 
נעשינו מחותנים?[.  מיט אים?" ]=איך 

על ידי מה ובמה, השייכות שלי? 

"בעוד בנוגע להוראות אחרות של הרבי 
לא תמיד ניתן להיות בטוח שאכן מילאת 
את הכוונה בשלמות, הנה באשר לעניין 
של מעשה – הנחת תפילין עם עוד יהודי 
– אין מקום לפלפולים ובוודאי ממלאים 

את הכוונה". 

 – מענדל  ר'  סיכם   – מרגיש"  אני  "כאן 
אותי  שמקרבת  פעולה  עושה  "שאני 
הטירחה  כדאית  זה  ובשביל  לרבי, 

הגדולה.

הרה"ח ר מענדל פוטרפס ע"ה
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האם מותר 
לעשות חרם 

צרכנים?
מאת הרב אברהם מאיר רבינוביץ שליט"א

דיין בבית דין צדק כפר חב"ד

לעשות  החליטו  הישיבות  באחת  בחורים  של  קבוצה 
'חרם' על הקיוסק הסמוך לישיבה, בעקבות טענותיהם 

על מחירים גבוהים מאוד, הרבה יותר מהמקובל. 
ונשאלת השאלה: האם מבחינה הלכתית הדבר מותר? 
מותר לאדם פרטי ליזום ולפעול למען 'חרם' קבוצתי על 

עסק כלשהו? 
כמו כן נשאלת השאלה לאידך גיסא: האם על-פי הלכה 

מותר למוכר למכור באיזה מחיר שרוצה?  
שאלה זו מתעוררת במיוחד לאור עליית המחירים שאנו 
כאשר  השאלה:   נשאלת  זה  בהקשר  לאחרונה.  חווים 
אנו רואים חברה מסוימת המעלה מחירים יותר מהסביר 
מצד  ומקצועיים  רשמיים  נציגים  ואפילו  בעינינו, 
להשתמש  מותר  האם   – זו  טענה  מאשרים  הממשלה 

בכוח הצרכני ולייצר חרם צרכנים על החברה1?  
מותר  האם   – הפרטי  לאדם  מתייחסת  אינה  השאלה 
מוצרי  את  או  מסוימת  בחנות  לקנות  שלא  להחליט  לו 
חברה מסוימת. דבר זה בוודאי ברשותו ואין עליו שום 
חיוב לקנות ממוכר כזה או אחר; הדיון כאן הוא אודות 
בעסק  שתמחה  גדולה  קבוצה  לארגן  אדם  של  היכולת 
זה  דבר  האם  ממשי.  נזק  לה  ייגרם  כך  ועל-ידי  כלשהו 

מותר על-פי הלכה?  

1. יש טוענים ששאלה זו תלויה האם התורה תומכת בשיטה הקפיטליסטית 
בשיטה  או  השוק;  בכוחות  להתערב  ואין  חופשית,  תחרות  המאפשרת 
הסוציאלית )או אף הקומוניסטית(, המונעת שוק חופשי )כמובן שיש מדרג 

בכל אחת מהשיטות(. 

אך לכאורה קשה מאוד לקבוע שהתורה מכוונת לשיטה מסוימת, שהרי מצד 
אחד התורה מעודדת שוק חופשי, ומצד שני התורה מזהירה מאוד מפגיעה 

ממונית בכלל הציבור, או אף באדם פרטי אחר. 

ויש לציין את דברי הרמב"ם במורה נבוכים ח"ג פכ"ד: "כוונת כלל התורה שני 
דברים . . והוא שלא יעשה כל איש מבני האדם הישר בעיניו וברצונו וביכולתו, 
אבל יעשה כל אחד מהם מה שבו תועלת הכלל; והשני ללמד כל איש מבני 
שהתורה  ונמצא,  המדינה".  ענין  שיוסדר  עד  בהכרח,  מועילות  מידות  אדם 
מווסת בין שני העקרונות: תועלת הכלל, מול זכויותיו המלאות של כל אדם 

פרטי.

וידועים דברי אדמו"ר הריי"צ בנוגע לעניין זה: "התורה, להיותה תכלית האמת 
והטוב, ישנם בה כל העניינים הטובים שבכל השיטות". ראה קונטרס ענינה 

של תורת החסידות ס"ג. וראה גם לקוטי שיחות חלק לג עמ' 111.

חומרת הפקעת מחירים
דברים  בחז"ל  מצינו  שערים,  הפקעת  עניין  לעצם  בנוגע  א. 

חריפים וחמורים אודות דבר זה. 

הגמרא במסכת מגילה2 אומרת: "מה ראו לומר ברכת השנים 
בתשיעית?", והיינו בברכה תשיעית שבשמונה עשרה; "אמר 
זרוע  'שבור  דכתיב  שערים  מפקיעי  כנגד  אלכסנדרי:  רבי 
רשע' ודוד כי אמרה בתשיעית אמרה". כלומר ברכה זו נתקנה 
כברכה התשיעית, כיוון שהיא מכוונת כנגד מפקיעי השערים, 
עליהם אמר דוד המלך בפרק ט3 בתהילים "שבור זרוע רשע". 

הפסוק5:  את  עליהם  דורשת  הגמרא4  בתרא  בבא  ובמסכת 
"נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם". 

כך,  כדי  עד  חז"ל6  בעיני  חמור  היה  השערים  הפקעת  עניין 
שהקפידו להימנע מלגזור תענית מחמת בצורת בימי חמישי, 

כדי שמוכרי המזון לא יפקיעו את המחירים לקראת השבת7.

מי אחראי על הפיקוח?
ב. כל האמור נאמר כלפי האדם המכוון במודע לייקר את מחיר 
המוצרים יותר מהמקובל. אך עדיין יש לשאול האם לפרנסי 
הקהל, בית הדין המקומי, הציבור כציבור או האדם הפרטי, 

יש חובה או היתר לפעול כנגד תופעה זו? 

שמואל  זה:  לדבר  בנוגע  אמוראים  מחלוקת  בגמרא8  מצינו 
לשיטתו,  המחירים.  בדיקת  לשם  פקחים  למנות  שאין  סבר, 
אל  ילך  הצרכן  המוכרים,  בין  חופשית  תחרות  שישנה  כיוון 
המוכר בזול, ודבר זה עצמו יאזן את אותם המוכרים הרוצים 
קרנא  אך  אליהם.  יבואו  לא  שהקונים  מחמת  ביוקר,  למכור 

2. יז, ב.
3. פסוק טו. דוד המלך אמרה בפרק תשיעי, ואחר כך שונה לפרק עשירי. ראה 

רש"י שם ובהגהות וציונים שם.
4. צ, ב.

5. עמוס ח ז.
6. וראה שוע"ר הלכות הפקעת שערים סי"ז: "כל המפקיע השער ומוכר ביוקר 

הרי זה כמלווה ברבית, שעובר על וחי אחיך עמך".
7. ראה תענית טו, ב וברש"י שם.

8. ב"ב פט.
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סבר, שכן ממנים פקחים על בדיקת שערי המחירים9, וניתן 
להעניש את מפקיעי השערים10.    

ובשולחן ערוך נפסק להלכה11: "חייבים בית דין להעמיד 
ממונים על השערים שלא ירוויח כל אחד מה שירצה, שאין 
מוצרי   -( נפש  חיי  בהם  שיש  בדברים  להרוויח  לאדם  לו 

יסוד(, כגון יינות שמנים וסלתות, אלא השתות". 

ובשולחן ערוך אדמו"ר הזקן כתב עניין זה ביתר פירוט עם 
כמה פרטי דינים נוספים וז"ל12: 

"וכן חייבים )היינו "ראשי הקהל"13( להעמיד ממונים על 
לאדם  שאסור  שירצה.  מה  אחד  כל  ירוויח  השערים שלא 
שמנים  יינות  כגון  נפש  חיי  בהם  שיש  בדברים  להרוויח 
וכל  מלגיו(.  חומש  שהוא  )מלבר  השתות  אלא  וסלתות 
המפקיע השער ומוכר ביוקר הרי זה כמלוה ברבית, שעובר 
על וחי אחיך עמך. ורשאים להכותו ולענשו כפי הראוי לו".

עצמן,  ומשקין  באוכלין  זה  "וכל  שם:  הסעיף  ובהמשך 
אבל במכשירי אוכל נפש, כגון כמון ופלפלין וכיוצא בהם 
משאר התבלין, וכן בביצים14 – מותר להרויח עד הכפל ולא 

עד בכלל".

 – והלבונה  הקושט  כגון  כלל,  נפש  אוכל  שאינן  "ודברים 
מותר להרויח בהן כמה שירצה, אפילו כפלי כפלים".

בין מוצרי חיי נפש למוצרי מותרות 
ג. מכל זאת עולה שלושה פרטים חשובים בדין זה: 

על  הפיקוח  על  מצווים  הקהל  ראשי  או  דין  בית  רק  א( 
המחירים ואין זה שייך לאדם הפרטי. 

שהם  בדברים  רק  הוא  הקהל  ראשי  של  זה  פיקוח  גם  ב( 
על  גם  ובמידה מסוימת  ושמן,  יינות  כמו קמח,  נפש,  חיי 
יכולת  אין   – מותרות  מוצרי  על  אבל  נפש.  אוכל  מכשירי 
איסור  בהם  שאין  נראה  אף  הדברים  וממשמעות  לפקח 

הפקעת מחירים. 

רגילים  אדם  שבני  אוכל  שכל  שכתבו15,  פוסקים  )יש 
רק  אולי  כיום  זה,  ולפי  נפש.  כחיי  נחשב  בו,  להשתמש 

סבר  שקרנא  הרמאים,  מפני  ד"ה  שם  ברשב"ם  דבריו  ביאור  וראה   .9
יחכו  השערים  שמפקיעי  החשש  מפני  השוק,  כוחות  על  סומכים  שאין 
זה,  ביאור  ולפי  ביוקר.  ימכרו  ואז  בזול  המוכרים  אצל  שתיגמר הסחורה 
מפני שתיתכן מציאות שהצרכנים לבדם לא יצליחו להוריד את המחיר, 

יש לממוני הקהל להתערב בזה. 

את  טעם  בטוב  שיסבירו  כאלה  שיהיו  שם,  ברשב"ם  נאמר  נוסף  ביאור 
את  בכך  וירמו  כביכול,  המשובחת  סחורתם  של  היקר  מחירה  סיבת 
זה הוא סיבה להתערבות ממוני הקהל  גם דבר  זה,  ביאור  ולפי  הציבור. 

בטיב הסחורה ומחירה. 

שני טעמים אלה מבטאים את חולשתו של הצרכן הפרטי מול המוכרים, 
ואת הצורך בפיקוח של הרשויות על ענייני המסחר. הן על טיב הסחורה 

הנמכרת והן על מחירה. 
10. וראה בירושלמי ב"ב פ"ה ה"ה, שרב אמר לראש הגולה לא לייצר פיקוח 

על מחירים, וקרנא כן הצריך זאת.
11. חו"מ סי' רלא ס"כ.

12. הלכות הפקעת שערים סעיף יז. וכן פסק הסמ"ע סי' רלא ס"ק לו.
טז:  סעיף  הקודמת,  ההלכה  בסוף  וכמבואר  דין.  בית  דווקא  ולאו   .13
"חייבים ראשי הקהל להעמיד ממונים", ובהמשך לכך כותב בסעיף יז "וכן 

חייבים כו'".  
נפש  "אוכל  הם  שביצים  אומרים  שיש  שם,  הסעיף  בהמשך  וראה   .14

ממש".
15. ראה כסף משנה הלכות מכירה פי"ד ה"א וה"ב. ולדבריו מכשירי אוכל 
נפש הוא רק מה שאינו אוכל אדם כלל. ובספר המקח לרב האי גאון סי' ס 
כתב, שכל דבר שאדם זקוק לו ביותר, גם דברים שאינם מאכל, נחשב חיי 
נפש. אבל מדברי אדמו"ר הזקן שם נראה שאינו סובר כן. וראה גם באר 

היטב שם ס"ק יז. ולהעיר שבימינו יש חוק פיקוח על המחירים סעיף 4. 

מוצרי גורמה ייחשבו כמותרות. ויש לציין, שישנם מוצרי 
יסוד בסיסיים ביותר, שיש על מחירם פיקוח ממשלתי(. 

ג( הרווח שמותר להשתכר במוצרי יסוד האמורים הוא עד 
של  ההוצאות  כל  על  הנוסף  ריווח  כ-16%  שזה  שישית, 

המוכר16. ורק מעבר לרווח זה נחשב כהפקעת מחירים17. 

יש לציין את המשך דברי רבינו הזקן שם: "כל זה כשראשי 
המוכרים  כל  להפריש  השערים  על  משגיחין  הקהל 
אם  אבל  לו;  הראוי  משיעורו  יותר  דבר  בכל  מלהשתכר 
וכל אחד מוכר ומשתכר כמו שירצה  זה  אין משגיחין על 
אף הירא דבר ה' אין צריך למכור לבדו בזול יותר מכל   –
המוכרים בין שהם ישראל בין שהם נכרים )ומכל מקום, לא 

ימכור ביוקר יותר מהם אלא על דרך שנתבאר(".

הכללים  לפי  שלא  ביוקר  מוכרים  כולם  שאם  והיינו 
הנדרשים, אדם אינו צריך להפסיד מכך ומותר לו להשוות 

מחיר מוצריו למחירים המקובלים.  

לעלות  לחברה  מתיר  אינו  זה  דבר  להבהיר:  חשוב  אבל 
ולנצל אווירה של עליית מחירים כדי  מחירים ללא סיבה, 

להגדיל רווחיה. 

השוואת  בין  הבדל  יש  מציאותית  שמבחינה  הדבר,  וברור 
מחירים למחירי השוק, ובין יצירת וגרימת עליית המחירים; 
מוצריה  מחירי  העלאת  בעצם  מסוימת  חברה  ולפעמים 
ואף  הסקטור  בכל  כללית  מחירים  עליית  לגרום  עלולה 
מכלל  להיות  מעוניין  אינו  יהודי  ושום  נוספים;  במעגלים 
אלה הגורמים הכבדה על כלל הציבור. ועל דברים כיוצא 

בזה נאמר שהדבר מסור ללב.

כוחה של התאגדות הסוחרים
ד. והנה, ברמב"ם נפסק18, ש"רשאין בני העיר לקוץ להם 
שער לכל דבר שירצו ואפילו בשר ולחם ולהתנות ביניהם 
לכל מי שיעבור יענשו אותו כך וכך". הרי שעל עצם קביעת 
המחירים אין צורך בבית דין או בראשי הקהל, אלא רשאים 
אך  מחירים.  על  פיקוח  ולקבוע  יחד  להתאגד  העיר  בני 
ולהפסיד  לענוש  יכולין  ש"אין  וכותב19,  הרמב"ם  ממשיך 
ועשו  כן התנה עמהם  קיבל התנאי, אלא אם  מי שלא  על 

מדעת החכם"20. 

16. ראה בדברי רבינו הזקן שם: "חנווני המוכר מעט מעט, שמין לו טרחו 
וכל יציאותיו ומותר עליהן ירוויח שתות".

הרווח שלהם  לבורסה,  הגדולות שמדווחות  לציין, שהחברות  17. מעניין 
הוא פחות מ10% מהמחזור. ולכאורה לפי דין זה, אין יכולת להטיל עליהם 
פיקוח מחירים. אך יש מקום להבדיל לעניין זה בין הריווח ממוצרי חיי נפש 

ובין הריווח משאר מוצרים, וכך יהיה יכולת להטיל עליהם פיקוח. 

עוד יש לציין, שנחלקו בפוסקים על מה מוסיפים את השתות של הריווח: 
הרא"ש בב"מ פ"ג סי' טז סובר, שמחשבים שתות מתוך כלל ההוצאות; 
התירו  בביצים  שרק  סובר,  חד  ד"ה  צא.  ב"ב  בתוספות  הריב"ם  אולם 
את  מחשבים  לא  דברים  שאר  אבל  טרחו,  מחמת  שתות  מעל  להרוויח 

הטרחה אלא רק את מחיר המוצר עצמו.

שתבע  אבינו  מאברהם  ראיה  מביא  א  י,  לסוטה  מקובצת  ובשיטה 
מהעוברים ושבים כסף רב על האכילה ושתיה שלהם. ונימק זאת בטרחא 
והעלויות  שהטרחא  רואים  מכאן  למדבר.  אוכל  שבהבאת  הגדולה 
הכרוכות בה מהווה סיבה לעליית מחיר. וכן פסק אדמו"ר הזקן בהלכות 

הפקעת שערים סי"ז. 

ההשקעה  שכל   ,)39 הערה  פ"א  ח"ד  )כתר  גולדברג  הגרז"ן  דברי  וראה 
הכספית בוודאי נחשבת לכו"ע בכלל חישוב עלות המוצר ועל כל זה יכול 
להרוויח שתות. ולדבריו המחלוקת דלעיל היא רק בנוגע לטרחא מעבר 

להשקעה הכספית. 
18. הלכות מכירה פי"ד ה"ט.

19. שם הלכה י"א
20. ע"פ דברי רב פפא בבבא בתרא ט, א, שבמקום שיש אדם חשוב, אין 
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בני  לתקנות  בנוגע  ערוך21  בשולחן  כתב  זה  דרך  ועל 
שאין  במדינה  אמורים,  דברים  "במה  במסחר:  העיר 
בה חכם חשוב ממונה על הציבור, אבל אם ישנו – אין 
התנאי שלהם מועיל כלום ואין יכולים לענוש ולהפסיד 
למי שלא קיים התנאי אלא אם כן עשו מדעת החכם"22. 
וברמ"א שם כתב שתקנות בני העיר יועיל רק אם "כולם 
ביחד" קיבלו זאת עליהם23, אבל "שנים ושלשה מהם – 

לא מהני".

יחד  להתאחד  כוח  העיר  לבני  שיש  הגם  אומרת:  זאת 
ולקבוע את כללי המסחר והמחירים, מכל מקום, תקנות 
התנאים  קבלת  בכלל  שהיה  מי  את  רק  מחייבות  אלו 

הללו, ושהדבר נעשה על דעת החכם שבעיר. 

שבהסכמתו  החכם  של  גדרו  מהו  שונות  שיטות  )ישנן 
תלוי דבר זה. הר"י מיגאש24 והרא"ש25 פסקו שזהו דווקא 
תלמיד חכם הממונה על ענייני הציבור; אך הרשב"א26 
סובר, שגם אדם חשוב שאינו תלמיד חכם אך הוא פרנס 
ממונה על הציבור יכול להיות זה שמסכים לתקנות אלו. 
על  וממונה  פרנס  חכם שהוא  כתב27, ש"דוקא  ובמאירי 
שאר  אבל  המעוות,  לתקן  בהם  לפשפש  העיר  מעשה 

תלמידי חכמים אין להם כלום בדבר זה".

ובימינו, שמקובל שרבני הערים וחכמיהם אינם מעורבים 
בעסקי המסחר של העיר, פסק השבות יעקב28 ש"תקנתם 

תקנה בלא הסכמתו"29(. 

פרטיים  סוחרים  של  האפשרות  שגם  נמצא,  זאת  מכל 
כך  על  והאכיפה  בענייני מסחר  תקנות  לצורך  להתאחד 
אינה מסורה בידו של האדם הפרטי, ורק כל סוחרי העיר 

יחד יכולים להחליט דבר כזה. 

בנוסף, כאשר מדובר על עשיית חרם המופנה כלפי עסק 
או מסוים, דבר שבמהותו הוא נזק כלפי אדם ספציפי – 
בזה יש לומר שלכו"ע יש לדון על כך עם בית דין או חכם 
העיר30 שאין להם נגיעה בדבר לפני יצירת נזק כזה לאדם 

מישראל31.

לתקנה תוקף בלי שיפקח על טיבה. ולדעת הרמב"ם תפקידו של האדם 
)שם(  וברמב"ן  דרכיה.  והצלחת  המדינה  מעשי  תיקון   – הוא  החשוב 
והיושר  ההגינות  על  לפקח  הוא  החשוב  האדם  של  שתפקידו  כתב, 
מכוונת  פגיעה  בה  ושאין  הכלל,  לטובת  נועדה  אכן  שהיא  שבתקנה: 

באנשים או באינטרסים מסוימים. 
21. חו"מ סי' רלא סכ"ח. 

22. ולהעיר, שדבר זה לא הובאה בשולחן ערוך רבינו הזקן.
העיר  מבני  "שבעה  ה"ב:  פ"ג  מגילה  הירושלמי  להעיר מדברי  יש   .23

כעיר". וראה שו"ת הרשב"א ח"ה סי' קכה. ואכ"מ.
24. לב"ב שם. 

25. ב"ב פ"א סי' לג.
26. שם.

27. לב"ב ח, ב.
28. ח"א סי' יא.

לשביתת  בנוגע  נט,  סי'  ח"א  חו"מ  משה  אגרות  בשו"ת  גם  וראה   .29
על  ממונה  חכם  אין  שהיום  חכם,  שאילת  ללא  והתארגנות  פועלים 
ח"א  מנחת שלמה  גם  וראה  זה.  בדבר  צורך  אין  כן  ועל  אלה  עניינים 

סי' פז.
30. בסמ"ע חו"מ רלא ס"ק הביא את דברי הר"מ אלשקר, שבני קהילה 
יכולים לעשות תקנה וחרם גם בלא לשאול חכם שבעיר, ורק בסוחרים 
ובהם  שרבים,  ו  ס"ק  שם  תשובה  פתחי  ראה  אך  שבעיר.  חכם  צריך 
אלשקר  הר"מ  לדעת  גם  לכך,  בנוסף  הסמ"ע.  על  החולקים  הש"ך, 

לכאורה יש צורך בכל בני הקהילה בזה, כדברי הרמ"א. 

עסק  כלפי  היא  מטרתו  כל  אשר  דבר  לעשות  ניתן  אם  צ"ע  בנוסף, 
מסוים, ולא תקנה השייכת לכלל בעלי העסקים.

ולפרסם  לכתוב  יחיד,  הפגנת  לעשות  ליחיד  אסור  שאף  וייתכן   .31
למנוע  העלול  דבר  וכל  לדעתו,  הגבוהים  ומחיריו  העסק  נגד  דברים 
אנשים לקנות בעסק זה. זאת מלבד איסורי לשון הרע שעלולים להיות 

כרוכים בדבר זה.

סנקציות הלכתיות
ה. מלבד המבואר לעיל בנוגע לצורך במינוי ממונים על 
המחירים, מצינו בחז"ל ובפוסקים שחכמי וגדולי ישראל 

השתמשו ב'חרם צרכנים' על מפקיעי המחירים.  

קינים  שעמדו  "מעשה  מספרת:  בכריתות32  המשנה  א. 
גמליאל:  בן  שמעון  רבן  אמר  זהב.  בדינרי  בירושלים 
)היינו  בדינרין  עד שיהיו  הלילה,  אלין  לא  הזה   המעון 

שנשבע שלא ילין עד שמחירם ירד לדינרי כסף(. 

לידות  חמש  עליה  שיש  האשה  ולימד,  דין  לבית  נכנס 
ואוכלת  ודאות, מביאה קרבן אחד,  זיבות  ודאות, חמש 
הורה  הוא  )כלומר,  חובה  עליה  השאר  ואין  בזבחים, 
משום  כהלכה,  שאינו  דבר  ולימד  התורה  בדיני  להקל 
עת לעשות לה'. שאלמלא כן לא ימצאו וימנעו העניות 
ברבעתים  ביום  בו  קינים  ועמדו  אחד(.  אפילו  מלהביא 

)ברבע דינר כסף(.

מוכרי  את  הזהיר  ששמואל  מסופר33  סוכה  בגמרא  ב. 
בשוויים  קטומים  לא  הדסים  למכור  שעליהם  ההדסים 
האמיתי34, שאם לא כן הוא יורה להלכה כדברי ר' טרפון 
שאמר שניתן ליטול שלושה הדסים שראשיהם קטומים. 

מוכרי  הזהיר את  ג. במסכת פסחים מסופר, ששמואל35 
הוא  האמיתי,  בשוויים  אותם  ימכרו  לא  שאם  הקדרות 

יורה שניתן להשתמש בקדרות ישנות לאחר הפסח.

ד. המגן אברהם36 התיר להחרים מוכרי דגים שהפקיעו 
מחירים37, והתיר לשם כך שלא לאכול דגים בשבת. הוא 

הוכיח זאת מסיפורי חז"ל דלעיל38. 

השער  מייקרים  הנכרים  "אם  הזקן39:  אדמו"ר  פסק  וכן 
יכולים  שאין  אדם  בני  כמה  יש  זה  ומחמת  הדגים  של 
ישראל  שום  יקנה  שלא  לתקן  נכון  לשבת,  דגים  ליקח 
מהם דגים איזה שבתות כדי שאחר כך יזילו השער ויוכלו 

הכל לקיים מצות עונג שבת"40.

ה. אירע פעם בקהיר שהסוחרים הנכרים העלו את מחיר 
יריעות הפשתן ב25% לסוחרים היהודים שמכרו אותם 

32. כריתות ח, א.
33. לד, ב.

א:  אות  בועז  מ"ו  פ"ד  לבכורות  ישראל  התפארת  מדברי  ולהעיר   .34
יותר מדי בכל ענייני קיום התורה  "אין מן הראוי להכביד על הבריות 

והמצווה".
35. פסחים ל, א.

36. באו"ח סי' רמב ס"ק א. בשם הצמח צדק )הקדום( סי' כח. וכן פסק 
הדברי חיים ח"א חו"מ סס"י כד.

37. ראה גם בשו"ת צמח צדק )הקדום( סי' קא. ושם: "שפיר דמי לעשות 
כך  אחר  ויוכלו  שיוזלו  כדי  שבתות  לכמה  כלל  דגים  יקנו  שלא  תיקון 
הפרו  לה'  לעשות  'עת  והיינו  בדגים  השבת  את  לכבד  עניים  אפילו 

תורתך'".
38. ועיין בערוך לנר )לכריתות שם( שכתב, שנגד דין תורה כמו אכילה 
בשבת שאי אפשר לתקן הדבר למפרע, אין לשנות מדיני התורה בגלל 
כך.  אחר  קרבנה  להביא  יכולה  שהיולדת  קן,  מהבאת  בשונה  המחיר. 
גם בחתם סופר )לגיטין נה( כתב שרק ביולדות התירו דבר זה מחמת 
החשש שיולדת ענייה כלל לא תביא קרבנה; אבל בדגים שהעשירים 
כן יהיה להם מצוות עונג שבת ואילו העניים יחול כאן דין אונס פטור 
לעשות  אין  קרבן(–  חייבת  הענייה  שגם  מיולדת  )בשונה  המצווה  מן 

דבר זה. 
39. או"ח סי' רמב ס"ז.  

הבית הלל שסובר שחיוב  דברי  בקונטרס אחרון שם המביא את   .40
במחירו  שליש  תוספת  עד  ולכן  דאורייתא,  הוא  בשבת  דגים  אכילת 
יש להדר. אך אדמו"ר הזקן חולק וסובר שדגים לא כתיבי באורייתא, 
והוי בכלל עונג שבת בלבד, שיכול לקיימו בדברים אחרים. ואף שדגים 
עדיפי, הרי זה רק הידור מצוה, ואין צריך להוסיף אפילו שליש. וראה 

שו"ת מהר"ם בריסק ח"ב סי' לט.
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באירופה. רבה של קהיר41 דן בתשובתו האם אפשר להכריח 
את החרם שיצרו הסוחרים. עצם ההיתר לעשיית החרם היה 
דבר הפשוט בעיניו, והוא אף פסק שמותר להכריח סוחר 

שלא רצה לציית לחרם משום היזק הרבים42. 

העיר  לבני  נזק  ימשך  "אם  כתב:  המבי"ט43  בשו"ת  ו. 
יקנו  שלא  יתקנו  העיר(  )בני  הם  גם  השערים(  )ממפקיעי 

מהם".

ז. בשואל ומשיב44 נשאל לגבי עיר שבה הטבחים עשו יד 
קשר  לעשות  ש"מותר  ופסק  השערים,  את  והפקיעו  אחת 
אמיץ לבל יקח שום איש מהטבחים בשר, עד אשר ימכרו 

כפי המקח בערים סביבתנו".  

אך הצד השווה לכל אלה הוא, שהסנקציות כנגד מפקיעי 
המחירים נעשו או על-ידי גדולי ישראל45 וביוזמתם; או על-

ידי כלל הסוחרים היהודים.

הבעייתיות שבחרם
ו. פסק הרמ"א46, ש"אדם שיש לו עובד כוכבים מערופיא 
)בלעדיות( יש מקומות שדנין שאסור לאחרים לירד לחיותו 
ולעסוק עם העובד כוכבים ההוא ויש מקומות שאין דנין". 
ובשולחן ערוך אדמו"ר הזקן47 הביא שתי דעות אלה, וסיים 

וכתב: "וירא שמים יחמיר לעצמו בכל מקום".   

"מרחיקים  מהגמרא48:  הוא  מערופיא  לאסור  הדין  מקור 
מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג", ואחד הטעמים לכך 
הוא49, משום שמדובר בדג ש"בטוח הוא שילכדנו" הדייג 

41. שו"ת דרכי נועם חו"מ סי' לח.
42. ובק"ו: אם זה נהנה וזה לא חסר כופין על מידת סדום, בנידו"ד שיש 

היזק דרבים וגם של עצמו – ודאי שכופין.
43. ח"א סי' רלז.

44. מהדורא בתרא ח"ד חו"מ סי' פט. ושם הוסיף שאף שהרב לא הצטרף 
ובניין של העיר  לחרם, בגלל היותו מקבל שכר מהם,  בגלל שרוב מניין 
הסכימו, יש לקבל את החרם ולהסכים לו. אבל גם לשיטתו צריך רוב מניין 

ובניין של אנשי העיר.
יפריז  שאם  שטריימלך,  ליצרן  פעם  הודיע  ישראל  שהבית  מסופר,   .45
במחירים, יורה לכל חסידיו שלא ילכו יותר עם כובע זה כדי להוריד את 

מחירו.
46. חו"מ קנו

47. הלכות השגת גבול סעיף יג.
48. ב"ב כא ב

49. כמבואר ברש"י שם. והמתירים בדין מערופיא ביארו את דברי הגמרא 

זה  דבר  כיום  ובשפה המדוברת  מצודתו שם,  כבר  שפרש 
לאדם  אסור  האוסרים,  שיטת  ולפי  בטוח.  לקוח   – נקרא 

לקחת לקוח בטוח של מוכר אחר. 

ובחתם סופר50 ביאר את תוכן ההבדל בין אדם הפותח חנות 
מתחרה, שבדרך כלל דבר זה מותר מעיקר הדין, לבין דין 

מערופיא: 

והלקוחות  רשותו  בתוך  עושה  האדם  החנות,  בפתיחת 
מגיעים אליו;  לעומת זאת מערופיא הרי זה כאילו האדם 
הולך לרשות של השני וחוטף לו את הלקוח שלו, ובזה יש 

צד של דמיון לגזל.    

ועל-פי זה, חרם צרכנים שפוגע גם בלקוחות הבטוחים של 
העסק המוחרם – יכול להיחשב כמו גזל51. וזה שונה לגמרי 

מפתיחת חנות מתחרה הקוראת לאנשים להגיע אל תוכה. 

לכל  או  הציבור52,  ממוני  או  דין  בית  שרק  נראה  כן  ועל 
הפחות רוב מניין ורוב בניין של אנשי העיר, יכולים לתקן 
חרם מסיבות של הפקעת שערים וכדומה, כפי שיראה לנכון 

בעיניהם.  

ואין ספק שיש מקרים שחרם כזה יכול להביא להתמוטטות 
ושל  הבית  בעל  של  משמעותי  להפסד  עסק,  או  חברה 

העובדים, ואף להוביל לדברים מסוכנים יותר.

סיכום: 
עצם העיקרון של פיקוח על המחירים הוא דבר רצוי 
מאוד והיה קיים כבר בחז"ל. ומעיקר הדין יש חיוב על 
בית דין המבין בענייני מסחר או ממוני הציבור לעשות 

זאת. למעט אם עלו המחירים מסיבה הגיונית53.
חיוב זה הוא רק אם יש לבית הדין או ממוני הציבור 
אלה  הפחות  לכל  הסוחרים,  כלל  על  אכיפה  כוח 
המצויים בתחום אזור מסוים )יישוב או מוסד( שיש 
להם בו השפעה. אבל אין לתקן תקנה שרק הסוחרים 
יראי השמים יצייתו לה, וסוחרים אחרים ירוויחו כפי 

רצונם.
כמו כן ישנה אפשרות של התאחדות כלל הסוחרים 
המחייבות  מסחר  בענייני  תקנות  התקנת  לשם  יחד 

את כלל סוחרי העיר. 
אמנם, איש פרטי, או אף כמה אנשים פרטיים, אינם 
יכולים ליזום ולפעול למען עשיית חרם על קיוסק או 
כל עסק אחר לבדם. ולכמה שיטות עלול להיות בדבר 

זה חשש גזל. 

שם באופן אחר.  
50. חו"מ ס עט

51. יש להעיר, שבשו"ת מהר"י בן לב  ח"ד סי' טו פסק להתיר חרם צרכנים 
ורצו  על מוצר מסויים בלבד )מוצר שהיו צריכים לשלם עליו מס למלך 
למנוע את הרווח למלך(. ובשו"ת המביט ח"א סי' רלז ביאר, שגם אם יש 
איזשהו הפסד לבעלי החנויות, שאינם מרוויחים יותר מדי, הדבר מותר, 
כיוון שאין זה הפסד לגמרי. ומדבריהם נראה שלא השוו דין זה למערופיא, 

אלא אם כן החרם יצור הפסד כללי לעסק.
52. יש להעיר, שגם השכל הבריא מבין שלא כל אחד יחליט על מה ומתי 
להחרים עסק של מישהו. ולא כל אדם מבין טוב במסחר ובעלויות של 
או סמויים שהוא עצמו  גלויים  אינטרסים  גם  לאדם  יש  ולפעמים  עסק, 

אינו מבחין בהם.
53. לדוגמה: עליית מחיר הקמח עקב מלחמת רוסיה-אוקראינה וכל כיו"ב.
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שאלה: כיצד יש לנהוג בשבת אסרו-חג 
פסח לעניין אכילת חמץ, קטניות ושאר 
דברים שמקפידים שלא לאכול בפסח?

לסוגיית  קשורה  זו  שאלה  תשובה: 
עצמם  שהמאכלים  ברור  מוקצה.  דין 
אינם אסורים באכילה בשבת אסרו חג, 
שהרי כבר עבר פסח. ובוודאי שכן הוא 
איסור;  בהם  נהגו  שרק  קטניות  לגבי 
למאכלים  בנוגע  ועל-אחת-כמה-וכמה 
אלא  לאשכנזים,  גם  לפסח  הכשרים 

שמחמירים שלא לאוכלם. 

בין השמשות  כיוון שבערב שבת  אבל 
היו אלו אסורים עדיין לאכילה, או מצד 
החומרא או מעיקר הדין, עולה השאלה 
לא.  או  מוקצה  דין  עליהם  חל  האם 
אכילת  חלקים:  לשני  התשובה  ונחלק 
זו; ואכילת קטניות ושאר  חמץ בשבת 
בפסח  בהם  להחמיר  שנהגו  דברים 

בשבת זו.

אכילת חמץ בשבת אסרו-
חג פסח

בשבת  חמץ  אכילת  בדין  נדון  ראשית 
זו:

כלי שהיה אסור  "כל  נפסק1:  ברמב"ם 
לטלטלו  נאסר  השמשות  בין  לטלטלו 
הדבר  שהלך  אע"פ  כולה,  השבת  כל 
והיות והחמץ היה  שגרם לו האיסור". 
אסור בשעת בין השמשות – הוא הפך 

ל'מוקצה' ואסור לאוכלו כל השבת2.

1.  הלכות שבת פכ"ה ה"י.
קודש  )מקראי  פראנק  הגרצ"פ  דקדק  וכבר    .2
הדיון  בפסח,  חמץ  דבנידון  רז(  סימן  ח"ב  פסח 
מצד  אלא  איסור  מחמת  מוקצה  מצד  לא  הוא 
וכפי שביאר שם בהררי  מוקצה דלא חזי למידי. 
קודש: "התנאי של דחייה בידיים במיגו דאתקצאי 
לגבי  דווקא  הוא  ס"ו[,  שי  סי'  שוע"ר  ראה   -[
את  גרים  קא  ד"שבת"  איסור,  מחמת  מוקצה 
האיסור – כגון נר שהדליקו בערב שבת, דנדחה 
מלהיות ראוי בשבת... מה שאין כן בחמץ בפסח, 
יום  מחמת  לא  הוא  וההנאה  האכילה  שאיסור 

טוב, וגם בחול המועד אסור. 

"ובכגון זה – אין זה בכלל מוקצה מחמת איסור 
אלא בכלל מוקצה דלא חזי מידי )דמה לי דלא חזי 
ולא מידי מחמת המציאות או לא חזי ולא מידי 
דלא  מוקצה  וגבי  לשבת(,  מחוץ  איסור  מחמת 

אבל האמת היא, שבנידו"ד מדובר על 
מחמת  כ"מוקצה  המוגדר  מיוחד  מצב 
יום שעבר", שהרי החמץ אסור רק ביום 
בשבת  ואילו  פסח,  איסור  מצד  שישי 

אינו אסור עוד. 

זה של מוקצה "מחמת  והנה, על מצב 
מהראשונים3  כמה  כתבו  שעבר",  יום 
דבר  שכל  רווחת  שהלכה  שאע"פ 
שהיה בגדר מוקצה בבין השמשות של 
כניסת השבת – אסור לכל השבת; זהו 
רק כשהדבר נאסר להבא מכח קדושת 
יום שעבר  השבת, אבל מוקצה מחמת 
לא אמרינן. וכן נפסק להלכה בשו"ע4, 
דלא אמרינן מיגו דאתקצאי מחמת יום 

שעבר5. 

דידן אין לאסור אכילת  כן, בנדון  ואם 
חמץ בשבת בגלל היותו אסור באכילה 
זה  שהרי  השבת,  של  השמשות  בבין 
מוקצה מחמת יום שעבר וחוזר להיתרו 

בשבת. 

אכן, השער המלך6 כתב, שדברי דעה זו 
אמורים רק לגבי דבר שאיסור אכילתו 
שאיסור  דבר  אבל  מדרבנן,  אלא  אינו 

חזי ולא מידי אין צריך התנאי של דחייה בידיים 
ליאסר משום מיגו דאתקצאי". וראה להלן.
3.  תוס' ביצה ד, א. רא"ש סוכה, פ"ד סי' ה.
4.  ריש סי' תרסה. וראה ביאור הלכה שם. 

שיש  הביא  סד  סי'  ח"ב  דעת  יחווה  בשו"ת    .5
שסברו בדעת הר"ן דאמרינן מיגו דאתקצאי גם 
במחמת יום שעבר, ורשימת החולקים על שיטה 

זו. 

ושם כתב, "שיש סתירה לחילוק זה ממה שכתב 
]ו[  .  . הי"ד(  שחיטה  מהלכות  )בפי"ב  הרמב"ם 
ע"א(  פג  )חולין  להרמב"ם  המשניות  בפירוש 
בבין  ואתקצאי  הואיל  לאסור מטעם  אין  ]ש[   .  .
שהוא  אע"פ  יומא,  לכולי  אתקצאי  השמשות 
שהוא  אמרינן  דלא  משום  והיינו  תורה.  איסור 
בפשיטות  פסק  וכן  שעבר.  יום  מחמת  מוקצה 
בשו"ת מהר"ם שיק )חלק או"ח סי' רעה(, שאם 
נשחטה האם בערב יום טוב מותר לשחוט הבת 
ואתקצאי  הואיל  משום  לאסור  ואין  טוב,  ביום 
כיון שהוא  יומא,  לכולי  בבין השמשות אתקצאי 
הדין  הוא  זה  ולפי   .  . שעבר  יום  מחמת  מוקצה 
לגבי חמץ בשבת שלאחר שביעי של פסח, שיש 
להתיר, הואיל ומוקצה מחמת יום שעבר מותר".

אבל ראה שמירת שבת כהלכתה מהדורה חדשה 
פרק כב הערות ב-ג.

6.  פ"א מהלכות יום טוב הכ"ד.

אכילתו בבין השמשות מן התורה, כל 
שהוקצה בבין השמשות, אפילו מחמת 
שאחריו.  היום  לכל  נאסר  שעבר,  יום 
גם  זה,  ולפי  מגדים7.  הפרי  כתב  וכן 
השבת,  יום  בכל  באכילה  אסור  חמץ 

הואיל והוא איסור תורה. 

שכתבו  מהפוסקים8  יש  כן,  כמו 
יום  מחמת  דאתקצאי  מיגו  דאמרינן 
ובפסח  מצווה,  מחמת  במוקצה  שעבר 

מלבד האיסור דחמץ יש גם מצווה.

עקיבא  שרבי  כתב,  ענגיל9  ומהר"ש 
בשבת  חמץ  לאכול  שאסור  פסק  איגר 
הגרי"מ  הכריע  וכן  פסח,  אסרו-חג 
ישראל  ארץ  בלוח  טיקוצ'ינסקי 

שחיבר10.

אין מוקצה בשל נכרי 
והגר"ע  שמח11  האור  זאת,  לעומת 
את  גם  מציינים  הם  התירו.  יוסף12 
כלל  בבית השמשות  העובדה שהחמץ 
הנכרי,  של  אלא  היהודי  של  היה  לא 
של  היה  "ואם  שמח:  האור  ובלשון 
בשבת,  לקחה  והוא  גילולים,  עובד 
הרי של עו"ג אינו צריך היכן כמבואר 

בירושלמי"13.

וגם הגה"ח הרב לוי ביסטריצקי ע"ה14 
זו  בשבת  חמץ  אכילת  להתיר  פסק 
כתב  שכן  כדלהלן(,  מקטניות  )בשונה 
וצימוקים  "גרוגרות  הזקן15:  אדמו"ר 
ואינן  ראויין  הם  אם  מותרין  נכרי  של 

7.  או"ח סי' תצח במש"ז סק"ב ובפתיחה להלכות 
יו"ט סי"ז.

8.  הר"ן )על הרי"ף, ביצה ב ע"א(; הים של שלמה 
)ביצה פ"ד סי' ה(; וראה בית יוסף או"ח סי' תרסז.

9.  ח"ד ריש סימן צב.
10.  אבל יצוין כי לדעת הגר"ע יוסף "זה אינו, כי 
בדרך  אלא  כן  כתב  לא  איגר  עקיבא  רבי  הגאון 
בעיניו  פשוט  שהדבר  נראה  ואדרבה  תימה, 
להתיר, ושאין חילוק בזה בין איסור תורה לאיסור 

דרבנן".
11.  הל' יו"ט פ"ד ה"י.
12.  יחווה דעת שם.

13.  שבת פ"א ה"ז. הביאו הר"ן סוף ביצה כב, א 
בדפי הרי"ף וכן בשו"ע סי' שי ס"ב בהג"ה, תצח 

ס"ג.
14.  בשו"ת ארעא דגליל עמ' קה.

15.  שו"ע אדמו"ר הזקן סימן שי ס"ג.

זהירות מחמץ
בשבת אסרו-חג פסח

מאת הרב בנימין כהן שליט"א
מורה צדק בבית ההוראה
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ראויין, שאין דין מוקצה בשל נכרי לפי 
שהכל מוכן אצלו. שהנכרי אינו מקצה 
כלום ודעתו על הכל, וכיון שהוא מוכן 

לאיש אחד מוכן לכל".

נקנה  לא  לגוי  המכור  שהחמץ  ]ואף 
ממנו חזרה, אין בכך בעיה אם מצויין 
הדבר בשטר המכירה, וכך כתב הגר"ע 
"ובהיות שבשטר מכירת החמץ  יוסף: 
מרשה  שהגוי  במפורש,  נכתב  לגוי 
הפסח  אחר  לקחת  החמץ  למוכרי 
מהחמץ שנמכר מאליו, וישלמו לו אחר 
גם  בזה  לחוש  אין  החמץ,  מחיר  כך 
כמבואר  אסור,  שהוא  הגוי  גזל  משום 
ליטול  מותר  ולכן  משפט16.  בחשן 
בשבת  לגוי  הנמכר  החמץ  מן  ולאכול 
שאחר שביעי של פסח, ואין לחוש בזה 

כלל". 

נהג  ע"ה  אשכנזי  הגרמ"ש  כי  ואציין 
חמץ  יקחו  שאם  בפירוש  לגוי  לומר 
יתחשבנו  ואח"כ  לכך  שיסכים  בשבת 

איתו[.

 קטניות בשבת
 אסרו-חג פסח

דברים  שאר  או  קטניות  לגבי  והנה, 
בפסח,  לאוכלם  שלא  עליהם  שמקפיד 
במוצרים  מדובר  שהרי  לדון  יש  עדיין 
הדיון  חוזר  כן,  ואם  לגוי.  נמכרו  שלא 
לראשיתו, האם מותר לאוכלם או שהם 

מוקצה.

כתב  זצ"ל17  מטשיבין  הגאון  והנה, 
לשבת  מפסח  קטניות  לבשל  לאסור 
פסח  של  בשביעי  מוקצה  שזה  משום 
שהם  עניים  לבגדי  זאת  ודימה  עצמו. 
עניים  יש  אם  אף  לעשירים  מוקצה 
בסביבה. וגם במהרש"ם18 אסר דבר זה. 

אך יש מתירים זאת. 

לדון  "ויש  כתב19:  אויערבאך  והגר"ש 
ביו"ט אחרון של פסח  אם שרי לבשל 
ספרדים  אין  אם  קטניות  בער"ש  שחל 
מצויים, אבל שאר הדברים ]כגון מצות 
]לאוכלם  דודאי מותר  מכונה[ חושבני 
מוקצה  רק  זה  כי  אסרו-חג[  בשבת 
מחמת יום שעבר, וגם הרי נפישי אינשי 
אפילו  ומותר  בכך,  זהירים  שאינם 
לבשל ביו"ט, ועכ"פ רק לאכול בשבת 

ודאי שרי גם בקטניות. 

נכרי  לו  שהביא  גמור  בחמץ  "ואפילו 
במה  לעיל[  ]כמבואר  במק"א  הארכתי 
שכתב השער המלך לחשוש בדאורייתא 
ארץ  בלוח  אולם  שעבר...  ליום  גם 
ז"ל  טוקצינסקי  הגרי"מ  של  ישראל 
כתב והמחמירין בחמץ מחמת מוקצה, 
אורז  זה  קודש  בשבת  אוכלין  אין 

וקטניות וכו'.

ידעתי מאי שנא מביצה שנולדה  "ולא 

16.  סימן שמח ס"ב וסימן שנט ס"א.
17.  שו"ת דובב מישרים ח"א סי' מט.

18.  דעת תורה לסי' תקכז.
19.  בשו"ת מנחת שלמה )תנינא ]ב-ג[ סי' יז.

בשבת  למחרת  לאכלה  דאסור  ביו"ט 
מוקצה  משום  ולא  הכנה  מפני  רק 
יודע  הרי  כאן  וגם  שעבר,  יום  מחמת 
בין  לאחר  מותר  להיות  שעתיד  ברור 

השמשות".

זאת אומרת: היות ואין מדובר באיסור 
קטניות  לגבי  )הן  שנהגו  בחומרה  רק 
לפסח  הכשרים  מוצרים  לגבי  וק"ו 
עצמנו  על  מחמירים  ורק  למהדרין 
מצד חומר פסח(, בזה לא אמרינן מיגו 

דאתקצאי מחמת יום שעבר.

למצה  בנוגע  כתב20  יצחק  ובמנחת 
של  באחרון  שמורה  שאינה  פשוטה 
פסח בחול, ש"הקיל בהגהות מהרש"ם 
כיון דהוא רק חומרא בעלמא, ואחרים 
אוכלין, אין לאסור גם משום שמא יבוא 
מצה  לענין  גם  הה"ד  וממילא  לאכלו, 

שרויה".

דברים שנהגו להחמיר בהם 
בפסח

והנה, הגר"ל ביסטריצקי חילק בין חמץ 
לקטניות או מוצרים שאדם החמיר ע"ע 
החמץ  את  שבעוד  בפסח,  לאכול  לא 
שהיה  )מחמת  זו  בשבת  לאכול  התיר 
דין  ע"ז  ואין  נכרי  של  השמשות  בין 
ושאר  קטניות  שלגבי  הרי  מוקצה(, 
 – בפסח  לאוכלן  לא  שמקפיד  דברים 
לאוכלן  ואסור  דאתקצאי  מיגו  דין  חל 
לדחות  שיש  בהערה  ראה  אך  בשבת. 

דבריו21. 

מכון  של  פסח  למעשה  הלכה  ובספר 
רבני הלכה חב"ד פסקו22, שאין לאכול 
לאכול  ניתן  אבל  זו,  בשבת  חמץ 
לפסח  הכשרים  והמאכלים  קטניות 

שאנו מחמירים שלא לאכול בפסח. 

וכן נראה לענ"ד להורות, שיש להחמיר 
פסח  חג  אסרו  בשבת  חמץ  לאכול  לא 

עצמו  והוא  לג  סי'  בח"ז  שהביא  מה  ראה    .20
הסתפק בדבר.

דברי  ע"פ  הכריע  ע"ה  ביסטריצקי  הרב    .21
זה,  "לפי  וכתב:  וס"ו(,  ס"ד  )שם  הזקן  אדמו"ר 
מצות שהם כשרים לפסח ואינם חמץ ח"ו, אלא 
שהם הקפידו על עצמם לאכול רק מצה שמורה 
עבודת יד במשך כל ימי החג, א"כ במשך כל ימי 
בידים,  אלו  מצות  דחו  אשר  הם  הם  הפסח,  חג 
והרי  בידים,  האיסור  לו  גרמו  אשר  הם  והם 
שמן  גבי  ד'  בסעי'  רבינו  דכתב  להא  דומה  זה 
שהדליקו בנר, והוי מוקצה ואסור לאכלם בשבת". 

אמנם יש לדחות דבריו, דלא דמי לזה ע"פ המובא 
לעיל )הערה 1( מדברי הגרצ"פ פראנק, דבנדו"ד 
איסור  מחמת  מוקצה  לומר  שייך  לא  )בחמץ( 
"דחאו  של  הרעיון  כל  כי  בידיים,  דחייה  מחמת 
בידיים" הוא שהאדם גרם לכך שבבין השמשות 
מחמת  הוא  שהאיסור  והיינו  אסור,  יהיה  הדבר 
היו"ט או השבת, אבל אם כל השבוע לפני כן היה 
הדבר אסור בגלל דין חמץ – לא שייך למימר כאן 

דחאו בידיים. 

דלא  מחמץ  מוקצה  שהוא  דמחמת  הטעם  וגם 
קטניות  שהרי  לאומרו,  קשה   – מידי  ולא  חזי 
חזי  כן  הם  עצמו,  על  שמחמיר  דברים  ושאר 

מעצם הדין ורק שמחמיר על עצמו לא לאוכלם.
22.  עמ' 281 282-.

חמץ  לקרב  שלא  הזהירות  מחמת  )גם 
לכלים של פסח וכו' שעדיין משתמשים 
בהם בשבת זו(. וכן נראה מדברי הרבי 
דברים  ושאר  קטניות  אבל  דלהלן; 

שהקפידו לא לאכול בפסח – מותר. 

יחד עם זאת, אין לבשל במהלך הפסח 
שום מאכלי קטניות לצורך שבת שאחר 
רק למוצרי קטניות  וההיתר הוא  פסח, 
מהודר  בהכשר  שהם  לאכילה  מוכנים 
מחמת  רק  הוא  איסורם  וכל  לפסח, 

הקטניות.

את  זה  לנושא  בהקשר  לצטט  ויש 
"מהמעלות  בשיחה23:  הרבי  דברי 
שנה  בקביעות  הפסח  דחג  המיוחדות 
שהתחלתו   – השבוע  לימי  בנוגע  זו, 
)יום ראשון דפסח(, וסיומו )יום אחרון 
של פסח – בחוץ לארץ, ובארץ ישראל 
– אסרו חג( ביום השבת. ובהערה שם: 
חמץ  בו  אין  בשבת  שכשחל  "ולהעיר 
באכילת  הם  דשבת  והסעודות  כלל, 
ההמשך  יותר  ניכר  שבזה  דוקא,  מצה 

והשייכות לחג הפסח".

חמץ  לאכול  אין  שאכן  משמע  ומכך 
כלל בשבת זו.

לסיכום: 
לגבי אכילת חמץ בשבת אסרו-חג 
אוסרין  יש   – הדעות  נחלקו  פסח 
נאמרו  נימוקים  ושני  ויש מתירין. 

להיתר: 
דאתקצאי  מיגו  אמרינן  לא  א( 
הרבה  יש  אך  שעבר.  יום  מחמת 
בשבת  חמץ  לגבי  שחולקים 
אסרו-חג פסח, ולשיטתם באיסור 
מחמת  באיסור  או  דאורייתא 
דאתקצאי,  מיגו  אמרינן  כן  מצוה 
למרות שמדובר על "יום שעבר". 

בין  שבת  בערב  שהחמץ  מפני  ב( 
ואין  הגוי,  ברשות  היה  השמשות 
בתלוש.  הגוי  ברשות  מוקצה  דין 
שמחמיר  מי  גם  זה,  טעם  מצד 
יכול להתיר  מיגו דאתקצאי,  מצד 
דין  כאן  חל  לא  דמעיקרא  כיוון 

מוקצה. 
לאכול  מותר  הדין  מעיקר  כן,  אם 

חמץ בשבת אסרו חג של פסח. 
אכן, למעשה בפועל אנו מחמירים 
שלא לאכול חמץ בשבת זו )בגלל 
נראה  וכן  וכו'(,  פסח  של  הכלים 

מדברי הרבי. 
ושאר  קטניות  לאכול  מותר  אבל 
בפסח  אוכלים  שלא  מוצרים 
זאת,  עם  יחד  ההידור.  מחמת 
הפסח  במהלך  קטניות  לבשל  אין 

לצורך שבת זו. 

23.  שיחת אחרון של פסח תנש"א אות א.
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א. האיסור בהלוואת חפצים 
מדין תורה איסור ריבית קיים רק כאשר 
נוספת  כמות  למלווה  מחזיר  הלווה 
כגון:  בהלוואה.  ממנו  שקיבל  מה  על 
כאשר לווה 100 ₪ ומחזיר 101 ₪; או 
ומחזיר  אדמה  תפוחי  ק"ג  לווה  כאשר 
מחזיר  הוא  אם  אולם  גרם;  ומאה  ק"ג 
בדיוק, אלא ששוויה  את אותה הכמות 

התייקר – אין בזה איסור ריבית. 

גם  ריבית  איסור  ישנו  מדרבנן  אמנם 
כאשר התוספת הניתנת מהלווה למלווה 
אף  החפץ,  בהתייקרות  מתבטאת 
שהכמות זהה לחלוטין לכמות שניתנה 
ק"ג  הלוואת  שבעת  וכגון,  בהלוואה. 
לק"ג,   ₪  4 מחירו  היה  אדמה  תפוחי 
ובעת ההחזרה מחירו עלה ל 5 ₪ לק"ג1. 

חכמים  זה,  דבר  מחמת  מזו:  יתירה 
מנת  על  חפץ  כל  בהלוואה  לתת  אסרו 
שהלווה יחזיר למלווה את אותו החפץ 
שבמשך  מחשש  כמות,  באותה  בדיוק 
הזמן שיעבור מעת ההלוואה עד מועד 
הפירעון יתייקר החפץ, ונמצא שהלווה 
שהיה  מכפי  יותר  ששווה  חפץ  יחזיר 

שווה בזמן ההלוואה. 

דין זה נקרא בלשון חז"ל "הלוואת סאה 
בסאה" – הלוואת פירות בהתאם למידת 
נפח מסוימת, בתנאי שהחזרת ההלוואה 

תהיה גם היא באותה מידת נפח2. 

נתנו  בכדי להתיר הלוואת חפץ בחפץ, 
חז"ל שלושה אפשרויות: 

א( יעשנו דמים – להצמיד את ההלוואה 
בשעת  החפץ  של  הכספי  לשווי 
שחיוב  במקום  כלומר,  ההלוואה. 
כמות המוצר שניתן  ההחזרה יהיה לפי 
הכספי  ערכו  לפי  יהיה  הוא  בהלוואה, 

1. ראה שוע"ר הלכות ריבית סעיף לג: "ריוח זה של 
היוקר אינו רבית אלא מדברי סופרים".

קסב  סי'  יו"ד  בשו"ע  התבארו  אלו  דינים   .2
ובשוע"ר שם ס"ל ואילך.

בשעת ההלוואה. ב( יש לו ללווה משלו 
ישנו חפץ משלו  הלווה  – ברשותו של 
"יצא השער"  ג(  הניתן בהלוואה.  כעין 
– לחפץ הניתן בהלוואה יש שער קבוע 

ומפורסם3. 

ב. כסף ושווה כסף
תמורת  חפץ  להלוות  האיסור  והנה, 
החזרת חפץ מחשש להתייקרות )איסור 
סאה בסאה(, קיים כאמור בכל החפצים 
תיתכן  חפץ  שבכל  כיוון  שבעולם. 
תנודה במחירו, לכן קיים בו איסור זה. 

כסף  של  ה"מטבע  הוא  הכלל  מן  יוצא 
היוצא בהוצאה בעיר זו, שאין בה יוקר 
וזול"4. כלומר: על-פי קביעת חז"ל, כל 
שינויי היוקר והזול אינם אלא במוצרים 
אולם  המקומי,  הכסף  במטבע  הנקנים 
בערכו  תמיד  נשאר   – עצמו  המטבע 
התייקרות  של  תנודות  בו  ואין  הקבוע 

והוזלה. 

ישנה  תורה,  על-פי  אחרות:  במילים 
בין  כסף;  לשווה  כסף  בין  אבחנה 
לבין  רוכשים  שבאמצעותו  המטבע 
הרוכש  הכסף  הנרכשים:  המוצרים 
משתנית,  שאינה  קבועה  מציאות  הוא 
רק  קיימים  ובזול  ביוקר  השינויים  וכל 
במוצרים שווי הכסף הנרכשים על-ידו5. 

התייחסות  ישנה  המסחר  שבעולם  ואף 
הערך  התניידות  לנושא  מרובה 
מקום  מכל  השונות,  המטבעות  של 
בעיקר  היא  המטבע  של  זו  התניידות 
אך  העולמי,  המטבעות  לשוק  ביחס 
המטבע  של  דינו  את  משנה  זה  אין 
מדינה  ובכל  למדינתו.  ביחס  המקומי 

3. יש להאריך בביאור טעם וגדר היתרים אלה, אך 
אין כאן המקום.

4. לשון רבינו שם סעיף לג.
על-ידי  ויש  כסף  בקנין  הנקנים  דברים  יש   .5
קניינים אחרים; אך בכל אופן הכסף הוא התמורה 

המשולמת עבור המוצר הנרכש.

כלפי עצמה, המטבע המקומי הוא הוא 
הציר היציב שסביבו נקבע ערכם של כל 
והתנודות  המוצרים הנסחרים במדינה; 
בו  חלות  אינן  וזול  יוקר  של  השונות 

אלא במוצרים הנרכשים באמצעותו6.

ועל כן, את המטבע של אותה המדינה 
שהוא  בה  נמצאים  והלווה  שהמלווה 
המטבע "היוצא בהוצאה"7 ו"רוב המקח 
להלוותו  מותר   – בו  נעשה  וממכר"8 
באותה מדינה, אפילו אם שער המטבע 
נייד ביחס למטבעות של מדינות אחרות 

ולא שייך בו איסור סאה בסאה; 

זאת בשונה מכל שווה כסף שבו תיתכן 
החזרתו  ואזי  התייקרות,  של  תנודה 
להיות  עלולה  נפח  למידת  בהתאם 
ומחמת  דרבנן.  ריבית  באיסור  כרוכה 
אין  עוד  כל  נאסרה  הלוואתו  זה  דבר 

קיימים דרכי ההיתר9.  

ג. מטבע מול מטבע
מטבע- לגבי  דיון  מעורר  זה  דין  והנה, 

שאינו  חיצוני  מטבע  שהוא  חוץ, 
המטבע הרגיל והחוקי10 היוצא במדינה, 
הוא  גם  האם  זו:  הלכה  לגבי  דינו  מה 
הגבלות  בו  קיימים  ואין  מטבע  בכלל 
של הלוואת סאה בסאה; או שמא ביחס 

קצת,  משמע  ב  מד,  לב"מ  המאירי  בחידושי   .6
שדבר זה הוא לימוד מיוחד מן התורה, ובלשונו: 
"הכסף הכתוב עשאו מטבע . . והוא הוא שהוזכר 
כסף  'אם  וכדכתוב  רבית  ובאיסור  הלואה  לענין 
צד  בו  היה  ולא  וכו''  כסף  'נשך  ואומר  תלוה' 

להפקיע שם הלואה ממנו", ואכ"מ. 
7. לשון רבינו שם.

8. שם במוסגר. 
"מטבע"  הגדרת  בין  שהנפק"מ  לציין,  יש   .9
להגדרת "פירות" היא גם בנוגע לדיני הקניינים – 
מה קונה מה – כמבואר בריש פרק הזהב ובחו"מ 

סי' רג.
10. יש לציין, שמטבע שאינו חוקי במדינה ונפסל 
לשימוש בה, הוא בוודאי בגדר מטלטלין באותה 

מדינה שבה הוא נפסל – ראה חו"מ שם ס"ח. 

 מטבע-חוץ 
בדיני ריבית

מאת הרב אליהו קירשנבוים שליט"א
דיין בבית דין צדק כפר חב"ד
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חיצוני  מטבע  המדינה,  של  למטבע 
ויהיו  כ"פירות",  כסף,  כשווה  ייחשב 

קיימים בו דיני הלוואת סאה בסאה.

הפוסקים האחרונים דנו בנושא זה, על 
יסוד המבואר בחז"ל ובפוסקים בנושא 
קביעת גדר של "מטבע" כאשר מדובר 

על שני סוגי מטבעות, זה ביחס לזה. 

מטבע  של  ביחס  עוסק  המקורי  הדיון 
זהב או נחושת אל מטבע כסף: 

"יוצא  שהיה  זה  הוא  הכסף  מטבע 
מיד  ולעבור  לצאת  ו"חריף"  בהוצאה" 
ממטבעות  יותר  חפצים,  ברכישת  ליד 
הזהב והנחושת, ועל כן, מעות הנחושת 
לגבי  פירות  "נקראים  הזהב  ודינרי 

מטבע של כסף". 

זה  דבר  מחמת  אחת11  דעה  לפי  ולכן, 
"אסור ללות דינר זהב לפרוע דינר זהב 
נחושת לפרוע מעות נחשת"  וכן מעות 
ושווה  "פירות"  נחשבים  שהם  כיוון 

כסף; 

מטבע  שקביעת  הסוברת,  דעה  יש  אך 
אחרות  למטבעות  ביחס  ככסף  הכסף 
והשוויתם כ"פירות" לגביו, נעשה על-

ידי קיומם של שני תנאים: א( שהמטבע 
כסף הוא חריף לצאת. ב( יש בו חשיבות 

עצמית בהיותו עשוי מכסף. 

במטבע  התקיימו  אם  רק  זו,  דעה  ולפי 
הכסף שני תנאים אלו, שאר המטבעות 
דין  לעניין  כ"פירות"  לגביו  נחשבות 

סאה בסאה; 

חשיבות  אין  הכסף  במטבע  אם  אולם 
וכמו  האחר,  למטבע  ביחס  עצמית 
הכסף  במטבעות  שבהן  בתקופות 
העצמי  וערכן  אחרות  מתכות  עירבו 
מעלת  כל  ואזי  משמעותי,  באופן  פחת 
לצאת  בחריפותו  רק  היא  הכסף  מטבע 
– המטבע האחר נחשב גם הוא למטבע, 
סאה  הלוואת  איסור  בו  אין  וממילא 

בסאה. 

)זאת בשונה מהדעה הראשונה הסוברת, 
על  רק  הוא  כטיבעא  מטבע  שקביעת 
"חריפים  הכסף  שמטבעות  זה  יסוד 
ביותר שרוב המקח וממכר הוא בהם", 
ואילו עניין חשיבותו של המטבע עצמו 

אינו נוגע כלל לעניין דין זה(. 

רבנו הזקן בדבריו בנושא זה, מביא את 
כלימוד  יותר  המקילה  השניה  הדעה 
זהב  מטבע  להלוות  המקילים  על  זכות 
כנגד מטבע זהב, אך סיים רבינו וכתב: 

"וכל ירא שמים יחמיר לעצמו"12. 

ד. נפקא-מינה מעשית
הנפקא-מינה בין שתי הדעות האמורות, 
לכאורה משמעותית מאוד במציאות של 

11. בנוגע לדעות אלו – ראה תוס' ד"ה ושאני ב"מ 
מה, א. דעה זו הובאה בתרומת הדשן פסקים סי' 

נד. ש"ך יו"ד קסב סק"ד. שוע"ר סל"ג.  
רבינו  הוזכר בדברי  זה  יש להעיר, שעניין  12. אך 

במוסגר.

ימינו: 

המטבעות  של  רוב-רובם  בימינו, 
עצמית  חשיבות  בעלי  אינם  והשטרות 
)כפי שהיה בעבר, שהמטבע עצמו היה 
כל  אלא  לשוויו(,  בהתאם  כסף  עשוי 
הוא  הכסף  ושטרי  מטבעות  של  ערכם 
ידם,  על  נעשה  והממכר  שהמקח  בזה 
בהתאם  שלה  המטבע  עם  מדינה  בכל 
המנפיקה  שהיא  המדינה  אותה  לחוקי 

את הכסף וקובעת את ערכו13. 

שעצם  הראשונה,  הדעה  לפי  כן,  ועל 
ו"חריף"  עיקרי  מטבע  שיש  העובדה 
במדינה  וממכר  המקח  רוב  נעשה  שבו 
להיחשב  המטבעות  שאר  את  הופך 
במנוגע  הדין  הוא  כן  אם  כ"פירות", 

למטבע חוץ: 

מקומי  מטבע  יש  מדינה  שבכל  כיוון 
המסחר  שרוב  העיקרי  המטבע  שהוא 
הרי  באמצעותו,  נעשה  במדינה 
"מטבע  המדינות,  שאר  שמטבעות 
לגביו  "פירות"  בגדר  הוא  חוץ", 
להיעשות  יכולה  זו  במדינה  והלוואתו 

רק לפי תנאי הלוואת סאה בסאה. 

צורך  שיש  השנייה,  הדעה  לפי  אולם 
שאר  השווית  לצורך  תנאים  בשני 
דין  לעניין  לגביו  כ"פירות"  המטבעות 
סאה בסאה, העובדה שמטבעות ושטרי 
הכסף בימינו הם החריפים לצאת ועל-

ידם מתבצע המסחר של אנשי המדינה 
– אינה מהווה סיבה מספקת להפוך את 
המטבע-חוץ ל"פירות", וגם הוא נשאר 

בגדר מטבע ואין בו דין סאה בסאה. 

13. בנוגע לכללות השוואת מטבעות ושטרי הכסף 
שו"ת  ראה   – ריבית  דיני  לעניין  למטבע  בימינו 
חתם סופר יו"ד סי' קלד. ועוד. וראה ברית יהודה 
פי"ח סוף הערה י שכו"ע יסכימו לכך בנוגע לדיני 

ריבית. ודבריו שם מסתברים מאוד.

ועל כן, יהיה מותר להלוותו גם במדינה 
סאה  הלוואת  בתנאי  צורך  ללא  אחרת 

בסאה.

רבינו,  כתב  הדברים  בסיום  וכאמור, 
כדעה  להחמיר  שמים  לירא  שראוי 

הראשונה. 

שהמטבע  בארץ-ישראל,  זה,  ועל-פי 
היוצא בהוצאה הוא השקל החדש, כל 
כ"פירות"  נחשבות  המטבעות  שאר 
בכפוף  אלא  להלוותם  ואין  לגביו 
סאה  בהם  להלוות  שמותר  לתנאים 
ביחס  חוץ  מטבע  זה  דרך  ועל  בסאה. 

למטבע המקומי של כל מדינה אחרת. 

 ה. בין מטבע זהב 
למטבע חוץ 

והנה, יש מקום להוסיף ולומר, שבנידון 
דידן – מטבע מקומי של מדינה מסויימת 
לגבי מטבע חוץ – לכו"ע המטבע החוקי 
החריף לצאת מבטל את מטבעות החוץ 
ומשווה אותם בגדר "פירות" במדינתו.

המצריכה  הראשונה  לדעה  גם  שהרי 
זהב  מטבע  השווית  לצורך  תנאים  שני 
)הן  הכסף  למטבע  ביחס  כ"פירות" 
דווקא  זה  הרי  חשיבות(,  והן  חריפות 
לגבי מטבעות הזהב שלהם יש חשיבות 
על  לגבור  בכדי  וע"כ  רב,  עצמי  וערך 
שגם  צורך  יש   – הזו  החשיבות  מעלת 

במטבע הכסף תהיה איזו חשיבות; 

של  גדרן  שמלכתחילה  בזמנינו  אולם 
לא  הוא  למיניהן  הכסף  מטבעות  כל 
אלא  המטבע  של  העצמי  הערך  מחמת 
רק מחמת היותו יוצא בהוצאה – אם כן 
שוב אין צורך בערך עצמי של המטבע 
שאינו  חוץ  מטבע  לבטל  כדי  המקומי 
חריף כמותו; שהרי בזמנינו מלכתחילה 

כל המדד אינו אלא בעניין החריפות.   
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קצרים
תשובות הלכתיות קצרות 

משולחן בית ההוראה

ו. שני מאפיינים לקביעת 
המטבע

ליתר ביאור: 

לעיל,  שהובאה  השנייה  הדעה  לפי 
המטבע  את  הקובעים  המאפיינים 
הנשאר  היציב  הדבר  שהיא  כמטבע, 
ללא שינוי ותנודה ביחס לשאר שווה 

כסף כאמור לעיל, הם שניים: 

א( מפני שבעיני בני אדם, גדר המטבע 
בפועל,  המציאות  לפי  ונחשב  נקבע 
ולהתקבל  לצאת  יותר  שחריף  ומה 
ככסף, עליו סומכים בני המדינה ככסף 

בעל כוח קנייה יעיל, חזק ויציב; 

יש חשיבות  עצמו  מפני שלמטבע  ב( 
לו  משווה  זה  מאפיין  וגם  גדולה, 

יציבות וחשיבות. 

וחשיבות  ערך  שאין  בזמנינו,  אך 
השני  זה  טעם  למטבעות,  עצמית 
לכאורה אינו קיים14, וכל המדד יהיה 

על-פי חריפותו של המטבע בלבד.

חוץ  מטבע  להשוות  בכדי  כן  ועל   
אין  המקומי  המטבע  לגבי  כ"פירות" 
בחשיבות  וגם  בחריפות  גם  צורך 
בנוגע  כן  הסוברת  השנייה  )כדעה 
אחד  שמטבע  כל  אלא  זהב(,  למטבע 
נחשב  האחר  המטבע   – יותר  חריף 

כ"פירות" לגביו.

ולפי זה, כל מטבע חוץ ייחשב תמיד 
כ"פירות" לגבי המטבע החוקי היוצא 
רוב  נעשה  ובו  במדינתו  בהוצאה 

המסחר של אנשי המדינה15.

החזקים  המטבעות  לגבי  לעיין  יש  ועדיין   .14
והנסחרים יותר ברמה הבינלאומית, שאולי דבר 
זה מקנה להם חשיבות ויציבות יותר בעיני בני 
אדם, ועל דרך חשיבותו של הזהב לגבי הכסף. 
וכו'(  )הכלכלי  וחוזקה  תוקפה  אחרות:  במילים 
של המדינה המנפיקה את המטבע, משפיע על 

חשיבותו בעיני בני אדם, ומקנה לו יציבות. 

אולי אפשר להמחיש זאת: יש אנשים השומרים 
גם  להם  להועיל  שיוכל  חשוב  ממון  לעצמם 
לא  וכספה  במדינה  צרה  ח"ו  ותתרגש  במקרה 
יהיה נחשב. בימים עברו היו שומרים זהב לשם 
)או  דולרים  השומרים  יש  ובימינו  זו;  מטרה 
רובם  ברוב  הנסחרים  כיו"ב(  חזקות  מטבעות 

של המדינות.
15. בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' כז, העיר לחלק 
ביחס  הזהב  מטבעות  בעניין  הנידון  כללות  בין 
מדינה  מטבעות  נידון  לגבי  הכסף,  למטבעות 

אחת לגבי מטבעות מדינה אחרת בזמנינו: 

כאשר  א"כ  ערך,  יש  עצמו  שלמטבע  בזמנם, 
אין לו את החריפות של המטבע המקומי, שוויו 
בעיני האנשים הוא מחמת ערכו ושוויו ולכן הוא 

בגדר "פירות"; 

ערך מלבד מה  כל  אין  בזמנינו שלשטר  אמנם 
לו ערך – הרי גם במטבע- נותנת  שהממשלה 
דבר  מחמת  הוא  האנשים  בעיני  ערכו  כל  חוץ 
אינו   – זה  דבר  ובלעדי  כן.  גם  מטבע  והוי  זה 
ממנו  לוה  יודעים שלא  "והכל  דבר.  שום  שווה 
אלא דבר כזה שכל הערך שלו הוא רק באותה 

המדינה דחשיב שם כמטבע דקיץ". 

יהיה  מקום  בכל  מטבע  של  סוג  כל  זה,  ולפי 
והשאיר הדבר  ריבית.  לעניין  דין של מטבע  לו 

ז.דינו של הדולר 
האמריקאי בארץ ישראל

האמריקאי  לדולר  שבנוגע  לציין,  יש 
לדינו  בנוגע  הפוסקים  גדולי  נחלקו 

בארץ ישראל: 

יש שכתבו16, שבשונה ממטבעות שאר 
מדינות העולם, הדולר נחשב כמטבע 
שהוא  מאחר  ישראל,  בארץ  גם 
בארץ-ישראל  האנשים  בעיני  נחשב 
עליו  וסומכים  מטבעות  משאר  יותר 

במסחר17;

הדולר  שגם  כתבו,  הפוסקים  רוב  אך 
"פירות"  בגדר  הוא  הרי  האמריקאי 
בארץ ישראל מאחר ואינו חריף לצאת 

כמו השקל 18. 

נכונה  זו  שמחלוקת  נראה,  ולכאורה 
בארץ  שגם  בזמנים  בעבר,  הייתה 
סמכו  אנשים  מאוד  הרבה  ישראל 
גדול  וחלק  האמריקאי  הדולר  על 

מהעיסקאות היה נעשה בדולרים; 

השתנתה  המציאות  בימינו  אולם 
בארץ  ורוב-רובם של העסקים  מאוד, 
ישראל נעשים בשקלים. ועל כן לכולי 
עלמא גם הדולר ייחשב כ"פירות", גם 

לדעות שסברו בעבר שהוא מטבע19.

בצ"ע. ורוב הפוסקים לא סברו כך. 

היא  שהסברא  משמע  מדבריו  מקום,  ומכל 
לא  הוא  המטבע  של  החשיבות  עניין  הפוכה: 
אלא  כמטבע,  המטבע  לקביעת  נוספת  סיבה 

סיבה להחשיבו כ"פירות". 

והיינו שמאפיין החשיבות הוא בשייכות לשוויות 
כמטבע  להשוותו  כסיבה  ולא  בלבד  הממונית 
בעל יציבות. ועל כן בזמננו שדבר זה אינו קיים 

יש לומר שכל המטבעות הם מטבע.

ואולי בזה פליגי ב' הדעות האמורות לעיל סעיף 
היא  המטבע  של  העצמית  חשיבותו  האם  ג: 
תכונה המשפיעה על שוויו בלבד, או גם קביעתו 

כמטבע יציב.  
16. אגרות משה יו"ד ח"ג סי' לז.

בשם  קעט  עמ'  ח"א  והטוב  הישר  וראה   .17
שדולר  לדעות  שגם  שליט"א,  שפרן  הגרמ"מ 
נחשב מטבע בארץ-ישראל, זהו לגבי מטלטלין 
או לגבי דולר אחר, אבל לגבי השקל דינו כפירות.
18. ראה ברית יהודה פי"ח ס"ה והערה טו, שכן 

דעת רוב הרבנים בארץ-ישראל.  
בנימוק  יו"ד שם  אגרות משה  בשו"ת  ראה   .19
דבריו: "כפי הנשמע רק על הדאלארן הוא עיקר 
שאר  מעות  על  ולא  ישראל  בארץ  החשבון 
ומסתבר  בתש"מ.  נכתבו  והדברים  מדינות". 
במציאות  השינוי  בעקבות  שכיום,  מאוד 

שנעשה, גם הוא היה מורה אחרת. 

רפד:  עמ'  חי"ב  והטוב  הישר  קובץ  גם  וראה 
הדולר  בערך  והשחיקה  הירידה  "בזמנינו אחרי 
בשקלים  מבוצעות  בשוק  העסקאות  שמרבית 
שדינם  מודו  עלמא  דכולי  נראה  בדולרים,  ולא 
שדין  זמנינו  מפוסקי  קצת  שכתבו  ומה  כפירי, 
עולה  היה  שערכו  בזמן  היינו  כטיבעא,  הדולר 
היו  עסקאות  והרבה  לעת  מעת  ומתייקר 

מתבצעות בדולרים".

 שאלה: האם מברכים "שהחיינו"
 על אבוקדו?

על  "שהחיינו"  מברכים  אין  תשובה: 
אבוקדו, משום שבימינו הוא פרי המצוי 
ברציפות,  השנה  עונות  של  רובם  רוב 
משנה  המתחדש  לפרי  נחשב  ואינו 

לשנה.

עוד יש לדעת, שלפי דעת הגר"ח נאה3, 
שנאכל  דבר  על  שהחיינו  מברכים  אין 
כטפל לדבר אחר, וכמו מאכל המשמש 

ממרח ללחם. 

נאכל  האבוקדו  אנשים  הרבה  ואצל 
כממרח  שמשמש  או  מסלט  כחלק 
ואצל  נאכל בפני עצמו.  ואינו  על לחם 
אנשים אלה, אין לברך על האבוקדו גם 
בתקופות העבר בהם לא היה מצוי כל 

השנה.

שאלה: אדם שבטעות לא אמר "שירה 
חדשה  . . גאל ישראל" לפני תפילת 

שמונה עשרה. האם הוא צריך לחזור? 

תשובה: אם לא הזכיר את הפסוק "ה' 
ימלוך לעולם ועד" שנאמר בתוך הקטע 
"מלכות  הזכרת  מהווה  שהוא  האמור, 
לחזור  האדם  על   – זו  בברכה  שמים" 

ולומר את הקטע כולו. 

מארבעת  אחת  היא  "מלכות"  )הזכרת 
בברכת  להזכירם  שחובה  הדברים 
ואמונה  אמת  או  בשחרית  ויציב  אמת 
בערבית, שהם: יציאת מצרים, מלכות, 
ואם  בכורות.  ומכת  סוף  ים  קריאת 
יצא  לא   – נאמר  לא  מהם  אחד  אפילו 
ידי חובתו ועליו לחזור ולומר שוב את 

הברכה. 

כמו כן אם לא הוזכרה חתימת הברכה 
או שנעשה שינוי בנוסח החתימה – לא 

יצא4(. 

כל  את  ולומר  לחזור  יש  זה  ובמקרה 
עשרה  השמונה  שיסיים  אחר  הברכה 

עשרה. 

קריאת  את  גם  ויאמר  שיחזור  ורצוי 
שמע שלפני הברכה, אך אין זו חובה5. 

3. קצוה"ש סי' סג בדה"ש יא.
4. ראה שוע"ר סי' סו, יב.

5. ראה כה"ח סי' סו סקמ"ח.
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קצרים

יָרא זצ"ל, רֹאׁש  ּפִ אֹון ָהַרב ֵמִאיר ׁשַ ֵלם ָעַבר ַעל ַהּגָ בּוַע ׁשָ ׁשָ
ָהַרב  ּבֹוְלִטימֹור.  ִעיר  ּבָ ֻפְרֶסֶמת,  ַהּמְ ִלין  לּוּבְ ַחְכֵמי  יַבת  ְיׁשִ
ֻיֶחֶדת  ַהּמְ יָבתֹו  ְיׁשִ ֲעבּור  ָסִפים  ּכְ ִאּסּוף  ְלֹצֶרְך  ָלִעיר  יַע  ִהּגִ
ְדָרׁש  הּוֵדי ָהִעיר ְלֵבית ַהּמִ ים ִמּיְ צּו ַרּבִ ת ִהְתַקּבְ ּבָ ׁשַ פֹוִלין. ּבְ ּבְ
ה,  ָרׁשָ תֹו, ַאְך ַלְמרֹות ַהִהְתַלֲהבּות ֵמַהּדְ ָרׁשָ ֹמַע ֶאת ּדְ דֹול ִלׁשְ ַהּגָ

ה ָהַרב.  ּפָ ּצִ ִפי ׁשֶ ָיד ְרָחָבה ּכְ יָסם ּבְ ְתחּו ֶאת ּכִ ִביִרים לֹא ּפָ ַהּגְ

ים ֶהֱעִכיָרה ֶאת רּוחֹו, ֲאָבל  קֹוִמּיִ ִביִרים ַהּמְ ל ַהּגְ יחּוָתם ׁשֶ ְקׁשִ
ה.  בֹות טֹוְרדֹות ֵאּלֶ ּנּו ַמֲחׁשָ ק ִמּמֶ ה' ִסּלֵ ְטחֹונֹו ַהּמּוָצק ּבָ ּבִ

ְמַצְלֵצל  ּוְלֶפַתע  ִלּמּודֹו,  ּבְ ק  ְוִהְתַעּמֵ ַחְדרֹו  ּבְ ב  ָיׁשַ ָהַרב 
ַתח  ּפֶ ר עֹוֵמד ּבַ ּוָ ה ּדַ ֶלת, ְוִהּנֵ ׁש ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ ֲעמֹון. ָהַרב ִנּגַ ַהּפַ
ִעּיּונֹו  ֶאת  ַמר  ּגָ ׁשֶ ְלַאַחר  יּו-יֹוְרק.  ִמּנְ ב  ִמְכּתָ ָהַרב  ֶאל  יׁש  ּוַמּגִ
ַתח אֹותֹו ְוֵהֵחל  ב, ּפָ ְכּתָ ּה ָעַסק, ָנַטל ָהַרב ֶאת ַהּמִ ּסּוְגָיא ּבָ ּבַ

ְכנֹו.  ִלְקרֹא ֶאת ּתָ

ְניּו- ּבִ ָחׁשּוב  ְיהּוִדי  ֵמֵאת  יַע  ִהּגִ ב  ְכּתָ ַהּמִ
ת  ַמֲאִפּיַ ּבְ יַח  ּגִ ַמׁשְ ּכְ ֵהן  ּכִ ׁשֶ יֹוְרק 

ֶאת  יַע  ִהּבִ הּוא  ּובֹו  ַמּצֹות, 
ּיֹוִאיל  ׁשֶ ֵמָהַרב  תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ

ה  ַמֲאִפּיָ ּבְ ר  ְלַבּקֵ טּובֹו  ּבְ
ִטיב  ֶאת  ְוִיְבּדֹק 

ִאם  ְוָהָיה  רּוָתּה;  ׁשְ ּכַ
ת  ּדָ ּכַ ִהיא  ָרה  ׁשֵ ּכְ
ים  ַיְסּכִ ְוָהַרב  ין  ְוַכּדִ
רּותֹו  ׁשְ ּכַ ֶאת  ָלֵתת 
ּה  ֱאפֹות ּבָ ּצֹות ַהּנֶ ַלּמַ
יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ יג  ַיּשִׂ  –
ָדה  ִנְכּבָ רּוָמה  ּתְ
יַבת  ְיׁשִ ֲעבּור  ְמאֹוד 
ל  ׁשֶ ִלין  לּוּבְ ַחְכֵמי 

ָהַרב. 

ב  ְכּתָ יַח ֶאת ַהּמִ ָהַרב ִהּנִ
ַמח  ְוׂשָ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל 

ה',  'ִהּנֵ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ
י  'ָאַמְרּתִ ְלַנְפׁשֹו,  ָהַרב  ָאַמר 

ְקָוה  ּתִ ִלי  ְוֵאין  ַרְגַלי  ה  ַמּטֵ
ָך ה'  קֹוִמית, ַאְך ַחְסּדֶ ית ַהּמְ ְגּבִ ּמַ ּבַ

קֹום  ִמּמָ ַיֲעֹמד  ָלה  ְוַהּצָ ְוֵרַווח  ִיְסֲעֵדִני, 
ֲחׁשּוָבה  רּוָמה  ּתְ ֶאְמָצעּות  ּבְ ֲהֵרי  ַאֵחר. 

ִטְרָחה  ֶאֱחֹסְך  ַמּצֹות,  ת  ֲאִפּיַ ַעל  ר  ֶהְכׁשֵ מּוַרת  ּתְ יָבה  ׁשִ ַלּיְ
דֹוָלה ִהיא  ִגין ֹזאת. ְיׁשּוָעה ּגְ ַנע ּבְ ּטּול ְזַמן ִיּמָ ה ּבִ ה ְוַהְרּבֵ ְמֻרּבָ

ב ֶזה'.  ִלי ִמְכּתָ

ב ָהַרב ֲחָזָרה ֶאל ִלּמּודֹו ְוִעּיּונֹו.  ְוָכְך ׁשָ

ָעה ַהַהְפּתָ
ג  ִחּיֵ ֵלפֹון,  ַהּטֵ ֶאל  ָהַרב  ׁש  ִנּגַ ָהֶעֶרב  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ
ָהָגר  ל,  ֶמעְנּדְ ר'  רֹו,  ׂשָ ּבְ ֵאר  ׁשְ ל  ׁשֶ רֹו  ִמְסּפָ ֶאת 
ּתֶֹכן  ַעל  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ְניּו-יֹוְרק,  ּבִ ׁשֶ ְברּוְקִלין  ּבִ

ּצֹות.  ת ַהּמַ ל ַמֲאִפּיַ יַח ׁשֶ ּגִ ׁשְ ל ֵמַהּמַ ּבֵ ּקִ ב ׁשֶ ְכּתָ ַהּמִ
ו ְוָאַמר לֹו:  ֵעֶבר ַלּקַ ּמֵ ָנה ִלְקרֹובֹו ׁשֶ ָהַרב ּפָ

ָלֵתת  ְכֵדי  ּבִ ְלָאֵמִריָקה  אִתי  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ְלָך,  ע  "ּדַ
ָכל ֹזאת מּוָכן ֲאִני ָלבֹוא ִלְניּו- ִרים; ַאְך ּבְ ֶהְכׁשֵ

ׁש  ְך. ַאְך ֲאַבּקֵ ם ּכָ א אי"ה ְלׁשֵ בּוַע ַהּבָ ׁשָ יֹוְרק ּבְ
ַהְחָזַקת  ּבְ כּות ׁשֶ יַח ֶאת ּגֶֹדל ַהּזְ ּגִ ׁשְ יר ָלּמַ ְסּבִ ּתַ ׁשֶ

ְלמּוָדם  ּתַ ַעל  ֹוְקִדים  ַהּשׁ יָבה  ׁשִ ַהּיְ ְלִמיֵדי  ּתַ
ּוַבֲעֵלי  דֹוָלה,  ּגְ ְמִסירּות  ִמּתֹוְך 

ֶדת  ְמֻכּבֶ רּוָמה  ּתְ ָיִרימּו  ה  ֲהַמֲאִפּיָ
ֶאֶלף ּדֹוָלר.  ל ּכְ ַסְך ׁשֶ יָבה ּבְ ׁשִ ַלּיְ

ְלַתְלִמיִדים  ר  ְיַאְפׁשֵ ֶזה  ָבר  ּדָ
יָבה  ׁשִ ַלּיְ ל  ְלִהְתַקּבֵ נֹוָסִפים 

ָכבֹוד. ּוְלַהֲחִזיָקם ּבְ

ָהִעְנָין  ֶאת  ְבּדֹק  ּתִ א  "ָאּנָ
ל  ׁשֶ יַח  ּגִ ׁשְ ַהּמַ ֵאֶצל 

ֶאת  ִלי  ְוִתְמֹסר  ה,  ֲהַמֲאִפּיָ
ׁשּוָבתֹו".  ּתְ

ָהַרב,  ל  ׁשֶ ְקרֹובֹו  ל,  ֶמעְנּדְ ר' 
יַח  ּגִ ַמׁשְ ֶאל  ִדית  ִמּיָ ׁש  ִנּגַ
ְבֵרי  ּדִ ֶאת  לֹו  ּוָמַסר  ה,  ֲהַמֲאִפּיָ
ָהַרב. ַסְך ֶאֶלף ּדֹוָלר ָהָיה ְסכּום 
ָיִמים,  אֹוָתם  ּבְ ְמאֹוד  דֹול  ּגָ
ָבר.  ּדָ ּבַ סּו  ִהּסְ ה  ֲהַמֲאִפּיָ ּוַבֲעֵלי 
ימּו  ִהְסּכִ ָבר,  ּדָ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ּבְ ַאְך 
ְמֹסר  ּיִ ׁשֶ יַח  ּגִ ׁשְ ֵמַהּמַ ׁשּו  ּוִבּקְ ְלָכְך 
יָרא,  ּפִ ל ָהַרב ׁשַ ל, ְקרֹובֹו ׁשֶ ְלר' ֶמעְנּדְ

ֵחֶפץ ֵלב.  יִמים ְלָכְך ּבְ ֵהם ַמְסּכִ ׁשֶ

ּוָמַסר  יָרא  ּפִ ׁשַ ָהַרב  ֶאל  ר  ֵ ִהְתַקּשׁ ל  ֶמעְנּדְ ר' 
הֹור.  ה ְוֶחְפָצם ַהּטָ ֲעֵלי ֲהַמֲאִפּיָ ׁשּוַבת ּבַ לֹו ֶאת ּתְ
ֵדי  ּכְ ְותֹוְך  ׁשּוָבָתם,  ּתְ ֶאת  ֹמַע  ִלׁשְ ַמח  ׂשָ יָרא  ּפִ ׁשַ ָהַרב 

ה זֹו.  ָרִטים ַעל ַמֲאִפּיָ יָחה ִהְתַעְנֵין ָלַדַעת ּפְ ׂשִ

ל,  רֹו ר' ֶמעְנּדְ ׂשָ ֵאר ּבְ רֹובֹו ׁשְ ָעתֹו ׁשֹוֵמַע הּוא ִמּקְ ה ְלַהְפּתָ ְוִהּנֵ
מּוָרה  ּה אֹוִפים ַמּצֹות ֲעבֹוַדת-ָיד ׁשְ ּבָ ה  ַמֲאִפּיָ ּבְ ר  ֵאין ְמֻדּבָ ׁשֶ

פִּינַת הַהֲלָכָה 
ְצִעיִריםְצִעיִרים לִלִ

הַגָּאֹון ַרבִּי מֵאִיר ׁשַּפִיָרא זצ"ל
וְהַכַּׁשְרוּת עַל מַצֹּות מְכֹונָה
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ַמּצֹות  אֹוִפים  ּה  ּבָ ה  ַמֲאִפּיָ א  ֶאּלָ ָרֵאל,  ִיׂשְ פּוצֹות  ּתְ ָכל  ּבְ הּוג  ּנָ ּכַ
מּוָרה. ָלל ֵאיָנן ַמּצֹות ׁשְ לּו – ּכְ ּצֹות ַהּלָ ְמכֹוָנה, ּוְבנֹוָסף ַהּמַ

ַסֲעַרת ָהְרָגׁשֹות
יָרא זצ"ל.  ּפִ ל ָהַרב ׁשַ ִלּבֹו ׁשֶ אֹוָתם ָהְרָגִעים, ָסֲערּו ָהְרָגׁשֹות ּבְ ּבְ
ת ֶזה. לֹא,  ר ְלֵבית ֲחרֹשֶׁ ן ֶהְכׁשֵ הּוא לֹא ִיּתֵ ד ׁשֶ רּור לֹו ִמּיָ ָהָיה ּבָ
ּוְבפֹוִלין  ְמכֹוָנה;  ַמּצֹות  ֶלֱאֹכל  ֲאבֹוָתיו  ּוִמְנַהג  ִמְנָהגֹו  ֶזה  ֵאין 
ן ֵאיְך יּוַכל  ֵצא". ִאם ּכֵ ל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיּמָ ְבִחיַנת "ּבַ ה ֵהן ּבִ ַמּצֹות ֵאּלֶ
ד  ִמּיָ ֶהֱחִליט  הּוא  ְמכֹוָנה?!  ַמּצֹות  יר  ְלַהְכׁשִ הּוא 
מּוַרת  ּתְ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ֹזאת  ה  ַיֲעׂשֶ לֹא  הּוא  ׁשֶ

עֹוָלם. ּבָ ל הֹון ׁשֶ ּכָ

ים  ְרַעּפִ ׂשַ פּוס  ּתָ ַחְדרֹו  ּבְ ל  ִטּיֵ ָהַרב 
ִרּקּוד  ַתח ּבְ ָאָנה וָאָנה, ּוְלֶפַתע ּפָ
הּוא  ׁשֶ ּכְ ְלָהִבים  ָניו  ּפָ ׁשֶ ּכְ

ב ְלַעְצמֹו:  חֹוׁשֵ

א  ֶאּלָ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ רּור  'ּבָ
ת  ַרּבַ י  ַדְרּכִ ּבְ נֹוָסף  יֹון  ִניּסָ
ן  ֶאּתֵ ִאם  ֲהֵרי  יְסיֹונֹות.  ַהּנִ
ׁש  ֻבּקָ ַהּמְ ר  ַהֶהְכׁשֵ ֶאת 
רּוָמה  ַהּתְ ֵתן  ְוִתיּנָ
 – יָבה  ׁשִ ַלּיְ ַהֲחׁשּוָבה 
ף  ִיְתַוּסֵ ְך  ִנְדּבָ עֹוד  ָאְמָנם 
ֹקֶדם,  ַאַחת  ָעה  ׁשָ ּה  ּבָ
ים  ַצּפִ ַהּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ּוַבחּוֵרי 
ֵנס  ְלִהיּכָ ֵעיַנִיים  ִכיְליֹון  ּבְ
ַעל  ֹקד  ִלׁשְ יּוְכלּו  ָעֶריָה  ׁשְ ּבִ

ָעה ַאַחת ֹקֶדם;  ְלמּוָדם ׁשָ ּתַ

רּוָמה  ר ַעל ּתְ ָכל ֹזאת ֲאַוּתֵ 'ֲאָבל ּבְ
ִסיּבּוִבים  ׁשּו ּכֹוחֹוַתי ּבְ זֹו. מּוָטב ֻיּתְ
ְיהּוִדי  ל  ׁשֵ ִיּכָ ְולֹא  ִביִרים,  ַהּגְ י  ּתֵ ּבָ ַעל 

ְגָלִלי.  ַמּצֹות ְמכֹוָנה ּבִ פֹוִלין ּבְ ֶאָחד ּבְ

ה,  ּצֹות ָהֵאּלֶ יִרים ֶאת ַהּמַ ים ַמְכׁשִ 'ָאְמָנם ּפֹוְסִקים ַרּבִ
ָלה ַעל ַעְצָמּה ֶאת ָהִאּסּור –  ּבְ ּקִ פֹוִלין, ׁשֶ ֶרְך ּבְ ַרב ּומֹוֵרה ּדֶ ַאְך ּכְ
יְזֶנעס,  ּבִ לּוי ּבְ ָבר ָקָטן ּתָ ל ּדָ ָאֵמִריָקה, ּכָ יָרן. ֲהֵרי ּבְ ָאסּור ִלי ְלַהְכׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵעֶסק  ַיֲעׂשּו  י  ַעל-ַיּדִ רּות  ׁשְ ַהּכַ ִתיַנת  ִמּנְ ְוַגם  ִמְסָחר,  ּבְ
ִעיּתֹונּות ָהְרָחָבה, ְלִפי  ה זֹו ּבָ ַמֲאִפּיָ מּוָנִתי מֹוִפיַע ּבְ ְיַפְרְסמּו ֶאת ּתְ

ַהּנַֹסח ָהָאֵמִריָקִאי. 

ַמּצֹות  ַעל  ידּו  ִהְקּפִ ְיֵמיֶהם  ל  ּכָ ׁשֶ ִמיִמים  ּתְ ְיהּוִדים  יֹאְמרּו  'ּוָמה 
ָנה ַאְך  ָ ל ַהּשׁ יֶהם ּכָ ָחְסכּו ִמּפִ ִמים ְיָקִרים ׁשֶ ֲעבֹוַדת-ָיד, ְוהֹוִזילּו ּדָ
ַעת ְקִציָרה ֲאפּוָיה  ְ מּוָרה ִמּשׁ ְ ה זֹו ַהּשׁ ִית ַמּצָ ֵדי ִלְזּכֹות ְלַכּזַ ְוַרק ּכְ
ֵהם  יֹאְמרּו  ִמְצַרִים? ָמה  ּדְ ַאְרָעא  ּבְ ֲאבֹוֵתינּו  ָאְכלּו  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ ד  ּיָ ּבַ

יר ַמּצֹות ֵאּלּו?'. יֹוְטָרקֹוב ַמּתִ ר ָהַרב ִמּפְ ֲאׁשֶ ה ּכַ ַעּתָ

ַעל ַה'ְנִתיבֹות  ל ּבַ גּוָבה ַהֲחִריָגה ׁשֶ ַהּתְ
ט' ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ֵאֶצל  ֵאְרָעה  ׁשֶ ה  ֻעְבּדָ מֹוחֹו  ּבְ ָחְלָפה  ֵאּלּו,  בֹות  ַמֲחׁשָ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך 
ַעת'  ּדַ ת  ַה'ַחּוַ ַעל  ּבַ זצ"ל,  יָסא  ִמּלִ ַיֲעֹקב  י  ַרּבִ דֹול  ַהּגָ אֹון  ַהּגָ

ט'.  ּפָ ׁשְ ְוַה'ְנִתיבֹות ַהּמִ

יִנים  ּדִ ֲעֵלי  ּבַ ֵני  ׁשְ נּו  ּיְ ַעת' ִהְתּדַ ּדַ ת  ַעל ַה'ַחּוַ ּבַ ְפֵני  ּלִ ׁשֶ ַעם,  ּפַ ֵאַרע 
ל  ּכָ ִפים ׁשֶ ּתָ ֵני ׁשֻ ל ׁשְ דֹול ׁשֶ ית ִמְסָחר ּגָ ּדֹון ָהָיה ּבֵ ִדין ּתֹוָרה. ַהּנִ ּבְ
ַנִים  ְ ָבר ַהּשׁ ְזלּו ּכְ ים ּגָ ַרׁש ֵמֲחֵברֹו ְסכּום ָעצּום. ֵלילֹות ַרּבִ ֶאָחד ּדָ

ִליָסא. ֵבית ָהַרב אב"ד ּדְ ְך ּבְ ַעל ּכָ

ִתיַחת  ּפְ ִלְפֵני  ֶאָחד  יֹום 

ב  ּבֵ ּגִ ִפים  ּתָ ֻ ַהּשׁ ֶאָחד  ָהַרב  ֶאל  ִנְכַנס  ּיּון,  ַהּדִ
ֲעִקיִפין  ָרַמז ּבַ ּבּוִרים, ַעד ׁשֶ י ּדִ ּבֵ ּבּוִרים ַעל ּגַ ּדִ

ָהַרב  ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ ם ְסכּום ָהגּון  ּלֵ ְלׁשַ ּמּוָכן הּוא  ׁשֶ
ׁשּוט ׁשַֹחד!  ִדין. ּפָ הּו ּבְ ְיַזּכֵ

ְרָגִעים  ַדְעּתֹו  ּבְ ָחַכְך  ַעת'  ּדַ ת  ַה'ַחּוַ ַעל  ּבַ אֹון  ַהּגָ
ְך,  ֹמַע ַעל ּכָ ן מּוָכן ֲאִני ִלׁשְ ר, ְוַאַחר ָעָנה: "ּכֵ ִמְסּפַ

לֹא  ים".  ֲאֻדּמִ ָמאַתִים  ָכִרי  ׂשְ ּבִ ִלי  ן  ּתֵ ּתִ ִאם  ַרק  ַאְך 
אּוָלם  תֹו,  ׁשָ ּקָ ּבַ ָעֶנה  ּתֵ ַמֵהר  ּכֹה  ׁשֶ ין  ַהּדִ ַעל  ּבַ ֵער  ׁשִ

ְלַמֲחִצית  א  ֶאּלָ ים  ִהְסּכִ ְולֹא  ַקח  ַהּמֶ ַעל  ָעַמד  הּוא 
יָכְלּתֹו  ּבִ ׁשֶ ָאַמר  הּוא  ָהַרב.  ַקב  ּנָ ׁשֶ ֶהָעצּום  כּום  ֵמַהּסְ

ְלַבד.  ים ּבִ ָלֵתת ֵמָאה ֲאֻדּמִ

ֹמַע ַרק  ַפְסָקנּות: ֲאִני מּוָכן ִלׁשְ יָסא ְוָאַמר ּבְ ָקם ָהַרב ִמּלִ
ַהּתֹוָרה  ין  ּדִ ִיְתַנֵהל   – ָלאו  ִאם  ּבְ ִתי.  ִלְדִריׁשָ ָעֶנה  ּתֵ ִאם  ּבְ

ַדְרּכֹו".  ּכְ

ָאַמר:  ָהַרב,  ל  ׁשֶ ָמתֹו  ֵמַהְסּכָ ְמאֹוד  ע  ֻמְפּתָ ָהָיה  ׁשֶ ֶזה  ין  ּדִ ַעל  ּבַ
יתֹו  ִמּבֵ ְוָיָצא  ֶזה",  ְסכּום  ָלֵתת  ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאם  י  ַדְעּתִ ּבְ ב  ֵ "ֶאְתַיּשׁ
ׁש  ִעְנָין ְוזֹו ָאְמָרה לֹו: "ִטּפֵ ּתֹו ּבָ ף ִעם ִאׁשְ ּתָ ֻ ל ָהַרב. ִנְמַלְך ַהּשׁ ׁשֶ
מּוַרת  ּתְ ים  ֲאֻדּמִ ָמאַתִים  ְלַהְפִסיד  ְלָך  ַדאי  ּכְ לֹא  ְוִכי  מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ
ין ֶאל ָהַרב  ַהּדִ ַעל  ּבַ ָחַזר  ְלָמֳחָרת  אי?".  ַזּכַ ֵצא  ּתֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָלִפים 

כּום. ל ַהּסְ ּוְבָידֹו ּכָ

ְלָחן.  ֻ ֶסף ַעל ַהּשׁ יַח ֶאת ַהּכֶ בֹוד ָהַרב", ְוִהּנִ ֶסף ּכְ ה ַהּכֶ "ִהּנֵ

קֹומֹו סֹוֵער ְורֹוֵגׁש ְוָצַעק  ָכְך, ָקם ִמּמְ ּבְ ר ִהְבִחין ָהַרב  ֲאׁשֶ ּכַ ד  ִמּיָ
ַעל  ִלּיַ ן-ּבְ ּבֶ ְרֶצה  ּתִ ֲחֵדִני  ְלׁשַ ֲחֵדִני?!  ְלׁשַ ב  חֹוׁשֵ ה  "ַאּתָ ְלֶעְברֹו: 

ר ִליהּוִדי ָלֵתת ׁשַֹחד?".  ַלן? ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַרֲחָמָנא ִלְצּ

ד  ִליל. "ֵצא ִמּיָ ּכָ ּתֹונֹוָתיו ָאְבדּו  ּלֹו, ֶעׁשְ ּכֻ ין ָעַמד רֹוֵטט  ַעל ַהּדִ ּבַ
ית ָהַרב.  ְמנּוָסה ִמּבֵ ַרח ּבִ ה ּבָ ה ָהַרב, ְוַהּלָ יִתי" ִצּוָ ִמּבֵ

ֶמּנּו ָמַתי ָיבֹוא ְלָיִדי ַוֲאַקּיְ
פֹו  ּתָ ר ֹזאת ְלׁשֻ ּפֵ ּסִ ה ֶזה, ַעד ׁשֶ ֲעׂשֶ ְך ְמֻזְעָזע ִמּמַ ל ּכָ ף ָהָיה ּכָ ּתָ ֻ ַהּשׁ
ָבר,  ַהּדָ ר  ְלֵפׁשֶ ָהַרב  ֶאת  ַאל  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ׁשֹו  ּוִבּקְ ְגּדֹו,  ּנֶ ׁשֶ ין  ַהּדִ ַעל  ּבַ

ין.  ּדִ יְך ְלדּונֹו ּכַ ְמַחל לֹו ְוַיְמׁשִ ּיִ ִויַבְקׁשֹו ׁשֶ

ֶאת  ְלָפָניו  ַטח  ְוׁשָ ָהִעְנָין  ר  ְלֵפׁשֶ ֲאלֹו  ְוׁשָ ָהַרב  ֶאל  ף  ּתָ ֻ ַהּשׁ ִנְכַנס 
ת ֲחֵברֹו.  ׁשַ ּקָ ּבַ

ַנַחת:  יָסא ּבְ יב לֹו ָהַרב ִמּלִ ֵהׁשִ

ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֵאת  'ְוָאַהְבּתָ  ה  ְמַצּוָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ "ַהּתֹוָרה 
ם ִצּוּוי ֶזה, ַאְך  ל ֲאִני ְלַקּיֵ ּדֵ ּתַ ִמיד ִמׁשְ ָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך'. ּתָ ּוְבָכל ַנְפׁשְ
ן  ּמֵ מֹון, לֹא ִהְזּדַ ְרׁשּו ָחָז"ל ַעל ַהּמָ ּפֵ ָכל ְמֹאֶדָך'", ׁשֶ ּוּוי 'ּבְ ֶאת ַהּצִ

ם.  ִלי ְלַקּיֵ

ָכל ְמֹאֶדָך' ִמּתֹוְך  בֹוא ְלָיִדי ִמְצַות 'ּבְ י ְלָכְך ָמַתי ּתָ ל ָיַמי ָחַתְרּתִ "ּכָ
ל  ּבּורֹו ׁשֶ ֵעת ּדִ ה, ּבְ ה. ְוִהּנֵ ֶמּנָ דֹול ַוֲאַקּיְ ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל ְסכּום ּגָ
יַע  ִהּצִ דֹול ׁשֶ ֶנֶגד ְסכּום ּגָ ם ִמְצָוה זֹו ּכְ ָנה ְלָיִדי ְלַקּיֵ ּמְ יְנָך ִהְזּדַ ַעל ּדִ ּבַ

אֹותֹו ְיהּוִדי". 

•

דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ַמח ׂשִ ה זֹו, ׂשָ ֻעְבּדָ יָרא זצ"ל ּבְ ּפִ ר ָהַרב ׁשַ ר ִנְזּכַ ֲאׁשֶ ּכַ
ַעת  ַהּצָ מּול  ֶזה  יֹון  ִניּסָ ּבְ ַלֲעֹמד  ְלָידֹו  ָנה  ּמְ ִהְזּדַ ׁשֶ כּות  ַהּזְ ַעל 

ָעה לֹו.  ֻהּצְ ֶדת ׁשֶ ֻכּבֶ רּוָמה ַהּמְ ַהּתְ

ֵסרּובֹו  ַעל  ְברּוְקִלין,  ּבִ ל  ֶמעְנּדְ ר'  רֹו  ׂשָ ּבְ ֵאר  ִלׁשְ הֹוִדיַע  ד  ִמּיָ
ָבִרים  ַהּדְ ְמֹסר  ּיִ ׁשֶ ׁשֹו  ּקְ ּבִ זֹו,  ה  ְלַמֲאִפּיָ רּות  ׁשְ ּכַ ָלֵתת  ְחָלט  ַהּמֻ
ְך  ּכָ ַעל  ְמָחתֹו  ׂשִ ֶאת  ָפָניו  ּבְ יַע  ְוִהּבִ ה,  ֲאִפּיָ ַהּמַ ְלַבֲעֵלי  ִנימּוס  ּבְ

ָראּוי. יֹון ֶזה ּכָ ִניּסָ ָכה ַלֲעֹמד ּבְ ּזָ ׁשֶ

.
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מּוָרה ה ׁשְ ֵמִהְלכֹות ַמּצָ
ָאָדם  ֵאין  ׁשֶ ָלְמדּו,  ּצֹות"  ַהּמַ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ "ּוׁשְ סּוק  ַהּפָ ִמן   •
ְמָרה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  ַמּצָ ּבְ א  ֶאּלָ ֶפַסח  ּבְ ה  ַמּצָ חֹוַבת  ְיֵדי  יֹוֵצא 
ְצִריָכה  ִמיָרה  ְ ְוַהּשׁ ה.  ַמּצָ ִמְצַות  ם  ְלׁשֵ ֵמִחּמּוץ  ָתּה  ּיָ ֲעׂשִ ּבַ

ַעת.     ר ּדַ ִלְהיֹות ע"י ְיהּוִדי ּבַ

ִחיָנה ְוַעד  ַעת ַהּטְ ְ ִמיָרה ִמּשׁ ׁשְ י ּבִ • ְלַדַעת רֹב ַהּפֹוְסִקים, ּדַ
ָרֵאל. ֲאָבל  ָכל ִיׂשְ ָטה ַהֲהָלָכה ּבְ ׁשְ ה, ְוֵכן ּפָ ַמר ָהֲאִפּיָ ַאַחר ּגְ
ִמְצָוה  ת  ַמּצַ ְיֵדי חֹוַבת  יֹוְצִאים  ֵאין  ּפֹוְסִקים,  ה  ּמָ ּכַ ְלַדַעת 

ַעת ְקִציָרה.  ְ ְמָרה ִמּשׁ ה ִנׁשְ א ִאם ַהִחּטָ ְלֶפַסח ֶאּלָ

מּוָרה'  ה ׁשְ ֶפַסח ַרק 'ַמּצָ ִמְצוֹות, אֹוְכִלים ּבְ ִקים ּבְ • ַהְמַדְקּדְ
ַעת  ְ ִמּשׁ ִמְצָוה  ת  ַמּצַ ם  ְלׁשֵ ְמָרה  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ה  ֵמִחּטָ ָהֲאפּוָיה 

ִציָרה. ְוֵכן הּוא ִמְנַהג אנ"ש.  ַהּקְ

ל  ּלֹא ָיבֹואּו ֲעֵליֶהן ַמִים אֹו ּכָ ים ׁשֶ ִמיָרה ִהיא ַעל ַהִחּטִ ְ • ַהּשׁ
ֵלמֹות; ְהיּו ְנִקּיֹות ּוׁשְ ּיִ ְרִטיבּות ַאֶחֶרת, ְוׁשֶ

ַעת ְטִחיָנה,  ׁשְ ֶהם ּבִ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִלים ׁשֶ ָאר ּכֵ ַעל ָהֵרַחִים ּוׁשְ
ים;  ים ִויֵבׁשִ ְהיּו ְנִקּיִ ּיִ ה ׁשֶ ֲאִפּיָ ֲאִריָזה ְוהֹוָבָלה ַלּמַ

ָאז הּוא ָחם  יֹום ְטִחיָנתֹו, ׁשֶ ּבְ ַמח  ּלֹא יֹאפּו ֵמַהּקֶ ְך ׁשֶ ּכָ ַעל 
ְונֹוַח ְלַהְחִמיץ; 

ּנּור אֹו  ל ַהּתַ ֶנֶגד ָהֵאׁש ׁשֶ ֵצק ּכְ ּלֹא ָילּוׁשּו ֶאת ַהּבָ ְך ׁשֶ ַעל ּכָ
ם;  ּלֹא ִיְתַחּמֵ ֵדי ׁשֶ ֶמׁש ּכְ ֶ תּוַח ַלּשׁ ֶנֶגד ַהַחּלֹון ַהּפָ ּכְ

'ַמִים   – ִנים  ְמֻצּנָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַמח  ַהּקֶ ֶהם  ּבָ ים  ׁשִ ּלָ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ַעל 
נּו';  ּלָ ׁשֶ

ִנּפּוי  ַעת  ְ ִמּשׁ ֶהם  ּבָ ים  ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ַמֲעֶרֶכת  ל  ּכָ ַעל 
רּור  ּפֵ ְללֹא  ים,  ְנִקּיִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ּצֹות  ַהּמַ ת  ֲאִפּיַ סֹוף  ְוַעד  ַמח  ַהּקֶ

ה ַהּקֹוֶדֶמת;  ֵצק ֵמָהִעּסָ ּבָ

ֵצק ַעד ַהְכָנָסתֹו  ִעילּות ִעם ַהּבָ ל ַהּפְ ְמֻיָחד ַעל ּכָ ְוׁשֹוְמִרים ּבִ
ּנּור. ֶאל ּתֹוְך ַהּתַ

ם  ְלׁשֵ ֹזאת  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ה  ּפֶ ּבַ לֹוַמר  טֹוב  ֵאלּו  ַלִבים  ׁשְ ָכל  ּבְ  •
ת ִמְצָוה. ַמּצַ

ַמּצֹות ִמְצָוה
ָללּוׁש  ּלֹא  ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ "ָנֲהגּו  ב:  ִנְכּתַ ָערּוְך  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ  •
ַסח".  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ ַהּיֹום  ֲחצֹות  ַאַחר  ַעד  ִמְצָוה  ל  ׁשֶ ּצֹות  ַהּמַ
ּוְזַמן  ֶדר.  ַהּסֵ ְלֵליל  חּו  ּקְ ּיִ ׁשֶ ּצֹות  ַהּמַ לֹוׁש  ְלׁשָ ִהיא  ָנה  ּוָ ַהּכַ
ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ הּוא  ה  ִחּלָ ְלַכּתְ ה  יׁשָ ַהּלִ ַהְתָחַלת 

ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום.

דֹוֶמה  ּצֹות ּבְ ת ַהּמַ ּיַ ם ֲעׂשִ ֵהא ּגַ ּתְ ֵדי ׁשֶ ַעם ְלָכְך הּוא, ּכְ • ַהּטַ
ִניָסן.  תֹו ַאַחר ֲחצֹות יֹום יד ּבְ ּיָ ִחיָטתֹו ַוֲעׂשִ ְ ּשׁ ַסח, ׁשֶ ן ּפֶ ְלָקְרּבַ

רֹות  ׁשֵ ין ּכְ ר ַהּדִ ה, ֲאָבל ֵמִעּקַ ִחּלָ ְנָהג ְלַכּתְ ָאְמָנם ֶזהּו ַרק ַהּמִ
ִמְצָוה,  ת  ַמּצַ ם  ְלׁשֵ ֱאפּו  ּנֶ ׁשֶ ּצֹות  ַהּמַ ל  ּכָ ׁש  ַמּמָ ה  ִחּלָ ְלַכּתְ
ּבּור. ּיֹום רֹב ַהּצִ ַסח. ְוָכְך נֹוֵהג ּכַ ים ִלְפֵני ּפֶ ה ֳחָדׁשִ ּמָ ֲאִפּלּו ּכַ

ְלָכל  ַמּצֹות  ֲהָכַנת  ַאֲחֵרי  ׁשֶ נֹוֲהִגים,  ְצוֹות  ַהּמִ ֵבי  ְמַחּבְ ַאְך 
ִצים ֶלֱאפֹות  ְקּדּוֵקי ַהִהּדּוִרים, ֵהם ִמְתַאּמְ ָכל ּדִ ַסח ּבְ ְיֵמי ַהּפֶ

קֹוִרי.  ְנָהג ַהּמְ ּמִ ַסח ּכַ ֶעֶרב ּפֶ 'ַמּצֹות ִמְצָוה' ּבְ

ִמְצָוה  ַמּצֹות  ָהיּו  ַסח  ַהּפֶ ְלָכל  י  ָלַרּבִ הּוְכנּו  ׁשֶ ּצֹות  ַהּמַ  •
ִנים ְלַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום. ַאְך  ָ רֹוב ַהּשׁ ַסח, ּבְ ֶעֶרב ּפֶ הּוְכנּו ּבְ ׁשֶ

ּצֹות. ת ַהּמַ ֵעת ֲאִפּיַ י ַעְצמֹו לֹא ָהָיה נֹוַכח ּבְ ָהַרּבִ

ַמּצֹות ֲעבֹוַדת-ָיד
ת  ִחּלַ ֲעבֹוַדת ָיד ִמּתְ ה ָהְיָתה ּבַ ּצָ ת ַהּמַ ּיַ ָכל ַהּדֹורֹות ֲעׂשִ • ּבְ

ה. ַמר ָהֲאִפּיָ ה ְוַעד ּגְ יׁשָ ַהּלִ

ת  ְלִליׁשַ ְמכֹוָנה  ֻהְמְצָאה  ָנה  ׁשָ ָמאַתִים  ּכְ ִלְפֵני  ָאְמָנם, 
ִדיָנם.  ָתן, ְוֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ֵמָאז ְוַעד ָיֵמינּו ּבְ ּצֹות ַוֲאִפּיָ ַהּמַ

ֵאין ְיֹכֶלת  כֹוָנה ׁשֶ ּמְ ׁש ִחּמּוץ ּבַ ַטֲעֵמי ָהאֹוְסִרים ָהיּו ֵהן ֵמֲחׁשַ
ֹכֶלת  ַהּיְ ֹחֶסר  ֵמֲחַמת  ְוֵהן  ֶזה;  ׁש  ֲחׁשָ ה  ַבּ ם  ַקּיָ ּלֹא  ׁשֶ א  ְלַוּדֵ
כֹוָנה  ַהּמְ ַעל-ְיֵדי  ית  ַנֲעׂשֵ ה  ּצָ ַהּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצָוה  ם  ְלׁשֵ ן  ְלַכּוֵ

ַעת. ַרת-ּדַ ֵאיָנּה ּבַ ׁשֶ

ּיֹות ָהאֹוְסִרים.  ְרצּו ֶאת ֻקׁשִ ּתֵ ַאְך ֵיׁש ּפֹוְסִקים ֲחׁשּוִבים ׁשֶ

ׁש  ּמֵ ּתַ יִדים ְלִהׁשְ ִמְצוֹות ַמְקּפִ ִקים ּבְ י-ֵכן, ַהְמַדְקּדְ ְוַאף-ַעל-ּפִ
ֶדר.  ֵליל ַהּסֵ ַמּצֹות ֲעבֹוַדת ָיד ְלֶפַסח, ּוִבְפָרט ּבְ ַרק ּבְ

יֵקי  ַצּדִ דֹוֵלי  ּגְ י  ַעל-ּפִ ֹסֶרת,  ַהּמָ ָלה  ִהְתַקּבְ ֲחִסיִדים  ֵאֶצל   •
ת ְמכֹוָנה  ַמּצַ ּבְ ּמּוׁש  ׁשּום ֹאֶפן ׁשִ ּבְ ר  ּלֹא ְלַאְפׁשֵ ַהּדֹורֹות, ׁשֶ

ַסח. ָכל ְימֹות ַהּפֶ ּבְ

ְבֵרי ַהּזַֹהר,  י ּדִ ֲחִסידּות, ַעל-ּפִ ְמֻיָחד ְלאֹור ַהְמֹבָאר ּבַ ֹזאת ּבִ
ְמֵהיְמנּוָתא',  ּדִ 'ֵמיְכָלא  ִהיא  ַסח  ַהּפֶ ְימֹות  ָכל  ּבְ ה  ּצָ ַהּמַ ׁשֶ

ָאְסָוָתא", ַמֲאָכל ָהְרפּוָאה.  ַמֲאָכל ָהֱאמּוָנה, ּו'ֵמיְכָלא ּדְ

י ְנִתיַנת ַמּצֹות ְמכֹוָנה ֲאִפיּלּו ִליָלִדים  ָלל ָהַרּבִ ה זֹו ׁשָ ּבָ • ִמּסִ
ׁש.  ים ַמּמָ ְקַטּנִ

ִנים,  ָ ל ַהּשׁ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ַרׁש ֵמַהֲחִסיִדים ּבְ י ּדָ ָהַרּבִ ה ׁשֶ ּבָ ם ַהּסִ • זֹו ּגַ
ָכל  ּכְ ַלֲעׂשֹות   – ִעְנָינֹו  ׁשֶ ה',  ַמּצָ 'ִמְבָצע  ּבְ ֶמֶרץ  ּבְ ק  ְלִהְתַעּסֵ
ה  ַמּצָ ִית  ּזַ ּכַ ְלָפחֹות  יֹאַכל  ָרֵאל  ׂשְ ְמּיִ ָאָדם  ל  ּכָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ן  ּתָ ַהּנִ

ֶדר ֵליל ַהּסֵ מּוָרה, ֲעבֹוַדת ָיד, ּבְ ׁשְ

31מבית ההוראה



הודעה לציבור 
בעניין ביעור מעשרות 

– ערב שביעי של פסח תשפ"ב –

ביעור  מצות  בה  ויש  השמיטה,  שנת  היא  תשפ"ב  שנת 
מעשרות. עניינה של מצוה זו הוא: לבער ולהוציא מרשותנו 
בכל  והירקות  מהפירות  שהופרשו  והמעשרות  התרומות  את 
שלושת השנים שעברו, ולעשות עמם מה שראוי לעשות עמם 

על-פי דין לפני הגעת זמן זה.

בניילון,  לעטוף  יש   – מעשר  ותרומת  גדולה  התרומה  את 
לקשור היטב ולזרוק לאשפה. ורצוי שהשקית תהיה אטומה, 
יש   – יראו פירות התרומה בביזיון. את המעשר ראשון  שלא 
מטבע  על  ולחלל  לפדות  יש   – שני  המעשר  את  ללוי.  לתת 
מיוחד לפדיון מעשר שני. את המעשר עני – יש לתת לעניים. 
ואם מדובר בפירות של השנה הרביעית של העץ, נטע רבעי, 

יש לפדותם במטבע המיוחד לפדיון נטע רבעי. 

יש אומרים שזמן הביעור הוא בערב פסח של שנת השמיטה1, 
אך יש אומרים שזמן הביעור הוא בערב שביעי של פסח. וכתב 

אדמו"ר הזקן בסוף סימן תל על דעה זו: "וכן עיקר"2.  

מטבע הדברים, מצוה זו מצויה יותר אצל החקלאים שיש להם 
גידולים שחייבים בתרומות ומעשרות, אך הדבר יכול להיות 
מצוי אצל כל אדם שיש ברשותו טבל, שעליו להפריש תרומות 

ומעשרות לפני זמן הביעור כסדר האמור לעיל3.

מצות שלא הופרש מהן חלה – חייבים לעשות זאת לפני זמן 
הביעור הנ"ל.

צרכן המקפיד לקנות במשך כל השנה פירות וירקות מחנויות 
עם כשרות טובה האחראית על הפרשת התרומות והמעשרות 

כדין – יש הרבה פוסקים שסוברים שאין עליו חובת ביעור. 

שספק  במקום  וירקות  פירות  קונים  שאנשים  לפעמים,  מצוי 
לבד  זאת  ועושים  ומעשרות  תרומות  מהם  הפרישו  האם 
בביתם. לשם ההפרשה כראוי יש צורך במטבע לחילול מעשר 
לגבי מטבעות אלה חלה חובת הביעור  וגם  רבעי,  ונטע  שני 

מעשרות כדלהלן:

לוקחים מטבע קטן ששווה פרוטה )אפשר גם מטבע של עשר 
אגורות(, ומחללים עליו את כל המטבעות האחרות שברשותנו, 
ואומרים נוסח זה: "כל מטבעות מעשר שני ונטע רבעי שיש 
ברשותי ובתוספת חומש, יהיו מחוללים על מטבע זה שבידי". 

על-ידי פעולה זו יוצאות המטבעות האחרות לחולין, ומטבע 
על-ידי  לבערה  צריך  המטבעות,  קדושת  את  העביר  אליה  זו 

זריקתו לים4 או שריפתו באש או מחיקת צורתו5 .

1. וכן בערב פסח של שנה רביעית לשמיטה.
2.  אך לעיתים  מחמת שחלק מהמוצרים שצריכים להפריש מהם תרומות 
התרומות  מהם  להפריש  ניתן  ולא  לגוי,  המכור  בארון  נמצאים  ומעשרות, 

ומעשרות בערב שביעי של פסח יש להקדים ההפרשה בערב פסח.
)בחלק  ערוך  שולחן  בקיצור  נדפס  ההפרשה.  נוסח  אמירת  עם  יחד    .3

מהמהדורות(.

לגבי נתינת מעשר ראשון שצריך להינתן ללוי, יש שנתנו פתרון להקנות ללוי, 
שאגב  לו  ולומר  כסף,  קנין  על-ידי  בביתו  קרקע  הביעור,  זמן  למועד  סמוך 
לאפשר  יכול  והלוי  ראשון שברשותנו.  כל המעשר  לו את  זו מקנים  הקנאה 
למפריש לאכול מפירות וירקות אלו. וכך הורה לעשות הגרמ"ש אשכנזי ע"ה.

עני,  פירות שחנטתם היתה בשנה שעברה, שהיא שנת מעשר  לגבי  כמו"כ   
וצריך לתת המעשר לעניים, , יש להקנות המעשר עני לגבאי צדקה, לקנותם 

ממנו.
בזיון,  אין מאבדים מעשר שני בדרך  כי  לביוב,   אין להשליך את המטבע   .4

משום שיש בו קדושה.
5. דרך זמינה לכלות המטבע משימוש הוא ע"י הכאה עליו בפטיש וכדומה 
עד שמתעוות לגמרי וצורתו נאבדת, ויש שכתבו שכדאי להשליכו אח"כ עטוף 

לאשפה, כדי שלא יבואו להשתמש בו.

 מועדי עריכת דיונים
 בבית דין צדק 

לממונות כפר חב"ד:

 ימי ראשון:
 בין השעות
12:00-14:30 
22:00-23:30

 ימי שני:
 בין השעות
12:00-14:30 

 ימי רביעי:
 בין השעות
22:00-23:30

 לתיאום:
 077-2277013 שלוחה 2
 או באמצעות הדוא"ל:

beithoraah@gmail.com  
הדיונים מתקיימים במשרד בית ההוראה

 בית ההוראה כפר חב"ד
 נותן מענה הלכתי שוטף 

לכל דורש 
 טלפון: 077-2277013

beithoraah@gmail.com :דוא"ל


