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פרשת שקלי�

באחד באדר משמיעי� על השקלי�

ועל  השקלי�  על  משמיעי�  באדר  "באחד 
הכלאי�" (שקלי� פרק א משנה א). 

דקדק רבינו: 

מה עני� זה לזה, מה שיי� מצות שקלי� לאיסור 
כלאי�? 

אלא שני אלו באי� להראות הדר� הנכונה לאיש 
מחצית  שמצות  שאמרו  מה  ידוע  שכ�  יהודי, 
השקל באה ללמד שהאד� בפני עצמו אינו אלא 
להשלי�  יכול  הוא  אחרי�  ע�  בצירו�  ורק  חצי, 
א�  גיסא,  מאיד�  של�.  דבר  ולהיות  עצמו  את 
אמור יאמר האד� שא� ההשתתפות ע� הזולת 
חשובה כל כ� � לא ידקדק ע� מי ומי הוא הול�. 

שמכריזי�  יו�  שבאותו  התנא,  משמיענו  זה  על 
לידע  כלאי�.  איסור  על  מכריזי�  השקלי�  על 
שהוא  באד�  במינו,  אלא  האד�  ידבק  שלא 
כמותו, ירא וחרד לדבר ה' וע� שוני� אל תתערב.

מחצית השקל

"מחצית השקל � למה מחצית השקל? ר' יהודה 
ור' נחמיה. חד אמר: לפי שחטאו במחצית היו�, 
שחטאו  לפי  אמר:  וחד  השקל.  מחצית  יתנו 
דעביד  השקל,  מחצית  יתנו  ביו�,  שעות  בשש 
שיתא גרמיסי�. ור' נחמיה בש� ר' יוחנ� ב� זכאי 
כל  יהיה  הדברות,  עשרת  על  שעברו  לפי  אומר 
(ירושלמי שקלי�, פרק  אחד ואחד נות� עשרה גרה" 

ב הלכה ג).

מכא�  דחזינ�  וכתב  המדרש  דברי  את  הביא  רבינו 
הצדקה  במוב�  לרמוז  ראוי  צדקה,  שכשנותני� 
לרמז  ראוי  מיוחד  ובחטא  עני�.  איזה  במטבעות 
הרבה  בערכי�  כ�  ג�  ומצינו  החטא.  עני�  על 
ערכי�  בתוספתא  ג�  ורגלו".  ידו  "משקל  פעמי� 
"לידור  איתא  (יט.)  ערכי�  בגמרא  הובאה  ג)  (פרק 
בזה  רגילי�  דהיו  בהדיא  הרי  קומתו",  כגובה 
אותו  על  וההקדש  הצדקה  ע"י  רחמי�  לעורר 
רמז  כא�  היה  דלא  הג�  קומה,  אותה  על  או  אבר 

כי א� על ידי המשקל. 

לכפר על נפשותיכ�

בעני� זה � כתב רבינו: 

דמחצית  שקלי�,  לגבי  נפש  כופר  בתורה  מצינו 
נלע"ד  והיה  נפשו.  כופר  נקרא  כ�  ג�  השקל 
ה'  "תרומת  טו)  ל,  (שמות  שקראו  הכתוב  מלשו� 
קראו  מעשר  דתרומת  קרח  בפרשת  ומצינו   "
מעשר  והיינו  ה'",  "תרומת  כה)  יח,  (במדבר  הכתוב 
אחד  היא  השקל  מחצית  כא�  דג�  המעשר,  מ� 
שנה  עשרי�  לב�  הערכי�  משיעור  ממאה 
רחמנא  וחס  שקלי�,  חמישי�  דהיינו  ומעלה, 
א�  כי  הער�,  כל  לית�  שלא  דישראל  עלייהו 
כ�  וג�  ה'.  תרומת  שנקרא  המעשר,  מ�  המעשר 

יעלה לפדיו� נפשו. 

שחיק  הרשע,  המ�  שנת�  נ"ל  טעמא  ומהאי 
חז"ל  ואמרו  כס�.  כיכר  אלפי�  עשרת  טמיא 
שקליה�  הקדי�  ברחמיו  שהקב"ה  יג:)  (מגילה 
השקלי�  חשבו�  עפ"י  שנת�  ומשמע  לשקליו. 
כמו שכתבו התוספות ש� (טז.). והיינו מאה פע� 
אחד  הוא  השקל  שמחצית  כנ"ל  השקל,  מחצית 

ממאה מערכי� והנה החשבו� מכוו�. 

וכ� משמע קצת ברוקח, בהלכות ארבע פרשיות 
שכתב  מה  ש�,  שהלשו�  אלא  שקלי�),  (פרשת 

בתוספת שתות צרי� תיקו�, יע"ש. 

פרשת זכור

ספר תורה פסול שהתערב בכשרי� לעני� קריאת 
פרשת זכור

ונתערב  פסול  בו  שנמצא  תורה  ספר  בעני� 
תורה  ספר  איזה  לדעת  לנו  אפשר  ואי  בכשרי� 
זכור,  פרשת  לקרוא  צריכי�  וכעת  הפסול,  הוא 
רבנו  שחיובה להרבה הפוסקי� מדאוריתא, כתב 

תשובה בעני� זה וזת"ד [בקצרה]:

דאי�  צידד  רעז)  סימ�  (יו"ד  סופר  חת�  בשו"ת 
הראויה  לחתיכה  דדמי  כיו�  ברוב,  מתבטל  הס"ת 
די�  ליכא  לברורי,  דאיכא  היכא  וג�  להתכבד. 
יג�יד)  סימ�  יו"ד  (א,  ציו�  בני�  ובשו"ת  ברוב.  ביטול 

פליג בזה.

שי�  שאי�  נאמר  א�  דאפילו  לומר  מקו�  ויש 

ארבע פרשיות



בכל  שאומרי�  היו�,  של  חמירא'  'כל  ואומרי� 
לאומרו  מאד  וייזהר  החמ�,  שרפת  אחר  שנה 

קוד� שעה חמישית.
מתפללי�  היו�  חצי  אחר  שעה  חצי  כשהגיע 
כדי  יותר,  מאחרי�  ואי�  כנסיות,  בתי  בכל  מנחה 
שעה  סו�  קוד�  שלישית  סעודה  לאכול  למהר 
לתיאבו�,  בלילה  שיאכל  כדי  היו�,  של  תשיעית 
פסח  קרב�  סדר  אומרי�  המנחה  תפילת  ואחר 
והולכי� לאכול סעודה שלישית, ואי� אומרי� אז 
'עבדי� היינו', ואוכלי� סעודה זו ממיני תבשילי� 
מצה  אבל  המזו�,  וברכת  נטילה  בלא  פסח,  של 
אסור לאכול אז קוד� הסדר, וחמ� אסור לאכול 
אז מ� התורה, וכ� אורז וקטניות וכל דבר שאסור 
אסור  יי�  וכ�  ג"כ,  אז  אסור  המנהג,  מצד  בפסח 
אסור  מעט  יי�  דוקא  הדי�  שמ�  הג�  אז,  לשתות 
לשתות אז אבל הרבה מותר משו� דמגרר גריר, 
אבל כיו� שאי� כל אד� יודע השיעור של הרבה, 
וג� בלאו הכי אי� נכו� להשתכר קוד� הסדר, כדי 
שתהא דעתו מיושבת עליו באמירת ההגדה, לכ� 
נשאר  לא  וא�  יי�,  לשתות  שאסור  סת�  כתבתי 
זמ� לגמור סדר קרב� פסח וסעודה ג' קוד� שעה 
תשע וחצי, אומרי� סדר קרב� פסח אחר סעודה 

ג'. ובירושל� עיה"ק המהדרי� לומר סדר קרב� פסח אצל כותל המערבי אומרי� לעול� אחר סעודה ג', 
ואסור להכי� מיטות ומצעות של הסבה והקערה ושו� דבר של הסדר קוד� הלילה, שאי� שבת מכי� ליו� 

טוב, ועי� לעיל שיותר טוב להכי� הכל מערב שבת.

הפטרת שבת הגדול (מלאכי ג)
בעשקי שכר שכיר

מרבה היה רבינו לדבר בעני� היחסי� בי� עובד למעביד, ועד כמה הקפידה התורה על זכיות הפועל ושכיר 
יו�, עד כמה מצוות עשה ולא תעשה תלויי� בכ�.

והאגרופי�  המעבידי�,  נגד  הפועלי�  ארגוני  שמטפחי�  השנאה  מאוירת  מאד  סלד  גיסא,  מאיד� 
הקמוצי� שמרימי� נגד�, אלה הדוגלי� כביכול בסוציאליז� ובקדמה. הוא טע� שאוירת הבוז והמשטמה 
שמשרישי� אצל הפועלי� נגד המעבידי�, תתנק� א� ורק בפועלי� עצמ�. כי יש בכל אוירת השיסוי 

ריח של כפיית טובה וכריתת הענ� שעליו יושבי�, וממנו מתפרנסי� הפועלי�.
א� כל אחד יודע למלא את תפקידו � אמר רבינו � ולהערי� בצורה נכונה את הזולת, תו� הכרה שהאחד 

זקוק ומשלי� את השני, אז כול� יצאו נשכרי� והכל יבוא על מקומו בשלו�.

ואמרת� במה קבענו� המעשר והתרומה (מתו� ההפטרה)
בעירובי� (סג.) אמרו: כל הנות� מתנותיו לכה� אחד, מביא רעב לעול�. 

דֹול  ת ַהּגָ ּבָ ַ ַהְפָטַרת ש�

ָלִ�" (ַמְלָאִכי ג) ָ  "ְוָעְרָבה ַלה' ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוש�

ַאְלָמָנה ְוָיתֹו� (ִמּתֹוְ� ַהַהְפָטָרה)

ָחְרּפֹו  יֵמי  ּבִ ִעּמֹו  ְמדּו  ּלָ ֶ ש� ינּו  ַרּבֵ ל  ֶ ש� ֲחֵבָריו  רּו  ִסּפְ
ַתב סֹוֵפר": יַבת ָמָר� ַה"ּכְ ִ יש� ּבִ

ר  ִנּכָ ֶמְרָחק  ּבְ ָרה  ּדָ ָהְיָתה  ַאְלמֹוִנית  ַאְלָמָנה 
ֹקֶדש�  ת  ּבַ ַ ש� ֵליל  ל  ּכָ נֹוֵהג  ָהָיה  ינּו  ַרּבֵ יָבה.  ִ ֵמַהְיש�
ּוְלָבְרָכּה  יָתּה  ּבֵ ַתח  ּפֶ ַעל  ַלֲ�ֹבר  ִסְדָר�  ּכְ ִמיִדי�  ּתְ
ַעל  ְוַלְחֹזר  ִני�  ּפָ ְמאֹור  ּבִ ָטָבא"  ָתא  ּבְ ַ "ש� ת  ִבְרּכַ ּבְ
ִהְתִחילּו  ַלֲחֵבָריו,  ָבר  ַהּדָ נֹוַדע  ר  ֶ ֲאש� ּכַ בֹוָתיו.  ִעּקְ
ּו�  ִמּש� ַדע  ְלִהּוָ ֵדי  ּכְ בֹוָתיו  ִעּקְ ַאַחר  ֵה�  י�  ִמְתַחּקִ
ֶדֶרְ� זֹו.  יק ּבְ ּדִ ה ִיְתַנֵהג ָהִעּלּוי ַהּצַ ה ְוַעל ַמה ּזֶ ַמה ּזֶ

 ,�ְ ּכָ ַעל  ֵה�  ֵמִהי�  ּתְ ֶ ש� הּוא  יש�  ִהְרּגִ ֶ ש� יָו�  ִמּכֵ
ְלמּוָדה ִהיא, ּוִמְצָוה  א ְוָאַמר: ֲהלֹא ַאְלָמָנה ּגַ ּלֵ ִהְתּפַ
א�"?  ּכָ ַעד  "ְוִכי  ָאלּוהּו:  ְ ּוש� ָחְזרּו  ֶ ּוְכש� ָחּה!  ּמְ ְלש�ַ
ֵיש�  ֲחָכִמי�  ְלִמיֵדי  ּתַ ִני�  ּבָ "ֲהלֹא  ּוב:  ש� ָלֶה�  ָעָנה 

"!�ְ ָדּה ַעל ּכָ ָלּה, ּוְצִריִכי� ְלַכּבְ



ִדיַקת ָחֵמ� ּבְ

ָחַכר  ֶ ש� ְלִמי,  ַ ְירּוש� ֲ�ָסִקי�  ְלִאיש�  ֵאַרע  ֶ ש� ה  ַמֲ�ש�ֶ
ְלַחג  ירֹו  ִ ְלַהְכש� ֵדי  ּכְ ָהַעְרִבי  ָעָליו  ִמּבְ ד  ּבַ ית  ּבֵ
מּור  ָ ש� ַזִית  ֶמ�  ֶ ש� ַלִי�  ָ ְירּוש� ִליהּוֵדי  ק  ּוְלַסּפֵ ַסח  ַהּפֶ
ַמר ְנִקיַפת  ְ ַעְצמֹו ָעַמד ַעל ִמש� ִרי�. ַהחֹוֵכר ּבְ ִלְמַהּדְ
יִתי�  ַהּזֵ ְיבּול  ֶאת  ֶהֱ�ָלה  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  יִתי�,  ַהּזֵ
ַאְתָרא  ָרא ּדְ א ַלּמָ ל ּפּוִרי� ּבָ ֶ בּוַע ש� ָ ּש� ַלִי�. ּבַ ָ ִלירּוש�
עּוַדת  ּתְ לֹו  ְלַהֲ�ִניק  ש�  ּוִבּקֵ ינּו,  ַרּבֵ הּוא  ֲהלֹא   �

ְפָעל.  ר ַלּמִ ֵ ֶהְכש�

ד, ַהחֹוֵכר ַמְרֶאה לֹו  ֵבית ַהּבַ ְלָמֳחָרת הֹוִפיַע ָהַרב ּבְ
ד  ְתַק� ַעל ַהּצַ י ָאְמָנ� ַהּכֹל ה� ינּו ָמָצא ּכִ ָרט. ַרּבֵ ל ּפְ ּכָ
ְוִהְזִמי� ֶאת ַהחֹוֵכר ָלבֹוא ְלָמֳחָרת ֶאל  ַהּיֹוֵתר טֹוב, 
ִנְכַנס  . ְלָמֳחָרת  ש� ּקָ ר ַהְמב� ֵ ל ֶאת ַהֶהְכש� ּוְלַקּבֵ יתֹו  ּבֵ
לֹו  ָלֵתת  ס  ְמַהּסֵ ָהַרב  י  ּכִ ְוִנְדַה�  ינּו  ַרּבֵ ל  ֶ ש� ְלֵביתֹו 

ר. ֵ ֶאת ַהֶהְכש�

ינּו � הּוָבא ְלָיַדי ֵסֶפר "ֶאֶר�  ר לֹו ַרּבֵ ֶאְתמֹול � ְמַסּפֵ
א  ְבּדָ ע�  � ָ ש� ּומּוֵבאת  ָרכֹות,  ּבְ ֶכת  ַמּסֶ ַעל  י�"  ַחּיִ
ַזַצ"ל,  ֹוב  לֹוְטש� ִמּזְ ָהַאְדמֹו"ר  דֹוש�  ַהּקָ אֹו�  ַהּגָ ַעל 
ַאל ִא� הּוא  ָ ֶלת ְוש� ְרְנּגֹ ֶאָחד ֵהִביא ְלָפָניו ֵחֶלק ִמּתַ ֶ ש�
ָהַרב  ַאְ�  יר,  ִ ְלַהְכש� רּור  ּבָ ָהָיה  ַהֲהָלָכה  ַסק  ּפְ ר.  ֵ ש� ּכָ
ֶחְלֵקי  ֶאת  ְלָפָניו  ְלָהִביא  ה  ְוִצּוָ יב,  ִ ָהש� ִמּלְ ב  ִהְתַעּכֵ
ָהְיָתה ְטֵרָפה.  ֶ ֵאָלה ַאֶחֶרת ש� ְ ּוָבֶה� ָמָצא ש� ָהעֹו�, 
יש�  י ִהְרּגִ יר, ּכִ אֹו� ִהְסּבִ ְ�, ְוַהּגָ ְמהּו ַעל ּכָ ַהּנֹוְכִחי� ּתָ
ר' ְוֵהִבי�  ֵ ש� ה 'ּכָ ּלָ ַעְצמֹו ֶאת ַהּמִ א ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבּטֵ ֶ ש�
י  ְבּתִ ַ ָיש�  � ינּו  ַרּבֵ לֹו  אֹוֵמר  ֲאִני,   � ּגַ  � גֹו  ּבְ ָבִרי�  ּדְ י  ּכִ
י ֵעִטי ִנְתַקע. ָלֵכ�  י ּכִ ּתִ ְ ש� ר ְוִהְרּגַ ֵ ב ֶהְכש� ֶאְתמֹול ִלְכּתֹ

י� ַעד ְליֹוַמִי� ַאֲחֵרי ּפּוִרי�.  ְמּתִ ּיַ ֶ ש� ש� ּקֵ ּבִ

ְיֵמי  ה  ָ ֹ�ש� ְ ַלִי�, ַאֲחֵרי ש� ָ ירּוש� ּבִ ָלג ָהָיה ָאז  ְ ש� ֹחֶר� מ�
ַחר  ּבָ יֹו�  אֹותֹו  ּבְ ָהָאֶר�.  ַעל  ֶמש�  ֶ ַהּש� ָיְצָאה  ֶלג  ֶ ש�
ר ְלֶפַסח. ִלְפֵני  ַ ְכש� ה� ֶ ד ש� ֵבית ַהּבַ ּבְ ּוב  ר ש� ינּו ְלַבּקֵ ַרּבֵ
ָרֵאל  ִיש�ְ ת  ַ ּש� "ְקד� יתֹו:  ּבֵ ִלְבֵני  הּוא  ָסח   � ָ ְלש� ּבֹואֹו 



 

כל חמירא� לבטיל ולהי הפקר
כתב  ט)  ס"ק  אברה�  אשל  תלד,  (סימ�  מגדי�  בפרי 
בדי� חמ� של יתו� קט�, שעבר עליו הפסח וז"ל: 
"והנה חמ� של יתו� קט� שעבר עליו הפסח י"ל 

דשרי דלמא� ניקנסיה". 
כתב רבינו לבאר בדברי הפרי מגדי� וז"ל: 

עדיי�  הגיע  שלא  באופ�  לענ"ד  קט�  יתו�  דדוקא 
לא  אז  חמצו,  לבער  עליו  שהחיוב  שידע  לדעת 
דבל  בל"ת  דעת  בר  קט�  אבל  למקנסיה.  שיי� 
יניח  א�  עובר  כ�  ג�  הוא  עכ"פ  ימצא,  ובל  יראה 
עונשי�  לעני�  עליו,  חס  דרחמנא  אלא  במזיד, 
היכי  ופשיטא  (סח:).  סנהדרי�  בש"ס  כמבואר 
דעתי  אי�  איסור,  בזה  שיש  וידע  בו  גער  דאביו 
נוחה להקל בזה באיסור חמ� שהחמירו בו הרבה.

ָטִמיר ְוֶנֱ�ָל�

ר: ּפָ ָרֵאל ְמס� ִיש�ְ ַאְרָעא ּדְ ֶפר ָמָרא ּדְ ּסֵ ּבַ

א  ָ יש� ָאֳהָלא ַקּדִ ַיְלדּותֹו ּבְ ר ּבְ ּקֵ ר ּבִ ֶ ֲאש� ּכַ ֶ ר ש� ינּו ִסּפֵ ַרּבֵ
ַעל  ּבַ ַזַצ"ל �  אְנז  ִמּצַ י�  ַחּיִ י  ַרּבִ דֹוש�  אֹו� ַהּקָ ַהּגָ ֵאֶצל 
ֹטֶרת,  ָאַמר ֵסֶדר ַהּקְ ֶ ָעה ש� ָ ש� י�", ְוָרָאהּו ּבְ ְבֵרי ַחּיִ "ּדִ
ֵעי�  ל ְזַמ� ֲאִמיָרתֹו ּכְ ְ� ּכָ ֶ ֶמש� ה ּבְ ָהַרב עֹוש�ֶ ֶ ִהְבִחי� ש�
ינּו  ַרּבֵ ָר�  ִצּיְ ֲ�לּות  ַהִהְתּפַ ִמּתֹוְ�  ָיָדיו.  ּבְ נּועֹות  ּתְ
ַעל  ְוָחַזר  ָרֵאל  ִיש�ְ ְלֶאֶר�  ָעָלה  ר  ֶ ֲאש� ּכַ ְבּתֹו.  ַ ַמְחש� ּבְ
ַנֲ�נּו  א�,  ּכָ ִלי�  ּבָ ַהְמק� דֹוֵלי  ּגְ ִלְפֵני  ה  ֵאּלֶ נּועֹות  ּתְ
אֹו�  ַהּגָ ֶ ה, ִנְרֶאה ש� נּועֹות ָיַדִי� ֵאּלֶ י ּתְ ּפִ ַעל  ֶ לּו ש� ַהּלָ
נֹות  ּוָ ִמּכַ ַאַחת  ָנה  ּוָ ּכַ ַא�  ר  ִחּסֵ לֹא  אְנז  ִמּצַ דֹוש�  ַהּקָ

ֹטֶרת. ַהּקְ ַעת ֲאִמיַרת  ְ ש� ּבִ ָהֲאִריַז"ל 



[אגרת ר"ש מאסטרופולי]

רבני אר�� קדושי� אשר המה באר�
נשאל רבינו: 

רבוותא:  שמות  הזכיר  תקפב)  סימ�  (או"ח  בטור 
הראב"ד, הרמב"�, הרי"�, רב האי, רב שר שלו�, 
רב פלטוי גאו� וכו'. וצרי� טע� שלא כתב עליה� 
והרמב"�  הרא"ש  את  בהזכירו  א�  כי  "ז"ל", 

סיי� ז"ל. 
הגדולי�  את  שמזכיר  על  התנצל  חמד"  ב"שדי 
דדוקא  חסידי�  ספר  בש�  והביא  ז"ל.  סיי�  ולא 
את  וג�  הצדיק  את  אחד  במעמד  מזכיר  א� 
והכי  ברכה,  הצדיק  על  לומר  צרי�  אז  הרשע, 
וש�  לברכה  צדיק  "זכר  ז)  י,  (משלי  הכתוב  דייק 
את  רק  כשמזכיר  כ�  שאי�  מה  ירקב",  רשעי� 

אבל  לברכה".  "זכרונו  להזכיר  א"צ  לבד,  הצדיק 
על דברי הטור הנ"ל, ממה נפש� קשה? 

השיב רבינו: "בפשטות ראוי לומר בכל פע� ז"ל. 
וג� הטור אמר בעל פה, אבל לא כתבו בכל פע�".
{הגאו� רבי שלמה סובול זצ"ל � שלמת חיי�}

לפו� חורפיה מקשה ומתר�
רבינו: הא� מותר לשאול איזה דבר תורה  נשאל 
בושה,  לו  יהיה  ידע  לא  א�  אשר  אחד,  מאיש 

ואינו ידוע א� הנשאל יודע את הדבר א� לאו? 
לגדול  לשאול  בי�  בזה  לחלק  יש  רבינו:  השיב 
חולי�  שבגמרא  חברו,  את  לשאול  לבי�  בתורה 
את  ללחו�  תשב  "כי  א)  כג,  (משלי  הפסוק  על  (ו.) 



סדר הקערה
אדוננו  על  מעשה  מביא  אליהו"  "עליות  בספר 
פסח  בליל  שהה  בגלות,  שבהיותו  זיע"א,  הגר"א 
בהרבה  דעתו  עפ"י  לעצמו  וסידר  אחד,  רב  אצל 

שינויי� מכפי שנהג בעל הבית הנ"ל. 
נשאל רבינו: 

וכמו  תתגודדו",  ל"לא  בנוגע  צ"ע  זה  מעשה 
[ראה  זה  איסור  דשיי�  הספירה,  בימי  בתספורת 

ש"ע (או"ח סימ� תצג סעי� ג בהג"ה)]? 
דעת  ויודע  הבית  הבעל  "ברשות  רבינו:  השיב 
האורח, כי תלוי בשיטת ראשוני� בודאי לא שי� 

לא תתגודדו".
{הגאו� רבי שלמה סובול זצ"ל � שלמת חיי�}

ינּו ל ַרּבֵ ֶ ְלָחנֹו ש� � ש� ֶדר ּבְ אּור ֵליל ַהּסֵ ּתֵ

ָרֵאל  ִיש�ְ ֶאֶר�  ּבְ ר  ְלַבּקֵ יעּו  ִהּגִ תרפ"ו  ִניָס�  ֹחֶדש�  ּבְ
ְמעֹו�  ִ ש� י  ַרּבִ אֹו�  ַהּגָ ֵמהּוְנַגְרָיה:  ְיהּוִדי�  ה  ּמָ ּכַ
ּבּוְרג. ֵאָליו  ְ ְפֶרש� � ּבִ ֶלר ַזַצ"ל אב"ד ַמאֶד� ְוַדּיָ ְ ִהיְרש�
ַזַצ"ל,  ֵלִוי   � ּלָ � ְמש� ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ְלִמידֹו  ּתַ ִהְצָטְרפּו 
ֵה�  ּכֹ ַאְבָרָה�  י  ְוַרּבִ ַזַצ"ל  ַקְסְטֶנר  ִוד  ּדָ י  ַרּבִ ִדיב  ַהּנָ
ֶדר  ַהּסֵ ֵליל  ּבְ ְלִהְתָאֵרַח  ָזְכָתה  זֹו  ַלַחת  ְ ִמש� ַזַצ"ל. 
ַתב ֶאת  � ּכָ ּלָ � ַכי ְמש� י ָמְרּדְ ינּו. ַרּבִ ל ַרּבֵ ֶ ְלָחנֹו ש� � ַעל ש�
[ַהּנֹוֵגַע  אּור  ַהּתֵ  � ּוְלַהּלָ ּקּור,  ּבִ ֵמאֹותֹו  ִזְכרֹונֹוָתיו 

ֶדר]: ְלֵליל ַהּסֵ

ֵחיָפה,  ָלִעיר  ְזַמּנֹו  ּבִ ְענּו  ִהּגַ ּבֶֹקר  ּבַ תרפ"ו.  ִניָס�  י' 
ַלְיָמה�  ָ ְענּו ְירּוש� ִהּגַ ָרֵאל�  בּול ֶאֶר� ִיש�ְ ּגְ ִהיא  ֶ ש�
י�  ַחּיִ יֹוֵס�  י  ַרּבִ אֹו�  ַהּגָ מֹוֵרנּו  ֶאת  ר  ְלַבּקֵ ְכנּו  ַ ִהְמש�

זֹוֶנְנֶפְלד.



הא לחמא עניא
אפיית  בסדר  רבינו  של  מהנהגותיו  כמה  להל� 

המצות לפסח:
מעוט�  כשהוא  המצות  לאפיית  מגיע  היה  א. 
היה  לראשו.  חבוש  ושטריימל  לב�,  בבגדי  כולו 
תהלי�  ואומר  הלישה  חדר  של  לצדו  מתיישב 
לסייעתא  להשי"ת  ומעתיר  בפסוק,  פסוק 

דשמיא בכשרות המצות. 
טורח  היה  שלנו  והמי�  הקמח  בנשיאת  ב. 

בעצמו, מתאמ� בכל כוחו ומזיע עבר המצוה. 
המצות:  לאפיית  בה�  שהשתמש  הכלי�  כל  ג. 
לקמח  המידה  כלי  שלנו,  למי�  החרס  קדרות 
העיסה,  לחיתו�  הסכי�  הלישה,  קערות  ומי�, 
הקרשי�  המנקבי�,  המצות,  לגלגול  המקלות 
כול�  היו   � הרדייה  מקלות  השולחנות,  לכיסוי 
פע�  בה�  שהשתמש  אות�  שנה.  בכל  חדשי� 
בשנה  שנייה  פע�  בה�  השתמש  לא  שוב  אחת, 

הבאה.

ְכִפי� ֵייֵתי ְוֵייכֹול ּדִ ל  ּכָ

ַנת  ְ ש� ַסח  ּפֶ ֶעֶרב  ּבְ הֹוִפיעּו  ינּו  ַרּבֵ ל  ֶ ש� ְמעֹונֹו  ּבִ
ֵדי  ְכּבְ ִמּנִ ִני�  ּפָ ּוֵאי  ְנש� ְיהּוִדי�  ָעה  ַאְרּבָ תרפ"ו 
ֶלר,  ְ ִהיְרש� ְמעֹו�  ִ ש� י  ַרּבִ אֹו�  ַהּגָ ְסט:  בּוַדּפֶ ּבְ ה  ִהּלָ ַהּקְ
ִוד ַקְסְטֶנר,  ִדיב ר' ּדָ ּבּוְרג, ַהּנָ ְ ֶרש� ִעיר ּפְ � ּבָ ּיָ ָהָיה ּדַ ֶ ש�
ֵה�  ּכֹ ַאְבָרָה�  ְור'  ֵלִוי   � ּלָ � ְמש� ַכי  ָמְרּדְ ר'  ִדי�  ְכּבָ ְוַהּנִ
ּקּוָר�  ּבִ אּור  ּתֵ ָלֵעיל  [ְרֵאה  ִלְבָרָכה.   � ּלָ ּכ� ֵזֶכר   �
ֶחְפָצ�  ֶאת  יעּו  ִהּבִ ָהאֹוְרִחי�  ינּו].  ַרּבֵ ל  ֶ ש� ְמעֹונֹו  ּבִ
ֹזאת  ַאְ�  ָהַרב,  ל  ֶ ש� ֶדר  ַהּסֵ ְלַח�  � ש� ֶאל  ְלָהֵסב  ָהַעז 
לּו�  ְ ש� ּתַ ֵמֶה�  ל  ְלַקּבֵ י�  ַיְסּכִ ָהַרב  בֹוד  ּכְ ֶ ש� ְתַנאי  ּבִ
ָהַרב  ָלֶה�  יב  ִ ֵהש� ְסעּוָדָת�.  הֹוָצאֹות  ֲ�בּור  ָמֵלא 
מּוָכ�  ְוַג�  ִעּמֹו,  ְלָהֵסב  ָת�  ָ ש� ְלַבּקָ י�  ַמְסּכִ הּוא  ֶ ש�
ית  ְסּפִ ּכַ מּוָרה  ּתְ ל  ְלַקּבֵ  � ַאְלּתָ ְ ִמש� ֶאת  א  ְלַמּלֵ הּוא 
ד  ִנְכּבָ ְסכּו�  ֵמֶה�  ֶאָחד  הֹוִציא  עּוָדה.  ַהּסְ ֲ�בּור 
ְלִכיסֹו.  לֹו  ְ ְלש� ִ ְוש� ְנָטלֹו  ָהַרב  ְלָח�.  � ַהּש� ַעל  יחֹו  ְוִהּנִ
ֵליל  ינּו ּבְ ל ַרּבֵ ֶ ְלָחנֹו ש� � א ַעל ש� ַצְוּתָ ְוָאֵכ�, ֵה� ֵהֵסּבּו ּבְ

תֹו.  ְמִחּצָ ֶדר ְוָחוּו ֹעֶנג רּוָחִני ָעצּו� ּבִ ַהּסֵ

הֹוִפיַע  ּבֶֹקר,  ִע�  ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ל  ֶ ש� ֹו�  ָהִראש� ּיֹו�  ּבַ
ַעת  ַאְרּבַ הּו  ָ ש�  � ָ ש� ַאְמדּוְרְסִקי,  ָמלֹו�  ּבְ ינּו  ַרּבֵ



ָז� ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל

ֶהֱ�ָלה  א  ָ ְרש� ִמּוַ ַזַצ"ל  ָארּוַכאי  ַכי  ָמְרּדְ י  ַרּבִ ַהּסֹוֵפר 
ִעְנַי� ָהֱאמּוָנה  ּבְ ינּו  ַרּבֵ ָאַמר לֹו  ֶ ָבִרי� ש� ּדְ ָתב  ַהּכְ ַעל 
ְוֹכה  ַלּכֹל.  ּוְמַפְרֵנס   � ַהּזָ ַרְ�,  ִיְתּבָ  � ֵ ַהּש� ּבְ חֹו�  ּטָ ְוַהּבִ

ָאַמר:

ה'.  חֹו� ּבַ ּטָ ד ֶאת ַהּבִ ר לֹא ְלִהְתָיֵאש� ְולֹא ְלַאּבֵ "ָהִעּקָ
לּו  ִהְתַרּגְ י�  ִ ָהֲאָנש� ֶ ש� ַהּיֹו�,  ל  ֶ ש� ַהֶחְסרֹונֹות  ַאַחד 

ֵסֶבל.  ִלי� ַלֲ�ֹמד ּבְ ּגָ ל נֹוִחּיּות ְוֵאיָנ� ְמס� ֶ י� ש� ְלַחּיִ

יְ�  ִ ִהְמש�  � ַאְבֵרְ�  ֵאַלי  א  ּבָ ַמ�  ִמּזְ לֹא  ל  ָ ְלָמש� ה  ִהּנֵ
ְוָכא�  בּוַע,  ָ ְלש� ַאַחת  יָרה  ִמּלִ יֹוֵתר  ַמְרִויַח  ֵאינֹו  ֶ ש� יָו�  ִמּכֵ ָהָאֶר�  ֶאת  ַלֲ�ֹזב  ֶנֱאָל�  הּוא  ֶ ש� ְוָטַע�   � ְדָבָריו  ּבִ ָהַרב 
ה  ִמּזֶ ְליֹוֵתר  ָצִריְ�  ְוֵאיִני  בּוַע,  ָ רּוש� ְלש� ּגְ י�  ִ ּש� ִ ַסְ� ש� ּבְ רּוְ� ה'  ּבָ ק  ּפֵ ִמְסּתַ ָאֹנִכי  ה,  ִהּנֵ ִעיִרי�.  ַהּצְ ל  ֶ ַהְטָרֶגְדָיה ש�
יעּו  ִהּצִ ֶ י� ש� ִ בּוַע� ָהיּו ֶאְצִלי ֲאָנש� ָ ש� יָרה ּבְ ֵאינֹו ַמְרִויַח יֹוֵתר ִמּלִ ֶ יָו� ש� ְכָרח ָלֶרֶדת ֵמָהָאֶר� ִמּכֵ ה מ� ב"ה. ְוַהּלָ

יב ָלֶה��" ִ י ְלַהְקש� ָכר, ֲאָבל ֵסַרְבּתִ ש�ָ רֹות ּבְ ל ִמיֵני ִמש�ְ ִלי ּכָ

ָרא ר ּבָ ֶ ִרּיֹוָתיו ֲאש� ּבְ ּוֵמִכי� ָמזֹו� ְלָכל 

ר:  רּוש� ַזַצ"ל ָהָיה ָרִגיל ְלַסּפֵ הּו ַנחּו� ּפָ ֵאִלּיָ י  אֹו� ַרּבִ ַהּגָ

ְלָחָמה  ַהּמִ ַאֲחֵרי  ד  ִמּיָ ּיֹוִני�  ַהּצִ ְסדּו  ּיָ ֶ ש� ִמי�"  ּלְ ּתַ ְ ש� "ַהּמִ יַבת  ִ ִליש� ְלִהְצָטֵר�  ַהִא�  ינּו:  ְלַרּבֵ ַאל  ָ ש� ֶאָחד  ַאְבֵרְ� 
ְרָנָסה?"  ל ּפַ ֶ ִנּמּוק ש� ֹוָנה ּבְ ָהעֹוָלִמית ָהִראש�

, ּוִמּתֹוְ�  ְ� ָמָצא ַמְעַי� ֶרֶפש� ִהְתִחיל ָלתּור ַעל ּכָ ֶ ר ָצֵמא ְלַמִי�, ְוֵכיָו� ש� ְדּבָ ּמִ ל ָנֶאה: "הֹוֵלְ� ּבַ ָ ָמש� ינּו ּבְ יבֹו ַרּבֵ ִ ֵהש�
ַמִי�  ַמְעַי�  ָידֹו  ַעל  ָמָצא  ֲאָחִדי�,  ְצָעִדי�  ְוָצַעד עֹוד  ָעַמד  ֶ ִמּש� ַאְ�  ְסרּוִחי�,  ַמִי�  ּבְ ַעְצמֹו  ִהְרָוה ֶאת  ִצְמאֹונֹו 

הז� את הכל
אמר רבינו: 

ואינ�  יחד  חייה�  את  מתחילי�  וכלה  חת� 
כלה"  "חת�  יאכלו.  מה  יתפרנסו,  מהיכ�  יודעי� 
על  יהב�  שישליכו   � הכל"  את  "ז�  בגימטריא 

השי"ת שג� אות� יזו� ויפרנס.
{הגאו� רבי יוס� משה סופר שליט"א}



ישקני מנשיקות פיהו 

אי�  לשמה,  בתורה  העוסק  כל  אלעזר:  רבי  אמר 
מיתתו על ידי יצר הרע� אלא מיתתו בנשיקה, 
זוהר  (עפ"י  פיהו"  מנשיקות  יישקני  שנאמר  כמו 

וישלח קסח.).

הגר"א,  בליוקטי  הביא  שלמה"  "אב�  בספר 
א�  לשמה,  בחשק  תמיד  ללמוד  הוא  דקשה 
שלא  תמיד  שלומדי�  הרשעי�,  מאלו  יתעורר 

לשמה בחשק.

נשאל רבינו בעני� זה: 

החיי�  בנפש  ואילו  רשעי�.  לה�  קרא  כא�  הנה 

יהּו יקֹות ּפִ ִ ש� ֵקִני ִמּנְ ָ ִיּש�

ָמּה, ֵאי�  ְ ּתֹוָרה ִלש� ל ָהעֹוֵסק ּבַ י ֶאְלָעָזר: ּכָ "ָאַמר ַרּבִ
יָקה  ִ ְנש� א ִמיָתתֹו ּבִ ִמיָתתֹו ַעל ְיֵדי ֵיֶצר ָהַרע� ֶאּלָ
ֹזַהר  י  ּפִ (ַעל  יהּו"  ּפִ יקֹות  ִ ש� ִמּנְ ֵקִני  ָ ִיּש� ֱאַמר  ּנֶ ֶ ש� מֹו  ּכְ

ַלח קסח.). ְ ש� ַוּיִ

ַאְרֵיה  י  ַרּבִ אֹו�  ּגָ ּבַ א  ִמְתַקּנֵ ֲאִני  ינּו:  ַרּבֵ ָאַמר  ַע�  ּפַ
ֵעת  יַע  ַהּגִ ּבְ ֶ ש� ַאְרֵיה"  ֲאַגת  ַ "ש� ַעל  ּבַ ַזַצ"ל,  ֵליּב 
אֹו�  ּגְ ֶ ש� ֵמ�  ִעיר  ּבָ ָטה  ְ ש� ּפָ מּוָעה  ְ ְוַהּש� ִטיָרתֹו  ּפְ
תֹו  ִמּטָ ְסִביב  פּו  ִהְתַאּסְ ְספּורֹות.  עֹוָתיו  ְ ש� ַהּדֹור, 
ַעל  ַכב  ָ ש� אֹו�  ַהּגָ ּבּור.  ַהּצִ י  ֵ ְוָראש� י�  ַהּדִ ית  ּבֵ ַחְבֵרי 
ַפַע�  ּבְ ַע�  ּפַ י  ִמּדֵ ְוָכִלי�.  הֹוְלִכי�  ְוֹכחֹוָתיו  תֹו  ִמּטָ



.

ואהבת� ובכל מאד�
השי"ת,  את  באהבתו  הונו  כל  את  המקריב  אד� 
זוכה ומקי� את הנאמר בקריאת שמע "ואהבת� 
להתבונ�  יש   � רבינו  שאל   � ואכ�  מאד�".  בכל 
קריאת  של  ראשונה  בפרשה  מדוע  זה,  בעני� 
לבב�  בכל  אלוקי�  ה'  את  "ואהבת  נאמר  שמע 
השנייה  בפרשה  ואילו  מאד�"  ובכל  נפש�  ובבל 
נאמר רק "ושמת� את דברי אלה על לבבכ� ועל 

נפשכ�" ולא נזכר "בכל מאודכ�"? 
אלא, אמר רבינו: 

בכדי להבי� עני� זה, יש לעמוד על כ�, כי בפרשה 
כל  שנצטוה  היחיד,  על  הפסוק  מדבר  ראשונה 
ובכל  לבו  בכל  ה'  באהבת  מישראל  ואחד  אחד 
ואכ�  יחיד.  בלשו�  נאמרו  הדברי�  ולכ�  נפשו, 
בכל  ה'  את  שאוהבי�  סגולה  יחידי  אנו  מוצאי� 
מאוד� ומוכני� להקריב כל רכוש� שלא לעבור 
דרבנ�.  מצוה  על  ואפילו  ה',  ממצוות  אחת  על 
ואילו בפרשה השנייה הכתוב מדבר בלשו� רבי�. 

ְוָאַהְבּתָ

ינּו:  ַרּבֵ ר  ִסּפֵ

ַמֲהִרי"ל   � ִריְסק  ִמּבְ ָר�  ַהּש�ָ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֶ ש� ֵעת  ּבְ ַע�  ּפַ
ְמֹקָרִבי�  ִמְנַי�  [ִע�  ֵביתֹו  ּבְ ֶ ש� ַחְדרֹו  ּבְ ַזַצ"ל  יְסִקי�  ּדִ
ל  ֶ ש� ִמְקֶרה  ֵאַרע  ה  ְוִהּנֵ ָסמּוְ�],  ֶחֶדר  ּבְ ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֶ ש�
ל  ֶ ש� ִהְתָעְרבּותֹו  ָהְיָתה  חּוָפה  ּדְ ֶ ש� ֹות,  ְנָפש� ַלת  ַהּצָ
ָהָיה  ֶנֶפש�  ִפּקּוַח  ּבְ ֶ ש� ֵמַאַחר  ִריְסק.  ִמּבְ ָר�  ַהּש�ָ
י  ְוִנְכַנְסּתִ ָהַרב  ל  ֶ ש� ְלֵביתֹו  ְוָעִליִתי  י  ַקְמּתִ ר,  ּבָ ְמד�
י  ְכַנְסּתִ ּנִ ֶ ש� ּכְ ה.  ְתִפּלָ ּבִ עֹוֵמד  ָהָיה  ֶ ש� ָעה  ָ ש� ּבְ ְלַחְדרֹו 
ָניו  ּפָ ֶאת  ָרִאיִתי  ָעַלי,  ָנְפלּו  ּוַפַחד  ֵאיָמה  ְלַחְדרֹו, 
ִאי  ִעּלָ ֹזַהר  ל  ֶ ש� ֹסֶמק   , ֵאש� ּכְ ֲהטּו  ּלָ ֶ ש� ינּו  ַרּבֵ ל  ֶ ש�
לּו  ּצְ ְרגּו ְוִהְתּפַ ּתָ י� ִהש�ְ ּלִ ח� ִהְבִהיק ִמּתֹוָכ�, ְוִגיִדי� ּכְ
סּוק  ּפָ ּבַ אֹו�  ַהּגָ ָעַמד  ָעה  ָ ש� אֹוָתּה  ּבְ ַרּקֹוָתיו.  י�  ּבֵ
ֲ�ַמִי�  הּוא חֹוֵזר ּפַ ֶ ש� ַמע, ּכְ ְ ל ְקִריַאת ש� ֶ ֹו� ש� ָהִראש�
י"ת  ַהּבֵ ֶאת  הֹוגֹות  ָפָתיו  ּשְ ֶ ש� ּכְ  " "ְוָאַהְבּתָ ַבת  ּתֵ ַעל 

ה. ָ גּוש� י ּדְ ְלּתִ ַהּבִ



בדי� השתמשות בכלי חמ� לרחיצת הידי�

ז"ל הרב השואל � הגאו� רבי שלמה סובול זצ"ל:
לשתייה  מי�  בתוכו  שמחזיקי�  גדול  חרס  כלי 
בו  שמשתמשי�  קט�  כלי  וכ�  ידי�.  ולנטילת 
כלי�  ליחד  בפסח  היתר  יש  א�  הללו,  לדברי� 

אלו רק לצור� נטילת ידי�? 
והנה לכאורה משמע דאסור, דהרי מבואר באו"ח 
(סימ� תנא סעי� א) דכלי� חמוצי� צרי� להצניע� 
כדי  לש�,  ליל�  רגיל  שאינו  צנוע  במקו�  בפסח 
שלא יבוא להשתמש בה�. ומכ"ש הכא, דהמי� 
שבכלי חרס נעשה כבוש ונחמ�, ודרכו בכל השנה 
שג�  לחוש  יש  א"כ  ולשתות,  מתוכו  לשאוב 
הבאי�  אחרי�  דאנשי�  ובפרט  כ�.  יעשה  בפסח 
לביתו ולא ידעו כלל שגמר בדעתו רק ליטול ידיו 
בחצרו  נמצא  זה  ודבר  לשתות,  ולא  הללו  ממי� 
בפומבי או בחדר הבישול, א"כ ישתו בפסח מי� 
(ד"ה  דהב"ח  הביא  א)  (ס"ק  בט"ז  וש�  חמוצי�. 
בדיל  כלי  שמעמידי�  אות�  על  תגר  קורא  ומ"ש) 
הג�  מגעת,  אד�  יד  שאי�  גבוה  במקו�  חמ�  של 
בגזרה  אבל  בה�  ישתמש  שמא  למיחש  דליכא 
לאור  לקרות  לעני�  כמו  פלוג,  לא  אמרינ�  דרבנ� 
קומות.  עשרה  גבוה  אפילו  דאסור  בשבת,  הנר 
לפג�  טע�  דנות�  אחרי  מנהג�  מיישב  ז"ל  והוא 
לכ�  דפסח,  חומרא  משו�  דאסור  הוא  בפסח 
דוקא א� יש לחוש שישתמש בה� אסור להיות 
בביתו, אבל כשה� במקו� גבוה דאסור רק משו� 
בפסח  לפג�  טע�  בנות�  זה  אמרינ�  לא  פלוג  לא 
גבוה  במקו�  אינ�  דא�  מודי�  הכל  אבל  ע"כ, 
זה  ובכלי  לפג�.  טע�  נות�  בזה  מהני  ולא  אסור 
היו  ולא  חמ�,  פת  חתיכת  שנפל  מאד  לחוש  יש 
במי� שישי� כנגדו ונתחמ� הכלי, ומילתא דלא 

רמיא עליה דאיניש לאו אדעתיה. 
שמתירי�  "ויש  בהגה  ז)  (סעי�  תנ  ובסימ� 
הוא  וכ�  ובו  בה�  ולרחו�  חמ�  בכלי  חמי�  להח� 

(ס"ק  ברורה  במשנה  ש�  וז"ל  ע"כ.  המנהג" 
המיוחד  בכלי  דדוקא  האחרוני�  "וכתבו  כז): 
בו  להשתמש  דר�  שאי�  ולכביסה,  לרחיצה 
להשתמש  לפעמי�  שדר�  בכלי  אבל  לאכילה, 
צנוע,  במקו�  להצניע  צרי�  ושתייה  לאכילה  בו 
גזרה  וכביסה,  לרחיצה  אפילו  בו  להשתמש  ואי� 
אי�  ארעי  דר�  ומ"מ  לאכילה,  בו  ישתמש  שמא 
ס"ב"  תנ"א  בסימ�  ויתבאר  בזה,  ג�  להחמיר 
השנה  כל  בו  שמשתמש  הנזכר,  בנידו�  ומכ"ש 
גלוי  במקו�  והמי�  הכלי  יהיו  ועכשיו  לשתייה 

כמו בכל השנה, דיש לחוש שישכח.
כנ"ל,  המי�  את  שואבי�  שבו  הקט�  הכלי  ובעני� 
מחמירי�  "ויש  ז)  סעי�  תנא  (סימ�  ההגה  ז"ל 
להגעיל כל כלי שתייה, אע"פ שתשמיש� בצונ�, 
משו� שלפעמי� משתמשי� בה� בחמי�, וכ� הוא 
בשטיפה"  להו  סגי  ובדיעבד  להגעיל�,  המנהג 
וא"כ  בצונ�,  תשמישו  רוב  זו,  כלי  והנה  עכ"ל. 
לכאורה היה מקו� לומר: כיו� דבדיעבד לא נאסר 
המאכל, א"כ א� הלה מיחד בדעתו רק לרחיצה, 
שפיר דמי דא� א� ישכח וישתה, לא נכנס איסור 
בפיו. אול� גבי חמ� כיו� דלא בדילי אינשי מיניה 
והרי  ישכח.  בודאי  בזה  דאמרינ�  י"ל  שתא  כולי 
במג"א ש� (ס"ק ב) בעני� שמעמידי� כלי� בגובה 
"ואפשר  וז"ל  מגעת,  אד�  של  ידו  שאי�  במקו� 
ומכ"ש  וכו'  יומ�,  בני  דאינ�  משו�  כ�  דנהגו 
כגו�  בצונ�,  או  שני  בכלי  תשמיש�  שרוב  באות� 
ברכה"  עליו  תבוא  והמחמיר  לחוש  דאי�  קנקני� 
ואולי  בצונ�,  דתשמיש�  קנקני�  אפילו  הנה  ע"כ. 
בה�  להשתמש  פע�  בשו�  כלל  דר�  אי�  קנקני� 
דהעמיד  משו�  להתיר,  צרי�  זאת  ובכל  בחמי�, 
ששואבי�  הכלי  בנידו�  וא"כ  גבוה,  במקו�  אות� 

בה דליכא היתר זה משמע דאסור.
וכ� בחק יעקב (ש� ס"ק ו) כדי שלא יבוא להשתמש 



מעיקרא  סבר  מר  ביעור.  בעל  פליגי  כי  [ז:]   
משמע. ומר סבר להבא משמע

לשו� רבינו:
(ז:)  פסחי�  ריש  הר"�  בדברי  תלמוד  לי  צרי� 
הביא  ש�  לחוד  ב'למד',  או  ב'על'  הברכות  בעני� 
דבתרומות  יט)  הלכה  ו  (פרק  ברכות  תוספתא 
ומעשרות מברכינ� 'להפריש'. וכתב הטע�: הג� 
דעתו  בעינ�  מקו�  מכל  שליח,  ידי  על  דאפשר 
כתב  ש�  עני�  באותו  דבריו  ובתחילת  יעוי"ש. 
על  דאפשר  משו�  ב'על',  מברכינ�  הב�  דבפדיו� 
דאב  דעתו  בעינ�  לא  הב�  בפדיו�  ואטו  אחר.  ידי 

או דב�? 
מממונו  אחר  פודה  א�  הב�  דבפדיו�  נימא  אי  ג� 
לא בעינ� כלל דעתו דאב, הרי ג� בתרומה פסקינ� 
ערו�  שלח�  ב),  הלכה  מתרומות  ד  (פרק  [רמב"� 
של  על  משלו  דתור�  ל)]  סעי�  שלא  סימ�  (יו"ד 
או  לומר  צרי�  כרח�  ועל  מדעתו.  שלא  חברו 
כיו� דעל כל פני� אי תור� מממו� הבעלי� בעינ� 
דעתו, כבר יוכל לבר� ב'למד'. ולפי זה א� תור� 
או  ב'על'.  יבר�  באמת  הכרי  בעל  מדעת  שלא 
דנימא הג� דיוכל לתרו� שלא מדעתו, מ"מ כיו� 
להפריש  יכול  אינו  בעי,  דלא  בפירוש  צווח  דאי 
ולפי"ז  מדעתו.  שפיר  מקרי  משו"ה  כרחו,  בעל 
א� א� תור� שלא מדעת בעל הכרי יבר� ב'למד'. 
דאינו  בודאי  כ�  הב�  בפדיו�  ג�  א"כ  קשה  ועכ"פ 
עצמו  לפדות  דבעי  צווח  אי  בע"כ  לפדות  יכול 

ע"י עצמו.
הת�  בתרומה  דהבעיא  לר"�  דס"ל  נימא  ואי 
נימא  תיתי  מהיכי  א"כ  איפשטא,  לא  לו:)  (נדרי� 

דבפדיו� הב� מהני שלא מדעתו? 
מבואר  עכ"פ  חמור  פטר  דבפדיו�  משו�  ואפשר 
(יא.) דיוכל להפריש שלא מדעתו, ס"ל  בבכורות 
להבי�  צריכי�  דלפי"ז  אלא  כ�.  הב�  בפדיו�  ג� 
למל�  במשנה  ועיי�  תרומה?  שנא  מאי  באמת 

(פרק ד מתרומות הלכה ב). 

חת�  בתשובת  שכתוב  כמו  לחלק,  צרי�  וע"כ 
סופר (יו"ד סימ� רצה), א"כ הדרא קושיא לדוכתא 

מפדיו� הב� יעוי"ש היטב.

בתשובה  החת"ס  ש�  שכתב  מה  אעורר  ואיידי 
שיי�  עכ"פ  ולויי�  בכהני�  דג�  רצו)  סימ�  (סו� 
ידעתי  לא  ישראל,  בכורי  לפדות  עליה�  דמצוה 
היכ� רמיזה מצוה זו, עד דנימא דבשביל כ� מקרו 

מחויבי� באותה מצוה.
דבריו,  בתחילת  הר"�  בדברי  המבואר  דלפי  ודע, 
ב'על'.  מברכינ�  עכ"פ  שליח  ידי  דעל  מבואר 
והוא הדי� נמי בהפרשת תרומות ומעשרות ע"י 
אחר, דאי� יאמר 'להפריש', לא סגיא דלאו איהו 
נתנאל  הקרב�  מדברי  כנראה  דלא  וזה  מפריש. 
כשאישה  לפי"ז  וא"כ  יעוי"ש.  י)  ס"ק  י  סימ�  (ש� 
נראה  עבורה,  חלה  להפריש  לחברתה  אומרת 
ראיתי  ולא  חלה'.  הפרשת  'על  לכו"ע  דתבר� 

כעת מי שנתעורר בזה.
{תורת חיי�}

[ח:] שיזכה לעול� הבא הרי זה צדיק גמור
הבא  לעול�  "שיזכה  שיזכה)  (ד"ה  התוס'  כתבו 
'אל  ג)  (א,  אבות  והדתנ�   � גמור  צדיק  זה  הרי 
תהיו כעבדי� המשמשי� את הרב על מנת לקבל 
אותה  לו  תבוא  לא  שא�  בכה"ג  היינו  פרס', 
הטובה שהוא מצפה, תוהא וממתרט על הצדקה 
זה  הרי  ומתחרט,  תוהא  שאינו  מי  אבל  שעשה. 

צדיק גמור" עכ"ל.
רבי  הגאו�   � השואל  וז"ל  זה  בעני�  רבינו  נשאל 

שלמה סובול זצ"ל:
ניכר  שיהא  דבעינ�  קסה)  (סימ�  העזר  באב�  והנה 
יבו�.  מצות  גבי  מצוה  לש�  שמכווני�  וידוע 
ולפי הנ"ל, הרי חזקה הוא על ישראל שלא יהא 
לו  היה  שלא  בפרט  מצוה,  עשיית  על  מתחרט 

שו� הפסד? 
תשובת רבינו: 

במצוה שיש בה הנאה צרי� יותר זירוז. ועי' בזה 
נודע ביהודה  (אה"ע א, סימ� ק).  חיי�  שו"ת דברי 

(קמא סימ� נד).

{שלמת חיי�}
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