
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÈÓ· ˙È·‰ ˙‡ ÛÂË˘Ï ¯˙ÂÓ È‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï Ì‡‰
Ú‡ ‰ËÈÓ˘·''‰�È‚Ï ÌÈ„¯ÂÈ ÌÈÓ‰˘ Ù?  

Ô˙˘¯Ù· דה ''פרק כ'  ˙·˘ ı¯‡Ï ‰È‰È ÔÂ˙·˘ ˙·˘ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘·Â
‰Ï '¯ÂÓÊ˙ ‡Ï ÍÓ¯ÎÂ Ú¯Ê˙ ‡Ï Í„˘ ÍÈ‰Ï‡.  

  

‰�˘Ó· ‰�‰ מבואר שאסור להשקות את השדה בשביעיתא''ע' ק ב''מו .  
  

‚·ÂÓ' ל '' נחלקו משום איזה תולדה נאסר השקאה וזב''ע' ק ב''מו
משום מאי , אתמר המנכש והמשקה מים לזרעים בשבתהגמרא 

רב יוסף אמר משום זורע , מתרינן ביה רבה אמר משום חורש
מה דרכו של חורש לרפויי ,  כוותי דידי מסתבראהאמר רב

י  אמר רב יוסף כוותי דיד,האי נמי מרפויי ארעא, ארעא
הכא נמי מצמח , מה דרכו של זורע לצמוחי פירא, מסתברא

כ בשמיטה שמבואר בפסוק שאסור לזרוע ולחרוש ''א, פירא
אסור להשקות את השדה בשמיטה משום תולדה דחורש וזורע 

  . רק באופנים מסוימים מותר
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם בשמיטה אסור לשטוף את הבית במים באופן 
שקה את הגינה שאסור בשמיטה שהמים יורדים לגינה דהויא כמ

  .או דילמא ליכא איסורא
  

 È˜ÂÏ‡‰ ‡�˙‰ ˙ËÈ˘ ÚÂ„È ‰�‰ו''וכן שבת מ, ב''שבת כ  ¯· ÔÂÚÓ˘ È·¯
È‡ÁÂÈ :ובלבד , רבי שמעון אומר גורר אדם מטה כסא וספסל

דסבירא ליה דדבר שאין מתכוין  ,שלא יתכוין לעשות חריץ
ה ''ב ד''ע' שבועות בי ''כך כתב ברש, יוחאיהוא רבי שמעון בר ' סתם רבי שמעון בגמ ,מותר

  .א''ב ע''ב ק''ם ב'' וכן ברשבי אודי לי מיהא "רשה ''ב ד''ט ע''וכן בחולין מ, משמו
  

¯˙ÂÓ ÔÈÂÎ˙Ó ÔÈ‡˘ ¯·„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ¯·„‰ ÌÚË·Â: כתבו 
בעינן מלאכת בשבת  לא משום ד'מ א'' ע'כתובות ותוספות ה

, ה מלאכת מחשבתדלא כתוב בי דהא בשאר מקומות ,מחשבת
דתנן כגון גבי כלאים פוטר רבי שמעון דבר שאין מתכוין נמי 

ותנן ,  דמוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכויןה"ט מ"כלאים פ
  .נזיר חופף ומפספס א''ב ע''נזיר מנמי 

  

·ËÈ¯‰ Ï·‡''‡ סבירא ליה דטעם הפטור משום דבעינן ב''ד ע''יומא ל 
     . לכל התורהושבת בנין אב, מלאכת מחשבת

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:דבר שאין  כרבי שמעון דט''ח סימן של''אורל '' קימ
  .מותר, מתכוין

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:כ לפי זה יהא מותר לשטוף את הבית בשמיטה '' א
מ ''מ, י זה יפול מים לגינה וישקה את הגינה''פ שע''אע, במים

  .ל דדבר שאין מתכוין מותר''הא קימ
  

ÂÊ ¯˙È‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ˘È:דבפסיק ט''ח סימן של''אורל '' דהרי קימ 
כ כאן ''א, רישא מודה רבי שמעון אף כשאין מתכוין אסור

מדוע מותר לשטוף את הבית , שההשקאה הויא פסיק רשיא
  .באופן שמשקה את הגינה

  

ÌÈ¯È˙‰ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
ד בשם ''המגן אברהם סימן שישיטת הראשונים והאחרונים  פ'' ע.‡

ה לא אפשר ולא ''ב ד''ה ע''במסכת פסחים דף כ' התוסהתרומת הדשן וכן שיטת 
ב הביא שיטה ''ט ע''וכן במאירי במסכת שבת דף כ, עיין במלא הרועים שם, קמכוין

דסבירא להו פסיק ד מה שהאריך בזה ''ועיין בדעת תורה סימן שי, שמותר
כ כיון שכאן הויא רק איסור ''וא ,רישא באיסור דרבנן מותר

לכן אף , מן הזה דרבנן הוא לרוב הפוסקיםדשביעית בז, דרבנן
כך כתב בספר הנפלא אמונת ישראל , דהויא פסיק רישא מותר להשקות

ד קהל חסידים תל ''א רב ואב''לאחי הגאון רבי ישראל שוורץ שליט' שביעית סימן ה
  .ציון

 ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ·Âח''פרשת כי תשא שנת תשס ‡È˘Â˜ È˙‡·‰ 
˙ÂËÈ˘ È�‰ ÏÚ ‰‡ÏÙ�:שרבי שמעון מתיר ' ר בגמ שהרי מקו

דבר שאין מתכוין היא גורר אדם מיטה וספסל ובלבד שלא 
וזה הויא רק איסור דרבנן דהויא חורש כלאחר יד , יתכוין

 ועל זה אומר ש שם''ב וברש''ג ע''י סוכה ל''ועיין רש, ב''ו ע''שבת מ' כמבואר בגמ
ש בפסיק רישא חזינן להדיא דפסיק רישא ''מודה ר' הגמ

ב מקשה קושיא ''ט ע''כך הקשה במאירי שבת כ, אפילו באיסור דרבנןאסור 

ל הראכתי ''ובספר הנועיין במגן אברהם , ב''ו ע''וכן ביד דוד שבת מ, זו
  .בכמה תרוצים נפלאים

 מכיון שבדרך כלל כששוטפים את הבית יש בתוכו חומר .·
ובכהאי גוונא ודאי דלא ניחא , שזה מקלקל את הגינה, ניקוי
ובפסיק רישא דלא ניחא ליה דעת הערוך מובא , הלי לי
 ח''ק י''כ ס''ח סימן ש''אורואף דהמחבר ,  דמותרא''ג ע''שבת ק' בתוס

 כתב דכשיש תרתי ב''ק י'' סמ בטורי זהב''מ, פסק דלא כערוך
כ הכא יש גם לטיבותא ''וא, לטביותא איסור דרבנן ודאי שרי

בספר הנפלא אמונת כך כתב , דשביעית בזמן הזה דרבנן יש להקל
ד קהל חסידים ''א רב ואב''לאחי הגאון רבי ישראל שוורץ שליט' ישראל שביעית סימן ה

  .תל ציון
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:מ ''מובא בספר משפטי ארץ עא ''ש אליישיב שליט'' הגרי

פ ''סובר שמותר לשטוף את רצפת הבית והמרפסת אע 57
 להשקיה שהמים זורמים לגינה דרך המרזב אם אינו מתכוין

ויש במים חומרי ניקוי המעלים קצף שניכר שאיו מתכוין 
, ויש שיטות שסוברים שאף ללא חומרי ניקוי מותר, להשקיה

  .57מ ''מובא בספר משפטי ארץ ע
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‰ÂˆÓÏ ‰ËÈÓ˘ Ï˘ ‚Â¯˙‡ ÏÂËÈÏ ¯˙ÂÓ ÍÈ‡  

Ú ‰ÙÈÏ˜‰ „ÒÙÈ˘ Ì¯Â‚ È¯‰ ''Â· ÌÈ˘Ó˘ÓÓ˘ È?  

 Ô˙˘¯Ù·ה ו''כ'Î‡Ï ÌÎÏ ı¯‡‰ ˙·˘ ‰˙È‰Â ‰Ï.  
  

Ó‚· 'דהיינו שאסור ,  דרשינן לאכלה ולא להפסדב''ב ע''פסחים נ

  .להפסיד פירות שביעית
  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ שאפשר ליטול אתרוג של שביעית א''ט ע''סוכה ל 

  . למצוה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:  דאתרוג של ב''ד ע''סוכה למהא דאמרינן במשנה 

' תרומה לא יטול למצוה של נטילת אתרוג ולפי טעם אחד בגמ

י קליפתה החיצונה " ופירש,מפני שמפסידה הטעם א''ה ע''וכה לס

כ קשה איך "וא, נמאסת במשמוש הידים ואסור להפסיד תרומה

הרי פירות שביעית , יוצאין באתרוג של שביעית אחרי שמפסידו

כך מקשה , נמי אסור להפסיד כמו דדרשינן לאכלה ולא להפסד

' ז על הלכות שביעית פרק ה''וכן בספר בית רידב, א''ט ע''ב בספרו מרומי שדה סוכה ל''הנצי

ת "שווכן ב, א''א אות י'' סימן מלופטבירוכן בזרע אברהם , וכן בתורה תמימה בפרשתן', אות א

   .ט'' סימן קי'ת מנחת יצחק חלק י"שווכן ב, א''סימן קי' חלק בהר צבי אורח חיים 
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

מפני רוג של תרומה דסבירא ליה דאסור ליטול אתד "למ .‡

 תרומה ודווקא גבי,  אין זה אלא גרמא בעלמא,שמפסידה

י "דאיסור הפסד ילפינן מדכתיב בה משמרת תרומתי וכפירש

ולכן , ובעלמא פירוש הלשון משמרת הוא כעין גדר וסייג, שם

, אסור בה גם הפסד כזה מן הקליפה החיצונה של האתרוג

יעית דלא כתוב כ בשב"משא, ז להפסד ממש"דאולי יבא עי

בספר פאת השולחן בבית כך תירץ  ,בה חיוב שמירה מותר גרם הפסד

  .וכן בתורה תמימה בפרשתן, ז"רידב

 ‰˘ÂÚ Â�È‡˘Î ˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙÏ „ÒÙ‰ ÌÂ¯‚Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÔÈ�Ú·

ÌÈ„È· :מןסי' חלק אט "מהרית ''ראשון המדברים בזה הוא בשו 

 איסורי גרמא ליכא ''שכתב כשמפסיד פירות שביעית ע ג"פ

 הואיל וגרמא היא ואינם מפסידם ,משום לאכלה ולא להפסד

  .ביד

‰È‡¯ ‡È·ÓÂ:הדין ח" פירושלמי שביעית'  מהא דאיתא בגמ 

קינסתא דירקא מסקין לה לאיגרא והיא יבשה אינו גרמה 

  .'וכו

‰È‡¯ ‡È·Ó „ÂÚ:ולא נמצא  מהא דאיתא התם בפרק תשיעי 

 חזינן דהפסד ,ומשני מאליהן הן אבודין, מאבד אוכלי בהמה

  .י גרמא מותר בפירות שביעית''ע

 Û‡ ¯ÂÒ‡ „ÒÙ‰ Ì¯‚„ ‰ÈÏ ‡¯È·ÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ„ ÌÈ˜ÒÂÙ ˘ÈÂ

˙ÈÚÈ·˘ ˙Â¯ÈÙ·:הלכות ם "רמב ומביאים ראיה מהא דכתב ה

פירות המיוחדין למאכל אדם אין  'הלכה ה' שמיטה ויובל פרק ה

הלכה הבהמה מאליה , מאכילין אותן לבהמה לחיה ולעופות

נה ואכלה אין מחייבין אותו להחזירה שנאמר לתחת התא

ואם , ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול

נאמר דגרם הפסד מותר למה צריך פסוק מיוחד ללמד שאינו 

מ שאף ''חייב להחזיר אותו הרי זה רק גרם הפסד אלא ש

  .כך כתב בספר מקדש דוד, גרם הפסד אסור בפירות שביעית

 ובתרומה דלא כתיב בה לשון , אין בה כזיתקליפת האתרוג .·

כ שביעית "משא, לכן אסור, ל שהואאכילה איסורא בכ

 ולכן אין חשש , מקרא דלאכלה שיעורה בכזיתא ליהדנפק

 בספר בית כך תירץ, .דלא הוי אלא כל שהוא, מפני הפסד הקליפה

  .נאמן

˙ÈÊÎ· ‡ÈÂ‰ ˙ÈÚÈ·˘· „ÒÙ‰ ¯ÂÚÈ˘„ ·˙Î˘ ‰Ó: עיין 

 שהאריך כמה שיערו ה והנה''ד' ק ב''הלכות חלה ס ט אלגזי''במהרי

 ט''מצוה שכשל שיעור הפסד בפירות שביעית וכן במנחת חינוך 

  . יש אריכות גדולה בזהב''ק ל''ס' פרק חובספר תורת הארץ 

והטעם , מה דאיתא במשנה ששביעית ניתנה להדלקת הנר פ''ע .‚

 רשאין  דכל הנאה שהנאתו וביערו שוה'סוכה מ' מבואר בגמ

, משום דכתיב לכם לכל צרכיכם, לעשות מפירות שביעית

הנאת מצוה של אתרוג  נמי כ הכי''וא, ה הדלקת הנר''וה

אבל זה רק אי נימא , מקרי הנאתו וביערו שוה לכן מותר

כ הויא נטילת האתרוג הנאה ''א, מצוות ליהנות ניתנו

, ד מצות לאו ליהנות ניתנו''אבל למ, והנאתו וביערו שוה

, כ קשה איך שרי להפסיד האתרוג של שביעית בלי הנאה''א

, וצריך לומר דמאן דסבירא ליה מצות לאו ליהנות ניתנו

סבירא ליה הטעם שאסור ליטול אתרוג של תרומה מפני 

  .א''ט ע''ב בספרו מרומי שדה סוכה ל''כך כתב הנצי, שמכשירה

מותר דמהאי טעמא ג ''סימן פ' חלק אט "כ בתשובות מהרי" עפמש.„

, ז הפירות נפסדין"פ שעי"לתלוש העלין מעצי התות אע

מטעם שהאילנות הללו משעת נטיעתן אינם מיוחדים 

למאכל ולא לעשות פירות אלא נוטעין אותם מתחילה לצורך 

המשי ולא קרינן ביה לאכלה ולא להפסד הואיל ומתחילתן 

מבואר דכל שנטעו מתחלה שלא , אינן עומדים לאכילה

, לו לאבדו ולא קרינן ביה לאכלה ולא להפסדלאכילה מותר 

כ באתרוג זה שנטעו למצוה הרי נטעו מתחלה אדעתא "א

ומה לי אם חושב , דהכי שהקליפה תהא נפסדת ולא תאכל

כל שלא חישב לאוכלו אין אני , לאבד כל הפרי או מקצתו

קורא בו לאכלה ולא להפסד וסתם אתרוג למצותו הוא 

  .א''סימן קי' י אורח חיים חלק בת הר צב"כך תירץ בשו, נטוע

‡È˘Â˜ „ÂÚ Â˘˜‰ ÌÈ�Â¯Á‡·Â : דאיך מותר ליטול אתרוג של

הרי מפסיד אותו שהרי אסור לאכלו , שביעית למצות אתרוג

ומתרצים , ומפסיד מאכילה, ביום שנטלו דהוקצה למצוותו

ת "שוכך כתב ב, כיון שחוזר להתירו, דלהפסד לזמן לא חיישינן

  .ו''סימן ל' ת להורות נתן חלק י''וכן בשו, ט''סימן קי 'מנחת יצחק חלק י

  
  

‰„‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ˙ÈÚÈ·˘ Ï˘ ÔÈÈ ÍÂÙ˘Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

Ó¯· ‡˙È‡ ‰�‰''‡ נוהגין לזרוק 'ג סעיף ז''אורח חיים הלכות פסח סימן תע 

וכן , מעט מן הכוס באצבע כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן

ז "הכל ט, רטב בכלל ובפ"ש באח"ך עד"כשמזכיר המכות דצ

  .פעמים
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שיש לו יין של שביעית לארבע כוסות האם מותר 

לו נמי לשפוך או דילמא כיון שיש איסור של לאכלה ולא להפסד 

   .איכא איסורא לשפוך
  

Â˘· ‰�‰''ÛÒÂÈ ˙�˘Ó ˙ כתב שביין של שביעית 'סימן מ' חלק ב 

' ב אות י''כעיין ויגד משה סימן אסור לשפוך משום שכתבו הפוסקים 

 דמיד אחר השפיכות ישליך היין למקום שלא פ חיים לראש''ובהגש

כ ''א, ידרכו בו בני אדם כמו מי נטילת שחרית ומים האחרונים

והתורה אמרה לאכלה ולא , נמצא דמפסיד פירות שביעית

  .להפסד
  

Ï‡¯˘È ˙�ÂÓ‡ ¯ÙÒ·Â פ מה שכתב המרומי שדה '' כתב דעג''סימן כ

ומותר להשתמש ולא , הנאתו וביערו שוהדכל דבר מצוה נקרא 

ה כאן יהא מותר לשפוך היין כיון שיש ''כ ה''א, נקרא הפסד

  .מצוה לעשות כן
  

Ï‡¯˘È ˙�ÂÓ‡‰ ·˙Î ¯˙È‰ „ÂÚ:פ השיטות דהאיסור של '' דע

כ  כאן ששופך קצת ''א, להפסיד פירות שביעית זה רק בכזית

Ó ˘„Á‰ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ ‚Á ÏÚ ¯˘‡ È�„Ú, ליכא איסור של לאכלה ולא להפסד

Ú ÁÒÙ‰''„ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ‰Ê· ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÈ¯‡ Ó '˙ÈÚÈ·˘ Ï˘ ÔÈÈ· ˙ÂÒÂÎ.   



 ÔÂÎÒÁ ˙È�Î˙ Â‡ ÁÂËÈ· ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰  
‰�ÂÓ‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÂÏÈ‡Î ‰‡¯Ó„?  

 Ô˙˘¯Ù·ה כ''כ' Ú¯Ê� ‡Ï Ô‰ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰�˘· ÏÎ‡� ‰Ó Â¯Ó‡˙ ÈÎÂ 
Â‚Â Â�˙‡Â·˙ ˙‡ ÛÂÒ‡� ‡ÏÂ ' È˙Î¯· ˙‡ È˙ÈÂˆÂÂ‚Â'.  

  

‰ ‰�‰È·ÏÓ" Ì·˙Îמה נאכל בשנה השביעיתדם שאומרא ד , 

 מה לאכל שכל מי שי ב''ח ע''סוטה מ' הוא בכלל מה דאמרו בגמ
 ובלתי ראוי , מקטני אמנהרי זההיום ואומר מה נאכל למחר ה

 שתתנהגו בדרך הברכה הנסיית ואז וצויתי י אפשר ואז א,לנס
שברכה ,  השניםאת ברכה הטבעיית שתעשה את התבואה לשלש

ועיין בנועם ,  של וישבתם בטחזו בלתי משובחת כברכה הראשונה

  .אלימלך מה שהביא בשם אחיו לפרש
  

 ÔÂÎÒÁ ˙È�Î˙ Â‡ ÁÂËÈ· ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È
¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰�ÂÓ‡ ¯ÒÂÁ ÏÚ ‰‡¯Ó„  .  

  

‰�‰Â˘· "‰„˘‰ È¯Ù ˙ התיר  ל''זצ רבי אליעזר דייטשלהגאון  ד"סימן מ' חלק ב
 א"א ע"קידושין מוהביא סמך לזה מדברי התוספות , לעשות ביטוח

עד שתגדל ותאמר , ה אסור לאדם שיקדש את בתו קטנה"בד
ועכשיו אנו נוהגים לקדש בנותינו דכתבו , בפלוני אני רוצה

, מפני שבכל יום ויום הגלות מתגבר עלינו, אפילו כשהן קטנות
שמא לאחר , וניא היוםואם יש סיפק בידי אדם לתת לבתו נד

 ומשמע שאין ,ותשב בתו עגונה לעולם, זמן לא יהיה סיפק בידו
 כיוצא בזה ן כתבת וכ"בזה משום חוסר בטחון ואמונה בהשי

,  בענין היתר הלואה ברבית לגוי בזמן הזהב"ט סק" סימן קנד''ריוך "הש
 וסיים ואני רגיל לפרש שזהו מה שכתוב ארור ,כדברי התוספות

, יסור לבו'  יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ההגבר אשר
שהמשתדל לצורך פרנסתו וסומך אך ורק על חסדיו של בשר 

 אבל המאמין בכל ,זהו בכלל ארור, ת"ודם ומסיר מבטחו מהשי
אלא שעושה , דרכיו כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות

כי מכל , אין זה בכלל מניעת בטחון, השתדלות לצורך פרנסתו
 לפיכך מותר לעשות ביטוח חיים כשהוא ,'טחונו בהמקום ב

שנועדים אנשים לעשות עסק , שגם זה מן השמים', בוטח בה
ויודע שאין שום דבר בלי השגחת הקדוש , בזה לטובת בני אדם

  .שהאריך להתירה ''ת יחווה דעת חלק ג סימן פ"שוועיין ב, ברוך הוא
  

· ÔÎÂÂ˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ נשאל בענין ביטוח א ''י סימן ק'אורח חיים חלק ב

ו "מצד שהוא ח יש איזה חשש איסור או תכנית חסכון האם
ת שביכלתו לעשרו שישאר אף אחריו "כחסר לו בטחון בהשי

 אין בזה שום חסרון :Ó ˙Â¯‚‡‰ ˜ÈÒÓÂ˘‰, ליורשיו סך גדול

 ,דהוא ככל עניני מסחר שהאדם לא רק שרשאי, ת"בבטחון בהשי
בודה לפרנסתו ואסור לו לומר אלא גם מחוייב לעשות מסחר וע

, ת פרנסתו באיזה אופן"שאף אם לא יעשה כלום יזמין לו השי
לבד האיסור לסמוך על הנס אף , דמנא לו שיש לו זכות כזה

דהא אסור אף להתפלל שיעשה , לאלו שראוין להעשות להם נס
ת "כ ודאי שאסור לסמוך שישלח לו השי" וא,ת נס"לו השי

אף שהוא צריך לידע שכל מה , ומסחרפרנסתו בלא שום עבודה 
, ה"ת שנקצב לו מר"שמרויח מעבודתו ומסחרו הוא רק מהשי

י איזה מעשה עבודה ומסחר "ת שרק ע"מ כך נגזר מהשי"אבל מ
ת פרנסתו מצד שנאמר בזעת אפיך תאכל לחם "ישלח לו השי

 ,וכמפורש בסוף קידושין הרעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי
ם שאומר מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני נהוראי ש' ואף לר

שמשמע שאינו מחייב להאב ללמד , מלמד את בני אלא תורה
, נמי פשוט שגם הוא מודה שאין לסמוך על הנס, את בנו אומנות

א להם ללמד תורה "א בקטנותם א"אבל סובר שכיון שרוב בנ
והתורה חייבה להאב , כראוי אם ילמדו אז גם אומנות אף בזמנם

ת "ז שיזמין לו השי"כ שיכול לסמוך ע"ד את בנו תורה בעללמ
איזה עבודה בגדלותו בשעה שיצטרך להרויח לפרנסתו ופרנסת 

כזו שיוכל אף בלא למוד ועסק בזה בילדותו קודם , אשה ובנים
נהוראי מודה ' אבל בלא עבודה בגדלותו גם ר, שהוצרך לפרנסה

  .שאסור לסמוך על הנס אלא צריך לעבוד לפרנסתו
  

· ÔÎÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ שהמטרה ביטוח  בענין  נשאל' סימן א'חלק ד

' היא שכאשר אדם מגיע לימי זקנה או שרוצה לחתן בניו שיהי
לו כסף חסוך אי אריך למיעבד הכי או אין דעת חכמים נוחה 

  .הימנו משום חסכון אמונה ובטחון

ÈÂÏ‰ Ë·˘‰ ˜ÈÒÓÂ:  לעניות דעתי אין בו משום חסרון בטחון
ונשואי , כזקנה, דדבר פשוט דמה שהוא בטבע העולם, נהואמו

בניו ובהגיעו לזה אינו לפי כוחותיו להכין כל הנצרך לו אז כזה 
פ שאמת "ואע, מצוה להכין בעוד מועד כדי שלא יצטרך לבריות

לאמיתו דמי שהוא במדרגת בטחון אמיתית בלי שמשטה את 
בעת דחקו כל יהבו והוא יעמוד לו ' עצמו יכול להשליך על ה

 ברוך תבז כ"וע, ויזמין לו פרנסתו והצטרכותו בדרך נס פלא
 המקנה סוף ו שכתבמבטחו וכמ' ה' והי' הגבר אשר יבטח בה

קידושין על משנתינו שם דמניח אני כל אומנות שבעולם ואיני 
דהקשה המקנה שזה סותר משנתינו , מלמד את בני אלא תורה

 ראה חיים עם כתיבד ,ק דקידושין דצריך ללמדו אומנות"דפ
רבינו המקנה דודאי צדיק ' וכ, אשה אשר אהבת כדאיתא שם

גמור ובטוח באמת בכל מצפון לבו לא צריך לעשות שום 
אבל , בעזרו וימציא לו הכל באופן נפלא' ה יהי"השתדלות והקב

סתם בני אדם שאינם מגיעים למדריגת בטחון כזאת עליהם 
י ולא עלה "עשו כרשבוהרבה , להשתדל ולהנהיג בהם דרך ארץ

וזה מפתח גדול להרבה ענינים כאשר נסיתי כמה פעמים , בידם
  .בחיים

  

 ÔÈÈÚÂÓ‚·' מי בז ליום קטנות תיבא מה דכ" דאמר רב"ח ע"סוטה מ 
 ה קטנות שהיתיד לבאמי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לע

ה דמי שיש לו פת בסלו ואומר מה "בהם שלא האמינו בהקב
הנה זה מיירי במי שאין , אלא מקטני אמונהאוכל למחר אינו 

לעשות פעולה ונופל למחשבת יאוש ואומר מה אוכל , בידו
אבל , ה לא יעזוב חסידיו"למחר ואינו בוטח כל צרכו כי הקב

עדין אין זה אומר שאם יש בידו לעשות ומכין מזונו לכמה ימים 
ו "עס יומא " עיין בש,כדי שלא יהא טרוד אז שיש בזה חסרון אמונה

א "ובמג, א בסוטה"ועיין מהרש, ש"יע' א מפני מה לא ירד מן לישראל פעם אחת בשנה וכו"ע
  . בשלח' פ' ז בשם זוהר הק"ס קנ"ח סו"או
  

‰ÎÏ‰Î ·È˘Ó  
Í¯Ú�Â ·„Â� ‰Ê ¯Â„Ó Ú''Â�È„È„È È ËÈÏ˘ ¯‚‰ „�È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó ·¯‰''ÔÈÏ Ẫ¯· ‡  

א מה הסיבה שלא מברכים על "לפי הרשב .ברכה על צדקה. 1
כ " מטעם אחר ואהאם זה בגלל ברכה לבטלה או, מצוות צדקה

א "והרשב, א יח"א בתשובה ח"הרשבחשוב לעיין בדברי [. מה הטעם בזה

  .]ג"ג רפ"וח, ד"א רנ"ח, א"ע' בכתובות מ

 הייתכן שבכל קניה שלנו בחנות אנחנו מקיימים .כל קניה מצוה. 2
  ]. ה"בספר המצוות רמ[ם "מצוות עשה דאורייתא לשיטת הרמב

. ו נוהגת בזמן הזה שאין עבדים האם מצוה ז.לא תרדה בו בפרך. 3
 ].ם"לשיטת הרמב[

שמה  כתבב "ס' בסיהביאור הלכה . בארץ ישראל ש באנגלית"קר.  4
הוא דוקא אם אנשי המדינה רובם , ש נאמרת בכל לשון"שקר

ע איך פרשת סוטה ומקרא ביכורים "ומעתה צ, מדברים בשפה זו
ורוב , הרי אמרו את זה בבית המקדש, היו נאמרים בכל לשון

ד הביאור הלכה "ולפי, י אינם מבינים כל הלשונות"אנשי א
דבריו נסתרים ממשנה ' כ לכאו"א, ח"ג לא יצא יד"בכה

  .]א"ב ע"דף ל[מפורשת בסוטה 

וקשה הרי . והריקותי לכם עד בלי די'  וגו,ובחנוני נא בזאת. 5
, ואינם מתעשרים, המציאות תוכיח שהרבה מעשרים כדין

כ "חרת גרמה להם שאינם מתעשרים אל שמחמת סיבה א"ואת
  .איך אפשר לומר ובחנוני נא בזאת

--- ------- ---- ---- ---- ----- -- --  
  כללי השתתפות

 תזכה את השולח להיכנס אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
  . 1000₪להגרלה על סך 

, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2
ישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו כך שכל מי ש

  .בהגרלה
הזוכה ייבדקו , בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, תשובותיו
או עד ראש , ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4

  .חודש
פקס מערכת משיב כהלכה קבלת התשובות הינה אך ורק ל: שימו לב. 5

נא לציין שם  com.gmail@1000s.meir או במייל 0775558617
  .וטלפון על התשובות
להקפיד על , השולחים בכתב יד,  אנו חוזרים ומבקשים

  .כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס
 .057-3154010פון לברורים ופרטים נוספים בטל. 6

  



    
  

  

úøë éøåñéà íäéðù éøä çñôá õîçá åîë øåôéë íåéá ìëåàä úà øòáì åð÷éú àì òåãî 
ë íåéá äìéëà øåñéàã ïåéë øôåñ íúçä íùá íúù÷äù äî åîë úøë øåñéà àéåä øåôé

õîç úìéëà ,åìëàì àáé àîù äøéæâ úéáä ïî ïéìëåàä úà øòáì åð÷ú àì òåãî , åîë
çñôá õîçá åð÷éúù ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
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ç ïëúñäì ìåëé ìëåà ùôçì êìéù ãò íéøåôëä íåé éàöåîá'' àì àîòè éðä ìëî å
æç åð÷éú''íéìëåàä øòáì ì.  

  

éàîù éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ '' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' àãñçå äøåú ììåë ÷øá éðá  
äáä'' ïúð çèéìù áã áøä åðéãéãé ïá''à  øîèùéð''äéðúð æðàö úáéùé å   
äáä'' çùïîèåâ ïøäà ìàåî éð'' úáéùé åìñàíéðá "á   

ìå äìåçì ìëåàä øéàùäì ùéù ïåéë õøúì äàøð íåéá ìåëàì íäì øúåîù íéðè÷
øåôéë ,øòáì åøæâ àì øáë ïëì ,øåôéë íåéá ìåëàì íäì øåñàù åìàì óà.  

  

äèéìù âøáðæéà êåðç áø'' àäå÷ú çúô  
õøúì äàøð ,àöôç øåñéà àìå àøáâ øåñéà ÷ø ùé íéøåôëä íåéáã , àì ìëåàä éøäù

éúëìää åãîòî äðúùî åà ùãç ïéã ìá÷î ,àùî'' øåñéà ùé çñôá ë øåñéà íâå àøáâ
øòáì åð÷éú âééñ íåùì éãëå àöôç .  

  

  

 íàäìáùø"é ìåëàì êéøöù äìåç áåé"ë øùë ìëåà øùàî úåøåñà úåìëàî ìëàéù óéãò 
åù íùá ùåãéç íúàáäù äî'' äãåäéá òãåð úî''ì ïîéñ ú'' å íåéá ìåëàì åì øúåîù äìåçã

óéãò éàçåé øá ïåòîù éáø úèéùì øåôéë ïéàã äéì àøéáñã ïåéë íéàîè íéøáã ìëàéù 
îé÷å åàì øåñéà ÷ø àìà àéåä àì øåñéàä ìç øåñéà'' ì÷ä ì÷ä äìåçì ïéìéëàîã ì

äìéçú ,àùî''øåôéë íåé úøë øåñéà äæá ùé úåøùë úåìëàî ë.  
  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
äøä''èéìù ïîæééø òùåäé â'' à úéø÷ùîù úéá àæìòá   

éöðäã ïééöì äàøð'' äãù éîåøîá áô àîåé'' â ñåîìåá åæçàù éîã äðùîä ìò äù÷î
íéàîè íéøáã åìéôà åúåà ïéìéëàî , øåôéëä íåéá íâ åúåà ïéìéëàî àä àèéùô äù÷ä

úøë äæù ,åàìá àìà íðéàù íéàîè íéøáã ïëù ìëî , äàøåää ãåîìì ùé äæîã äàøðå
øä äàéáäù äòåãéä''øäå ïà''äìéáð ïéìéëàî ïéàå úáùá ïéèçåùã ù , äæá åøîàðå

íéøåøá íðéàù íéîòè äáøä , ÷éæî úåøåñà úåìëàîáã íåùî íòèä äàøð øúåé ìáà
íåéä úîçî àáä øåñéàî øúåé ùôðì ,ðä äðùîäî åðãîì äæ ìëå'' åðãîì àìã ì
øåîçã íéøåôëä íåéî úåøåñà úåìëàî ,ùéã äãåäéá òãåðä úéùå÷ õøåúî äæ éôì 

 ïëù ìëå ùôðì ÷éæîå áìä úà íèîèîù åìéôàã íéàîè íéøáã ïéìéëàîù éôè àúåáø
íéøåäè íéøáã ,íéøéùë íéøáã ìëàéù óéãò äæ éôì , úà íèîèîù íéøåñà íéøáã àìå

áìä ,íåé úîçî àáä øåñéàî øåîç øúåé äæã  .  
  

 ïäëì øúåî øëùá íéøáå÷ ùéùë òåãî ïåîî àéöåäì êéøö åðéàå àîèéì  
åðåîî ìë àéöåäì êéøö äùòú àìá éøä  

îé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî''îøá ì'' àøåé''òù ïîéñ ã''ñ ã''â ÷'  àöåî åðéà íà
åäåøá÷éù ,åìùî øåëùì áééç åðéà øëùá ÷ø ,àîèéî àìà ,äöøé íà , úåù÷äì ùéã

à ìò øåáòì øúåî ïåîî àéöåäì êéøöùë òåãîíéðäë úàîåè ìù øåñé ,îé÷ éøä'' ìøåé'' ã

ð÷ ïîéñ'' æåðåîî ìë àéöåäì áééç äùòú àì ìò øåáòì àìù éãëã ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
ñåúä éøáãî øéòî íéúô úçðîáã ïééöì äàøð 'î øéæð''ò â''ã á'' éàäå ä åúåøùôàá ùé íàã

àîèé àì øåëùì .  
  

úîä úà øåá÷ì íéìåëéù íéåâ ùéùë úîì åîöò àîèì øúåî ïäë íàä  
 ïäëì øåñà íàä åúåà åøá÷éù íéøëð ùéù úîá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
 ïåéæá äæù ïåéë àîìéã åà äåöî úî àø÷ð åðéà åúåà øåá÷éù éî ùéù ïåéë åéìà àîèéì

ëðùåéìà àîèì øúåîå äåöî úî àø÷ð åúåà åøá÷é íéø.  
  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä''àáàå áø ''øôåñ áúëä éãéîìú ììåë ùàøå ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ã  
 çðòô úðôöáã øéòäì äàøð äøù ééç úùøô äøåúä ìò åðéáà íäøáà àîèð ãöéëä øéòä

åðîà äøùì ,æç åøîà àä''ìåãâ ïäë äéä åðéáà íäøáàã ì, åáúëù äî éôì õøéúå 
æç''íù äéä àì åðéáà ÷çöéã ì ,àå''àîèì ìåãâ ïäëì éøùã äåöî úî åîë äúéä ë ,
öå''úç éðáî ãçà åà ìàòîùé äéä àä ò ,åëò éåä íàã êçøë ìòå'' ììëá àéåä ïééãò í

ò à÷ååã ïðéòáã äåöî úî''íéìàøùé é.  
  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ìãðòî íçðî áøäèéìù ÷éù '' àãåãùà  

 øúåî úîä úà åøá÷éù íéøëð ùé íà åìéôàã åäì àøéáñã úåèéùì íúù÷äù äî
àîèéì ïäëì ,îé÷ã àäî àðù éàî''åéá úîã ì''íéøëð åá å÷ñòúé ïåùàø è , äàøð

åéá ÷øù õøúì'' øùôà éàå äëàìî øåñéà åá ùéù íåùî úî øåá÷ì ïéîîò ïéçéðî è
øçà ïéðòá åøá÷ì ,àùî''î úîá ë çéðäì øåñàã éàãå åéìà àîèéì äåöî ùéù äåö

ïåéæá íåùî úîä úà øåá÷ì íéøëð.  
  

èéìù íéåáðâééô ïåòîù áøä'' à ãåãùà  
ñåúî äéàø àéáäì äàøð 'á''é÷ î''ò ã'' á äéäù åìéôà àáé÷ò éáøì àîèð åäéìàù àéáîù

ïäë ,éøëðì àø÷ àì òåãî äù÷å ,åöî úî àø÷ð íéåâ ùéù åìéôàù äéàø ïàëî àìàä.  
øùà éðãòî:éøëð àöî àìù øùôàã øéòäì ùé .  

  
 øåôéë íåé áøòá úåðáø÷ åáéø÷ä òåãî åìëàì øùôà éà éøäù øúåð äùòéù íøåâ éøäáåé"ë  

 éà éøäù øúåð äùòéù íøåâ éøä øåôéë íåé áøòá úåðáø÷ åáéø÷ä òåãî íúù÷äù äî
øåôéë íåéá åìëàì øùôà ,ú íéáéø÷î ïéàù çñô áøòî àðù éàîå èòîîù ììâá äãå

äìéëàî ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð , àéåäå åøòéá ïîæ òéâîùë äôéøù áåéç äæù õîçá ÷øã àåä ìãáääã

íéãéá åúìéëà èòîî ,àùî''äùòî íåù äùåò åðéàå àìéîéî ÷ø àéåäã øåôéë íåéá ë.  
  

ù ÷éðôåæ áã éáø ïåàâäèéì'' àçî íéìùåøé''ïäë ãé ñ   
õøúì äàøð ,ìåñôä úéáì íéùã÷ ïéàéáî ïéàù ïéãä ãåñéã ,àöôçá ïéã àåä , ÷ø ïëìå

íéìòá úìéëà ìù ïéãä ãéñôî øùáäã õîç äùòðù ïðéùééç çñô áøòá , íåéá ìáà
øåñéà äæá ïéàå ïáø÷á ïéã íåù ììç àì íöòá íéøåôëä.  

  
åéàøéì åúîëçî ÷ìç øùà úëøá íéëøáî åððîæá íàä  

é÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî äëøáä úà úåëìîå íùá íéëøáî åððîæá íàä í
øàåáîãîâá  'ð úåëøá"ò ç" àåéàøéì åúîëçî ÷ìçù êåøá øîåà ìàøùé éîëç äàåøä.  

  

èéìù âøáâìåâ ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
 äùîì ïåøëæ øôñ íùá úëøòîì íéáúëîá íúàáäù äîåéù'' úøéèôì äðù äàî úàìî ìâøì ì

éæ øôåñ íúçä ïøî'' òàâä øôéñù''÷öæ óøàãñðåàî '' õéðæòøãî åúéòñðá øôåñ íúçäù ì
 åúîëçî ÷ìçù äëøáä úåãåà úåùòì äî ÷ôåñî äéäå âøåáùøô êøã òñð óåãñøèîì

áîøä åèéîùäù åéàøéì''í  ,áîøäì äéì àøéáñã ÷ôñ àìáå'' äìàë íéîëç åðì ïéàã í
åæ äëøá íäéìò êøáì íéåàøä ,åëå 'øôåñ íúçä éøáã ìò àìôáîøä éøä ''áä í åàé

é ÷øô úåëøá úåëìäá åæ äëìä àéãäì 'é äëìä''à.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 ïðáøã àçåìù 

ìëá íçåìäúéãøçä úåãäéä ïòîì åùôð ùîù úéá øéòá   
 áøäâèðåî äùî èéìù''à åé''äéðáå ïåðëú ø  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì'' è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éåðéãéãé   
äøä'' éáø âóà÷ ÷çöéèéìù '' àíéìùåøé  

ú ìäðî''úîà úöò ú  
ìòì''åð÷æ ð  

äøä'' éáø öøéàîäøä ïá '' éáø ö ïøäàöæ'' ìöãéôîéà  
áìð"òë  'ú øééà.ð.ö.á.ä.  

å íéìéäú é÷øô øîåì äåéö î''ð æ''ö ç''à é÷''á  

 áåè ìæî úëøá  

ëì''åîãàä ïøî ÷''èéìù æàñâøáî ø'' à  
ùîù úéá 

 áøä åðáì úá äãëðä úãìåä úçîù ìâøì÷çöé èéìù''à  
åéöìç éàöåé ìëî äùåã÷ã úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

äøä'' éáø âøòëééø äîìù ÷çöé èéìù'' àíéìùåøé  

ð éåìéòìåéáà úîù  

 áøä øæòéìà áøä ïáøòëééø éáöæ ''ì  

áìð"ùò ò''ë ÷''ñùú øééà â''ú æ.ð.ö.á.ä.  

 


