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עיֹלית מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי עיֹליתבמה מוִדיעין - התורה ֹלֹלומִדי במה

גֹליון
נ"ט

כֹל תנן ֹלרבא, ֱקיסנא רב בר טובי רב "רמי ֹלט: ִדף ֱקיִדושין בגמ' איתא
וֹלא ישב ורמינהי ֹלא, עשה ֹלא אין עשה ֹלו, מטיבין אחת מצוה העושה
ִדבר שבא כגון התם א"ֹל מצוה, כעושה שכר ֹלו נותנים עבירה עבר
יצרו וכפה ֹליִדו שבא "בעבירה ז"ֹל, ופירש"י הימנה", וניצֹל ֹליִדו עבירה

מזו". יתירה מצוה אין עבר וֹלא

בשע"ת יונה רבינו ִדִדעת זה, ִדבר בביאור הראשונים ִדנחֹלֱקו ומצינו
עשה, וֹלא שנמנע ע"י תעשה הֹלא שֱקיים עֹל אינו השכר ֱקיבוֹל ִדעיֱקר
"יסוִד ט', אות ג' בשער ִדז"ֹל תירא, אֹלוֱקיך ה' את מצות ֱקיום עֹל אֹלא
וירא שנא' כמו עשה, מצות בֱקיום העבוִדה חֹלף הגמוֹל, ושרש השכר
ֹל"ת מצות עֹל מעבור הנזהר בשכר ִדרך ימצא ישֹלם...אוֹלם הוא מצוה
ֹליִד עבירה ִדבר הזִדמן אם כגון מצוה, עושה ֹלשכר ישיג השג אשר
השם יראת מעֱקרי זה כי יצרו, וכבש ערוה ֹלִדבר תאוה והתאוה האיש
אֹלֱקים ביראת יצרו שכבש עשה מצות ויסוִדו עֱקרו הזה השכר ...גם ית'
יונה רבינו כאן ֹלנו שחיִדש הרי עכ"ֹל, תירא", אֹלֱקיך ה' את שנא' כמו
ושרש השכר יסוִד כי ֹל"ת, עֹל עובר שאינו מה עֹל שכר אין ִדבאמת
שֹל זה שכר ויסוִד עשה, מצות בֱקיום העבוִדה חֹלף אֹלא אינו הגמוֹל
אֹלוֱקיך ה' את שֹל מ"ע והוא מ"ע, ֱקיום ג"כ הוא עבירה מֹלעבור הנמנע

תירא.

ִדאבות פ"ב המשנה בפירוש הר"מ ִדז"ֹל מוסכם, זה ִדבר ִדאין נר' אוֹלם
"שכר וז"ֹל, הפסִדה' כנגִד עבירה שכר מחשב 'והוי ִדתנן אהא מ"א,
המצוות שכר כמו [ר"ֹל התבאר ֹלא זה גם אותה, תעשה כשֹלא עבירה,
שֹל שכרן מתן יוִדע אתה 'שאי במשנה ֹלעיֹל כמבואר נתבאר ֹלא שג"כ
שכר גִדוֹל, עונשהו ענש אשר שהחטא מענשה, תֹלמִדהו אמנם מצוות'],
כֹל באמרם בֱקיִדושין שהתבאר כמו הגוִדֹל, מן ההוא הערך כפי הנחתו
המבואר עכ"ֹל, מצוה", כעושה שכר ֹלו נותנין עבירה עבר וֹלא היושב
כעושה שכר ֹלו נותנין עבירה עבר וֹלא היושב כֹל שאחז"ֹל ִדמה מכאן
שכר יגִדֹל כך העבירה גוִדֹל ֹלפי אֹלא בזה, שוות העבירות כֹל ֹלאו מצוה
מהנמנע גִדוֹל שכרו שבת מֹלחֹלֹל והנמנע עשאה, וֹלא שנמנע מי

וטריפות. נביֹלות מֹלאכוֹל

שכר עֹליה שֱקבֹל ִדהמצוה שהחפצה הר"מ ִדִדעת משמע זה מכֹל וֹלכאו'
הֹל"ת חומרת גוִדֹל ֹלפי משתנה שכרו וֹלכן נמנע, שממנה הֹל"ת הוא
ֱקיום עֹל הוא ששכרו יונה רבינו ִדֹלפי יונה, רבינו כִדברי ִדֹלא וזה שֱקיים,
העבירה בחומרת כֹלֹל תֹלוי הִדבר אין א"כ תירא', אֹלוֱקיך ה' 'את מצות
שכר מֱקבֹל שעֹליה המצוה שֹל החפצא שהרי עשאה, וֹלא נמנע שממנו
וכמה הנסיון בגוִדֹל ורֱק אך תֹלוי והִדבר תירא', אֹלוֱקיך ה' 'את מצות הוא
חומר גוִדֹל שֹלפי יתכן ואִדרבה יצרו, בכבישת מונח היה שמים יראת

הנסיון. יגִדֹל העבירה ֱקֹלות ֹלפי וכן הנסיון, יֱקטן העבירה

שכר מֱקבֹל ֹלשה"ר מֹלִדבר שהנמנע מֱקומות בכמה כתב בח"ח והנה,
ואם ֹליִדו, עבירה ִדבר בא בכֹלֹל זה ִדהרי ִדיבר, שֹלא ותיבה תיבה כֹל עֹל
וֹלכאו' ותיבה, תיבה כֹל עֹל שכר מֱקבֹל ונמנע תיבות י' ֹלִדבר ברצונו היה
יראת מצות ֱקיום מצִד ששכרו יונה רבינו ֹלפי אבֹל הר"מ, ֹלפי זה כֹל
שֹל תיבות עשר ֹלספר רוצה היה אם בין בזה חיֹלוֱק אין הרי שמים,

א' חפצה אֹלא כאן אין יצרו שכבש היראה ִדמצִד עשרים, או ֹלשה"ר
ועיין. יר"ש, שֹל

היום מצוך אנכי אשר וכו' המצוה את ושמרת עה"פ ואתחנן סו"פ ברש"י הנה
(עירובין שכרם ֹליטוֹל ֹלעוה"ב וֹלמחר ֹלעשותם היום חז"ֹל ִדרשת מביא ֹלעשותם,
מן ֹלהאביִדו בחייו - פניו אֹל ֹלשונאיו ומשֹלם פירש"י זה ֹלפני בפסוֱק אמנם כ"ב.).
שעוונותיו ִדֹלמי מבואר ֹלט: בֱקיִדושין [וכן בעוה"ז. שכר מצינו א"כ הבא. העוֹלם
שהטעם כֹל בפי המורגֹל עֹל ֱקשה ומכאן עֹלמא]. באי מצוה שכר איכא מרובין
גִדוֹל כ"כ שהוא היינו ֹליכא, עֹלמא בהאי מצוה ִדשכר משום ֹלעוה"ב רֱק שהשכר
ִדאין (ונראה בגשמיות. ֹלשֹלם שייך וֹלא רוחני שהוא וגם בעוה"ז, ֹלשֹלם שייך שֹלא
שמא גִדוֹלים שפחִדו בחז"ֹל מצינו ִדהא ִדוֱקא, ֹלשונאים מיוחִדת מִדה שהוא ֹלומר

בעוה"ז.) שכרם יֱקבֹלו ח"ו

יעֱקב רבי ִדעת הוא ֹליכא עֹלמא בהאי מצוה שכר ִדהמושג הנ"ֹל, עֹל ֱקשה ועוִד
הם ִדִדבריו ֹלומר א"א ֹלכאורה א"כ כמתני'. ִדֹלא הוא שם רבא וֹלִד' (שם), בֱקיִדושין

פשוטה. סברא

מטובות שמִדברים התורה ובכֹל בפרשתנו הרבים הפסוֱקים מכֹל ֹלזה ֱקשה גם
אינם הבטחות שאותם ע"ז תירץ רפ"ט תשובה בהֹל' שהרמב"ם יִדוע אך העוה"ז.
שכר) (ִד"ה שם בֱקִדושין המהרש"א אמנם מצוה. ֹלעושי סיוע אֹלא השכר עיֱקר
ִדהתירוץ אֹלא כרמב"ם. ס"ֹל ִדֹלא משמע שאני. ִדרבים ותירץ יעֱקב, ֹלר' מזה הֱקשה
ֹלִדר' ִדמוֱקים ע"כ הוי. בעוה"ז שכר סוכ"ס מיחיִד, רבים שנא ִדמאי ביאור, צריך שֹלו

בעוה"ז. שכר שייך ִדֹלא סברא ִדהוי ס"ֹל וֹלא יחיִד, ֹלענין ִדוֱקא יעֱקב

הֱקב"ה רצה ֹלא ֹלמה טעמים שנתן ואתחנן סו"פ פרץ בברכת מ"ש הראוני עוִד
בעוִד ראיתי וכן השכר. ֹלהגִדיֹל או ֹלשמה, שנעשה כִדי או בעוה"ז, שכר ֹלשֹלם

שכֹלי. הכרח משום ִדאינו משמע גם ומזה ספרים.

אִדרבה אֹלא שייך, ֹלא בעוה"ז ששכר בעצם סברא זה אין ִדבאמת ֹלומר נראה והיה
בשכר ֹלזכותנו שרצה הֱקב"ה מחסִד ורֱק בעוה"ז, שפיר שייך המצוה פרעון ִדין מצִד
וֹל"ח) פֹל"ו ִד' (מאמר העיֱקרים בספר ב"ה מצאתי וכן ֹלעוה"ב. השכר ִדחה ֹלכן נצחי
שהוא המצוה פעוֹלת ערך כפי בעוה"ז, ִדוֱקא הוא מצוות עֹל השכר הִדין שמשורת
הִדין ִדשורת ֹלהיפך, הוא עבירה ִדבעונש חיִדש (ועוִד זמני. שכר עֹליו מגיע ֹלכן זמני,
ע"ש סוף, אין שהוא בהֱקב"ה מריִדה היא שהעבירה כיון סופי אין עונש ֹלשֹלם
הנ"ֹל מפסוֱק ראיה והביא נצחי. שכר נותן ה' שמחסִד אֹלא בזה.) משכר החיֹלוֱק

וגו'. ֹלשונאיו משֹלם

(ִד"ה שם בֱקִדושין אגִדות ִדבחיִדושי אחרת, גישה מצינו במהר"ֹל זה ֹלעומת
ֹלומר... שאין בעוה"ז. שכרם אין השכר... ֹלגוִדֹל כי וכו', יעֱקב ר' מני "הא כתב ומתרץ)
תשֹלומין ֹלו יש ֹלרשע כי יעֱקב ר' ומוִדה ֹלמחצה... תשֹלומין אין כי שכר... מֱקצת
מצות שכר ֹלמ"ִד "אף אֹלא) (בִד"ה שם ועוִד כ"כ..." הרבה שכרו שאין בעוה"ז...,
עוה"ז אֹל ֹלה יחוס אין אֹלֱקי ענין רֱק המצוה ִדאין ִדס"ֹל משום ֹליכא עֹלמא בהאי
עושה כי בעוה"ז שכר תשֹלום כאן יש ֹלבריות] [שטוב המצות שבאֹלו סובר הגשמי,
עבירה) (בסוִד"ה שם עוִד בעוה"ב..." המצוה... גוף שהוא והֱקרן בעוה"ז... טוב
ואח"כ עוה"ז..." הוא עוה"ב שֹל והפרי עוה"ב, העֹליונה ומעֹלתה מִדריגתה "שהמצוה
וֱקרוב צִדיֱק... הוא שֹלו העיֱקר בטהרה... ִדביֱקות ֹלו יש "הצִדיֱק ֹלאיֹלן) (ִד"ה כתב
שיהיה וראוי עיֱקר... ואינו מעט שהוא בשביֹל בעוה"ז נפרע [חטאו] ֹלהיות הוא
המצוה ותשֹלום עיֱקר הוא הצִדיֱק אצֹל והמצוה עיֱקר... שאינו בעוֹלם שֹלו תשֹלום
בשֹלימות... הוא הש"י מן שבא הִדבר ברשע... הוא וההיפך עיֱקר. שהוא בעוֹלם
מ"ש וע"ע מה..." ֹלזמן שהוא הרבה אינו בעוה"ז... שכרו שיהיה ראוי אין הצִדיֱק...

וס'. פנ"ט ישראֹל בתפארת

תֹלויה מחֹלוֱקתם ִדאוֹלי ֹלהוסיף ויש עוֹלם. גִדוֹלי זה בענין פֹליגי ֹלכאו' א"כ
השכר, ענין ביסוִד והמֱקובֹלים ישראֹל) (מחכמי החוֱקרים בין יִדועה במחֹלוֱקת
המֱקובֹלים ואיֹלו המצוות, שֱקיים בשכר צִדִדי גמוֹל הוא ִדהשכר ס"ֹל ִדהחוֱקרים
בית אִדם, תוֹלִדות (הֱקִדמת שֹל"ה עיין מהמצוה, התוצאה עצם הוא ִדהשכר ס"ֹל

חֹלֱק). ֹלהם יש ישראֹל כֹל עֹל (בתחיֹלתו חיים ורוח ִד') אות אחרון

יותר עוה"ז שאצֹלו שכיון בעוה"ז, הרשע מתשֹלום הֱקושיא עֹל תירוץ שמעתי עוִד
ֹלמ"ש ִדומה והוא בעיניו. ערך ששוה מה ֹלפי ֹלו ֹלשֹלם צריך ֹלכן מעוה"ב, חשוב

ע"ש. בהם, וחי עה"פ ִד-ה) יח, (ויֱקרא הרמב"ן

ֹלהגיע עינינו יאר וה' מים. רחבה זו שסוגיא ֹלראות עינים פתיחת רֱק כ"ז
היסוִדות שער ֹלמבי"ט אֹלֱקים בית ועי' חברים. פֹלפוֹל ע"י הענין ֹלעומֱק

פמ"ב.

עֹלמא בהאי מצוה שכר

עֹלמא בהאי מצוה שכר

עבירה עבר וֹלא היושב שכר

עבירה עבר וֹלא היושב שכר

פרנֱקֹל נחמיה פרנֱקֹלהרב נחמיה ֱקראוסהרב יהוִדה צבי ֱקראוסהרב יהוִדה צבי הרב

ועונש שכר בענייני - תבא כי פרשת

תשס"ט אֹלוֹל ט"ו תשס"טערש"ֱק אֹלוֹל ט"ו ערש"ֱק

הציון הציוןשער שער

האם בעוון ֱקטנים עונש בענין

שכר ֹלֱקבֹל כִדי מצוות ֱקיום
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אמ"ה בא"י יברך מצוה בר בנו שנעשה מי י"א רכ"ה,ב) (או"ח הרמ"א כתב
האב נענש עכשיו ִדעִד פי' (סֱק"ה) במג"א וכ' זה. שֹל מעונשו שפטרני
נענש הבן עתה ִדעִד איפכא פי' ובֹלבוש חינכו. שֹלא בשביֹל הבן כשחטא
ברוך מברכת אינה מצוה בר בנה שנעשה אשה בפמ"ג וכתב האב. בעוון
נענש הבן אין ואפשר שמ"ג, כבמג"א ֹלחנכו מחויבת אינה כי שפטרני
בנים, עֹל אבות עון פוֱקִד ִדכתיב וִדאי, מסתברא והכין אמו, חטא בשביֹל
וכו' ממנו שנפרעים נותן שהִדין חטא "יש כתב ה"א מתשובה פ"ו וברמב"ם
ֹלכֹלֹל הגיעו וֹלא ִדעת בהם שאין הֱקטנים אִדם שֹל שבניו הֱקטנים בבניו
זכרים בין והיינו אי"ש. שעשה עִד ימות, בחטאו איש וכתיב הן כֱקנינו מצות

הפמ"ג. עכת"ִד האם. אצֹל וֹלא האב אצֹל ונֱקבות

ִדוכתי. מכמה אמם בעוון נענשים אין ֱקטנים ִדבנים הפמ"ג במש"כ וצ"ע

בר אִדא רב א"ֹל ִדֱקה, בהמה מגִדֹלת היתה הונא רב אשת חובה פ. בב"ֱק א.
ֹלר"ה זרעא אֱקיים ֹלא ִדראב"א שניה כוֹלה ֹלבנה, תֱקברינהו חובה אהבה

בניה. בֱקבורת שתענש יראה אין ִדה"ֱק אחרון בפי' בתוס' ופירשו מחובה.

בֹלי גם בניה, בֱקבורת שתענש שאפשר סבר ראב"א ִדֹלכה"פ מבואר
עונש מיֱקרי ִדֹלא וֱקברתם, נפֹלים שהוֹליִדה שנענשה יֹל"פ ואוֹלי ֱקֹלֹלתו.
ִדֱקה בהמה שגיִדֹלה עֹל מִדה כנגִד מִדה גיִדֹלתם, שֹלא ֹלה אֹלא ֹלבנים

באיסור.

אראב"א וג"כ פאותיהם, עם הֱקטנים בניהם מגֹלחת שהיתה נז: בנזיר ב.
זרעא ֹליה אֱקיים ֹלא ִדראב"א שני כוֹלהו וֱקתני ֹלבניה. חובה תֱקברינון
הנ"ֹל. תוס' פירוש ֱקאי ע"ז וגם בעוונה. הֱקטנים הבנים שמתו משמע ֹלר"ה,
ִדרך עֹל ממנה. נֹלֱקחו העבירה, נעשתה שבהם שכיון התם ִדשאני י"ֹל ואוֹלי
כבסוכה ממונם, שיפסיִדו היא שסיבה ממונם, מחמת החוטאים עשירים

במיתה. שהיא יִדה, עֹל עון תֱקֹלת שנעשתה בהמה ע"ִד או כ"ח.

בני, שבעה ֹלה הוו הונא, ִדרב בשיבבותיה ִדהות איתתא ההיא כז: במו"ֱק ג.
הכי תעבִדי ֹלא ר"ה ֹלה שֹלח עֹליה, ביתירתא בכיא ֱקא הוות מינייהו, חִד מת
בעוןן שמתו מבואר כוֹלהו. ומיתו מית ֹלאיִדך, זווִדתא צבית ֹלא, ואי וכו'
הרמב"ם ע"פ ִדבריו הפמ"ג עפמש"כ ואוֹלי מִדאי. יותר המת עֹל שנתֱקשתה
ֱקיים, האב ִדכשאין י"ֹל כֱקניינו. שהם הֱקטנים בבניו נענש שהאב שכ'
ֹלגבי ה"ב ומזיֱק מחובֹל פ"ִד הרמב"ם כמש"כ האמא, שֹל כֱקנינה הם הבנים
ֹלאשה. וֹלִדות ִדמי הבעֹל, מיתת אחר נגפה שאם ֹלבעֹל, וֹלִדות ִדמי תשֹלום
הֱקטנים בניה נענשים כן ובה אֹלמנה, שהיתה אשה שאותה י"ֹל ועפ"ז

בעוונותיה.

שֹלא י"ֹל מצוה, בר בנה כשנעשה שפטרני ברוך תברך אֹלמנה א"כ וא"ת
ֹלהפירוש ֹליישב יש וכך בה. שייכת ֹלא כֹלֹל שבִדרך ֹלאמא זו ברכה תֱקנו
שסוברים פוסֱקים יש והרי חינכו, שֹלא עֹל מעונשו שפטרני במג"א הא'
תרט"ז,ה (שמ"ג,ב במשנ"ב כמובא ֹלחנך, האם מחוייבת אב שכשאין
שֹלא א"ש וֹלהנ"ֹל שפטרני, ברוך מברכת אינה בכה"ג ֹלמה וא"כ תר"מ,ה),

באֹלמנה. רֱק ששייך ֹלאשה נתֱקן

מֱקיימת, ואינה ונוִדרת וכו' בכתובה שֹלא יוצאות ואֹלו ע"ב. בכתובות ִד.
מֱקיימת אינה שהיא שבעוון מבואר מתים. בנים נִדרים בעוון מר ִדאמר
פ"ו הֹליֱקוטים בס' (נִדפס בנימין בבני הֱקשה כך בניו. שהם בניה מתים
ֱקטנים) בנים (ערך ישראֹל" מֱקור "אוצר ובספר הפמ"ג. עֹל ה"א) מתשובה
ֹלבנים, מיתה שגורם מפסוֱק ִדִדרשינן נִדרים חומר ִדשאני ֹלתרץ כתב
ברוך תברך מ"מ וצ"ב עכ"ִד. חטאים, שאר עֹל בכֹלֹלות ִדיבר והפמ"ג
אשתו ֹלהוציא הבעֹל שֱקפיִדת ֹלומר ואין נִדריה. עֹל מעונשו שפטרני
ימותו ואז ֱקטנים, כשבניו ימות שמא משום היא מֱקיימת, ואינה הנוִדרת
אומר ר"מ שם הגמ' בהמשך כי ג'. באות כמשנ"ת אב ֹלהם אין כי אמן בעוון
עִדיין והרי ֹלה, ויפר בפניו ותיִדור שיֱקניטנה תֱקוה יש כי ֹלהוציאה שאי"צ
סיבה ֹלא שזו מוכח אֹלא בניו. וימותו תֱקיים וֹלא תיִדור ואח"כ שימות יחוש

ֹלהוציאה. מוצִדֱקת

שאר גם נענשים שבועות שבעון ֹל"ט. בשבועות שמבואר שכמו וי"ֹל
ואינה בכֹלֹל, גִדוֹלים בנים גם הבנים, רֱק שנענשים נִדרים בעון כך ֱקרובים
מהאי נפֱק"ֹל (ֹלב:) ִדבשבת (שם) תוס' ומש"כ כשהגִדיֹל. מעונשו נפטרת
אבֹל ֱקטנים כשהן מתים בנים נִדרים ִדבעון וגו'] פיך את תתן [אֹל ֱקרא
מעשה את וחבֹל שנא' ֱקרא מהאי היֹלפותא שרֱק יֹל"פ (עכ"ֹל). ֹלא גִדוֹלים
ר"נ ִדיֹליף ֹלמאי אבֹל ֱקנינו, שהם יִדיו כמעשה שהם ֹלֱקטנים רֱק היא יִדיך,
גִדוֹלים בנים גם שוא, עסֱקי עֹל בניכם את הכיתי ֹלשוא מִדכתיב יצחֱק בר
את מוחבֹל ִדיֹליף ֱקמייתא ִדבברייתא בשבת בגמ' מִדוֱקִדֱק והוא בכֹלֹל.
וֹלא מתים בנים ֱקתני ברייתא ובאיִדך ֱקטנים". "כשהן ֱקתני יִדיך מעשה

וגו'. הכיתי ֹלשוא מִדכתיב ֱקתני ואהא ֱקטנים, ֱקתני

הנ"ֹל, השאֹלות ג' את גם עִד"ז ֹלתרץ הציע שֹליט"א יברוב הגר"נ מו"ח
ִד' פרֱק (ב"ֱק כביש"ש מתים, גִדוֹלים בנים שגם עוונות ממין שהם ִדנימא
ואף גִדוֹלים הם ואפיֹלו אבות בעוון מתים בנים פעמים כמה וז"ֹל: י') סי'
בזה. ֹלאבא שוה האמא כֱקנינו, שהם מטעם שאי"ז וכיון עכ"ֹל. כשרים, שהם

שפטרני שתברך נתֱקן ֹלא נענשים, נִדרים בעוון שרֱק ִדכיון ועוי"ֹל
זה. בעוון נכשֹלה שֹלא שתִדע אפשר כי מעונשו,

אֹלמנה ִדההיא מאֹלמנה שכר ֱקיבוֹל ֹלמִדנו יוחנן רבי "אמר כב. בסוטה
מִדרשא בי מצֹלה אתיא הות יומא כֹל כנישתא. בי בשבבבותיה ִדהואי
וֹלא רבי ֹליה אמרה בשיבבותיך הכנסת בית ֹלא ביתי ֹלה אמר ִדר"מ
כִדי הצורך מן יותר עצמה טורחת שהיתה ופירש"י ֹלי". יש פסיעות שכר
ֹלֱקבֹל במצוה עצמו אִדם שיטריח ֹלמִדנו ואזיֹל כִדמפרש שכר ֹלֱקבֹל

עכ"ֹל. יותר שכר

משנה והרי השכר עצמנו ֹלהגִדיֹל איך ֹלֹלמִדנו שבאו מאוִד וֱקשה
ֹלֱקבֹל מנת עֹל הרב את המשמשים כעבִדים תהיו 'אֹל היא מפורשת

השכר. ֹלהגִדיֹל שמהותם מעשים עושים וכאן פרס'.

שהוא הטורח שמפני טענה כזו נבין ֹלחברו אִדם שבין בִדינים וכי עו"ֱק
את ישֹלח אִדם אם והרי שכר, יותר מגיע רש"י) (כִדברי הצורך מן יותר
יֹלך והוא ֹלחינם יטרח והוא סמוך ברחוב משהו ֹלו ֹלֱקנות כשֹליח חבירו
טרחתו עֹל מוגִדֹל שכר ויבֱקש הִדבר אותו את ֹלֱקנות העיר ֱקצה עִד
עֹל צ"ב וה"נ תועֹלת. ֹלֹלא נעשתה שטרחתו ונטען אותו נִדחה וִדאי הֹלא
בכֹל ששווה בביהכנ"ס אף מִדובר שהרי שכר האֹלמנה תֱקבֹל מה
זאת ביֱקש ומי בשו"ע], נפסֱק [וכן רחוֱק יותר הוֹלכים שבכ"ז העניינים

מיִדכם.

ֹלֱקבֹל מנת עֹל הרב את המשמשים כעבִדים תהיו ִדאֹל זו במשנה והנה
ֹלשכר ֹלֱקוות ראוי ֹלא באמת ֹלמה הִדבר בטעם ביאור צריך פרס,
העיֱקרים בעֹל חֱקירת עפ"י שביארו ויש המצות. בעשיית ֹלו המובטח
ֹלא ֹלעוֹלם כי זֹל"ז סותרים ֹלכאורה הרי ועונש, שכר שיש יתכן איך
יתירה מעֹלה ֱקונה אִדם אם וע"כ אחִד. בִדבר וחיסרון מעֹלה ימצאו
המעֹלה שבמניעת יתכן ֹלא הנה שכר עֹליה ומֱקבֹל מחויבת שאינה
יתכן ֹלא רציחה וכגון עונש עֹליו שמֱקבֹלים גרוע במעשה וכן ייענש.
העיֱקר הוא השכר אם ממ"נ א"כ שכר ֹלִדרוש יוכֹל ממנו ימנע שאם
חפץ שֹלא מי ֹלהעניש אפשר איך יתירה כמעֹלה הם הרי המצוות וֱקיום
שֹל הבסיסית כחובה הם המצוות וֱקיום העיֱקר הוא העונש ואם בהם.

שכר. עֹליהם יֱקבֹל ֹלמה ֹלאִדוניו כעבִד האִדם

המצוות ֱקיום אי כי הִדין מן הוא העונש שבאמת העיֱקרים בעֹל ומבאר
אי"ז המצוות ֱקיום עֹל שכר ֹלנו נותן שהֱקב"ה מה אמנם חיסרון, הוא
שנאמר וכמו הִדין. משורת וֹלפנים טובו מגוִדֹל גמור חסִד אֹלא

. כמעשהו" ֹלאיש תשֹלם אתה כי חסִד ה' "וֹלך בתהיֹלים

עֹל שֹלא הרב את המשמשים כעבִדים הוו ֹלמה בווִדאי מובן ועפי"ז
שום אין בעצם כי מעשינו עֹל שכר שנִדרוש א"א כי פרס ֹלֱקבֹל מנת

מעשינו. עֹל שכר ֹלנו ֹלתת ֹלֱקב"ה חובה

אב"ִד מאנהיימר צבי חיים רבי בשם הביא רב שֹלֹל כמוצא ובספר
הוא "בִדין פנחס בפר' מאחז"ֹל את נפֹלא באופן עפי"ז שביאר ווארבאו
הִדין מן אי"ז כעבִדים ֹלעשות שחייבים מה עֹל שרֱק כיון שכרו" שיטוֹל
מחמת רֱק אֹלא כן מורין שאין ִדבר שעשה פנחס אבֹל שכר שנֱקבֹל
ֹלֱקבֹל וראוי מעֹלה ִדבר עשה בזה ה', באהבת ֹליבו ברתיחת ֱקנאי היותו
משכורתך "תהי בה שנאמר ברות ֹלבאר שמעתי וכן בִדין. שכרו
מרצונה ובאה והתגיירה כעבִד מחויבת היתה שֹלא כיון שֹלימה"

שֹלימה. משכורתה ע"כ ה' באהבת
הגמ' את שהביא זהב" "מי שֹליט"א גוֹלִדווסר הגרי"פ שֹל הנפֹלא בספרו ראיתי ֹלזה ובִדומה
שאמר וִדם בשר ֹלמֹלך מֹלה"ִד תכֹלת. משֹל יותר ֹלבן שֹל ענשו גִדוֹל אומר ר"מ "היה (מג:( במנחות
שניהם ופשעו זהב. שֹל חותם ֹלי הבא אמר וֹלאחִד טיט שֹל חותם ֹלי הבא אמר ֹלאחִד עבִדיו ֹלשני
הביא". וֹלא טיט שֹל חותם ֹלי הבא ֹלו שאמר זה אומר הוי מרובה ענשו מהם איזה הביאו וֹלא
עֹל מעיִד והציצית ֹלעבִדים עושים שכן ֹלציצית- טיט שֹל חותם שמִדמה מה שם בתוס' וביארו
מסמֹלים מה פירשו וֹלא הֹלבן חוטי מסמֹלים מה פירשו תוס' והנה הֱקב"ה. עבִדי שהם ישראֹל
בשם ושמעתי זהב. שֹל חותם ֹלהביא ציווהו שהמֹלך העבִד הוא מי יוִדעים ואיננו התכֹלת. חוטי
כי המֹלך עבִד בהיותו המתהִדר המֹלך בן הוא בזה שהעבִד שֹליט"א פישר שֹלמה רבי הגִדוֹל הגאון
מי כֹל אֹלא המֹלך בני ִדוֱקא וֹלאו זהב. שֹל בזגים יוצאים והבנים ושמחה. ברצון היא ֹלאביו עבִדותו
כגיגית) הר (כפיית מהכרח העבִדות את מסמֹלים הֹלבן חוטי א"כ מֹלך-מֹלך". "עבִד ש שמבין
(נעשה אתו" העובִד "בנו שֹל ואהבה מרצון העבִדות את מסמֹל התכֹלת פתיֹל ואיֹלו יראה מתוך
ֹלבן שֹל ענשו גִדוֹל ע"כ הֹלבן חוטי שֹל ההכרח את כמו ֹלִדרוש א"א זה את שכמובן ומכיון ונשמע)

וכו'.

שנאמר מה כֹל ִדבאמת פסיעות שכר ענין שפיר מיושב ֹלפי"ז עכ"פ
בִדבר רֱק אֹלא בעצם פסוֹל ֹלא הוא שכר ֹלֱקבֹל ע"מ ֹלעשות שֹלא
ממיֹלא שכר. ֹלִדרוש אפשר ואהבה מרצון שנעשה בִדבר אבֹל המחוייב,
וזה שחייבים ֹלמה מעבר וֹלעשות ֹלטרוח רצון ֹלהראות כִדי כשנעשה
אין ִדכמש"נ שכר ֹלִדרוש שֹלא ֹלומר א"א ע"ז ֹלֱקב"ה אהבה ֹלבטא כִדי
כפנחס ה' ואהבת יתירה מעֹלה עבור כשהוא השכר מִדרישת מניעה
מיותרת. שהטרחה ֹלהֱקשות אין שכן ומכיון שכרם. ֱקיבֹלו שבִדין ורות
רצוננו את ֹלהראות כִדי אֹלא נעשה ֹלא זה מעשה שֹל כוֹלו כֹל באמת כי
כהכנה זה וכֹל ה' מאהבת וזה שנִדרש. ממה יותר וֹלעשות ֹלטרוח

אי"ז מהצורך חֹלֱק זה היה ואם ה' ֱקרבת היא ענינה שכֹל ֹלתפיֹלה
ֹלבטא הצורך מן יותר שהוא מעשה המציאו וֹלכן אהבה מבטא

הנ"ֹל. את

האם בעוון ֱקטנים עונש בענין
ֹליסיצין יצחֱק ֹליסיציןהרב יצחֱק הרב

שכר ֹלֱקבֹל כִדי מצוות ֱקיום
כסף הר ישראֹל כסףהרב הר ישראֹל הרב



ֹלצִדיֱקים בעוה"ז שכר

העוה"ז ברכות

בעוה"ז פירות אכיֹלת

עֹלמא בהאי מצוה ִדשכר יעֱקב רבי ִדִדעת ֹלט: בֱקיִדושין בברייתא אי'
וכו' ֹלו מריעין מעוונותיו מרובין שזכויותיו כֹל מ"ש עֹל בגמ' [ואוֱק' ֹליכא.
שנכתבו עוה"ז וברכות ההבטחות מכֹל המהרש"א והֱק' מה"ט]. ִדהוא

בתורה,
ֹלרבים הן בפר') (כגון האמורות שהברכות ֹלרבים, יחיִד בין ֹלחֹלֱק ִדיש ותי'

נצחי, שהוא משום מצוה שכר ֹליכא שבעוה"ז ִדמה תי' עֱקב) (ר"פ והכת"ס
וע"ז גשמי, שכר ראוי ֹלש"ש שאוכֹל גשמי ִדבר ע"י שנעשית מצוה עֹל אבֹל

העוה"ז. ברכות נאמרו

שמִדבר (ה,ֹל) וכו' ֹלכם וטוב תחיון ֹלמען עה"פ ואתחנן, פר' באוה"ח ועי'
נראה יעֱקב ר' ִדֹלסברת וכ' ֹלעוה"ב, ֹלכם וטוב בעוה"ז, ימים באריכות
ִדיבר וֹלא בעוה"ז, גם שיזכה התורה כֹל ושמר גמור צִדיֱק שהוא במי שיוִדה

מהגמ'. כן שהוכיח עי"ש זכויות. שרובו במי אֹלא

כהכנה אֹלא שכר, אינן העוה"ז ִדברכות תשובה) מהֹל' (פ"ט הרמב"ם שי'
נפש... ובטובת בשמחה אותה נעשה שאם בתורה "שהבטיחנו ית' ֹלעבוִדתו

עי"ש. מֹלעשותה..." אותנו המונעים הִדברים כֹל ממנו שיסיר

ֹלרבים נאמרו שההבטחות ממה הרמב"ם כִד' שהוכיח ראה פר' כת"ס ועי'
ֹלעבוִדת הכנה אֹלא שכר שאינו ע"כ אֹלא ערכו, ֹלפי שכר מגיע ֹלכ"א והרי

ה',

ופנת הענין "עיֱקר ִדמ"מ מפנות) סִד"ה ֹלט: (ֱקיִדושין המאירי ִדעת אבֹל
ֹלומר ביניהם, ֹלהשֹלים הִדת

מצוות שהמֱקיים (יח,ִד) מות אחרי בפר' שכ' הרמב"ן ִדעת ִדכן ונראה
שהעושה ועי"ש העוה"ב. ֹלחיי וגם טובים ֹלחיים בעוה"ז יזכה מאהבה
רבים "ימים בעוה"ז שכרו את מֱקבֹל פרס ֹלֱקבֹל ע"מ אֹלא ֹלשמה שֹלא

ובכבוִד". ובנכסים בעושר

ֹלצרף כִדי נמנע עוה"ז שתענוג בהֱקִדמתו שכ' בזה ג' שיטה נראה ובחינוך
אתכם אנחיֹל תֹלכו בחוֱקותי אם בתורה שכתוב "וזהו מהחטא, האִדם את

כֹלומר העוה"ז, טוב
שֹלא כיון בכֹל נתברך אבינו ִדאברהם שביאר ועי"ש
שהן רֱק הברכות, כֹל עם הוא ִדעוה"ז ִדסתמא ומבואר הגוף. ֹלצירוף הוצרך

הזיכוך. צורך ֹלפי נמנעות

ֹלכאו' ומבואר בעוה"ז... פירותיהן אוכֹל שאִדם ִדברים אֹלו (א,א) בפאה תנן
ִד"ה מ. (ֱקיִדושין המהרש"א כ' ובאמת עֹלמא. בהאי מצוה שכר ִדאיכא
ועי' ִדהכא. ִדמתני' כרבנן אֹלא יעֱקב כר' אתי ֹלא ִדפאה ִדמתני' בשיֹלוח)
וגם יעֱקב כר' גם שפוסֱק הראב"ן עֹל שתמה בֱקיִדושין הרִד"ֹל בהגהות
אף אֹלא יעֱקב כר' הֹל' שאין ֹלהִדיא ִדכ' מאירי ועי' ִדפאה. כמתני' סתם

פירותיהן. ִדאוכֹל בפאה מהמשנה וראייתו שכר יש בעוה"ז

פירותיהן אוכֹל במשנה שנמנו במצוות ִדרֱק כ' (ג) בפאה הרא"ש אך
שכרם. ֹליטוֹל היום וֹלא ֹלעשותם היום אמרינן מצוות בשאר אבֹל בעוה"ז

בֱקיִדושין. פנ"י ועי'

המֹלאכת הביא וכן בעוה"ז. אוכֹל שאִדם גרסו י. בב"ב התוס'
אֹלא בעוה"ז, יאכֹל הפירות כֹל שֹלא ֹלֹלמִד "מפירותיהם" שצ"ֹל שֹלמה

ֹלעוה"ב. ֱקיימת הפירות מותר עם והֱקרן מהם מעט

בעוה"ז פירותיהן שאוכֹל שמפרש ִדמשמע ִד,ב אבות יונה רבינו ועי'
ֹלעוה"ב. מתרבה הֱקרן וממיֹלא מצוה, מצוה ֹלשכר הכוונה

ֹלֱק') כמ"ש ֹלֱק"מ וֹלמש"כ עי"ש תשובה מהֹל' רפ"ט הרמב"ם ֱקו' היא ובאמת

שהברכות (כו,יא) בחוֱקותי בפר' רמב"ן עי' אך
מֱקרבך" מחֹלה והסירותי מימך ואת ֹלחמך את "וברך ממ"ש וחֹלוֱקות ֹלרבים נא' שם
ה' מצוות שומר החסיִד האיש יהיה כאשר כי העובִד, ֹליחיִד "אפיֹלו שהם בתורה והרבה

(ֹלֱק'). המאירי כשי' ִדס"ֹל ויתכן בטובה." ימיו וימֹלא החוֹלי... מן הא-ֹל ישמרהו אֹלֱקיו

נותן שאני ממה תראה יחיִד בֹל' שפתח ֹלפניכם" נותן אנכי "ראה הפס' בזה ופי'
עפ"י שפי' ואתחנן ר"פ בכת"ס וע"ע שכר. ִדאינו ע"כ וכו', ברכה -ֹלרבים, "ֹלפניכם"
נשֹלים מפריה שנאכֹל שע"י מטובה" וֹלשבוע מפריה "ֹלאכוֹל הברכה נוסח את הרמב"ם

מטובה. ונשבע נפשנו

הגמוֹל.] שער בתחיֹלת מש"כ [וע"ע

גופיה יעֱקב ר' אכן יעֱקב. כר' ִדפסֱק הרמב"ם ֹלשי' צ"ֹל [וכך
וכנ"ֹל]. ֹלה, ֱקאמר אב בכיבוִד אף שהרי בפאה אמתני' פֹליג

עי' ע"ז התאוננו (וגם בִדוחֱק, מאוִד שהתפרנסו גִדוֹלים צִדיֱקים הרבה היו איך צ"ב
פי ימֹלא ובס' וכו'. ות"ת גמ"ח ֱקיימו וִדאי והרי ועוִד) מ. ֱקיִדושין כה. תענית
שיֱקבֹל ִדיתכן היינו בעוה"ז פירותיהן אוכֹל ִדמ"ש ִדע"כ ביאר שי) (ח"ב תהֹלתך

הכרח. אינו אבֹל מהעוה"ב מפסיִד וֹלא בעוה"ז

בעוה"ב. רֱק שכר מֱקבֹל היחיִד אבֹל

מתערב שהוא אֹלא שכר, יש בעוה"ז שאף
ֹלעוה"ב." צפון עיֱקרו ונמצא סיבות ֹלֱקצת

תזכו הגוף ֹלצרוף צריכים תהיו וֹלא שֹלמים תהיו אם
העוה"ז." ֹלטובת אף

מפירותיו

ועונש בשכר אמונה

תוצאה או מתנה - השכר

ֹל"ת עֹל מעבירה הנמנע שכר

חיים בבעֹלי ועונש שכר

שעושה ֹלמי שכר הנותן הוא כי הי"א היסוִד חֹלֱק) (ר"פ בפיה"מ הרמב"ם כ'
העוה"ב הגִדוֹל השכר וכי אזהרותיה, עֹל שעובר ֹלמי ועונש התורה מצות
[וֹלא היא ִדהאמונה משמע ובֹלשונו הכרת. החזֱק והעונש
רבנו בשם שכ' (יִד,ֹלא) בשֹלח פר' בחיי ברבנו מפורש וכן ִדבעוה"ז]. השכר
ובביאת בעוה"ב, בנביאים, בהֱקב"ה, חֹלֱקים, ֹלִד' מתחֹלֱקת ִדהאמונה חננאֹל
ֹלצִדיֱקים, מעותִד טוב שכר ויש עוה"ב יש כי "ֹלהאמין שפירט ועי"ש הגואֹל,

ִדהע"ה וז"ש

ובעונש בגמוֹל ֹלהאמין האמונה מפנות שכ' ֹלט: ֱקיִדושין מאירי עי' אך
בצִדיֱק בנ"א בין הסיִדור מהעִדר שיראה מה יבֹלבֹלהו ואֹל

ביושר... שהכֹל ֹלו, וטוב רשע ֹלו ורע

עוה"ז ִדברכות (ט,א) הרמב"ם ִדשי' ֹלֱק') שית' (כמו אזֹלי ִדֹלשיטתייהו ונראה
בהאי מצוה ִדשכר ִדפסֱק והיינו התורה. ֹלֱקיום כֹלים אֹלא שכר, בתורת אינן
גם שכר ואיכא יעֱקב כר' הֹלכה ִדאין ֹלהִדיא כ' המאירי אבֹל ֹליכא, עֹלמא

בעוה"ז.

שכר עֹל ֹלהתפֹלֹל אנו וצריכין וז"ֹל הצִדיֱקים" "עֹל בברכת המנהגות בספר וכ'
מרע. וֹלסור טוב ֹלעשות אִדם בני שיֹלמִדו כִדי ובעוה"ב בעוה"ז הצִדיֱקים

הוא שפרס ושכר, פרס בין החיֹלוֱק הרמב"ם ביאר (א,ג) ֹלאבות בפיה"מ
חסיִדות בִדרך הִדבר את עושה אֹלא חוב, עֹליו שאין ֹלמי האִדם שגומֹל "הגמוֹל
וכ"מ חסִד". ויעשה ֹלכם "שייטיב כִדי יעבִדו שֹלא התנא הזהיר וע"ז והטבה"

תיטיב"] ["אם ֹלשכר שֱקרא ס"ִד) וִד"ה ואם (ִד"ה סא: בֱקיִדושין ברש"י

שכר בתורה נכתב שֹלא הטעם בזה וביאר פ"ִד) הבטחון (שער החוה"ֹל וכ"ִד
ִדין], עפ"י ֹלאִדם שמגיע מה רֱק מזכירה [והתורה ה' חסִד שהוא כיון העוה"ב,
כמעשהו", ֹלאיש תשֹלם אתה כי חסִד ה' "וֹלך סב,יג) (תהֹלים עה"פ ונסמך

טעמים]. עוִד [עי"ש

שבגֹלֹלה שיִדעו ִדעה כֹלומר בראשיהם, "עטרותיהם שפי' (ח,ב) רמב"ם עי' אך
הפעוֹלה. מתוך הוא ִדהשכר ומשמע עמהן". מצויה עוה"ב ֹלחיי זכו

כמתנה]. [וֹלא

הגמוֹל ושורש השכר "יסוִד ט) (ש"ג יונה רבינו בֹל' ומפורש
שתרגם תשמעון" עֱקב "והיה עה"פ בתרגום ֹלזה מֱקור ומצינו מ"ע". בֱקיום
(ז,יג- בפסוֱקים עי"ש וכו' וברכך ואהבך נאמר וע"ז וכו' תֱקבֹלון ִדי ויהי

טז).

ועי' עי"ש. עצמו, האִדם יִדי מעשי הוא שהעוה"ב פי"ב) (ש"א הנפה"ח וכ"כ
האִדם. מעשי מתוך מתהווה אֹלא שכר אינו ִדהעוה"ב עו) (ח"א ִדחו"מ

ואוֱק' מצוה. כעושה שכר ֹלו נותנין עבירה עבר וֹלא היושב כג: במכות
עצם עֹל השכר ִדאין (שם) יונה רבינו וכ' ֹליִדו. עבירה ִדבר כשבא בֱקיִדושין
ביראת יצרו שכבש עשה מצות ויסוִדו עֱקרו הזה השכר "גם אֹלא הֹל"ת
שֹלא באִדם ותכֹלית תועֹלת ִדאין ח"ג אהרן ר' במשנת וביאר אֹלֱקים."

כֹלום. יֱקֹלֱקֹל וֹלא יפגום ֹלא אם אף המצוות, ע"י עצמו יתֱקן

הפסִדה" כנגִד עבירה שכר מחשב "והוי המשנה פי' (ב,א) באבות הרמב"ם אבֹל
ֹלֹלומִדו יש בתורה נכתב שֹלא שאע"פ אותה תעשה כשֹלא ֹלעבירה שכר שיש

השכר. יהיה היחס שבאותו מהעונש,

ומצוות. תורה ֹלהם הרבה ֹלפיכך מ"ש עֹל כג: במכות (רש"י) הריב"ן בִד' וכ"נ
הריבוי שזהו ועי"ש העבירות, מן עצמם שמונעין במה שכר שיֱקבֹלו שפי'
מצות [ִדהרי הֹלאו, עצם עֹל שכר ִדיש ומשמע ונבֹלות. שֱקצים עֹל באזהרות
מעבירות הפרישה עֹל מהשכר ִדחֹלֱק ערוֹל"נ ועי' בֹלא"ה]. ֹלֱקיים אפשר יראה

ה'. בעבוִדת ההתחזֱקות עֹל הוא

עֹלמא בהאי מצוה שכר ִדמ"ש שור מהבכור הביא (ֱקיִדושין) הש"ס בגֹליוני
בעוה"ז. שכר שייך מֹלאוין שמירה עֹל אבֹל מ"ע. עֹל רֱק הוא ֹליכא,

עֹל יענשו שהחיות משמע רש"י בִד' אִדרשנו" חיה כֹל "מיִד (ט,ה) בפס' נח בפר'
שיהרגנה". ֹלאחרת שאצוה חיה, כֹל מיִד אִדרשנו "גם באב"ע ומפורש שפי"ִד.
וכ' שכר. שתֱקבֹל או שהרי תמה שם הרמב"ן אבֹל

הנסֱקֹל. שור טעם וזה מֹלך, גזירת והיא כן הוא האִדם בשפי"ִד רֱק ִדאוֹלי

והביא מיתת אם ִדן נה) כֹלֹל (סוף האוצר ובבית
ִדמים, כשפיכות חשוב שהרג ִדשור ממכיֹלתא ראיה

ִדאי' הצפרִדעים ֹלגבי כגון ֹלבע"ח שכר ִדיש כ"מ מצינו שכר ֹלגבי וכן
מתו. שֹלא זכו ֹלמיתה עצמן שמסרו ִדהצפרִדעים שו"ט במִדרש

ֹלחיה. כשכר הוא הִדם ִדכיסוי (ֱקח) בו כֹל ועי'

העוה"ב. שכר עֹל

יי" בטוב ֹלראות האמנתי ֹלוֹלא

בין
בעוה"ב. בין בעוה"ז

מתנה.

יוצא פועֹל

העבוִדה חֹלף

חֹלף

שתענש ִדעת בחיה אין

ֹלשור, עונש היא הנסֱקֹל שור

ֱקִד) (עמ'

ֹלשי' ִדגם ביאר עה) (פסח יצחֱק הפחִד [אמנם

מ"ע]. משום השכר עיֱקר הרמב"ם

סא. וברכות יט: ֹלב"ֱק [וציין

ועיש"ע. יצה"ר]. מחמת מזיֱק ִדשור
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

עִד רֱק [יתֱקבֹלו
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

שופר תֱקיעת - ויֹלך נצבים
היום בעניני הערות - השנה ראש

בעיו"כ אכיֹלה מצות - האזינו
הסוכות חג ענייני - סוכות

בס"ִד יצא השנה ראש ֹלכבוִד

מיוחִד גֹליון

ֹלע"נ נתרם זה ע"יגֹליון נתרם זה גֹליון

ע"י נתרם זה ע"יגֹליון נתרם זה גֹליון

ראשון]. יום עִד - בכת"י בערב, [ִד"ת שֹלישי יום עִד יתֱקבֹלו בִדוא"ֹל] או [בִדיסֱק ִד"ת

תגובות

הֱקטן בבנו שכרו תתן ביומו בענין - נ"ח ֹלגֹליון

הציון בשער - נ"ח ֹלגֹליון

כיבוִד מצִד בֹלא"ה שמחוייב כיון שאני הֱקטן בבנו מ"מ בֱקטן ֹלמצוה ִדאיכא ִדאף במש"כ
ומאי אחריה. שרץ כֹלב ֹלגבי ח: מֱקיִדושין [והוכיח ממון. תביעת בזה שייכא וֹלא אב
ִדהוא מבואר ִדברשב"א ֹלציין יש ִדעת, גמירות ֹלענין הוא ִדהתם בראיה יִד ֹלשֹלוח ִדביֱקש
סֱקי"ח כז סי' ובאבנ"מ בחמִד"ש בזה ויעוי' ראייתו. וא"ש ממון תביעת ע"ז ִדאין משום

טו]. מכתב שמואֹל ובזכרון

שהוא כיון ִדרופא ִדס"ֹל י"מ ִדהביאו ֱקו.) (יבמות וברשב"א ברמב"ן כזאת אשכחן ובאמת
והרמב"ן בטֹלה, שכר אֹלא משֹלם שכר ֹלו אין גופו, והשבת אביִדה השבת מִדין ֹלרפ חייב
ס"ֹל והמאירי הריטב"א אך הרבה, ִדמים שווה והיא ֹלו מכר חכמתו כי פֹליגי והרשב"א
פי"א ובאבהא"ז עו אות ֱקִדושין ובֱקו"ש פא ר"ס והנתה"מ הֱקצוה"ח בפֹלוג' וע"ע כהי"מ.

ה"ו. מגזו"א

שייכת ֱקטן שֹל שכירות הראשונים רוב ִדֹלִדעת ִדכיון אחרינא, מטעמא יֹל"ע אכתי אך
ש אות העיטור ובעֹל פז: ב"ֱק ומאירי שם, ורא"ש ובתוס' צב: ב"מ רש"י (יעוי' ֹלאביו
בבֹל יעבור ִדהאב ֹלמימר שייכא ֹלא א"כ שם) רעֱק"א ובהג' ס"ב ע"ר סי' וברמ"א שיתוף

שאני. שכר ֹלו הבטיח גופא אביו ִדכאשר י"ֹל אך תֹלין.

ִדאורייתא, ביֱקרא

כהן ש.

שכיר, שכר מפני נִדחה שבת שעונג רמב ר"ס הֹלכה הביאור ִדברי עֹל הציון בשער במ"ש
היום. ֹלתת חיוב אין בער"ש מֹלאכתו סיים שאם החינוך מִדברי

המנהג שבת שבערב ב סעי' ט פרֱק חסִד באהבת בספרו ֹלשיטתו חיים שהחפץ נראה
מעות ֹלו ויש תבעו אם שֱקיעה ֱקוִדם ֹלפרוע ֹלמהר ֹלו יש החמה שֱקיעת ֱקוִדם ֹלפסוֱק

החמה שֱקיעת עִד מֹלאכה עשו שבזמנו ע"ז וכתב החינוך ִדברי מביא י ס"ֱק החסִד ובנתיב
השיג שֹלא ִדמיירי או היום ֹלשֹלם מחויב השֱקיעה ֱקוִדם מֹלאכתו כשסיים אבֹל ממש
וֹלא חיוב אין בשבת בסיים שרֱק חינוך המנחת ג"כ כתב וכן השֱקיעה עִד ֹלפרוע מעות

השֱקיעה. ֱקוִדם כשסיים

רותן צבי

נושא

9:00-1:00

9:00-1:00

11:30-1:00

9:00-1:00

פתוח

ִדרומית גב' עִדיף

חברון

ברכפֹלִד

הֹלימוִדזמן מֱקום

ֹלחברותות ִדרושים
ֱקיִדושין

-עיון בתרא בבא

הספֱק בתרא בבא

הספֱק

מועִד

יומי ִדף

סוכה

מנחות

יומי ִדף

מ"ב - מֱקִדש האיש

כתובות

יומי ִדף

גמ'

3:30-6:30

6:00-7:00

4:00-7:00

4:00-7:00

7:00-9:00

7:00-11:00

9:00-11:00

9:00-11:00

10:00-11:00

ֱקמ"ח

פתוח

פתוח

פתוח

פתוח

צפונית גב'

צפונית גב'

תפיֹלה בית

תפיֹלה בית

חברותא ֹלֱקביעת

9141217
2 ה4 מ מ י ב ת ו ע ש

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

ר
ֱק

בו
צ

ה"
ח

א
ב

ר
ע

הטֹלפון בֱקו התֱקֹלה עֹל התנצֹלות מביעים אנו
ֹלהתֱקשר: ואפשר תוֱקנה 9141217התֱקֹלה

ז"ֹל ב"ר יוסףר' שמויגאֹל בעיֹלום החפץ הרב

שֹליט"א בוִדנרהרב שֹליט"איחזֱקאֹל נבנצאֹלהרב שֹלום

באֹלוֹל י"ז ויר"שנֹלב"ע בתורה בניו ֹלהצֹלחת

במזֹל"ט בנו הוֹלִדת ֹלרגֹל
במזֹל"ט בנו הוֹלִדת ֹלרגֹל

זצ"ֹל ר' בן ר' אביו יעֱקבוֹלע"נ אֹליעזר יצחֱק ִדוִד

המשפט נתיבות רח' בביתו, יתֱקיים זכר המשפט15השֹלום נתיבות רח' בביתו, יתֱקיים זכר 41/9השֹלום

ר"ה, בעניני מעשיות היום.הערות והנהגת התפיֹלה סִדר בֱקרבו יכיֹל אשר
) בֱקצרה ֹלשֹלוח אֹלוֹל30-150נא כ"ִד א' יום עִד מיֹלים)

ִדיסֱקים Mp3מכירת
שמחה' ב'נאות נשים מכנס

תשס"ט אֹלוֹל ו

אצֹל:
חייםפרסר התאומים)ֱק"ב21חפץ 9744261(בנין

9740808ֱק"ב68נתיהמ"שרבינוביץ

שִדהפרסר 9791655ֱק"ב25מרומי
החייםֹלוין 9740801ֱק"כ12/7אור
9יפה ברכפֹלִד9742524רשב"י

כמות כמו"כ
ִדיסֱקים שֹל מצומצמת

ֱקוִדמים מכנסים

בֹלבִד! מראש בתאום

ע"י נתרם זה גֹליון

שֹליט"א זיכרמןהרב משה
הֱקריהמנכ"ֹל שיווֱק

וחיֹלו כוחו יישר
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