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אם זבולון צריך ליתן מחצה
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ע"ה

פר' ויחי - בענין יששכר וזבולון

יצא  לז),  סי'  ח"ד  יו"ד  באג"מ  בכ"מ, והועתק  זצ"ל (הו"ד  משה פיינשטיין  רבי  הגאון 
בחידוש גדול ש"הסכם ישכר וזבולון" אינו שייך כלל לצדקה, וגם א"א ליתנו מחלק 
שותפין.  ב'  בין  הנעשית  גמורה  שותפות  עניין  הוא  אלא  בזה,  מחויב  שהוא  הצדקה 
והיינו, שאחר ניכוי ההוצאות שהיה לזבולון במלאכתו ומלאכת ישכר, היה נותן זבולון 
שמשמעות  מפני  מחודש,  הוא  הדברים  ויסוד  הרווחים.  מכל  גמורה  מחצית  לישכר 
דברי חז"ל בכ"מ [עיין בב"ר צט, ט. ויק"ר סה, א. במדב"ר יג, טז. רש"י זבחים ב, א ד"ה 
שמעון ורש"י עה"ת ויחי וברכה ובעוד מקומות] שהובא ענין הסכם זה משמע שהיה 
זבולון נותן לישכר צרכיו והוצאותיו בלבד, ובשכר זה שהיה מונע ממנו הטרדות בחיזור 
אחר מזונותיו וכו' היה זוכה זבולון בשכר התורה. אולם הגרמ"פ טען שהרי ישכר אינו 
עני, שהרי קיבל חלקו באר"י ככל השבטים, וגם לשון התנחומא (ויחי) "עשו שותפות" 
מורה שהסכם זה צריך להיעשות בגדרי השותפות, ורק באופן זה מקבל זבולון חלק 

בכל תורתו ושכר שניהם משלם.

גם דברי השו"ע יו"ד (ר"ס רמו) מורים שאין הסכם זה ממהלך צדקה בלבד, דא"כ היה 
לו להביא זאת בהלכות צדקה, ומדהובא בהלכות ת"ת משמע שהוא גדר אחר. וראה 
ימציא  והוא  בתורה  יעסוק  שהוא  חבירו  עם  להתנות  שכתב, "ויכול  הרמ"א  דברי  גם 
לו פרנסה ויחלוק עמו בשכר וכו'", משמע שצריך לזה תנאי והתחייבות, ואם ההסכם 
יתן  אם  ירצה  הלא  התנאים,  בגדרי  זאת  מ"ש  בלבד,  בת"ח  תמיכה  בגדרי  היה  הנ"ל 
לא ירצה לא יתן, ובהכרח כנ"ל שזה בגדרי השותפות, [וע"ע בש"ך ובגה' רעק"א שם, 
ובשו"ת אפרקסתא דעניא (ח"א סי' נז), דברי מלכיאל (ח"ד סי' פא), טוטו"ד (ח"א סי' 

ריז) ומנחת יצחק (ח"ו סי' ק)].

מחצה  זל"ז  בנותנים  ודוקא  "בשותפות"  נעשה  זה  שהסכם  הדברים  חידוש  ובעיקר 
על מחצה, צ"ב כמה מילי: א. מדוע לא נימא דשייך שותפות אף על חלק מועט ולפי 
הגדרת  כלל  בדרך  ב.  כן].  לעשות  אפשר  שבודאי  ס"ל  דהרבה  לדעת  [ויש  אחוזים 
השותפות הוא שלכל אחד יש חצי, וכנגד החצי שנתן יש לו בחלוקה חצי, ומדוע הכא 
בנתינת החצי מקבל "הכל" והלא נתן רק מחצה. ג. צל"ד מה הן גדרי השותפות ולענין 
מה, דהרי במצוות שבגופו יסד לנו התוס' רי"ד [עי' קצוה"ח סי' קפב] שאין שליחות, 

וא"כ מ"ש הכא שישכר ילמד ויתייגע, וזבולון עבור החזקתו יזכה בתורתו של ישכר.

וביסוד הדבר נראה, שהגדרת השותפות הכא תיתכן רק לענין השכר בלבד, ולא על 
נראה  הדבר  ובהקדם  שבגופו.  ע"ד  שליחות  אין  כאמור  דהרי  והיגיעה,  העמל  עצם 
למינקט כד' האחרונים (ראש דוד להחיד"א פ' משפטים, ואוה"ח פ' כי תשא, והקדמת 
ההפלאה לכתובות אות מג, ובחי' הרי"ם יו"ד סי' רמו) שאין מגרעין משכרו של ישכר 
מושלם  שניהם  של  ושכרם  למאה  נר  לאחד  דנר  ומשום  בתורתו,  זבולון  שזכה  במה 
מאת נותן השכר, [ועיין ש"ך ועוד שיש לדקדק לא כך, אלא כ"א יש לו רק חצי], דרק 
בשותפות רגילה כשחולקים לא יתכן ליתן לכ"א אלא מחצית, אולם מכיון שגדר הדבר 
שחולק ומקבל כ"א בשלימות, ע"כ שפיר צריך לזה שותפות "מירבית", וזה רק בנעשה 
חצי חצי שכ"א נתן מבחינתו את המירב, דאם עושים לפי "אחוזים" שוב אי"ז אלא לפי 
מה שנתן, [ויתכן שיצא מגדר ההסכם והוה צדקה בלבד], ורק ע"י שעשה מבחינתו את 

המעשה הכי גבוה בגדרי השותפות שפיר זוכה בהכל.

ודבר זה יתבאר בפרט לפי חידושו של השער המשפט (חו"מ ערה, א) שחידש מכח 
סוגיא דב"ק (מט:) שבכל שותפות של גר וישראל, היכן שמת הגר זוכה השותף בחלק 
[אופן  חדש  קנין  מעשה  בלא  יזכה  דהיאך  צ"ב  והדבר  חדש,  קנין  מעשה  בלא  הגר 
הנ"ל שייך גם היכן שהשותף הב' הינו ישראל והפקיר חלקו]. ומוכח שלכל שותף יש 
בעלות וזכות בהכל, ורק מדיני החלוקה מקבל כ"א רק מחצה, וכאן שמקור השכר הוא 
מהקב"ה שיש לו כל, שפיר משכח"ל שזוכה בהכל, [ביסוד זה ע"ע רש"י ב"ק ד. ד"ה לא, 
גיטין מז: ד"ה טבל, ר"ן נדרים מה. בשם הרמב"ן, ובהרחבה בקו' השיעורים ריש ב"ב]. 

והיגיעה  בעמל  מתחשב  ואינו  השכר,  לענין  היא  השותפות  שכל  דכיון  יראה  ומעתה 
דאף  תמיכתו,  ע"י  חכם"  "תלמיד  נעשה  הזבולון  אין  שפיר  הת"ח,  של  בגופו  שנעשו 
הבא  שבעולם  פ"ו)  ש"ג  הלשון  בשמירת  והו"ד  ה"ד  פ"ז  (סוטה  הירושלמי  שכתב 
מעשים  בעל  אלא  אינו  בעוה"ז  השתא  מ"מ  התורה,  את  תורה  למחזיק  מלמדים 
הספד,  לענין  בפניו  כחכם  לדונו  שאין  נפקותא  איכא  ושפיר  בזה),  לג:  קידושין  (עי' 
והימנעות מנידויו והקדמתו לתור או למסחר, ופטורו במיסים ושמירת העיר וכו,' דכעת 

אינו ת"ח וכנ"ל. [באופן שאין נותן לו מחצה דהוי כמתנה, אם יש לדון בזה מצד 
"שונא מתנות יחיה", עמש"כ באורחות מתנה סי"ד ס"ב]. 
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חלוקת שכר יששכר

מקור עשירות זבולון

בענין חלוקת השכר בהסכם יששכר וזבולון נחלקו רבוותא, אם נגרע חלק הלומד 
או שנוטל זבולון כיששכר, [ולכאורה יש לתלות אם גדר ההסכם מדין קנין שותפות 
לכן חולקים בשווה חלק כחלק, אבל אם דינו רק כמסייע לתלמוד תורה אינו מגרע 

מהלומד, אולם יש לעי' אם המחזיק דינו כלומד או פחות].

 דברבינו ירוחם (תוא"ו נת"ב סוף ח"ד) כתב, שאין מועיל ההסכם על לשעבר למכור 
מה שלמד שע''ז נאמר 'אם יתן איש וכו' בוז יבוזו לו'. ואם מוכר איבד הלומד את 
שכרו כיון שויתר עליו וזלזל בו, ומאידך הזבולון לא יקבל דבר. ורק קודם שיעסוק 
יכול להתנות שיעסוק חבירו בסחורה ויטול חלק מלימודו. וכ"פ ברמ"א (יו"ד סי' רמ"ו 
ס''א) דיחלוק עמו השכר. וביאר הש"ך (ס"ק ב) דשכר תורה ושכר מה שירויח זה יהיה 
וכ''כ  מראש.  הסכם  כשעושה  הלומד  חלק  דנגרע  שסברו  משמע  ביחד.  שניהם  בין 
המשיב דבר (ח''ג סי' יד) ובכתר ראש בשם הגר''א, רק שכתב שיעשה כן אף שנגרע 
מחלקו שהעיקר שלומד ועושה נחת לקב''ה אף שאין לו שכר כ''כ. וכן במשך חכמה 
(בראשית מט טו) עה''פ 'ויהי למס עובד', שיששכר בעבודתו בתורה נותן מס לזבולון.

בדרשות למהר"ש מולכו, הביא שרבי משה גלאנטי היה מצטער דאוי לת"ח שבזה"ז 
הנהנים מע"ה לפרנסתם, שנמצא בעת שנפטרים מן העוה"ז מאומה אין בידם, לפי 
הנשאר  ומחצית  בהדייהו),  דפלגן  כא.  (כבסוטה  נשותיהם,  נוטלות  שכרם  שמחצית 
לוקח המחזיק בידם, ותם לריק כחם, כי לשליש ולרביע לא שמענו. וכתכ החיד"א 
נגרע  אינו  חבר  אשת  שנוטלת  דהחצי  פרימו  מהר"ש  בשם  (קדושים)  דוד  בראש 
על כך עכ"ל. הרי שכאן החליט דחלק הנדיב נגרע  מחלקו, משא"כ העשיר שהתנו 
נותן  שהקב"ה  מצא,  המפרשים  ובספרי  עיי"ש.  נגרע  לא  אשתו  חלק  ורק  מהת"ח 
הת"ח  מן  ינוכה  ולא  תורתו,  מזכות  החצי  שיעור  שכר  ת"ח  לאשת  הטוב  מאוצרו 

מאומה, וכן הדין במחזיק בידי הת"ח. שלמחזיק חצי ולת''ח משלם. 

אולם החיד''א סבר שלא כן הוא, אלא דגם המחזיק נוטל חלקו משלם מאת הקב"ה. 
וכ"כ הגאון מהר"א פלומבו (יד המלך וישלח). וכן באור החיים (שמות  ל יג) ובהפלאה 
בהקדמתו (אות מג) מבואר, שכל אחד מהם מקבל שכרו משלם, משל למי שמדליק 
נר מנר שאין מחסור לאורו, כן המחזיק בת"ח נוטל שכרו מאת השי"ת, ואינו נוגע ח"ו 
בחלקו של הת"ח. ברע''א ציין לספר אש דת שמחלק בין נותן חצי מכל רווחיו שבזה 

זוכה כלומד, לנותן רק כדי פרנסתו שאין מקבל שכר כלומד.

ובתשובת מהר"ם אלשקר (סי' ק"א) העתיק תשובת רבינו האי גאון ז"ל, שאף קודם 
למד  שבגללו  על  שכר  יקבל  רק  אלא  מועיל  ולא  כזה.  הסכם  לעשות  אין  הלימוד 

יששכר תורה ולא חלק כחלק.

ובאמרי בינה (בשו''ת סי' י"ג) השווה דברי הרי''ו והרבינו האי, דבגמול ושכר פעולת 
המצווה שני חלקים: א. שכר סגולי הדבק בפועל הטוב שמושך על עצמו שפע אלוקי 
וחיות רוחני וחיי עולם ואין קץ לשכר סגולי זה. ב. יש ג"כ שכר מצווה גמולי על עצם 
זה שעושה רצון ה' ועבדו. [וכן בעבירה שיש פגם בעצם הטומאה שמשרה העבירה 
על האדם, וגם ענין שמורד בוראו]. וא''כ בחלק השפע האלוקי אין שייך שיהא כת''ח 
בחלק  דברו  והרמ''א  ירוחם  והר'  וכו',  ראתה  לא  עין  הת''ח  אבל  כמסייעו  רק  אלא 

שהעבדות לה' שבזה יש לו חלק כחלק שע''י שמחזיקו עושה רצון ה'.

ובציץ אליעזר (ח"כ סימן לד) יישב עפ''ז סתירת האוה''ח, שספרו ראשל"צ מבואר 
שחולק בשווה, דכוונתו על השכר הגמולי שעושה רצון ה' דבזה יכול להשתתף גם 
המחזיק בת"ח ולכן שפיר כ"א חולק עם חבירו כל ריוח שיהיה לו חצי וחצי. אבל 
על  שמושך  הטוב  בפועל  הדבק  הסגולי  השכר  על  המכוון  באוה"ח  המדובר  השכר 
עצמו שפע אלקי וכו', דבזה א''א להשתתף בהן ושהת"ח יתן מזה לאחר, ולכן שכרו 

משלם וכמש''כ בילקוט ראובני בפ' ראה, שאף אם הוא ע"ה שמלמדין אותו.

וכו'  ללמוד  כלל  יודע  שאינו  מפני  ללמוד,  לו  שא"א  ומי  כתב:  דבשו''ע  לתמוה  ויש 
מבואר  בעצמו.  לומד  כאילו  לו  ותחשב  הרמ''א:  והוסיף  הלומדים.  לאחרים  יספיק 
שאם רק מספק צרכי הת''ח הרי הוא נחשב כלומד בעצמו, ומאידך אם עושה עמו 
גרע  בתנאי  ולמה  מהלומד,  חצי  נגרע  וגם  חצי  רק  נוטל  וזבולון  יששכר  של  תנאי 
טפי. ובאמת במשיב דבר (שם) כתב לחלק, דבשאר מצוה אפילו לא יתנה עמו, כבר 
שנינו (במכות פ"א) שהמסייע לבעלי מצות כעושה המצוה. משא"כ מלימוד תורה אין 
המסייע ללמוד דומה ללומד עצמו [כמש''כ שם], בזה מהני תנאי שיחלוק עמו בשוה. 

ובאמת מורידין מעט את כבוד העוסק בתורה ומגביהין כבוד המסייע לו עד 
שישבו יחדיו בישיבה של מעלה ויתענגו מזיו השכינה. 

חלוקת השכר בהסכם 
הרב אשר לוי                 



לע"נ החבר אליהו ב"ר אריה לייב הכהן זצ"ל

מקור עשירותו של זבולון

הפסוק  על  האופניא"ל  נתן  ה"ר  בשם  (ט.)  בתענית  בתוס'  נפלא  דבר  יש 
"עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה" (דברים יד, כב), 
וז"ל, "היוצא מן השדה, כלומר ואם לאו, שאין אתה מפריש העישור, יהיה 
לאותו היוצא השדה דהיינו עשיו הרשע, כלומר שיקחוהו העובדי כוכבים", 
עכ"ל. וכבר העירו שכעי"ז נמצא במדרש תנחומא (ראה סימן יח) ובילקוט 
שם (סי' תתצג), אבל שם נאמר שעשיו "מתגרה בכם", אמנם כדברי ה"ר 
בשביל  "עשר  וז"ל,  (כג.),  ראה  טוב)  (לקח  זוטרתא  בפסיקתא  נמצא  נתן 
שתתעשר, ואם לאו, היוצא השדה יאכל אותו מדי שנה שנה, וזהו עשו שנא' 
עשיו  דוקא  למה  להבין,  ויש  ציד".  לי  וצודה  השדה  וצא  כז)  (בראשית  בו 

לוקח ממונם של ישראל כאשר אין מעשרים.

בשביל  עשר  תעשר,  "עשר  אמרו  שם  בתענית  דהנה  בזה,  לבאר  והנראה 
לעשירות.  זוכים  המעשר  הפרשת  בזכות  מדוע  ביאור  וצריך  שתתעשר", 
שאין  שכתב  ס"א)  פי"ט  בהג"ה,  פי"ח  (ח"ב  חסד  אהבת  בספר  וראיתי 
העשירות באה רק מצד שעיקר מצות מעשר היא "למען יחזקו בתורת ה'" 
שם  בתוס'  שמבואר  כספים,  מעשר  לענין  הוא  וכן  (קל:).  בחולין  וכמש"א 
שהוא בכלל הא דעשר תעשר, ומבואר במדרש תנחומא (שם) שעיקרו נועד 
לעמלי תורה, (וכ"מ בשמ"ק כתובות (נ.), ובשו"ת אבקת רוכל סימן ג). והוכיח 
כן ממה שמוכח בתענית (שם) שזוכים לעשירות אף באופן שהמעשר הוא 
חיוב],  אינו  מה"ת  [ועכ"פ  כלל  חיוב  שאינו  אף  ממע"כ  וה"ה  מדרבנן,  רק 
וקשה איך זה נלמד מהא דעשר תעשר שהוא מה"ת, וע"כ שהעשירות היא 

בזכות החזקת התורה.

ועיין בשמ"ק (כתובות נ.) שכתב שמותר לבזבז יותר מחומש עבור החזקת 
התורה כיון שלא יבא מזה לידי עניות, והובא בברכ"י (סימן רמט סקי"ג). 
ובאהבת חסד (פ"כ אות ד) הוכיח כדבריו מדברי המדרש (נשא יג, יז) ממה 
שכתב  מה  לפי  היטב  מבואר  והדבר  מחומש.  יותר  לזבולון  נתן  שיששכר 
שיש  משום  אלא  אינו  המעשר  בזכות  שמתעשרים  מה  שעיקר  עצמו  הוא 

בו החזקת התורה.

וכבר מצאנו רבות בחז"ל שהחזקת התורה היא סיבה לעשירות, עיין ברכות 
עוד  ועיין  בגלליך",  ה'  ויברכני  שנאמר  ברכה  לת"ח  "תיכף  שאמרו  (מב.) 
בתדב"א (פ"כ), ובשהש"ר פ"ו. ובקונטרס עץ פרי להגאון ר' ישראל סלנטר 
זצ"ל כתב, ש"יכול התומך והמסייע לקוות כי השי"ת יצליחו בטוב ועושר 
בעוה"ז". ולהיפך מצאנו בסנהדרין (צב:), "אמר ר"א כל שאינו מהנה ת"ח 

מנכסיו אינו רואה סימן ברכה לעולם".

ויששכר  בצאתיך  זבולון  "שמח  עה"פ  כתב  יח)  לג,  (דברים  החיים  ובאור 
עד  לא  אם  יצליח  אם  לסחורה  ביציאתו  יודע  אדם  שאין  "לפי  באהלך", 
שיחזור מוצלח, לזה אמר לזבולון שמח מעת יציאתך, כי בודאי שתצליח, 

והטעם כיון שיששכר באהליך - שליח מצוה אתה לזון לומדי תורה".

והנה כבר תמהו רבים מדוע לא רצה יצחק לברך את יעקב, וכי לא ידע את 
רשעותו של עשיו. ונראה לבאר, שיצחק סבר שיעודו של יעקב הוא עבודה 
רוחנית, ואין לו צורך בברכות גשמיות, כי מה שיצטרך לקיומו הקב"ה יזמין 
לו באופן נסי ובהשגחה פרטית, וכמו שנזונו ישראל במדבר מן המן, (וזה 
הוא  עשיו  של  יעודו  אבל  ואכמ"ל),  יצחק  של  הגבורה  מידת  עם  מתאים 
כח החומרי, ולו נאה להתברך בברכת העוה"ז. אך רבקה סברה שגם יעקב 
אין  ואם  טבעי,  כדי שיתקיים באופן  הארץ  ברכת  את  צריך  אהלים  היושב 

קמח תורה מנין. 

נמצא מבואר שיש הבדל גדול בין ברכת הארץ של יעקב לשל עשיו, דברכת 
עשיו היא כמטרה בפני עצמה, שישיג הרבה עוה"ז, אבל ברכת יעקב אינה 
יושב  שיעקב  זמן  כל  ומעתה,  ובשלוה.  בנחת  ללמוד  שיוכל  כאמצעי  אלא 
בכסף  משתמש  אינו  יעקב  ח"ו  אם  אבל  הברכה,  לו  מגיע  בודאי  אהלים 
כאמצעי להחזיק את התורה אלא כמטרה בפני עצמה, שוב קיימת טענת 

עשיו שברכת הארץ לו נאמרה, (וכעי"ז ברש"י בראשית כז, מ). 

ומעתה שפיר אמר המדרש שאם אין ישראל נותנים מעשר, שעיקרו נועד 
משום  בחזרה,  כספו  את  ולוקח  שדה  איש  עשיו  בא  וכנ"ל,  תורה  להחזיק 

שאז אין זכות לישראל בברכת הארץ, וחוזרת הברכה אליו. 

וניחא היטב לפ"ז מדוע המקור הראשון לנתינת מעשר כספים נלמד דוקא 
מיעקב אבינו שאמר "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך", [עיין בירושלמי 
התוס'  בבעלי  ועיין  מפרשים,  ועוד  שם  הגר"א  ובפירוש  ה"א)  (פ"א  פאה 
עה"פ וכל אשר תתן לי בשם המדרש, "יעקב תיקן לתת מעשר מן הממון". 
ועיין גם ברבינו בחיי (דברים ו) עה"פ 'ובכל מאדך', "כנגד יעקב שהפריש 
וברח  מיצחק  שנתברך  אחר  כן  אמר  יעקב  הרי  כי  ממונו"],  מכל  מעשר 

מפני עשיו אחיו, וכיון שידע שברכת הארץ שקיבל אינה אלא בזכות 
שיחזיק בו תורה, לכך נדר מיד 'וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך', 

כי בלא זה לא תתקיים הברכה בידו.

הרב יצחק לוין

שמח זבולון בצאתך

'זבולון לחוף ימים ישכן כו' יששכר חמור גרם רבץ בין המשפתים' (מ"ט-
יג'). טעם שהקדים את זבולון ליששכר, ביאר במושב זקנים 'לפי שזבולון 
היא  חיים  עץ  וכתיב  בתורה,  עוסק  שהיה  ליששכר  מזון  מספיק  היה 
זבולון  הקדים  ולכך  למחזיקים,  אלא  נאמר  לא  לומדיה  בה,  למחזיקים 
ליששכר כו' ולכך הוצרך לברכו קודם יששכר שאם אין קמח אין תורה'. 
ברש"י  מצינו  מזו  יתירה  זבולון.  של  מעלתו  היא  גדולה  כמה  עד  חזינן 
(ריש זבחים ב.) שביאר טעם שנקרא התנא בשם שמעון אחי עזריה 'ע"ש 
עוסק  שהיה  בשעה  אחיו  שמעון  צורכי  וסיפק  בפרקמטיא  עסק  שעזריה 
בתורה כו' לפיכך נקרא על שמו שלמד על ידו'. והנה ידוע שהשם מורה על 
המהות, ואם כאן נקרא שמעון בשם אחיו בע"כ שהוגדר מהותו ועצמותו 
ומחזיקו.  תומכו  לצידו,  העומד  זבולון  ע"ש  בתורה  העוסק  יששכר  של 
'הלל דבי נשיאה' ע"ש שהנשיא שבדורו  ועד"ז מצינו בהלל שהיה נקרא 
פרטים  בכמה  לדון  ויש  תורה.  אין  קמח  אין  דאם  וכמש"נ  מחזיקו,  היה 

בעיקר שותפות זו של יששכר וזבולון.

א. ידוע מש"כ בסה"ק דבזכות החזקת התורה יזכה זבולון לשבת בעוה"ב 
במחיצתו של יששכר עם שאר תלמידי החכמים. ויש לעיין האם יזכה גם 
הת"ח  בצד  לשהות  רק  הוא  שכרו  שמא  או  שם,  הנלמדת  התורה  להבין 
מבלי להבין מהנלמד שם, אחר ובחייו לא עמל ולא יגע להבין את התורה. 
וז"ל החיד"א (ראש דוד - קדושים) 'מחזיק תורה כיון שהיה סיבה שת"ח 
עכ"ל.  התורה',  כל  לו  שמלמדים  זוכה  העליון  לעולם  כשבא  תורה,  למד 
ובאמת דכן הוא מסברא, שהרי אם לא יבין התורה הנלמדת שם, נראה 
שהוא ההיפך מלהיות שכר, כי לבושת וצער ייחשב לו לראות אחרים נהנין 
מזיו השכינה הק', והוא לא נהנה עמהם. וע"ע לשון הח"ח בשם עולם (ח"ב 

פ"ו בהגהה).

בפועל  שתמך  הזמנים  ע"פ  רק  נקבע  זבולון  של  שכרו  האם  לעיין  יש  ב. 
ביששכר ואיפשר לו לעסוק בתורה, או שמא אף באותם תקופות בהם לא 
הוצרך יששכר להחזקת זבולון, עדיין נוטל הוטא שכרו עמו. והנה נאמר 
ופירש"י  ממנו',  יסורו  לא  הבדים  יהיו  הארון  'בטבעות  תרומה  בפרשת 
'לעולם'. וביאור כונתו כתב בספר אמת ליעקב (שם) כי הארון הוא סמל 
אר"י  (נ"ג:)  בפסחים  ואיתא  לומדיה.  את  המחזיקים  הם  והבדים  התורה, 
כל המטיל מלאי לכיס של ת"ח זוכה ויושב בישיבה של מעלה שנאמר כי 
בצל החכמה בצל הכסף. הרי דמחזיקי התורה זוכים כאותם המתעסקים 
 - לבדים  צריך  הארון  שאין  בשעה  דאפילו  התורה  רמזה  ולזה  בלימודה, 
מ"מ לא יסורו ממנו, דהרי הם ככלי אחד עם הארון. משמע מזה דמאחר 
ונקבע זבולון להיות כחלק מיששכר, מעתה אף בזמנים שאיננו צריך לו 

- 'לא יסורו ממנו' הרי הוא מוגדר כחלק ממנו.

יששכר  של  ונוחיותו  לכבודו  גם  לדאוג  זבולון  מחויב  האם  לעיין  יש  ג. 
כדי  לו  לספק  אלא  חייב  אינו  שמא  או  בהם)  מוכרח  הוא  שאין  (דברים 
חיותו. וכתב הבה"ל עה"כ (תרומה) 'וצפית אותו זהב מבית ומחוץ תצפנו', 
דרימז על מצות החזקת ת"ח הלומד תורה, דאל יאמר האומר הרי די לו 
שיהא לבו פנוי ללימוד התורה ואין לי לדאוג ולהוציא הוצאות עבור כבודו, 
לזה נאמר 'מבית ומחוץ תצפנו' תדאג שיהא נאה גם מבחוץ. כלומר דב' 
חלקים נאחרו במצוה זו, א. מבית – שיהיה לו לאכול. ב. מחוץ - שיהא אף 
נאה ומכובד בעיני הבריות. [ובאמת דחלק נוסף זה המוגדר בשם 'חוץ' הוא עצמו 
ג"כ מסייע לידי החלק הנקרא 'בית',  כיון שעל ידו יתקבל הת"ח יותר בעיני הבריות, 

וישתמעון מילי בכך].

ד. יש לדון האם ע"י שנוטל זבולון בשכר תורתו של יששכר מגרע הוא בכך 
מחלקו של יששכר, או שמא זה נהנה וזה לא חסר, ואין יששכר מאבד כלום 
מחלקו. ומצינו בזה מחלוקת גדולה באחרונים, י"א דה"ז מגרע מחלקו של 
יששכר, עיין חת"ס ומהרי"א (ויחי), מדרש שמואל (אבות פ"ד מ"א), אוה"ח 
בספרו חפץ ה' (ברכות ח.), ומהר"ם גלאנטי. מאידך י"א שאינו מגרע כלל 
בכך מחלק של יששכר, כ"כ האוה"ח (כי תשא ל' יג') עה"כ מחצית השקל, 
וכן הוא בהפלאה (בפתיחה לכתובות - סוף אות מ"ג), ועיין מדרש תלפיות 
(ענף שי עולמות), וע"ע בספר שמח זבולון (פ"ט) שהאריך עוד בענין זה. 
הסבורים  כאותם  דלא  שליט"א,  וייס  מהגר"א  ששמעתי  מה  בזה  ואציין 
שזבולון נוטל שכר כפי מידת האחוזים שהחזיק ותמך ביששכר, דבעוה"ב 
ענין  לו  שעלה  והטורח  המאמץ  שיעור  כפי  רק  'אחוזים'  של  ענין  אי"ז 

החזקת הת"ח כדי שיעסוק בתורה, עפ"ז ישולם לו שכרו.

ונסיים בדבריו הנפלאים של הבן יהוידע, בביאור דברי הגמ' במגילה (ו.) 
'כינרת זו גינוסר ולמה נקרא שמה רקת שאפילו ריקנין שבה מלאין מצות 
כרימון'. וצ"ב דאם מלאים הם במצות כרימון, מדוע נקראו בשם 'ריקנין'. 

וביאר דזה קאי כנגד מחזיקי התורה, שהם בעצמם 'ריקנים' מלימוד 
התורה, אבל מלאים מצוות כרימון, בשכר זה שמחזיקים הם בלומדי 

התורה, ועליהם נאמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך.

הרב נחמיה שנברגר
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שער הציון

התחייבות זבולון
לשון רש"י בזבחים (ב.) - וסיפק צרכי שמעון. ומשמע דסגי בזה וא"צ 
תורה  שכר  כלומר  סק"ב  רמו  ש"ך  עי'  אך  מרווחיו.  מחצית  לו  לתת 

ושכר מה שירויח זה יהיה בין שניהם יחד.
ורעק"א בשו"ע ציין לס' אש דת (וילך), ושם נתבאר דמ"ש הש"ך היא 
כדי  ליששכר  כשנותן  גם  ישו"ז  שותפות  שייך  אבל  ראשונה,  מדרגה 

פרנסתו, אפי' אם אין זה מגיע לחצי מרווחיו.
שמעון  שלגבי  בסוטה  ברש"י  דקדק  (ב)  רוכל  אבקת  בשו"ת  והב"י 
ועזריה לא כ' שהיה מפרנסו, ומשמע שהיה חולק עמו כל מה שהרויח 
אפי' יותר מצורך שמעון. וכ' דמ"ש רש"י בזבחים שסיפק צרכי שמעון, היינו ע"י 

שהיה נותן לו החצי. 
מחומש,  יותר  הרבה  נותן  דהיה  להוכיח  ד)  פ"כ  (אהב"ח  הח"ח  וכ"כ 
היה  כך  תורתו  בשכר  חלק  לזבולון  שהיה  דכשם  נשא  בפר'  ממדרש 
ליששכר חלק בממונו של זבולון. והאג"מ (יו"ד ח"ד לז, והופיע קודם במוריה 

תשמ"ג) נקט לדינא דדוקא כשנותן חצי מרווחיו.
אכן הח"ח שם כ' דבכל החזקת תורה יש לו חלק בשכר לימודו, כמו 
שמצינו ביששכר וזבולון, וכל כמה שיוסיף להחזיק כך יתוסף לו חלק 
פ"ו].  ההתחזקות  שער  תורה  החזקת  עולם  שם  [וע"ע  התורה.  בשכר 
ומבואר דענין יששכר וזבולון אינו דוקא בחצי חצי אלא בכל החזקת 
בגדר  תורה  החזקת  כל  דלא  הכי,  ס"ל  דלא  נראה  דבאחרונים  ילה"ע  [אכן  תורה. 
יששכר וזבולון. אמנם בד' הטור מדוק' כהח"ח.] ועי' מנח"י ח"ז פז דבאופן זה יוכל 
חלקם  כפי  להם  ויתן  פרנסתו,  לו  להשלים  כחלק  חלק  נדיבים  עוד  עם  להשתתף 

בלימודו.

שכרו של יששכר
נחלקו הפוסקים אם נגרע משכר יששכר בתורה, רעק"א בשו"ע הביא 
מדברי רבינו ירוחם (שהוא מקור הדין) שכ' "ומסתברא שהעוסק אבד 
שכרו שכבר ביטל חלקו". וכ"פ הש"ך שחולקים גם את שכר התורה, 

וכ"נ מהאבקת רוכל (ב) הנ"ל.
וכ"כ החיד"א (ראש דוד קדושים) דאין לו במה שלומד כי אם החצי. 
וכ"ד הגר"ח בכתר ראש (סד) ועי"ש דמ"מ ראוי לעשות כן, דעי"ז יהיה 
נח"ר לפני הקב"ה יותר. ובס' הל' הגר"א הובא מכת"י הגרי"ז מסלנט בשם הגר"ח 
דצריך לשייר לעצמו לכה"פ שש שעות שאין למחזיק חלק בהן. ועי' מש"ח בפר' 
בפס' "ויהי למס עובד" שהוא על מה שיששכר נותן חלק משכר תורתו 
רק  הלומד  משכר  נגרע  לא  דמ"מ  יד)  (ח"ג  דבר  משיב  ועי'  לזבולון. 

בחלק התורה שנוסף ע"י המחזיק.
וכ"ד  מהת"ח,  כלום  נחסר  שלא  תשא)  כי  (פר'  האוה"ח  דעת  אך 
ויחי  שפ"א  ועי'  רמו).  (יו"ד  הרי"ם  החי'  וכ"כ  (מג).  בפתיחה  ההפלאה 
(תרנ"ג) דנרמז בשם יששכר - יש שכר דפעמיים יש שכר גם לזבולון ולא נגרע חלקו.

המהר"ם אלשקר (קא, ציינו רעק"א) כ' בשם רב האי גאון שאין שייך 
מכירה כלל בשכר מצוות אלא צדקת הצדיק עליו תהיה, עי"ש. ולכאו' 
מלכיאל  הדברי  אך  יששכר.  מחלק  מגרע  אינו  דזבולון  מזה  מוכרח 
(ח"ד פא) ה"ר ממנו להיפך, דלא טוב עשו שמעון ועזריה כיון שא"א 

למכור חלק בשכר תורה. 

איש ואשה כיששכר וזבולון
עד  לגברייהו  להו  ונטרן  בנייהו  ומתניין  דמקרין  באגרא  כא.  בסוטה 
(יו"ד  הרמ"א  פסק  וכך  בהדייהו.  פלגאן  לא  מי  מדרשא,  מבי  דאתו 
רמו ס"ו) - אם עוזרת לבנה או לבעלה שיעסקו בתורה חולקת שכר 
בהדייהו. והוסיף ע"ז בשו"ע הגר"ז הל' ת"ת (פ"א יד) אם עוזרת לבנה 
או בעלה בגופה ומאודה שיעסוק בתורה חולקת שכר עמהם, ושכרה 

גדול מאחר שהם מצווים ועושים על ידה.
ועי' רא"ש בכתובות פ"ב סי' ו שאשה המשגחת על לימוד בעלה ובניה 
גדולה)  (ד"ה  יז.  ברכות  פנ"י  ועי'  ותני".  דקרי  כמאן  לכבוד  "ראויה 

דשכרה כאילו למדה בעצמה.
והחיד"א במדבר קדמות (מ,לו) הביא דיש שפקפקו דת"ח ישאר נקי 
בשם  כן  כ'  דוד  [ובראש  למחזיקו,  וחצי  לאשתו  שחצי  כיון  משכרו 
מהר"ם גלאנטי], וכ' ע"ז החיד"א שמצא במפר' שהקב"ה נותן מתנת 
חנם לאשת ת"ח, כשיעור החצי מתורת הת"ח ולא ינוכה ממנו מאומה. 
ועי' בראש דוד פר' קדושים שהביא פלוג' הקדמונים באופן שהאיש לומד שלא לשמה 
ונעשית לו סם המות, אם האשה נוטלת את חלקה מושלם כיון שכוונתה לשמים. ועי' 
חת"ס ב"מ (ח:) דאף שהת"ח אינו מהשלמים מ"מ המחזיק נוטל שכרו משלם, דמאי 

הו"ל למיעבד. ועי' בקונ' חנוכה ומגילה בהק'.
ובס' ברכת שמעון (ח"ב עמ' שסד) פי' בזה מ"ש בשבחה של אשת חיל 

"בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" דבטח בה לב בעלה שעוזרת 
לו לזכות בתורה כזבולון ליששכר, אבל מ"מ "שלל לא יחסר" 

שלא נגרע חלקו.

שער הציון

גדר שותפות יששכר וזבולון
יעסוק  שהוא  חברו  עם  להתנות  אדם  ויכול  רמו)  (יו"ד  הרמ"א  כתב 
מרבינו  ומקורו  בשכר,  עמו  ויחלוק  פרנסה  לו  ימציא  והוא  בתורה 
וזבולון,  דיששכר  הא  כלל  הביאו  לא  השו"ע  וכן  הרמב"ם  אך  ירוחם. 
ומשמע דנחלקו אם הוא דין מיוחד בהל' ת"ת או דהוא ככל שותפות, 

דמשו"כ א"צ להזכירו. 
ובאמת במקור הענין במדרשים [ב"ר ויחי פצ"ט,ט. ויצא פע"ב,ה. ויק"ר פכ"ה,ב] 
המציאות  היתה  וכך  שמאחר  אלא  ביניהם  דהתנו  כלל  הוזכר  לא 
שזבולון מאכיל את יששכר ומחזיק בתורתו, ממילא זוכה לשכר וכו'. 
וזאת  ברש"י  [והובא  ביניהם",  שותפות  "עשו  אי'  (ויחי)  בתנחומא  אמנם 

הברכה, ועי' תשב"ץ ח"א קמד, ועי' מנח"י ח"ז פז.]
דלשי'  ומתנה,  חסד  או  שכר  הוא  העוה"ב  שכר  אם  הקדמונים  בפלוג'  דתליא  ויתכן 
הא' יתכן דשייך מכירה ושותפות בזה, אבל אם הוא חסד (ד' הרמב"ן), לא יועיל בו 
שותפות [שהרי השכר אינו "שלו" כלל], ושייך רק בתור שכר נפרד על החזקת תורה.

והטור הביאו כאסמכתא לשכר המחזיק תורה, ולכאו' פליג ע"ד רבינו 
דלהטור  יששכר,  שכר  לענין  גם  ונפק"מ  כך.  לשם  להתנות  שצריך  ירוחם 

פשיטא דאין נגרע.
יותר  יבזבז  אל  תקנת  נאמרה  לא  דבישו"ז  כ'  (פ"כ,ד)  חסד  באהבת 
אלא  צדקה  מדיני  דאינו  ומבואר  תורה,  שכר  שמקבל  מכיון  מחומש, 
מדיני שותפות. וכ"פ האג"מ (יו"ד ח"ד) דזבולון אינו יוצא יד"ח צדקה 
חלקו  לתת  דא"א  פה)  הע'  (סוף  פ"א  ומשפט  צדקה  ועי'  שותפות.  דהיא  בזה 
ממעשר, שהרי קונה את זכות הלימוד וה"ז כקונה חפץ, [אא"כ התנה ע"ז בתחילת 

הפרשת המעשר].
כדי  לו  שאין  לת"ח  אלא  ההסכם  הותר  דלא  (ב)  רוכל  אבקת  עי' 
פרנסתו, אבל בלא"ה ה"ז מוכר שכר עסק התורה שלא לצורך פרנסתו 

וגדול עוונו מנשוא שבוזה שכר עסק התורה. 

שכר זבולון
שיששכר  ממה  בצאתך,  זבולון  שמח  בפס'  פי'  ב'  איכא  ויצא  במ"ר 
באהלך. וי"א יש שכר באהלי זבולון. ופי' העץ יוסף דהפי' הא' שזבולון 
מצליח בפרקמטיא ע"י שמחזיק את יששכר בתורה. ולי"א הפי' דיש 
לזבולון שכר תורה ע"י שמחזיק את יששכר. ולכאו' נחלקו האם רווח 
זבולון מהשותפות הוא בעוה"ז או בעוה"ב. ועי' בפרישה (יו"ד רמו ג) 
שפי' שמח זבולון בצאתך ר"ל בהוצאת הממון, משא"כ יששכר שיש 
דשכר  ומשמע  שם],  אוה"ח  ועי'  יקר,  הכלי  כ'  [וכעי"ז  באהל  בעודו  שמחה 

זבולון בעוה"ז.
שכר  דהוא  משמע  בעמלו,  שכר  לו  דנותן  אי'  (ב)  פכ"ה  בויק"ר  אך 
העוה"ב. וכן בל' רש"י בזבחים והתנו ביניהן שיהא חלק לעזריה בשכר 
תלמודו של שמעון. [ומשמע דלא הוצרך התנאי לחיובי עזריה אלא רק לחלקו 
סק"ב  ש"ך  ועי'  למודו.  בזכות  שיחלוק  סוטה  ברש"י  וכן  שמעון].  בשכר 
של  משכרו  שנגרע  השי'  לכל  וכן  לימודו.  שכר  חצי  דמקבל  לעיל)  (הובא 

יששכר.
לעולם  כשבא  ת"ח  דהמחזיק  קדושים)  (פ'  דוד  בראש  החיד"א  כ' 
לו  אין  דאל"כ  הת"ח",  שלמד  התורה  כל  לו  שמלמדים  "זוכה  העליון 

הנאה כיון שאינו מבין, עי"ש. וכ"כ הח"ח בשמיה"ל (ש"ג פ"ו).
דלכאו'  התנאי  מעלת  מה  הק'  הלימוד)  סדר  פרק  (ח"ב  אומץ  היוסף 
מגרע גרע שהרי המחזיק תורה סתם נחשב כאילו לומד בעצמו, וע"י 
תורה  המלמד  חכם  עם  בתנאי  דמהני  ותי'  חצי.  רק  מקבל  התנאי 
לימוד  שכר  של  כפליים  מכפל  יותר  הוא  שכרו  שחצי  לתלמידים 

תלמיד.
אך עי' בביאור הגר"א (ז) דמייתי הא דיששכר וזבולון ע"ד השו"ע דיספיק לאחרים 
דאי"ר  יתכן  אכן  בעצמו.  למד  כאילו  שנחשב  שכ'  בטור  דינא  האי  ומקור  הלומדים 

מהטור כנ"ל.

מעלת זבולון
במ"ר ויחי מבואר שקדם ליששכר לפי שמאכילו. ופי' באשד הנחלים 
על המדרש דלכן הוא הגורם ונחשב ראשון. [וע"ע מדרש (בתו"ש רט) 
שפי' "יששכר חמור גרם" - חמורו של זבולון גרם ליששכר להיות בן 
תורה]. ובתנחומא אי' לפיכך הקדים זבולון ליששכר שאלמלא זבולון 

לא עסק יששכר בתורה.
אך במושב זקנים לבעלי התוס' כ' "ולכך הוצרך לברכו קודם יששכר, 
פי'  ויצא  המ"ר  על  למראה  הנחמד  וכ"כ  תורה".  אין  קמח  אין  שאם 
דזבולון קודם לברכה כיון שהוא צריך לפרנס את יששכר, [ז"א דגם 
עוסק  היה  שזבולון  "ע"י  החזקוני  ול'  בזבולון].  תלויה  יששכר  ברכת 

בפרקמטיא בגלל יששכר, מונה זבולון תחילה", ועי' רבנו בחיי.
ועי' בשו"ת טעם ודעת (ח"א רז) דזבולון הוקדם לרמוז שצריך לעשות 
כמ"ש  ל"מ  דאח"כ  יששכר,  של  הלימוד  לפני  ביניהם  ההסכם  את 

הרמ"א בסי' רמו.
שלישי,  להקריב  זבולון  זכה  למה  (יג,טז)  נשא  פר'  במדב"ר  עי' 
ליששכר...  ממונו  לפזר  ידיו  והרחיב  התורה  את  שחיבב  לפי 

של  חברו  והיה  לתורה  שותף  להיות  זבולון  זכה  לפיכך 
יששכר...
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ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] 
אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 

בתיבת "עומקא דפרשה" בפתח אוצה"ס 
בית יוסף רח' שדי חמד. או לשלוח 

בדוא"ל הנ"ל.
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי 

בערב [ד"ת בכת"י עד יום א'].
אין המערכת אחראית להחזיר כתבים 

או דיסקים.

גליון זה מוקדש לע"נ
ר' שמואל צבי קיזלניק ז"ל ב"ר כתריאל ז"ל

נלב"ע י"ט בטבת תשס"ד

נושאי הפרשיות הבאות

שמות - הזכרת שמות הק' (ג,טו)
וארא - הכרת הטוב (ז,יט ח,יב)

בא - קידוש לבנה (יב,ב)
בשלח - ט"ו בשבט 

בשו"ע הגר"ז הל' ת"ת (פ"ג ה"ב-ג) מבואר לכאו' דדוקא בור שאין דעתו יפה ואינו 
מצליח בתלמודו, שכל מה שילמד ישכח, מותר לו לעשות תורתו עראי ומלאכתו קבע 
ולקבוע עיתים לתורה, ושאר היום לעסוק כולו במשא ומתן כדי שיוכל להחזיק ת"ח 
ויהא נחשב כאילו למד בעצמו, כמו יששכר וזבולון. אבל מי שעזרו ה' ואינו בדרגה זו, 
חייב ללמוד בעצמו, וגם אם הוצרך להתפרנס ממעשי ידיו לא הותר לו מה"ת לעשות 

מלאכתו אלא בכדי פרנסתו, ושאר הזמן חייב ללמוד בעצמו. 

ולכאו' יש להקשות לפי דבריו, איך יתכן שכל שבט זבולון החזיקו את יששכר, דמאחר 
שכבר הרויחו כדי פרנסתם היו צריכים ללמוד בעצמם במקום לעבוד עוד כדי להספיק 

ליששכר, שהרי ודאי לא היו בדרגת בור שהזכיר הגר"ז, וצע"ג.
שמסר  בדרשה  והשתתף  באר"י,  בישיבה  שלמד  בחו"ל  מיהודי  ששמעתי  מה  להביא  יש  אגב 
האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, ובתוך השיחה שקע הבחור בהרהורים וחשב בלבו שאין לו צורך 
להשאר בלימוד אחרי נישואיו, אלא יצליח במסחר ויחזיק ת"ח וייחשב כאילו למד בעצמו. 

אליו,  מופנה  כשמבטו  וקרא  האדמו"ר  מחשבותיו  את  קטע  כך  מהרהר  בעודו  והנה 
[באמירה שלא היתה מעצם הדרשה], "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו!" כשהוא 

מדגיש את ה"דו", כלומר תלמודו של עצמו ולא מה שקיבל מאחר ע"י 
שהחזיק אותו.

שואל כענין

מצוה  שעושה  חשיב  כ"א  כאחד,  מצוה  שעשו  שב'  נקט  יד,ה)  (או"ח  יצחק  באר  בשו"ת 
בשלימות, [למה שנקטו קמאי שדין שנים שעשו הוא פטור בהל' שבת], וכגון ב' שאחזו 

בסכין ומלו, חשוב כ"א מהם כעושה מצוה שלימה.
ויש לעיין בחברת לומדי תורה, כגון כולל תוס' שבת או חברת מתמידים וכדו' שב' אנשים 
נותנים להם פרס, ויש להם פרס כפול שדי היה בנתינת השכר שהלומדים יקבעו לימודם 

בשעה זו, האם נימא שכל אחד מהם חשוב כעושה מצוה שלמה.
***

בשו"ע רכג ס"ה נתנו לו במתנה כלים מברך הטוב והמטיב, שהיא טובה למקבל וטובה 
גם לנותן שזיכהו ה' לעשות צדקה. ובפרט זה פליגי האחרונים, שהרי אין זו טובה גשמית 
לנותן, ולעיקר נקט המ"ב שיש לברך שהחיינו. ובנתנו לו מעות של צדקה כ' המ"ב שלא 

יברך מכיון שיש לו בושה אין ראוי לברך.
ויש לעיין בנותן מעות לחברו בדרך שותפות יששכר וזבולון, דלכאו' אין כאן בושה כלל 
שמח  (ובס'  סקמ"ג  בכה"ח  ועי'  המעות.  קבלת  הנאת  על  שיברך  לדון  יש  אולי  למקבל, 
זבולון). [ואולי כיון שנידון כב' שותפים דעבדי עסק ביניהם אין כאן כלל מקום לברכות 

של הודאה].

***
מת"ח  חוץ  העיר  אנשי  מכל  לוקחים  העיר  לשמירת  הצריכים  הדברים  כל  חו"מ  בשו"ע 
שא"צ שמירה שתורתן משמרתן, והוא מסוגיית הגמ' ב"ב ח. וראיתי במחברי זמננו לדון 
במחזיקי תורה שיש להם לענין כמה נידונים סגולת לומדי תורה ממש, האם גם ייפטרו 

מליתן לצורכי שמירה אחר שנידונים כלומדי תורה ממש.
והנה ברמב"ם פיה"מ אבות פ"ד מתבאר שגדר פטורם דין תורה שנפטרו מבנין החומות 
כעין פטור הכהנים ממחצית השקל, ויתכן שנצרך לזה עצמיות של ת"ח. אמנם בתרוה"ד 

סי' שמא מבואר שכל יסוד פטורם ואף מכל תשלום המס, הוא העדר הצורך בשמירה, 
וכרהיטת סוגיית הגמ' בב"ב. ושוב יש לדון שזבולון שיש לו מעלת לומדי תורה 

ממש (ועי' שו"ת אג"מ יו"ד ח"ד) גם ייפטר.

שואל כענין

הרב מנחם ש. כהן

הרב יחיאל מיכאל רוטשילד

מקובל לחשוב שיששכר היה השבט של לומדי תורה ואילו זבולון לא היו מופלגים 
בתורה טפי משאר שבטים אלא היה עוסק בפרקמטיא, וכן באמת משמע ברש"י פ' 
וזאת הברכה עה"פ שמח זבולון בצאתך וז"ל, 'זבולון ויששכר עשו שותפות, זבולון 
לחוף ימים ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר ונותן לתוך פיו של יששכר 
והם יושבים ועוסקים בתורה', אולם מדברי רש"י בפ' במדבר נר' דלא כן הוא, דז"ל 
עה"פ והחונים לפני המשכן קדמה... משה אהרן ובניו, וז"ל, 'וסמוכין להם דגל מחנה 
של  שכניו  שהיו  לפי  לשכנו,  טוב  לצדיק  טוב  וזבולון,  יששכר  עליו  והחנים  יהודה 
משה שהיה עוסק בתורה נעשו גדולים בתורה שנאמר יהודה מחוקקי ומבני יששכר 
יודעי בינה וגו' ומזבולון מושכים בשבט סופר', ומבואר דשלשה שבטים הללו כולם 
היו מופלגי וגדולי תורה. וכן בפ' וזאת הברכה משמע כן שעה"פ כי שפע ימים יינקו 
להם פנאי לעסוק בתורה',  שפע ימים יינקו יששכר וזבולון ויהא  'כי  וז"ל,  פירש"י 

משמע שעסקו בתורה טפי משאר השבטים.

עוד יש להעיר דבימינו מקובל להשתמש במושג של 'זבולון' בעשיר שמחזיק לומדי 
תורה, אולם באמת מדברי הזוה"ק משמע שזבולון לא החזיק ביששכר מחמת רוב 
'אמאי  ה'),  פרק  התורה  שער  הלשון  בשמירת  (מובא  ויחי  פ'  הזוה"ק  דז"ל  עשרו, 
באורייתא...אלא  אשתדלותיה  יששכר  והא  תדיר,  ליששכר  זבולון  בברכאן  אקדים 
זבולון זכי על דאפיק פתא מפומיה ויהב לפומיה דיששכר', ומשמע דזבולון קמץ 

וכמבואר  לעשירות  זכה  זה  ועבור  נפש,  מסירות  מתוך  ליששכר  ונתן  מפתו 
בהמשך דברי הזוה"ק.

כח זבולון בת"ת ובהחזקתה

הרב צבי יהודה קרויס

לגליון ע"ד בענין ערב על מחצה מההלואה
במש"כ הרב רש"ז כהן, לדון באופן שהערב נעשה ערב רק על חצי מהחוב ופרע הלווה 
חציו. לכאו' היה נראה לצדד שהערב יצטרך לפרוע למלוה את כל חצי החוב הנשאר 
מההלואה, דהלא איתא ביבמות לז ע"ב ובב"ק ח ע"א טענה שיכול הקונה לטעון אי 

שתקת, בסוגיא דאדמון ורבנן עי"ש, ומשו"ה ס"ל לרבנן שיקח לו דרך במאה מנה.
ומעתה אפש"ל אף הכא שטוען המלוה לערב דאי שתקת ותפרע לי את מחצית החוב 
שעדיין חייב הלוה ניחא, ואי לאו מהדרנא ללוה פרעון החוב שפרע לי, ואז חוזר כל 

החוב כמקודם, והשתא חוזרת ערבותו על חצי החוב כמו שהתחייב בשעת ההלואה.
י. מ. כ.

במאמר הרש"ז כהן שליט"א, צידד באות ב' לקבל את טענת המלוה שקיבל את האלף 
כפרעון לחלק שאינו ערב עליהם, ואף לאחר הפרעון מצי טעין כן כמבו' באחרונים. 
אין  עליו  שנפרע  שהאלף  לקבוע  ול"ש  אחד  חוב  חשיב  הכא  דשמא  זה  שדחה  אלא 

ערב, ע"כ. 
ולענ"ד יש לדון דאי התחייבות הערב היא באמת רק על אלף מתוך ההלואה, [ולא על 
כל ההלואה שהוא אחראי עליה עד אלף], א"כ הרי בזה גופא נקבעה חלוקה של האלף 

בנפרד, ושפיר יוכל לתפסו המלוה על חוב האלף שאין עליו ערב.
י. ד.

מכיון  דולר  אלף  סך  ע"ע  הערב  שקיבל  לומר  א"א  הנה  כהן,  הרש"ז  שנסתפק  במה 
ששיער שיוכל הלוה לשלם עכ"פ אלף, דאי היה נדון כזה מתחילה, נראה שלא היה 
מסכים לחתום כלל. שה"ז כמתחייב דבר ברור לשלם אלף דולר על מה שלא לווה 
ומ"מ  מראש,  ידוע  ספק  היה  דלא  היתה  שהמציאות  מילתא  מסתברא  אלא  בעצמו. 
לא הסכים הערב להתחייב ביותר משום דיש כאן עכ"פ צד ספק שמא יצטרך לשלם 
שיהיה  שרצה  מצד  ולא  כן.  התנה  לכן  מאלף,  יותר  לשלם  יכול  שאינו  וכיון  לבסוף, 
למלוה לכה"פ אלף דולר, דמה"ת שיחוס על המלוה, ועוד שיחוס למחצה. וא"כ לפי"ז 
יצטרך להוסיף הערב עוד אלף שעכ"פ הרי על אלף נתחייב, וכיון שערב על החוב ונותר 

חוב, הרי מחוייב לפורעו.
י. א. ב.

לגליון ע"ד בענין ערבות בנשים
במש"כ הרב אליעזר היון להקשות על הדגמ"ר דס"ל דאין ערבות בנשים בכל המצוות, 
מהא דע"ז יח ע"א דנענשה אשתו של רחב"ת שלא מיחתה על הגיית השם, והוכיח 

מינה דנשים ישנן בערבות.
ולכאו' נראה דמה דנענשה הוא משום דמצות תוכחה נוהג גם בנשים, כמבו' בחינוך 
מ' רל"ט דנוהגת בזכרים ונקבות. [וככל מעשה"ג שנוהגת בנשים]. וכן משמע בח"ח 

בפתיחה דכ' דבלה"ר עובר משום הוכח תוכיח, ולא חילק בין איש לאשה [ואגב 
רעך,  דם  על  תעמוד  לא  משום  עובר  מלהוכיח  דהנמנע  כ'  שם  דבנ"ח  ילה"ע 

ומשמע דהח"ח שלא הביאו לא ס"ל הכי].
י. נ.

תגובות


