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נחלקו תנאי ביומא ג: בהא דכתיב "עשה לך שתי חצוצרות כסף" וכן בהא דכתיב 
דלכאו'  ויל"ע  צבור.  משל  או  משלך  הוא  אם  וכו'  ושחלת"  נטף  סמים  לך  "קח 
היו  מה  "התרומה  פ"ה  בשקלים  כדתנן  צבור  משל  הקטורת  באה  ודאי  לדורות 
וכנראה  קטורת.  לאתויי  צבור"  קרבנות  וכל  וכו'  תמידין  בה  לוקחין  בה  עושים 
משה  מסרו  משלך  למ"ד  דגם  ואפשר  במדבר,  שהיתה  בקטורת  אלא  נחלקו  לא 
לציבור וצ"ת. גם לדורות לא מצינו יחיד במקום משה שנאמר שבאו משלו, וגם 
צבור.  משל  באו  לכו"ע  לדורות  ולכאו'  נגנזו,  משה  של  שאותן  חצוצרות  לענין 
"בשמים  כתיב  המשכן  לנדבת  הצווי  דבכלל  מבואר  תרומה  דבפרשת  צל"ע  עוד 
לשמן המשחה ולקטורת הסמים" ובפרשת ויקהל כתיב "והנשיאם הביאו וכו' ואת 
הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים" ומבואר דהקטורת 
בפי'  שם  וראיתי  המשכן,  דמלאכת  בבריתא  מבואר  וכן  הנשיאים,  מנדבת  באה 
הגרח"ק שליט"א דהיה הוראת שעה דיחיד יוכל לנדב הקטורת דלדורות הן באין 
מתרומת הלשכה. ומ"מ לא ידענא איך יתישב עם מה שאמרו ביומא דאיכא למ"ד 

עשה לך משלך. וצע"ג.

שוב ראיתי במשך חכמה ר"פ תרומה שכתב לישב זה דרק הסממנים שנכתבו בפר' 
כי תשא שהם נטף ושחלת וחלבנה ולבונה, היו משל משה דעליהם כתוב קח לך 
סמים וכו', אבל שאר סממני הקטורת היו משל כל ישראל כמבואר בפר' תרומה 
דנצטוו על נדבת הקטורת ומטעם זה לא נתפרשו כל הסממנים בכי תשא משום 
דשאר הסממנין לא באו משל משה יעו"ש. ובספר התורה והמצוה להמלבי"ם בפ' 
חוקת מצאתי שכתב דנראה דרק לענין קטורת נחלקו תנאי ביומא ג: אם קח לך 
סמים הוא משלך או משל צבור אבל לענין שמן המשחה לכו"ע בא משל ציבור 
אף שגם בו כתוב ואתה קח לך, דהא חזינן בפר' תרומה דבשמים לשמן המשחה 
הוא בכלל נדבת הציבור ובשלמא בקטורת איכא למימר שמה שנצטוה משה קח 
לך משלך הוא אחרי שיגמר הקטורת שנתנדבו הציבור יבוא הקטורת בשאר שנים 
משל משה, אבל בשמן המשחה דנעשה רק פעם אחת וכולו קיים לדורות ודאי 

בא משל ציבור כדאיתא בפרשת תרומה. ומדבריו למדנו תי' אחר לקושיא 
זו דגם למ"ד קח לך משלך מתחילה נתנדבו הציבור ורק אחרי שכלה, 

בא משל משה.

הרב שמואל קונשטט

א. ת"ר, מנה לכל יום פרס בשחרית ופרס בין הערבים. ובמל"מ פ"ג תו"מ ה"ה נסתפק 
אי הוי שיעור בקטרת מה"ת או מדרבנן. ובפסקי תוס' כריתות מבואר שהוא מהלל"מ 

וברש"י זבחים קט. מבואר ששיעור פרס מדרבנן. ומה"ת די בשיעור כזית.
וקשה דבאיסור מפטם קטורת להריח בה האמור בפרשתנו, במתכונתה לא תעשו. כתב 
בגדול  והשיעור  בכזית,  שדי  זבחים  ברש"י  כמבואר  ואי  מנה.  במפטם  רק  שחייב  רש"י 

מדרבנן, איך יתכן דלאו דמפטם נקבע לפי השיעור דרבנן.
ומרן הגרי"ז הביא בשם אחיו הגר"מ הגם שלמעשה הקטרה די בכזית אמנם בשיעור 
הגרי"פ  בבאור  אכן  קרבן.  בשיעור  להיות  צריך  בפיטום  ולכן  מנה  הוא  בקטורת  קרבן 
לרס"ג ח"א מ"ע ג' (157) נקט בשיטת רש"י שבעי להקטיר כל יום מנה דבר תורה. אלא 

שהחלוקה לפרס דרבנן, ומה"ת יכול בבוקר כזית ובערב הנותר.
ב. כתב הטור ס' רלז. בשם רב עמרם אחר שגומרין תפילת ערבית נוהגין לומר פטום 
הקטורת  אמירת  שנקט  בזה  למאד  תמהו  והאחרונים  בערב.  היתה  וקטורת  הקטורת. 
אחר ערבית. והבאר שבע סוף תמיד כתב לבאר בזה כמו שתפילות ערבית כנגד איברים 
ופדרים שנקטרים במשך כל הלילה. כך לפי שקטורת היתה מתעכל וחלק הלילה כאברי 

עולה יש לחושבו כמצוותו בערב.
ג. מור מסממני הקטורת כתב הרמב"ם כלי המקדש א' ג', הוא דם הצרור בחיה שבהודו. 
ובראב"ד השיגו שאין דעתו מקבלת שיכניסו במעשה הקודש דם חיה טמאה. והכס"מ 
ישב כיון שנשתנה צורת דם שבו למה יגרע. ובארו שהראב"ד התכוין לתמוה מחמת דין 

משקה ישראל. ולזה מתבאר מה שהשיב הכס"מ שאין חסרון כיון שנשתנה.
העלו  ובזה  בפיך,  המותר  מן  נוסף  דין  יש  הרי  תקשה  אכתי  הוסיף  ס"ג  או"ח  והנו"ב 

המותר  מין  רק  גבוה  למלאות  הוכשר  לא  דאכתי  שינוי  מהני  שלא  האחרונים 
באכילה. וצ"ת כיצד הוכשר דם חיה טמאה לסממני קטורת. וצידד דרך שיש בו 
תורה. נאמר הך הלכתא של תורת ה' בפיך. וקצת יש לברר שאי נימא שקטורת 

חשיב כקרבן קטורת כמו שאשכחן ברבותינו. ודאי ראוי שיונהג בו 
הלכתא של מין טהור.

שואל כענין
הרב מנחם ש. כהן

חלבנה  שהרי  תענית,  אינה  ישראל  מפושעי  בה  שאין  תענית  "כל  אמרו,  (ו:)  בכריתות 
ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטורת", ונראה דלכך היו בה י"א סממנים, להורות 
שאין הרשע מן המנין, [כי הרי מחלל שבת אינו מצטרף למנין], ושו"ר כעי"ז במהרש"א 
שם. ויש להוסיף עפ"י מה שהביא החיד"א (מראית העין מגילה י.) בשם האר"י דחלבנה 
בגימטריא המן, ובמגלה עמוקות (אופן קפט) כתב שהוא גם בגימטריא מאדי"ם, וכולם 
יחד ר"ת מח"ה, וכ"ז להורות שאף רשע כהמן אם הוא אך ישראל יש לצרפו. ועוד, שיש 
לצרפו אפילו אל ה"מור" שהוא כנגד מרדכי שהוא ראש הצדיקים, [ותבין מזה ששורש 

מרדכי נגד המן].

וגם  בו,  תלויה  שנשמה  דבר   - ריח  הוא  קטורת  כי  הרשע,  את  שמחברים  הדבר  וטעם 
היא  טהורה  הנשמה  אבל  החוטא,  מהגוף  רק  בא  הרע  והריח  קדושה,  נשמה  יש  לרשע 
המרמז  מחלבנ"ה  הח'  את  דכשתסלק  שם,  החיד"א  וכתב  הנשמות.  כל  אל  ומתחברת 

על חטא, נשאר לבנ"ה שהוא בחינת אסתר, לרמז שגם חוטא גדול זה יכול לחזור 
בתשובה, ולכך מצרפים אותו. ועוד ראיתי, דכאשר תפתח פתח קטן בח' היא 

נעשית ה', ואז היא נהפכת להלבנ"ה [כידוע ענין זה מחמ"ץ ומצ"ה].

צירוף החלבנה לקטורת
הרב יצחק לוין

כתב הטור (או"ח סי' קלג) דיש לומר ברייתא דפיטום הקטורת בכל יום, ועיי"ש בב"י 
בשם מהרי"א דהשווה אמירת ברייתא זו לאמירת פרשיות דשאר הקרבנות, עי"ש, 
חשובה  הקרבנות  פרשת  שאמירת  דכשם  נינהו,  דינא  חד  לכאו' דתרוויהו  ומשמע 
כאילו הקריב קרבן, וכדאיתא בסוף מנחות כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 
כמקטיר  חשוב  ג"כ  דהוא  הקטורת  פרשת  אמירת  לענין  גם  הוא  כן  וכו',  חטאת 

קטורת.
והנה המג"א (קלב סק"ג) הקשה על מה שאומרים בשבת וביו"ט ברייתא דפיטום 
קודמת  היתה  דהקטורת  (לג.)  ביומא  שנינו  דהא  מוסף,  תפילת  לאחר  הקטורת 
הרבה למוספין, ומבואר שם בסוגיא הטעם לזה, דקטורת נאמר בה בבוקר בבוקר 
[לשון הקדמה] ומוספין נאמר בהו ביום [לשון איחור]. ור"ל דאמנם פשיטא שאין 
הסדר מעכב בדיעבד, ואם הקדימו המוסף לקטורת יצאו ידי חובתן, [וק"ו הוא מהא 
דאיתא במנחות (מט:) דאם הקדימו המוסף לתמיד כשר בדיעבד], מ"מ שורת הדין 
נותנת דדבר הקודם לחבירו לענין לכתחילה קודם נמי בסדר אמירת הפרשה. ותי' 
המג"א דתקנו כן כדי ליפטר מן התפילה מתוך דברי תורה, ועי"ש. אך יש להוסיף 
ולהעיר ע"פ המבואר בברכות (כז.) דכל מקום שנאמר בו בבוקר בבוקר היינו עד ג' 
שעות של היום, עי"ש, וא"כ דינא הוא שסוף זמן הקטרת הקטורת הוא בג' שעות, 
ולפי"ז היה מן הראוי להקפיד על אמירת ברייתא זו שתהיה קודם ג' שעות, וכעין 
מה שנפסק בשו"ע (סי' מז סי"ג) דלא יאמר פרשת התמיד אלא ביום, דאין מקריבין 

קרבן תמיד בלילה.
דמצות  והחינוך  הרמב"ם  מדברי  להוכיח  כ'  ה"ח)  פ"ב  המקדש  (כלי  הגרי"ז  והנה 
הקטרת הקטורת חלוקה ביסודה ממצות הקרבת שאר קרבנות ציבור, דיסוד המצוה 
דכל ק"צ הוא שהציבור הם נחשבים המתכפרים בהקרבן והוא עולה להם ולשמם, 
הוא  ומצותה  חיובה  יסוד  אלא  כלל,  מתכפר  שם  בה  שייך  דלא  בקטורת  משא"כ 
(מד.)  ביומא  קצת  משמע  [וכדבריו  בזה,  שהאריך  עי"ש  בלבד,  ההקטרה  מעשה 
שמכפרת  לקטורת  למדנו  חנניא  ר'  תני  דהא  אין  מכפרא,  מי  "וקטורת  דאמרינן 
הגמ'  תי'  לאחר  דאף  לכאו'  ומשמע  העם",  על  ויכפר  הקטורת  את  ויתן  שנאמר 
אין הציבור קרויים מתכפרים בהקטורת, דהיינו שהם הבעלים על הקטורת לענין 
במחתה,  דאהרן  וכמעשה  עליהם  לכפר  מועילה  הקטורת  שעבודת  אלא  הכפרה, 
וכעין הא דאיתא בזבחים פ"ח דבגדי כהונה מכפרין. וע"ע במשמר הלוי יומא סי' 

קכא].
ומעתה נוכל לומר, דבאמת אין שייך באמירת פרשת הקטורת מעלה זו דכל העוסק 
מתכפר,  שם  בהו  דשייכא  קרבנות  באותם  דוקא  נאמר  זה  דענין  הקריב,  כאילו 
[דהיינו  בעליו  לשם  הקרבן  קרב  כאילו  מועילה  הפרשה  דאמירת  נתחדש  ובהם 

האומר] והורצה לו לכפר עליו, משא"כ בקטורת דליכא בעלים המתכפרים 
בו. ולפי"ז ניחא היטב הא דלא קפדינן באמירתה על זמן ההקטרה וסדרה 

חשיבות  דליכא  מאחר  התמיד,  פרשת  באמירת  שהקפידו  כמו 
הקרבה באמירה זו.

לא יחרץ כלב לשונו

פר' תזריע מצורע - בענין איסור לשון הרע

גליון
פ"ט  חיוב הפסד ממון למנוע לשה"ר

 הרב ישראל וינמן

בחפץ חיים )לשה"ר כלל א סע' ו( פסק, דאף אם נמצא במצב שאם 
לא יספר בגנותו של ישראל  יסובב לו הפסד גדול בענין פרנסתו, כגון 
שהוא תחת רשות אחרים - אנשים פרוצים מאד בזה העון החמור - 
עד שאם יראו מי שאין פיו פתוח כ"כ כמותם, יחזיקו אותו לשוטה 
ופתי, וע"י זה יסלקוהו ממשמרתו ולא יהיה לו במה לפרנס את בני 
ביתו - אע"פ כן אסור, ככל שאר לאוין שמחויב ליתן כל אשר לו, ולא 
לעבור עליהן, כמבואר ביו"ד )קנז א(, עכ"ד. וכן פסק בדיני רכילות 
רכילות  יגלה  שלא  שעי"ז  רואה  הוא  אם  שאפילו  ו(  סע'  א  )כלל 
יסובב לו הפסד, כגון שהוא תחת רשות אחרים וכשהם מבינים את 
הדבר ועומדים עליו שיגלה להם והוא אינו רוצה, יחשדוהו שגם ידו 
הוא עם פלוני, ועבור זה יסלקוהו ממשמרתו ולא יהיה לו אח"כ במה 
לפרנס את בני ביתו, אע"פ כן אסור, שמחויב ליתן כל אשר לו ולא 

לעבור עליהן.

ובבאר מים חיים )בדיני רכילות( הקשה מהא דפסק הרמ"א )שפח 
ממון  את  להציל  אפילו  למלכות  חבירו  שדות  דמי שמוסר  ג(  סע' 
עצמו חייב משום גרמי, והש"ך )ס"ק כב( מביא ראשונים החולקין 
בזה, ודעתן דאונס ממון הוי אונס ופטור, ולכן לדינא כל אחד יכול 
ופטור. והקשה הח"ח, דאם  לומר קים לי כדעות האלה שזה אונס 
אונס ממון נחשב אונס ופטור, לכאורה גם אין חיוב למסור כל ממונו 
ומיישב  להפסיד ממונו.  אנוס שלא  הוא  דהרי  רכילות,  לדבר  שלא 
הח"ח, דאונס ממון הוי פטור דוקא מחיוב תשלומין, כל שהוא רק 
גרם הפסד לחבירו ע"י אונסו, אבל בנוגע לאיסור, כמו לספר רכילות 
על חבירו משום שהוא אנוס בגלל ממונו, אין לזה מקור, כי האיסור 
להיכן אזל. ויש לדייק, למה הח"ח הקשה כן דוקא בדיני רכילות ולא 

בדיני לשה"ר בתחילת ספרו, ולא דבר ריק הוא!!

הרמב"ם  בדברי  סתירה  יש  שלכאורה  מה  בהקדם  בזה,  והנראה 
)יסודי התורה פ"ה(, דבהלכה ד' כתב, דמי שהיה צריך ליהרג על ג' 
החמורות ולא לעבור, והוא עבר ולא נהרג, שהגם שביטל כמה מצוות 
חשובות, אין מענישין אותו כיון דהיה אונס בעצם עשייתן, אך בהל' ו' 
כתב דמי שהוא חולה נוטה למות וצריך לעבור על אחד מג' החמורות 
לרפואתו, דאם עבר מענישין אותו העונש הראוי לו, ולכאורה סתר 
משנתו, דגם במקרה שהוא חולה נוטה למות וריפא עצמו ע"י שעבר 

על אחד מג' החמורות, לכאורה גם זה נחשב שהיה אנוס.

ותירץ האור שמח )שם( והחמדת שלמה )או"ח לח אות ה, טו-טז(, 
גויים  ו', דבכפוהו  ד' לזה של הלכה  דאינו דומה האונס של הלכה 
לעשות מעשה עבירה הרי זה נחשב אונס גמור, אבל בהלכה ו' איירי 
בחולה שצריך לעבור על אחד מהג' חמורות להציל את חייו ועבר, 
החליט  הוא  שהרי  גמור,  אונס  הוי  ולא  מדעתו,  שעבר  נחשב  וזה 

מעצמו לקחת התרופה.

בדיני  דוקא  מהש"ך  הח"ח  הקשה  למה  חומר  כמין  מבואר  ובזה 
רכילות, דשם איירי במי שהוא תחת רשות אחרים, וכשהם מבינים 
את הדבר ועומדים עליו שיגלה להם והוא אינו רוצה, יחשדוהו שגם 
ידו עם פלוני, ועבור זה יסלקוהו ולא יהיה לו אח"כ במה להתפרנס. 
דזה שהבעל הבית עומד עליו שיגלה לו הרכילות, ואם לאו יסלקנו 
והו"א  ד',  גויים, דאיירי בה הרמב"ם בהל'  דומה לכפוהו  מעבודתו, 
שזה נחשב "אונס ממון" ומותר, קמ"ל הח"ח דהאיסור נשאר במקומו.

יספר  לא  שאם  במצב  שנמצא  במי  איירי  לשה"ר  בדיני  משא"כ 
בגנותו של ישראל יסובב לו הפסד בענין פרנסתו ולא יהיה לו במה 
להתפרנס, וזה דומה ממש למתרפאין, כי לא כפוהו לדבר לשה"ר, 
יסלקוהו  שלא  כדי  לשה"ר  לדבר  עצמו  מדעת  החליט  שהוא  אלא 
מעבודתו, וזה דומה לאחד שנטה למות שאם הוא לא יקח התרופה 

הוא ימות, ואם עבר ולקח אין זה נחשב אונס גמור. וממילא 
לפי"ז פשוט דלא קשה מידי מהש"ך דאיירי דוקא בכפו 

אחרים, ולא ב'כפה' את עצמו, ודו"ק.

הרב יצחק לוין

וזה  פליאה,  מדרש  יש  שירה,  פרק  בסוף  וכן  קפז(,  רמז  )בא  בילקוט 
לשונו:

"רבי ישעיה תלמידו של ר' חנינא בן דוסא היה מתענה שמונים ]וחמש[ 
תעניות, אמר, כלבים שכתוב בהם 'והכלבים עזי נפש' )ישעיה נו, יא( יזכו 
לומר שירה זו 'בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו' )תהלים צה, 
ו(. נענה אותו מלאך מן השמים ואמר, ישעיה, עד מתי אתה מתענה על 
אותו דבר, גזירה היא מלפני הקב"ה, ]מיום[ שגלה סודו לחבקוק הנביא 
לא גלה דבר זה לשום בריה שבעולם. אלא בשביל שאתה תלמידו של 
חכם גדול, לכך זקקו לי מן השמים ושלחוני אליך, ואמר, כלבים כתיב 
בהן 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו', ולא עוד אלא שזכו לעבד 

עורות מצואתן לכתוב בהן ספר תורה תפלין ומזוזות וכו'".
לא  מדוע  מ"מ  נפש,  עזי  הם  שהכלבים  דאף  דרשיני,  אומר  והמדרש 
יוכלו לומר שירה, הרי גם בשאר בהמות מצאנו תכונות מגונות ומ"מ 
אומרות שירה. ועוד יש להבין, מה השיב לו מקרא ו'ולכל בני ישראל' 
וגו', דלכאורה מה שלא חרצו לשונם עליהם היה רק מפני כבודן של 
ישראל ולא מפני מעלתן של הכלבים. עוד יש להבין מה ענין לכאן הא 

דזכו לעבד מצואתן ספר תורה.
לשה"ר  שהמספר  מקומות  בכמה  שמבואר  מה  בהקדם  בזה,  והנראה 
וכו' ראוי  נמשל לכלב, ובפסחים )קיח.( אמרו, "כל המספר לשון הרע 
להשליכו לכלבים", ופירש בשמירת הלשון )ח"ב פ' משפטים( בשם ספר 
חרדים )פל"ג( שזה מרמז למה שאמרו המקובלים דלפעמים מענישים 
למעלה את המספר לשון הרע שנשמתו מתגלגלת בכלב. ועוד האריך 
בשמה"ל לבאר שכל ענינו של כלב שוטה מרמז על המספר לשון הרע.

יונעם להבין לפ"ז מה שאמרו חז"ל )שבת קנה:(, "אמר רב פפא  ומה 
לית דעניא מכלבא", דהיינו שאין עני יותר מכלב. וענין זה מתמיה, מדוע 
דוקא הכלב עני מכל החיות. אך לדברינו יבואר היטב, כי בשמירת הלשון 
)ח"א פ"ו( מביא מספר הקנה דלשון הרע מביא לידי עניות, וכיון שהכלב 

מסמל את בעל הלשון, לכן אין עני ממנו.
אבותינו  נתגלגלו  יוסף  אחי  שדיברו  הרע  לשון  שבעון  מצאנו  והנה 
למצרים, וכפי שמבואר בתנחומא )וישב סימן ב( ועוד, וברש"י )שמות 
ב, יד( כתב, "ומדרשו, דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין, אמר 
מעתה שמא אינם ראויין להגאל". ומה"ט נתגלגלו ישראל דוקא תחת 
לכלב  ונמשל  פה-רע,  ואותיותיו  בלשונו  מקולקל  שהיה  פרעה  שלטון 
)ביאור הגר"א על חד גדיא(. ובספר יצירה מבואר שגלות מצרים היא 
באות פ של מנצפ"ך, לרמז על גלות הדיבור. ולכך היה משה כבד פה, 

ואכמ"ל.
זכו  זה  ובזכות  הלשון,  חטא  את  תיקנו  ישראל ממצרים  כשיצאו  אכן 
להיגאל, וכמבואר במדרש )ויק"ר לב, ה( ועוד. ונראה דזהו עומק הענין 
כלב  יחרץ  לא  ישראל  בני  'ולכל  ממצרים  ישראל  בצאת  שנאמר  מה 
לשונו', דידוע שתיקון כל הבריאה תלויה במעשי האדם, וכמו שבחטא 
אדה"ר נתקלקלה כל הבריאה וכן לע"ל יתוקן כל הבריאה, וכן כאשר 
הכלבים  קלקול  גם  נתקן  עת  באותה  הלשון,  חטא  את  ישראל  תיקנו 
במה שמרמזים לבעל לשון הרע, ולכך לא חרצו אז לשונם על ישראל 

]כי רק ישראל תיקנו חלקם בזה[.
ישעיה  דר'  חומר,  כמין  דברינו  שבראש  המדרש  דברי  יבוארו  ומעתה 
תמה, דכיון שהכלב מרמז לבעל לשון הרע, ואין טומאת הלשון כבעל 
מוציא  שאדם  קדושה  דברי  כל  מיטמאים  הרע  לשון  וע"י  הרע,  לשון 
מפיו כמבואר בספר שמירת הלשון בשם הזוהר, ובפרט שהכלבים הם 
עזי נפש ונובחים בפני האדם, שזה מורה על לשון הרע בפניו בלא שום 
בושה, א"כ אין הם ראויים להלל את הקב"ה בדברי תהילה ושבח, אחר 

שטימאו את לשונם.
ישראל  שבצאת  מפני  הוא  לזה,  שראויים  שמה  המלאך,  לו  והשיב 
ממצרים לא חרצו לשונם, וזה מורה על מעלתם שזכו בתיקון לשונם, 
וכיון שנתקנו במקצת זכו ליכנס לקדושה. ומה"ט זכו ג"כ לעבד מצואתם 
עורות ספר תורה, כי ספר תורה הוא המקור לדיבורים מצד הקדושה, 
הרע  בלשון  לשונו  שנטמא  מי  ע"י  בקדושה  דיבור  להוציא  ראוי  ואין 

וכדברי הזוהר הנ"ל, אבל כיון שזכו ליכנס במקצת לתוך הקדושה, 
לכך מעבדים את העור בצואתם ]ולא הם עצמם[.

ערש"ק ג' אייר תש"ע

לא יחרץ כלב לשונו

לשה"ר לתועלת עצמוהפסד ממון במניעת לשה"ר

סיפור בשבח חבירו

שער הציוןרמיזת לשה"ר

לשה"ר על דומםלשוה"ר בפיוס בשלושה

שואל כעניןגדר אבק לשה"ר

לשה"ר על אמת לשה"ר בעדים



שער הציון שכחה במשיב הרוח- המשך
לשון הרע לתועלת עצמוהערות

באיסור לספר בשבחו של חבירו

רמיזת לשון הרע
הרב ש. רוברג

כ' הח"ח )בכלל א' ס"ח( דאיסור לשה"ר בין כשמספר עליו בפיו ממש, או שהוא כותב 
עליו במכתבו. וגם אין חילוק בין אם מספר עליו לשה"ר שלו בפירוש, ובין אם הוא 

מספר עליו בדרך רמז, )ויעוי"ש בבאמ"ח(.
וצ"ע ממעשה דעכן )בסנהדרין מ"ג:(, שאמר הקב"ה ליהושע "וכי דילטור אני לך הפל 
גורלות", ונפל הגורל על עכן. ומשמע לכאו' דזה אינו לשה"ר מדהוה ברמיזה בעלמא.
שם  וכדמצינו  בו  לפקפק  ניתן  וכביכול  כ"כ,  מפורש  אינו  שהגורל  דמכיון  ועכצ"ל 
שעכן טען שאין ראיה מהגורל, הוה עדיפא מכתיבה או רמיזה בעלמא. וכך מתבאר 
נמי מדברי הח"ח לקמן )כ"י ס"ב( בתנאי ההיתר לתועלת, שאם יכול לסבב תועלת זו 
בעצה אחרת ללא סיפור הלשה"ר, אזי בכל גוני אסור, ובבמ"ח הערה מקורו מסוגיא 
הנ"ל, דאעפ"י דעל איש כעכן מותר הלשה"ר, מ"מ מכיון שהיה עצה לגלות ע"י גורל 

לא הותר לספר עליו, ע"ש.
וראוי להוסיף, דאעפ"י שכתיבה או רמיזה הוה נמי לשה"ר גמורה וכנ"ל, מ"מ בדיבור 
דברי  מדבר  ואח"כ  לשה"ר  דהמספר  הח"ח[  בהק'  ]מובא  הזוה"ק  עפ"י  טפי,  גרע 
נש  בר  אפיק  וכד  מסאבא  מלה  ההוא  נטלין  מסאבין  רוחין  דאלין  "בגין  קדושה 
לבתר מילין קדישא אקדימי אלין רוחי מסאבא מילי ההוא מסאבא וכו'. וכ"ז לכאו' 

ליתנייהו אלא בדיבור.

 מדוע כשמפייס בשלושה אין לשון הרע
הרב אליהו י. כהן

לו  וכו' אינו נמחל  )פ"ב מתשובה ה"ט( "עבירות שבין אדם לחבירו  כתב הרמב"ם 
לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו וכו', ואפי' לא הקניט את חבירו 
אלא בדברים צריך לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו, ומוסיף הרמב"ם, לא רצה חבירו 
למחול לו, מביא לו שורה של שלושה בני אדם מרעיו ופוגעין בו ומבקשין ממנו, לא 
נתרצה להם מביא לו שניה ושלישית לא רצה מניחו והולך לו, וזה שלא מחל הוא 

החוטא". עכ"ל. ומקורו מגמ' יומא פ"ז, א' וכן נפסק בשו"ע סי' תר"ו ס"א.
ואיכא לתמוה מהא דתנן ב"ק צב. מנין שאם לא מחל לו שהוא אכזרי וכו' וכן נפסק 
בשו"ע שם. וברמב"ם שם וכלשונו בה"י, "אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס, אלא 
יהיה נח לרצות וקשה לכעוס ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול מוחל בלבב שלם 
ובנפש חפצה וכו'", וא"כ תמוה דכיון שהחוטא מבקש משלושה שיבואו עימו לבקש 
סליחה הריהו כאומר להם לשון הרע שכבר ביקש ממנו מחילה ומ"מ היה אכזרי ולא 

הסכים למחול לו שלכן הוא צריך את עזרתם שעי"ז הוא ימחל לו.

 גדר אבק לה"ר
הרב יצחק ליסיצין

בב"ב קסה. איתא והכל באבק לה"ר. הח"ח בכלל ט' כתב אופנים רבים האסורים 
מטעם אבק לה"ר, ונלע"ד לפרש שהצד השוה שבכולם הוא "גרם לה"ר". כגון שאומר 
ו"גורם"  בשבחו  מספר  או  א'.  שבסעיף  הגנאי,  את  מאליהם  שיבינו  ו"גורם"  דבר 
שאחרים יספרו בגנותו שבסעיפים א' וב'. או מברך רעהו בקול גדול וגורם בדיבורו 
ג"כ  לספר  בכך שילמדו ממנו  גורם  כי  לה"ר,  להחשד כמספר  ואסור  לחבירו.  נזק 
לה"ר )ס"ג(?. ואסור לדור בשכונת בעלי לה"ר שגורם בכך לבוא בעצמו לידי שמיעת 

לה"ר )ס"ד(.
וכששומע ילדיו מדברים לה"ר מצוה להפרישם, דאל"כ גורם שימשיכו לספר תמיד 
לה"ר )ס"ה(. וכששמע מחבירו דבר, אסור לספרו לאחרים בלי רשות, כי יכול להגרם 

לו עי"ז היזק או צער כמש"כ בכלל ב' סי"ג.
אך כ"ז הוא רק בדעת הח"ח, וכרבינו יונה ז"ל שכ' בשע"ת )ג,רכו( שענין אבק לה"ר, 
ה"ד(  מדעות  )פ"ז  להרמב"ם  אבל  לה"ר.  בנ"א  שיספרו  בדבריו  אדם  יסבב  כאשר 
המספר לה"ר דרך שחוק ודרך קלות ראש כלומר שאינו מדבר בשנאה, והמספר דרך 
רמאות כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לה"ר הוא, ג"כ אבק לה"ר הם. ]כך מסיק 

הח"ח )כלל ג' במ"ח ה' בהגה( בדעתו דלא כיד הקטנה.[
של  אבקה  כ.  קידושין  רש"י  עפמש"כ  צ"ל  אולי  ולדידיה  גרמא.  מענין  אינם  ואלו 
שביעית- איסור הקל שבה. הכא נמי לשון הרע נקרא כשניכרת רעתו של המדבר 

כשמדבר, וכשאינה ניכרת מיד, קל הוא בעיני אנשים, ונקרא אבק.

לשה"ר בעדים
הרב זאב שיף

יש להסתפק האם ב' עדים שמעידים בב"ד ויש בדבריהם גנות על אדם מישראל, 
האם אין להם רשות להעיד עד שיכוונו לתועלת ושאר הפרטים הנצרכים למספר 
דאה"נ  נראה  טז[  ד  כלל  ]לשה"ר  בבמ"ח  הח"ח  דמדברי  ושו"ר  לתועלת.  לשה"ר 
כז:  בסנהדרין  לרבנן  לעדות  כשר  שונא  איך  א"כ  ויל"ע  לתועלת.  שצריך שיתכוונו 
דאף דלא נחשדו על כך מי יוכל לומר שמכוונים לתועלת ולא לגנות. עוד צ"ע לפי"ז 
למה לא מנה הח"ח במנין הלאוין הלאו דלא תענה ברעך עד שקר שמצוי כשמספר 

לשה"ר בב"ד בשקר וכמו שמנה ג"כ הלאו דלא יקום ע"א באיש, וצ"ע.

 לה"ר על גירושין
הרב יוסף חיים הלוי בירנבוים

גירש את אשתו, דבדרך כלל הוא מילתא  יל"ע האם מותר לספר לחבירו שפלוני 
דעבידי לגלויי שרבים יודעים, ובגמ' קידושין נ. איתא לענין האומר תנו גט זה לאשתי 
בהאי  גירושין  גבי  אשמעינן  דאי  פסול,  אחר  במקום  לה  ונתנו  פלוני  במקום 

אתרא ניחא ליה דניבז, בהאי אתרא לא ניחא ליה ]ופירש"י שהמגרש את 
יודע  הוא  מגרש,  שאדם  מקום  שבאותו  משמע  לו[  הוא  גנאי  אשתו 

שיתבזה בכך, ויל"ע.

הרב אליעזר דונט
לכאו' קשה טובא, בכל חזקת ג' שנים, שיסודה ראיה מדלא מיחה לדעת 
ראיה משתיקת  ו.( שענינה  )ב"ב  בחזקת תשמישין  וכן  מב(,  )ב"ב  הרמב"ן 
הבעלים, איך יש ראיה משתיקתו, נימא שהיה אסור לו למחות משום איסור 
לשה"ר, שהרי צריך למחות בפני עדים ולשה"ר הוא, ואף דלתועלת הוא, מ"מ 
גם בזה הא בעינן כמה תנאים להיתר זה, וכמבו' בח"ח )כלל י'(, וא"כ יטען 
המערער שלא מחה משום שלא נתקיימו כל התנאים, ואין ראיה משתיקתו. 
)והתירא דאפי תלתא ל"ש בכה"ג, שהרי עדיין לא נאמר באפי תלתא, רק 
הוא רוצה לאמרם באפי תלתא, וזה לא שרי אלא באופן המשתמע לשתי 

פנים(.

הרי  אבל  תמיד,  לקיימם  שייך  זה  להיתר  הנצרכים  התנאים  רוב  ואמנם, 
בעינן שיתכוון רק לתועלת ולא מצד שנאה שיש לו עליו, והרי בד"כ בכה"ג 
שונא המערער את המחזיק בקרקעו, ויתכן אף שמותר לו לשנאותו, שהרי 
גזלו, ועכ"פ בספרו לאחרים וודאי נהנה הוא בגנותו, ומשו"ה אסור לו לספר 
נזק למחזיק  עי"ז  יגרם  וכן באופן שיודע שע"י שיתפרסם הדבר  ולמחות. 
יותר מהמגיעו עפ"י הדין, כגון שיעבירוהו עי"ז ממשרתו ויפסיד פרנסתו וכל 
כיו"ב, וא"כ אין ראיה משתיקתו, דלא מחה משום איסור לשה"ר, כיון שלא 

נתקיימו כל התנאים הללו, ול"ש ההיתר דלתועלת.

ואולם, במה דבעינן שיתכווין לתועלת, י"ל דא"צ שלא יהנה בסיפורו כלל, 
וכל שמספר זאת רק בשביל התועלת לא אכפ"ל שגם נהנה, וכל האיסור 
גם בשביל שיתגנה. אבל כשכל מטרתו  ועכ"פ  לגנותו,  הוא כשמספר כדי 
בסיפורו היא להציל ממונו, ובלא"ה לא היה מספר שהרי לשה"ר הוא, לא 
יהנה  כוונה, שא"צ שלא  וכמו בכל דבר שצריך  נהנה בסיפורו.  אכפ"ל אם 
מזה, רק שעשייתו תהא בשביל אותה הכוונה. אבל על התנאי דבעינן שלא 
יותר מכפי הדין, אכתי יקשה דנימא שלא מחה כי ידע  יגרם לו עי"ז נזק 

שעי"ז יגרם לו נזק יותר מכפי הדין.

צריך  מידו  הגזילה  להוציא  ובשביל  גזלו  דבכה"ג שאחד  לחדש,  יש  ואולי 
לספר לאחרים, בזה א"צ להקפיד שלא יגרם לו נזק יותר מכפי הדין, דדוקא 
היכא שראובן מספר לשה"ר על שמעון כדי שלוי לא ינזק משמעון, בזה אין 
היתר להציל את לוי על חשבון שמעון, כיון שהצלת לוי לא עדיפה על הרעה 
שתגרם לשמעון, ומאי חזית דדמא דידיה סמיק טפי. אבל כשמספר הנגזל 
בעצמו לשה"ר על הגזלן כדי להציל גזילתו מידו, לא אכפ"ל במה שעי"ז 
יגרם רעה לגזלן, אף שהוא יותר מהמגיעו עפ"י דין, כיון שלעצמו הוא דואג 
ולהשבת גזילתו. ואף שלהזיקו בידים כדי להוציא הגזילה מידו, לא שרינן 
בכל גווני, מ"מ בכה"ג שאינו מזיקו בידים רק שעי"ז יגרם לו נזק בעקיפין, 

לא נאסור בשביל זה על הנגזל להשתדל בהצלת ממונו.

ואולם מלשון הח"ח )לשה"ר כלל י' סי"א-יד( נראה דאף בכה"ג צריך ליזהר 
כתב,  )לט(  שם  שבבמ"ח  אלא  הדין,  מכפי  יותר  נזק  עי"ז  לו  יגרם  שלא 
ט' במ"ח  כלל  רכילות  יעויין בהל'  וגם  שכשא"א להציל באופן אחר, שרי. 
סקי"ז ששם הביא הח"ח המקורות לתנאי זה, ואין משם מקור לומר שאף 

בכה"ג שנצרך לתועלת עצמו צריך ליזהר שלא יגרם עי"ז נזק יותר 
מכפי הדין, יעויי"ש וצ"ע.

הרב שלמה זלמן פרבשטיין
כתב הח"ח בכלל ט' א' וז"ל: וכן המספר בשבחו של חבירו בפני שונאיו ג"כ בכלל 
אבק לשון הרע הוא דזה גורם להם שיספרו בגנותו, ואם הוא מרבה לספר בשבחו 
אפי' שלא בפני שונאיו אסור כי עי"ז רגיל בעצמו לגנותו לבסוף לומר חוץ ממדה 
רעה שיש לו או שהשומעין ישיבוהו למה אתה מרבה לספר בשבחו הרי מדת כך 

וכך בידו. עכ"ל.

ומקורו בערכין )טז.( "לעולם אל יספר אדם בטובתו של חבירו שמתוך טובתו בא 
לידי רעתו" ומפר' רש"י שכשהוא מספר בטובתו יותר מדאי הוא עצמו אומר חוץ 
ממדה זו שבו, או אחרים שומעין שזה משבחו ואומרים הלא מדת כך וכך בידו. 
)ומשמע שגם בפני אוהביו אסור( וכ"ה ברי"ף פ"ב דשבת )יד. מדפי הרי"ף( "לעולם 

אל יספר אדם בשבחו של חבירו יותר מדאי שמתוך טובתו בא לידי גנותו"

וברמב"ם פ"ז מהלכות דעות ה"ד כתב: וכל המספר בטובת חבירו בפני שונאיו הרי 
זה אבק לשוה"ר שזה גורם להם שיספרו בגנותו, ועל זה הענין אמר שלמה )משלי 
כז,יד( "מברך רעהו בקול גדול בבקר השכם קללה תחשב לו" שמתוך טובתו בא 
לידי רעתו. וכתב הסמ"ג )לאוין ט'( ואמר בפרק גט פשוט )ב"ב קסד:( אל יספר 
אדם בטובתו וכו', פי' אל יספר בטובתו בפני שונאיו ועל זה אמר שלמה "מברך 
רעהו בקול גדול קללה תחשב לו" אבל בפני אוהביו מותר כדתניא )אבות ב,ח( 
חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי הוא היה מונה שבחן. עכ"ל. ורואים 
בפני שונאיו  דוקא  זה  מכאן שכל מה שכתבו שאסור לספר בשבחו של חבירו 
אבל בפני אוהביו מותר. וצריך לומר דלמ"ד דאסור לספר בשבחו של חבירו גם 

בפני  לספר  דמותר  ולמ"ד  בסיפור.  להרבות  שאסור  הכוונה  אוהביו  בפני 
תמיד(  שאסור  שונאיו  מבפני  )לאפוקי  לספר  שמותר  הכוונה  אוהביו 

אבל להרבות בסיפור אסור לכו"ע גם בפני אוהביו.

!
הדרך שלך לקרב!

}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }



072-2345-613 לחברותא התקשר עכשיו:   

שער הציוןשער הציון

לשה"ר על דומם
חטא המרגלים היה בסיפור דיבת הארץ, כדכתיב בקרא )שלח יג,לב(, 
ובערכין טו. בוא וראה כמה גדול כח לה"ר ממרגלים ומה המוציא ש"ר 

על עצים ואבנים וכו'. 
דין  הוא  ולפי"ז  אר"י,  ישיבת  על  להתרעם  שלא  קיב:  כתובות  ועי' 
מיוחד בא"י ולא בכל עצים ואבנים. אך היראים )קצא( יליף מהמרגלים 
שהוציאו דבה על הארץ שאפי' על עסקי חבירו וממונו אסור להוציא 
דבה וכו'. ]והביאו הח"ח בכ"ה ס"ז[ עי"ש. ]ובזה פשיטא שאפי' אם 

אומר אמת אסור כשגורם נזק, וכמ"ש בבמ"ח י'[.
ולמשנ"ל דחטא המרגלים עיקרו מצד בי"א למקום, לכאו' אינו דוקא 
ע'  לפי  )דבש  החיד"א  כ"כ  ובאמת  דומם.  כל  אלא  חברו,  ממון  על 
ביזוי( "אין לבזות אפילו לדומם... והמרגלים נענשו על שהוציאו שם 
רע על עצים ואבנים". ועי' במדב"ר חוקת )יט,כב( דבהוצאת שם רע 
על המן נקרא מספרי לה"ר, ולכן נענשו ע"י הנחש. ומובא בבעה"ט 
שם )כא,ו(. ויל"ע אם האיסור רק כשמוציא דיבה כמרגלים, או גם כשאומר גנות 

של אמת הוי לה"ר כמו באדם.
ובענין לה"ר על גוי, עי' ארחות חיים להרא"ש )יום ה'( שכ' שאסור לספר לשה"ר על 

שום בריה.

נגעים באים על לשה"ר
בערכין טז. א"ר יוחנן על שבעה דברים נגעים באין, על לשון הרע וכו'. 
לחוטא  לימוד  יש  הכהן  אמירת  בכח  הנגעים שמטמאים  דע"י  יעקב  באהל  וביאר 
בגודל כח הדיבור. ומבואר שם דהוא רק בלשה"ר דאהנו מעשיו, ]פירש"י 
שנתקוטטו על ידו[. ובהעמק דבר פר' מצורע )יד,לד( ביאר בזה הא 
ואי' במדרש שהוא  ארץ כנען",  נגעים ב"כי תבואו אל  דנאמרה פר' 
ע"ש שהיו סוחרים ]כנען הוא ל' סוחר[. וכיון דצרעת באה על לשה"ר 
דאהני מעשיו להזיק, וזה מצוי בעיקר בין סוחרים שמזיקו בלשה"ר, 

לכן נתייחדה הפר' בלשון זו.
ועי"ש בשטמ"ק )ט( בשם הרא"ש דמשמע דנגעים מכפרים אף בלא 
תשובה. ולכאו' הוא מוכרח דהא כל מה דבאים נגעים הוא כשלא שב. 
משא"כ בכפרת המעיל )ערכין שם( שכ' הבעה"ט )תצוה כח,לב( במה שהמעיל מכפר 
על לה"ר, שאם חטא בלה"ר יעשה שפה לפיו שימנע מלה"ר ויעשה תשובה ויתכפר 
]וכן מבואר ברא"ש שהובא בשטמ"ק שם דבגדי כהונה אינם מכפרים במקום  לו. 
עונש למי שלא שב מתשובה, דאל"כ למה גלו ישראל והלא נתכפר להם על ע"ז וג"ע 

ושפ"ד ע"י הבגד"כ, עי"ש[. 
הח"ח )בפתיחה במ"ח סוף ג'( נסתפק אם גם המקבל לוקה בצרעת, 
והפחד יצחק )ס' הזכרון שכט( פשט מהא דסיבת עונש הצרעת מכיון 
שהבדיל בין אדם לחבירו, והרי פשוט דהמקבל הבדיל יותר מהמספר 
דרק עי"ז אהני מעשיו של המספר. ועי' שפ"א ערכין טו. דהמקבל לה"ר חמור 
כמספר שהרי בדור המדבר נענשו כולם בחטא המרגלים אף שרק המרגלים אמרו, 

וע"כ דנענשו משום קבלתם. 

שמירה מלשה"ר
עי' ערכין טו: ר' אחא בר' חנינא מה תקנתו שלא יבא לידי לה"ר, אם 
ת"ח הוא יעסוק בתורה, אם ע"ה ישפיל דעתו. ובב"ב קסד: מבואר 
דאין אדם ניצול בכל יום מאבק לה"ר. וכ' הח"ח בהק' )בהגהה( דנא' 
ועי'  מזה.  גם  להנצל  יוכל  האלו  הענינים  לומד  אם  אבל  בסתמא 
בהסכמת הגאונים ר' יוסף ור' בצלאל הכהן לח"ח שהכריחו דהתקנה 
דיעסוק בתורה הוא רק תורה של לימוד הל' לה"ר, וע"ז נאמר דתורה 

מצלת גם בעידנא דלא עסיק בה מחטא לה"ר.
יש  והלא  תקנתיה  מאי  שייך  מאי  הק'  שם  בערכין  שלמה  ובחשק 
דלה"ר  דכיון  שמואל  הבית  עפ"י  ויישב  מזה,  להזהר  בחירה  לאדם 
הוא מעבירות שאין אדם ניצול בכל יום, א"כ בחירתו קשה, ותקנתו 
שיעסוק בתורה או שישפיל דעתו ואז ינצל מהחטא. ומ"ש שאין ניצול 

בכל יום היינו אם לא עסק בתורה ולא השפיל דעתו.
טהרת  סדר  כל  לבאר  שהאריך  מצורע  בפר'  באלשיך  עי' 

הפרישה  רמז  ע"י  כתיקון  בא  פרט  שכל  המצורע 
והזהירות משפת יתר.

גדר לשון הרע
)ז,ד( משמע דמגדרי לה"ר ותנאיו הוא שמדבר  ברמב"ם הל' דעות 
בשנאה עי"ש. אכן הח"ח )כ"ג ג'( כ' עפ"י היד הקטנה )ט,ו( שאפילו 

אינו מדבר מתוך שנאה ולא נתכוון לגנותו, ה"ז אסור מדאורייתא. 
הוא שקר  דמוש"ר  רמב"ם שם  עי'  מלה"ר,  רע  מוציא שם  בחילוק 
ולה"ר הוא אמת. ]וכן בפיה"מ אבות א,טז[. ועי' שד"ח ח"ד ל' כלל 
סג. והאוה"ח בפר' תזריע ביאר )יג,ב( דלכן יש ב' מראות שאת ובהרת 
)עי' נגעים א,א(, שאת ע"ש לא תשא, דהיינו שקר. ובהרת ל' בהירות 

המורה על נכונות הדברים ואעפ"כ מאוסים.
עי' מש"ח פר' כי תצא עה"פ ונשמרת מכל דבר רע )כג,י( דבכלל זה 
שלא לגלות סודות צבאיים, ונסמך על הספרי )רנד( "כשהוא אומר 
דבר רע אף לשה"ר". וביאר דיש ב' סוגי לה"ר, הא' בתוך ישראל מזה 
לזה, והב' מחוץ למחנה ישראל. והוא סיבת גלות מצרים ]אכן נודע 
הדבר - דילטורין[, וסיבת חורבן הבית ]קמצא ובר קמצא[.  ומתחלק 

גם בכפרת הקטורת דבהיכל מכפרת על הא', ודקה"ק מכפרת על הב'.
עי' פחד יצחק )שבועות ג( דאיכא ב' סוגי לה"ר סיפור בגנות חברו 
וביטול העשה דבצדק תשפוט עמיתך, ]וביאר דמעשה דמרים הוא 

הענין הב'[.

בין אדם לחברו או למקום
בנתיבות הקדש )ערכין טו:( על מ"ש שם דתקנתו של מספר לשה"ר 
תי'  דהגרי"ז  והביא  חבירו,  את  לפייס  צריך  והרי  בתורה.  שיעסוק 

שחטא לשה"ר הוא בין אדם למקום, ולכן מהני.
תלוי  באופן שאינו  אף  למקום  בי"א  בלה"ר  דיש  ראיה  להביא  ויש 
בחברו, ממש"כ הח"ח בכלל ג )ס"ו( שאפי' לא בא ע"י הלשה"ר שלו 
שום רעה למדובר, מ"מ הוי לה"ר וצריך כפרה. ]ומ"ש בכ"ד סי"ב לענין 
תשובה וכפרה דאיכא גם בי"א למקום וגם לחברו, איירי דאיכא בי"א למקום מצד 
שעבר על רצון ה' וככל איסורי בי"א לחברו. והכא הנדון דגדר האיסור יהא מצד בי"א 

למקום שאינו תלוי בחברו.[
זכירת מעשה  אזהרת  בביאור  צרעת,  טומאת  הל'  סוף  רמב"ם  ועי' 
מרים, שדיברה באחיה וכו' והוא לא היה מקפיד... שנ' והאיש משה 
כאן  היה  שלא  דאף  הרי  בצרעת.  נענשה  מיד  ואעפ"כ  מאוד,  עניו 

חסרון בבי"א לחברו, כיון שלא הקפיד, מ"מ חשיב איסור לשה"ר.
ולכאו' הכי מוכרח מהמרגלים שנחתם גז"ד על לה"ר כדאי' בערכין 
)טו.( אע"פ שדיבורם היה על עצים ואבנים, ולא היה בזה שום חסרון 
נקט  )בהעלתך(  אפריון  ובס'  למקום.  רק  אלא  לחבירו,  בי"א  מצד 
דאיכא ב' החסרונות, שמגנה את חבירו ושמטיל מום במעשי הקב"ה, 
וביאר בזה התביעה על המרגלים שלא למדו ממרים, עי"ש. ]ועי' בספר הזכרון לפחד 
בי"א לחברו או  גרם צער( היא  )כשלא  )שלה( דחקר אם שנאת חברו בלב  יצחק 

למקום, ונפ"מ לגבי פיוס בעיו"כ.[

מזיק או מידה רעה
בח"ח הנ"ל )כ"ג ס"ו( דאסור אף כשלא יגיע לנדון שום רעה, מוכח 
דעצם הדיבור בגנות אסור ולא מצד הנזק. וכמ"ש בבמ"ח דמשמע 
חבירו.  את  יגנה  שישראל  רוצה  אינה  דהתורה  והסמ"ג  מהרמב"ם 

ועיין בפתיחה שהאריך בחומר האיסור כמדה מגונה.
אך עי"ש בס"ד דמשמע שהעיקר הנזק ממ"ש שאין איסור בסיפור 
לה"ר אם אינו מזכיר שמו ]וגם השומע לא יבין מיהו[. ולכאו' מצד 
המידה רעה יהא אסור אף בכה"ג דסו"ס מדבר בגנות ישראל. ויש 

ליישב.
ובדברי רבינו יונה משמע דאיכא לב' הענינים שכ' )ש"ג רטז( והמספר 
לה"ר שתים הנה קוראותיו, הנזק והבושת אשר יגרום לחברו, ובחירתו 
אין הכרח מדבריו  ושמחתו לאידם. אמנם  לחייב ולהרשיע את חבריו 
דגדר האיסור תלוי בזה, אלא שבבמציאות מקלקל בב' הענינים הנ"ל, וזה 

ודאי לכו"ע דיש בזה נזק והשחתת הנפש. 
על  יענש  כי  לשוה"ר,  ענין  "על  כ'  עד(  )ש"ג  בשע"ת  ובמק"א 

הפשיעה בה אע"פ שלא נתכוון לבזות את חברו". ומבואר 
דגדר החטא הוא המזיק ולא המדה הרעה. 

בגמ' ערכין כל המספר לשון הרע נגעים באים עליו. ויש להסתפק האם   •
העונש זהו הפצע שבנגע, או טומאת המנוגע )וע' יבמות קה:(. ושם מוזכר שעל 
גילוי עריות מגיע נגעים מהא דכתיב וינגע ה' את פרעה ושם המובן לכאורה לפצע 

שבנגעים, ]ואולי גם שם הכונה לריחוק שמרחקים ממנו בני אדם[.
נגעים  ובח"ח שמירת הלשון שער הזכירה ס"ו עומד לבאר מדוע כהיום אין עונש 
וישב לפי שאין כהן המטהר הלכך לא באים הנגעים. ]ובשמועת חיים ערכין כתב בהיפוך 

שכיון שהיום אין מראים לכהן שיטמא אין כלל תורת נגע שיכפר ודו"ק[.

אין לוקין בלאו של לשה"ר. ובהגהות מים חיים ]נדפס ברמב"ם מהדורת   •
ש"פ[ כתב דהוי לאו שאין בו מעשה. ויש לפלפל באופן שכתב לשה"ר, דילקה 
אי נימא דעבירה שאין בה מעשה כשעובר במעשה לוקה, וא"כ ילקה בזה. 

ויותר היה לפרש לפי דהוי לאו שבכללות וכן כתב בהמשך דבריו.

בחברת  היושב  בענין  דהיתר  בכח  החזקה  ידו  הניף  ו'  בכלל  הח"ח   •
בנ"א ויש שם דיבורים איסורים וסיבת ישיבתו לאיזה מטרה נצרכת פעמים שגם אי 

ישמע לשה"ר לא יעבור בזה איסור. מדין לא אפשר ולא מיכוין )פסחים כה:( עי"ש 
ויש לעורר דלכאורה הך היתר של אינו מכוין אשכחן רק כשנאסר  היטב ובבמ"ח. 
פעולות כגון איסור הנאה שלמדונו רבותינו שנאסר לקיחת הנאה )השתמשות( בזה 
כגון שמיעת  שייך היתר של אינו מכוין. אמנם כשהתורה אמרה מציאות מסוימת 

לשה"ר, לא נהיר כלל ועיקר להשתמש במונח של אינו מכוין להתיר וצ"ע.
מהכתב,  לשה"ר  בקריאת  לדון  ויש  לשה"ר.  ולשמוע  לדבר  אסור   •

כשקורא ואינו מקבל את הדברים, אם עובר על איסור שמיעת לשה"ר, ]וע' 
ח"ח א' ח'[.

שואל כענין - בעניני לשה"ר

הרב מנחם כהן

9141217 לחברותא התקשר עכשיו:   



העלון הודפס בהשתתפות 
שיווק- מפות ניילון ח"פ בכל הגדלים, גם עבה במיוחד / שקיות גם גדולות וחזקות. 

057-312-6780 משלוחים חינם 

חידו"ת ובירורי הלכה,
  ]עד 700 מילים[

יתקבלו בשמחה בדוא"ל:
HAYM555@neto.bezeqint.net 

או בתיבת "עומקא דפרשה"
שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.

חומר בכתב יד יתקבל רק עד יום שלישי 
8:30 בבוקר. 

תנתן עדיפות למאמרים ע"ג דיסק או במיל.
יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הפרשיות הבאות

ויקרא - ברכת האילנות
צו - עניני פסח והערות בהגש"פ

שמיני - מורה הל' בפני רבו
תזריע מצורע - לשון הרע

גליון זה נתרם לעילוי נשמת
מרת מיכל ע"ה

בת ר' נתן שליט"א

דרוש חברותא לכולל בבוקר בביהכ"נ 
"בית מאור" ללימוד מסכת ברכות 

מהגמרא ועד ההלכה )במסגרת 
הכולל ללא תשלום(

לכבוד חג המצות הבעל"ט
יצא בס"ד גליון מורחב

בעניני פסח בהלכה ובאגדה,
]ענינים עד 700 מילים[.

וכן הערות ]קצרות[ 
בהגדה של פסח.

נא להעביר בדיסק או בדוא"ל 
עד יום שני ז' ניסן.
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עשה תרומתך קבע
רהיטי הקריה

רח' שדי חמד 1

תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
לפרטים: 050-4150605

רשת צרכניות 

בר-כל
הרשת החרדית

אלו יעמדו על הברכה על אשר נשאם ליבם להוצאת גליון, מפרסמים עושי מצווה

מרכז השיווק
חד פעמי    חומרי נקיון    ביצים

נתיבות המשפט 2

לעילא ולעילא
שדי חמד 13

כל מעדני השבת

צילומנציה
כל צרכי הדפוס
רח' מסילת יוסף 9

מוניות
 "דרך צדיקים"

נהגים שומרי תורה

עלון זה כרוך בהוצאות רבות, אנא השתתפו עמנו לתועלת המשך הענין. לתרומות והנצחות: 050-4122753

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', בתיבת "עומקא דפרשה" 
gal200@neto.bezeqint.net בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד. או לשלוח בדוא"ל

חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב [ד"ת בכת"י עד יום א']. אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.
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דרושים לחברותות

קר
ה"צ                                                 בו

ח
א

ערב                                                

גמ'
עדיפות קידושין

נדה קצ"ה
דף יומי

מס' ביצה עיון
גמ' אנגלית
עיון הלכה

דף יומי
ה' נידה

גמ'
קנין הלכה

כיצד מברכין
מועד הספק

כשרות
דף יומי
פתוח

דף יומי
פתוח

ה' ציצית
גמ'

סת"ם
חו"מ
גמ'

חזרה חולין
דך יומי

שבת התחלה
ב"ק/כתובות, 

חזרה
מפעל הש"ס

גמ'
מ"ב

יו"ד - או"ח
עמוד עיון

נשים נזיקין
 בב"ח

ברכפלד
קמ"ח

אוהל מנחם
פתוח

בית אליהו
משובב נתיבות

ברית יצחק
קצוה"ח
ברכפלד
חפציבה

פתוח
פתוח
פתוח

נפש חיים
קצוה"ח
ברכפלד

זכרון משה
יחל ישראל

ברכפלד
בית יצחק
ברכפלד

בית שלום
פתוח

אזור זכרון משה
זכרון משה
קרית ספר
היכל יצחק

גבעה דרומית
זכרון משה
היכל יצחק
קרית ספר
ברכפלד

היכל יצחק
קמ"ח

5:00 לפנות בוקר
10:00-1:00
9:00-1:00
אחרי הנץ
9:00-1:00
9:30-1:00
9:00-1:00

9:00-1:00 חלקי
9:00-1:00
9:00-1:00
9:00-1:00
9:00-1:00
אחרי הנץ

10:00-12:00

שעה וחצי
4:00-7:00
2:00-4:00
4:00-7:00
5:00-7:00
4:00-7:00
שעה וחצי

פעמיים בשבוע
2:30-4:00
4:00-7:00

10:00-11:00
8:00-10:30

9:00-11:00
9:00-12:00

9:00-11:00 חלקי
8:00-9:00
6:00-9:00

9:00-10:30

נושא                   מקום                    שעה

כי תשא - פיטום הקטורת (ל,לד-לח)
ויקהל פקודי - בגדי כהונה

ויקרא - ברכת האילנות
צו - פסח

לע"נ 
צביה בת ארנולד ע"ה 

נלב"ע י"ח אדר תשס"ג 
נתרם ע"י בנה הרב שאול שפי שיבדלח"א

זמני תפילות לפורים וקריאת פר' זכור
קריאת פר' זכור לנשים בשעה  13:00 - בביהמ"ד הגדול

קריאת מגילה לנשים בלילה בשעה 9:00, ביום בשעה 10:30 - בביהמ"ד הגדול
מעריב מוצש"ק (למאחרים וכד') בשעה 8:40 (צד שמאל) 

ק. מגילה בביהמ"ד הגדול בשעה 9:00 

זמני שחרית יום הפורים

נושאי הפרשיות הבאות

ביהמ"ד "היכל יצחק"

נץ - בביהמ"ד הגדול (עז"נ פתוחה)
6:15 - אולם קומה ב' (עז"נ פתוחה)

7:00 - צד שמאל (סלבודקה) (עז"נ פתוחה)
7:40 - אולם קומה ב' (עז"נ פתוחה)

8:00 - ביהמ"ד הגדול (עז"נ פתוחה)
8:30 - שטיבל פלאם

9:00 - צד שמאל (סלבודקה)
9:25 אולם קומה ב'

קול ה' בכח קול ה' בהדר
ברינה ובתפילה נברך את בני התורה ועמליה

תושבי העיר אלעד ת"ו
לרגל ראשית הופעת עלון עומקא דפרשה

בעירם המעטירה
אשר יהווה בס"ד במה ללומדי התורה באלעד

אחותנו את היי לאלפי רבבה
בברכת ללמוד וללמד

מערכת "עומקא דפרשה" מודיעין עילית

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו, 
במודיעין עילית, רמת שלמה ואלעד. 

[הנושא אחיד, והכותבים מבני המקום]. 
ניתן להשיג את עלוני שאר המקומות בטל' 054-8463121

אפשרויות לייסד את העלון במקומות נוספים באר"י יתקבלו בשמחה.

תורמים ופועלים ישועות בעומקא
לראשונה מאז מתן תורה

כל התורם לעומקא דפרשה ע' שקלים
שבעה בעלי קריאה יפרשו את בקשתו בקול רם ובמתינות 

בעת קריאת התורה של שבת זו.
כל התורם 700 שקלים 

יכוון בעדו ת"ח מובהק בעת כתיבת שבע מאות המילים לעומקא דפרשה.
בנוסף, בכל שבוע תתקיים הגרלה בין כל התורמים על מנוי שנתי לעומקא דפרשה.

החותם הו"ק שמו יוזכר במשך 40 שבתות רצופות בשער הציון

לע"נ
 ר' יוסף לייב 

בן ר' שמואל הכהן

לע"נ מרת אסתר הינדה
 בת ר' שאול יצחק

נלב"ע י"ב אדר תשס"ח

נושאי הגליונות הקרובים
*****

אחרי קדושים - אל תפנו אל האלילים
אמור - קידוש השם ]"ונקדשתי"[

 בהר בחוקותי - עבד עברי
ד"ת מתאימים ]עד 700 מילים[ אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 

בתיבות "עומקא דפרשה" שבפתח אוצה"ס "בית יוסף" רח' שד"ח, ובברכפלד ליד 
ביהכ"נ "בני הישיבות" שד' יחזקאל.

gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום ג' בערב ]ד"ת בכת"י עד יום א'[.

אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת, במודיעין עילית, רמת שלמה ואלעד.
]הנושא אחיד והכותבים מבני המקום[ ניתן להשיג את עלוני שאר המקומות בטל' 054-8463121

לשון הרע אף על אמת - הריהו כשקר

הרב אילן גרינוולד
איתא בסנהדרין קג. ואמר רב חסדא אמר רבי ירמיה בר אבא: ד' כיתות אין 
מקבלות פני שכינה; כת לצים, כת שקרנים, כת חנפים, כת מספרי לשון הרע, 
וכו' דכתיב 'כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע'". ופירש"י: "'לא יגורך 
רע' - היינו מספרי לשה"ר, דכתיב בתריה 'תאבד דוברי כזב איש דמים'" וגו'. 
וממש"כ רש"י דהקרא מיירי במספרי לשה"ר מדכתיב בתריה "תאבד דוברי 
כזב", משמע לכאו' דהיינו באומר שקר דוקא - עי' מהרש"א שהבין כן ברש"י, 

וכ"כ בשדי חמד כללים מע' ל' כלל ס"ג וח"ט דברי חכמים סי' מ', עיי"ש. 
על  אפילו  הוא  דלשה"ר  שכתב  ס"א  א'  בכלל  חיים  החפץ  כדברי  לא  וזה 
אמת, ואחת מהראיות שהביא בבמ"ח ]עפ"י רבנו יונה בשע"ת ש"ג רי"ד[ הוא 
ואי לשה"ר אינו אסור  וכת מספרי לשה"ר,  זו שהזכירה כת שקרנים  מגמ' 
עיי"ש.  רק בשקר אמאי חשיב להו בשתים, אע"כ דלשה"ר אפי' על אמת, 
ובאמת לרש"י הנ"ל דלשה"ר אינו אסור רק באומר שקר, שוב יקשה אמאי 

חשיב להו בשתים.
ונראה לענ"ד דגם לפירש"י כת מספרי לשה"ר היינו אפי' על אמת, דיסוד 
של  ד"חותמו  משום  הוא  שכינה  פני  מקבלות  אינן  אלו  כיתות  דד'  הענין 
כי  עיני",  לנגד  יכון  לא  שקרים  "דובר  וממילא  נה.(,  )שבת  אמת"  הקב"ה 
למעשה בכל הד' כיתות יש יסוד של שקר; חנופה היא סוג של שקר, דבלא 
הסיבה שבגללה מחניף לחבירו לא היה אומר דבריו, והיינו אחד בפה ואחד 
בלב והוי כשקר. וכן ליצנות היא סוג של שקר, דע"י הליצנות מוריד מהערך 
האמיתי של הדבר עליו מתלוצץ והוי כשקר. וכן לשה"ר אפי' באומר אמת 
הוא סוג של שקר, דע"י הלשה"ר משתנית ההסתכלות האמיתית על האדם 
שסיפרו עליו לכיוון שלילי. אלא שבכל כת הביאה הגמ' מקור נוסף לצרף 
לכת שקרנים שהיא היסוד בזה. שו"ר בספר נתיבות עולם נתיב התוכחה פ"א 
שכתב קרוב לדברינו, עיי"ש, וב"ש. וא"כ לפ"ז שייך לקרוא ללשה"ר "דוברי 

כזב" אף על אמת, דהוי כשקר כנ"ל.
ואם כנים דברינו נוסיף לבאר עוד בזה עפ"י מש"כ בספר יאיר אור למלבי"ם, 
דההבדל בין כזב לשקר הוא, דהשקר הוא היפך המציאות, וכזב יש בו ממש 
אך הוא פוסק ואין לו קיום, עיי"ש. ולהנ"ל א"ש מאוד הפסוק שהביא רש"י 
"תאבד דוברי כזב" לא כתיב ביה "דוברי שקר", דכיון דמיירי הפס' בלשה"ר 
אפי' על אמת, יותר שייך בו לשון כזב, שהרי יש ממשות בלשה"ר על אמת 
מצד עצם האמת הפרטית שבסיפור לשה"ר זה, אך הוא פוסק ואין לו קיום 

כיון שבהסתכלות הכללית על האדם הוא שקר כנ"ל. 
וכן ידוקדק היטב מה דאיתא בשבת לג. דאסכרה באה לעולם על לשון הרע. 
והמקור שם מהפס' "והמלך ישמח באלקים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי 
דוברי שקר", וכתב במהרש"א וז"ל: "לשה"ר נופל בין אומר אמת ובין אומר 
שקר, אבל האי קרא אדובר לשה"ר שקר קאי" כו' עיי"ש, ולכן מתאים שלא 
כתוב שם בפס' "דוברי כזב" כי מיירי דוקא על שקר, וכזב יש במשמעו גם 
אמת כנ"ל. ואדרבה, גם משם נראה כמו שכתבנו, דאם "דוברי שקר" שכתוב 
שם מיירי בלשה"ר על שקר וגם בגמ' דידן לפי רש"י הנ"ל מדובר בלשה"ר 
על שקר, א"כ למה נקט הפס' כאן לשון שונה וכתב "דוברי כזב", אלא ע"כ 

כמש"כ דכזב כולל גם אמת.
והנה כתיב "לא תשא שמע שוא" )שמות כג,א(, ותרגם אונקלוס: "לא תקבל 
לאיסור לשה"ר כמ"ש הח"ח  לאו  ולכאורה הלא למדו משם  דשקר".  שמע 
בפתיחה לאוין ב', ומיירי בלשה"ר אף על אמת כדכתב להוכיח שם בבמ"ח. 
ותרגם  ]ומ"מ  גם בלשה"ר על אמת  היינו  ולהאמור לק"מ, ד"שמע דשקר" 
"שמע דשקר" ולא "שמע דכזב", כי מיירי כאן גם בלשה"ר על שקר[. שו"ר 
מש"כ בח"ח כלל ו' במ"ח ס"ק כ"א בהגה מהיד הקטנה הל' דעות פ"א ה"ח, 
וז"ל: "'לא תשא שמע שוא' הרי זה אזהרה למקבל לשה"ר, וענינו כי כל דיבור 
הנמאס והנתעב אעפ"י שהוא אמת הרי זה נקרא שוא ושקר, כלומר שאין בו 

ממש ויסוד ואין דבר טוב נמצא בו, כי אם רע כענין שנאמר 'אשר לא 
נשא לשוא נפשי' וענינו לענינים רעים" כו', עיי"ש. וזה קרוב למש"נ, 

אלא שהוספנו שיש בזה גם שקר מצד מה שע"י הלשה"ר 
משתנית ההסתכלות האמיתית על האדם.

טל'מקוםנושאזמן

ר
ק
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0527600599ברכפלדסנהדרין גמישנץ- 4:30

9740575פתוחדף יומי עיוני9-1

9761927בית אבאשבת9-1

0548454140בית תפילהנשים נזיקין9-1

0526109631פתוחדף יומי9-1

9744772פתוחהלכהשעה וחצי בבוקר

0527644586פתוחדף יומישעתיים 9-1

0573101991ברכפלדפתוח9-12

0548429572אזור בית אבאתערובות9-1

בחור נזר ישראל רמה 9-1
0527657872נזר ישראלמתקדמת

0573105166ברית יצחקשבת עיון להלכה9-1

0548426868עדיף ברכפלדג'מ עיון10-1

9740276עדיף בית שלוםהגוזל עצים- עיון קל9-1

0504119216גמישדף יומי10-1

9741178ביהמ"ד אהלי ספרהאיש המקדש8:30-1 )חלקי(

סנהדרין, פרק הנשרפין 9:30-12
0573142774קרית ספרפתוח

מפעל הש"ס 70 דף, 9-1
0527635935פתוחפתוח

צ
ה"

ח
א

9797405גמישמעוניין ללמוד עם בחור1:45-2:30

0527687837עדיף חפציבההלכה4-7

0527120955גמישעדיף בבא קמא- גמיש5-7

9751039גמישגיטין4-6

9743044ברכפלדתערובות4-7

0573136277ברכפלדשבת5-6

0527683809גמישדף יומי עדיף שיעור5-6

0573130351פתוחלולב הגזול עיון4-7

0737257272פתוחעדיף נושא הלכתי4-7

מפעל הש"ס 70 דף, 4-7
0527635935פתוחפתוח

ב
ר

ע

9298785גבעה דרומיתגמ'7-9

9798417פונביז' שד"חב"ק או כתובות חזרה8-10:30

9298964זכרון משהנשים נזיקין כדף ליוםשעתיים 9-12

9744120אזור חפץ חייםפתוח9:30-11

9760588מרומי שדהפתוח9-11

0573105740ברכפלדעמוד עיון קלחלקי 6-9

0722511236קמ"חבב"ח9-10:30

9743044חפציבהתערובות8-11

0527664200ברכפלדדף יומי מהיר11:15-12

9741482אבי עזריפתוח9:30-11

0573130351פתוחלולב הגזול עיון9-11

9742448ברכפלד2 דף לשבוע8:30-10:30

מפעל הש"ס 70 דף, 9-11
0527635935פתוחפתוח

0548462669חפציבה \ גרין- פארקקידושין בקיאות9-11

9-10:30
סנהדרין בן סורר, דף 
וחצי לשבוע- השולח 

עמ' לשבוע
0737249079הגבעה הדרומית

0527640528פתוחגמ'9-11

עלון זה כרוך בהוצאות רבות, אנא השתתפו עמנו לתועלת המשך הענין. לתרומות והנצחות: 050-4122753

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף 
שם מלא וטל', בתיבת "עומקא דפרשה" 
בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד. 

gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב 

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

נושאי הפרשיות הבאות

עשה תרומתך קבע
רהיטי הקריה

רח' שדי חמד 1

תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
לפרטים: 050-4150605

רשת צרכניות 

בר-כל
הרשת החרדית

אלו יעמדו על הברכה על אשר נשאם ליבם להוצאת גליון, מפרסמים עושי מצווה

מרכז השיווק
חד פעמי    חומרי נקיון    ביצים

נתיבות המשפט 2

לעילא ולעילא
שדי חמד 13

כל מעדני השבת

ויקהל פקודי - בגדי כהונה
ויקרא - ברכת האילנות

צו - עניני פסח והערות בהגש"פ

עלון זה הודפס ב- 

צילומנציה
רח' מסילת יוסף 9

הוצאות הגליון 
להצלחת התורם בעילום שם 
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו

דרשות שב"ק

הגאון רבי ירחמיאל קראם שליט"א ימסור שיחות בפרה"ש 

בביהמ"ד "המרכזי" ברח' שד"ח בין קב"ש למעריב 

בביהמ"ד "היכל יצחק" (צד שמאל) בליל שב"ק בשעה 9:30

בביהמ"ד "יחל ישראל" נתיה"מ 2 במוצש"ק בשעה 9:00

גדר הולכת הקטורת

הרב אליעזר היון

גדר הולכת הקטורת

הרב אליעזר היון

איבעיא

מעילה בריח הקטורת
[קודם  בקטורת  והמריח  מעילה  משום  בו  יש  דריח  מסקינן  כו.  בפסחים 
שנעשית מצותה] מעל, וצ"ע לדברי הגר"ח ז"ל (פ"ח מהל' מעילה) דמעילה 
משום גזל הוא, מ"ט יש בו משום מעילה, הלא אינו מחסר מההקדש כלום 

ואינו משתמש בגוף הדבר, ובהדיוט כה"ג אין בזה משום גזל.
הרב י. ש. שטראוס

אמירת פיטום הקטורת
דהיינו  הקטורת,  פיטום  את  הקטורת  פרשת  בתור  שאומרים  מה  צ"ע 
התפילה  שקודם  דבאמירה  [ואף  הקטרתה.  עיקר  את  ולא  הכנתה  סדר 
יש גם את הפס' על ההקטרה, אך עיקר הענין הוא אחרי התפילה כמ"ש 
הטור] והיאך נחשב בזה ונשלמה פרים שפתינו. ועוד, דאמרינן "אתה הוא 

שהקטירו לפניך את קטורת הסמים" ואח"כ אומרים הברייתא דפיטום 
הקטורת ולא מזכירים כלל את ההקטרה.

הרב צ. ג.

כתב הרמב"ם בפ"ג ה"ד מתמידין ומוספין: "כיצד סדר הקטרת הקטורת בכל יום וכו' ומי 
שזכה בקטורת נוטל כלי מלא קטורת גדוש וכיסוי היה לו ובזך היה שמו, ונותן  הבזך בתוך 
כלי אחר וכף היה שמו [כדי שאם יפול מן הקטורת שבבזך – תקלטנה הכף], ואוחז הכף 
בידו". ומקור דברי רמב"ם הם מהמשנה בתמיד פ"ה. והרא"ש בפירושו שם הקשה: "איך 
מוליך את הבזך בתוך הכף והא איבעיא ליה ביומא נח. בהניח מזרק בתוך מזרק משום 
לתוך  ה"בזך"  [נתינת  הוא  עבודה  דצורך  "דכיוון  השני:  בתירוצו  הרא"ש  ותירץ  חציצה"? 

ה"כף"] לא הוי חציצה". 
ומרן הגר"ח העיר, דזה צריך עיון דהלא הכלי השני אינו צריך מדינא, ואם כן אמאי חשיב 
כדי  "עבודה",  חשובה  הקטורת  דהולכת  מקום  בכל  מצינו  לא  ובאמת  עבודה"?  ל"צורך 
שיהיה בה דין חציצה, ומה שמצאנו בגמ' ביומא דף מח: שהוכיח שם הש"ס שהולכת הדם 
בשמאל מהניא מהא דתנן "נטל [הכה"ג ביוה"כ] את המחתה [עם הגחלים] בימינו ואת 
הכף [עם הקטורת] בשמאלו", ומוכח דהולכת הקטורת היא עבודה, זהו דוקא בקטורת של 
לפרוכת"  מבית  "והביא  שכתוב  וכמו  לפנים  הבאה  דין  נאמר  שבה  ביוה"כ,  ולפנים  לפני 
אלא  כ"עבודה"?  להיכל  הולכתה  שתיחשב  כלל  מצאנו  לא  יום  יום  של  בקטורת  אולם 
הקטורת  הולכת  שגם  מוכרח  עבודה"  "צורך  היא  בכף  הבזך  שנתינת  שכתב  שמהרא"ש 

ה"רגילה" נחשבת ל"עבודה", וזה צריך עיון כמו שבואר, שסוכ"ס יש כאן חציצה? 
ובאמת נדמה כי צריך להבין את דין הולכת הקטורת בשמאל שהוזכרה ביוה"כ. שכן אם 
אכן חשובה היא "עבודה" מדוע באמת מועילה היא ביד שמאל, והלא בכל העבודות בהם 
מוזכר "אצבע" ו"כהונה, דרשה הגמ' ביומא מט שבעינן שתהיה הלקיחה ביד ימין  דווקא? 
בדם  פוסלת  בשמאל,  שהולכה  ביארנו  "כבר  ה"א:  יוה"כ  מעבודת  פ"ד  ברמב"ם  וראה 
הקטורת  וכף  בשמאלו,  המחתה  שיוליך  הדין  מן  היה  לפיכך  העבודות;  ושאר  הקודשים 
בימינו.  אבל מפני כובד המחתה, ועוד שהיא חמה אינו יכול לסובלה בשמאלו עד הארון; 
לפיכך נוטל המחתה בימינו, וכף הקטורת בשמאלו". אמנם עדיין דברי הרמב"ם צע"ג, דמה 

בכך שהמחתה כבידה, הלא סוכ"ס יש איסור הולכה ועבודה בשמאל?
והקטרת  הקרבנות  בהקרבת  עבודות  מיני  שני  יש  דבאמת  הנ"ל  מכל  מוכרח  ונראה 
הקטורת. הא', הוא דין עבודה בפני עצמה, כלומר דאחד מדיני עבודות הקרבן והקטורת 
היא העבודה המסויימת הזו, וכגון הולכת הדם, דעל אף דדנה הגמ' בזבחים יד האם אפשר 
לבטלה וכגון שישחט בסמוך למזבח ולא יזדקק להוליך הדם, מכל מקום, לאחר שדרשה 
הגמ' שמשמעות הפסוק "והקריבו" הוא גם על הולכה הרי מוכרח שחלק מכפרת הקרבן 
היא הולכת הדם. אמנם יש סוג עבודה נוסף שאינו עומד בפני עצמו אלא כסמך לעבודת 
הקרבן המרכזית, וכעין "מכשירי מצווה", רק שחשיב כעבודה ממש, אלא שהיא אינה מן 

העבודות הבסיסיות של סדר הכפרה.
דינא  האי  גבי  הגרי"ז,  דמרן  משמיה  שמטו  מה  כפי  היא  לומר,  ייתכן  זו,  "עבודה"  וגדר 
דהרשב"א בשבת צא שמטעם חיוב "משמרת" שמירת הקדשים – יש מצווה וחיוב לאכלם. 
וביאר הרב זצ"ל שגדר המצווה היא שכל ציווי כזה שכדי לקיימו מוכרחים לפעול איזושהי 
פעולה שבלעדיה לא יתקיים ציווי התורה – מוכרח שבפעולה זו מונחת גם כן המצווה". 
וחידוש דין זה מבואר כבר בשו"ת הגרעק"א סי' קכב. נראה, שגם כאן, בהבאת הקטורת, 
ביוה"כ וביום חול, למרות שאין בה מצוות "הולכה" בפני עצמה, אך מכל מקום היות וזהו 
האמצעי והדרך אותה היו עושים בביהמ"ק, נעשית גם ההולכה הזו לחלק ממצוות הקטרת 

הקטורת.
אמנם עדיין חלוקה "עבודה" זו מכל  עבודה אחרת וכגון הולכת הדם. שכן עבודה זו אינה 
אחת מעבודות המתירות והמשלימות את כפרת הקטורת, שהרי מעיקר הדין היה אפשר 
עבודת  מסדר  חלק  שהיא  זו  שעבודה  ורק  ההבאה,  בלי  גם  ההקטרה  מצוות  את  לקיים 
הקטרה נחשבת גם היא לחלק מן העבודה אך אינה עבודת כפרת הקטורת גופא. ונפק"מ 
בין שני סוגי העבודות הללו תהיה במקום בו יש איזשהו פסול בעבודה הזו שלפי המבואר 
היותה  מכח  רק  כעבודה  נחשבת  אלא  ממש,  ההקטרה  ממעשה  חלק  הזו  העבודה  שאין 
הקטורת  או  הזבח  בגוף  הפסלות  אין  שכן  גופא   ההקטרה  תיפסל  שלא  הרי  "אמצעי", 
אלא רק בעבודות ה"מלוות" אותם. ונהי שמעיקר הדין צריכים הם להיות כסדרם אך מכל 
מקום במקום שאין דרך אחרת, או שהצורך בכך, שפיר מהני לשנות. [וראה כדברים האלה 

במנח"א ח"א ע' קמח גבי דין הולכת אברים לכבש].  
אלו הם איפא דברי הרמב"ם שלקיחת קטורת ביום הכפורים ניטלת בשמאל, ואלו דברי 
הרא"ש שאין בעיית "חציצה" בנטילת הבזך בתוך הכף, מפני שכאמור, אין העבודה הזו 

פוסלת את גוף ההקטרה אלא רק את העבודה הנחשבת לכזאת מכח היותה אמצעי. 
ונהי שמעיקר הדין בעינן שיהיו כל העבודות המביאות לידי גמר הקטרת הקטורת 
שתנשור  חשש  שיש  או  כבידה,  שהמחתה  וכגון  צורך  במקום  אך  הדין,  לפי 

הקטורת על גבי הריצפה שפיר התירו. 

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו, 
במודיעין עילית, רמת שלמה ואלעד. 

[הנושא אחיד, והכותבים מבני המקום]. 
ניתן להשיג את עלוני שאר המקומות בטל' 054-8463121
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