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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

ויגש - דינא דמלכותא

גליון
שמ"ז

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

אלא  המלך,  דבר  לשמוע  ע"ע  שמקבלים  במה  סגי  דלא  מבואר  ברמב"ם  אולם  המלך.  דבר 
שמקבלים ע“ע שיהיו עבדים של המלך.

ונראה דהנפ“מ בזה, היכא שהמלך גוזר דבר שהוא נגד ההגיון, דאם זה מחמת חוק ומשפט, הרי 
באופן שזה משפט שטות ל“ה ’חוק ומשפט‘, ול“ה בכלל ההתחייבות. אולם אם עבדות יש כאן, 

הרי אף באופן שזה נגד ההגיון – מכלל עבדות לא יצא.
ועל דרך זה י“ל נפק“מ, במשפט שהוא סותר משפטי התורה; דודאי משפט שהוא סותר משפטי 
התורה, הוה כמשפט נגד ההגיון, שהרי חכמת התורה קבעה שהמשפט צריך להיות באופ“א, 
הש“ך [אלא  וכדעת  המלך,  משפט  לשמוע  נכלל בהתחייבות  דאי“ז  ודאי  הרשב“ם  לשי‘  וא“כ 
דמטעמא אחרינא]. אולם לשי‘ הרמב“ם, דקיבלו ע“ע עבדות, הרי אף בגוונא שהמשפט אינו 

נכון, בכ“ז התחייב לקיימו בתור עבד.
ד] והנה הש“ך כתב ליישב דברי הרמ“א, דאבידה וגזילה מחזירים - אף במקום דמדין תורה ל“צ 
להחזיר; שזאת משום שיש מנהג ישראל להחזיר, ואף שזה מנהג גרוע שה“ז דלא כדין תורה 
– בכ“ז זה גם דינא דמלכותא. ומקשה באבן האזל [נז“מ פ“ח ה“ה], דכיון דכל סברא בפ“ע לא 

מועילה, איך מועיל בצירוף שניהם.
משפט,  אינו  ההגיון –  נגד  שמשפט  מאחר  מועיל,  אינו  התורה  נגד  דמשפט  י“ל,  האמור  ולפי 

אולם היכא שכך נהגו ישראל, א“א לומר שזה משפט לא הגיוני.
ה] והנה בסיבת דינא דמלכותא דינא, כתב הדבר אברהם (ח“א סי‘ א‘ אות ו‘) ב‘ מהלכים; או 
שזה מצד כיבוש מלחמה, או מצד הפקר בי“ד הפקר - דהוה מצד השררה של בי“ד, וממילא 

ה“נ השררה  שבמלכות - יש כח להפקיע ממון.
ה‘דבר  דלפי  בהא,  איכא  איסור  מה  צ“ב,  שתיקן.  מה  על  לעבור  ’ואסור‘  דכתב  במאירי  ועתה 

אברהם‘ אלו ב‘ סיבות שיכול לכוף, אולם מהכ“ת שיש איסור על הגברא.
ונ“ל בעוד אופן. דהנה העכו“ם הוזהרו על הדינים, ולפ“ז הדינים הוו מדין תורה, ויש להם תוקף 
של דיני תורה, וא“ש דלכך דינא דמלכותא דינא. ובסנהדרין נו: כתב רש“י: כשם שנצטוו ישראל 
דהא  דינין -  בתי  להושיב  נח  בני  נצטוו  כך  ועיר,  עיר  ובכל  ופלך  פלך  בכל  דינין  בתי  להושיב 
לעבור  ’איסור‘  שיש  ודאי  ולפ“ז  לדיניהם.  ’משפט‘  של  תוקף  יש  הרי  ע“כ.  ביה.  כתיב  משפט 

על ’משפט‘.
אמור מעתה; דכאשר מקיים הדינים כשמשיב אבידה לאחר יאוש, או גזילה לאחר יאוש ושינוי 
רשות, או כשמוכר משכון של עכו“ם רק לאחר שנה – יש בכל זה ’קיום‘ משפט שקיבל תוקף 
מהתורה, והתורה אף מחייבת ליצור משפט זה, ממילא פשוט דאי“ז נגד דיני התורה, ואדרבה 

זה ’משפט העכו“ם‘ – מהתורה!. וסרה טענת הש“ך, וא“ש בזה היטב שיטת הרמ“א.
*                                                                      

ו] אלא דשי‘ הרמב“ם שהעם נחשב לעבדי המלך, תקשי מהנאמר בפרשתינו (בראשית מז יט). 
כתוב: ְקֵנה אָֹתנּו ְוֶאת ַאְדָמֵתנּו ַּבָּלֶחם ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמֵתנּו ֲעָבִדים ְלַפְרעֹה. מבואר שעד עכשיו 

לא היו כלל עבדים לפרעה, [ודוחק רב לומר, דב‘ מיני עבדות הן], וצ“ע.
 

האם אכן יש איסור ריבית בתכניות החיסכון?
הרב אשר מילר

לע“נ ר‘ ישראל צבי בן ר‘ יוסף אברהם אבא רוזנברג זצ“ל נלב“ע השבוע ד‘ טבת תנצב“ה.
העומד על הפרק בימים אלו, פתיחת תכניות חיסכון עבור הילדים, כאשר מופקד בבנק כל חודש 
סכום כסף עבור כל נפש ’תכנית חסכון‘ עד אשר יגדל הנער, באופן שהכסף נושא ריבית חדשית 
בניהול של תכנית חסכון או קופות גמל, וכ“ז לטובת בעלי החשבון כי יצברו בר לימים יבואו. 

ולזאת נתפרסמה אגרת קודש מאת רבותינו הגאונים הגדולים שליט“א כי חובה גדולה לבחור 
אך ורק במסלול המנוהל להשקעות כשרות שאין בהם חשש ריבית וחילולי שבת וההיתר עיסקא 
כדת וכדין. ונימוקם עמם, שהרי הכסף שייך לבעלי החסכון לכל דבר1, [נהי דיש מהם קטנים 
וגם הגדולים לא עשו קנין, הלא דעת אחרת מקנה וזוכה להם בקנין סיטומתא ודידהו נינהו] 
נמצא א“כ שבעלי החסכון הם מלווים את כספם לחברות בריבית קצוצה שלא בהיתר עיסקא, 

א“נ משקיעים כספם במקומות של חילולי שבת וכדו‘. 
אשר  את  תורה,  של  כדרכה  אעירה,  אבוא  אמרתי  החמורה,  ריבית  בהלכות  בארובה,  וכסומא 
עלתה במחשבה - שמא אין ההשקעות הנעשים בכספי הבנים נחשבת הלוואה שיש בה איסור 

ריבית ואף לא שאר חששות, וכאשר אפרט להלן בב‘ אופנים: 
ומלוים  משקיעים  זכות  באיזו   – לידע  צריך  החסכון,  תכנית  עבורם  שנפתחים  הקטנים  הנה 

1. והנה יש ת“ח שטענו כי אין הדבר מוכרח כלל שהכסף שייך לבעלי החשבון, שהרי אין זו זכות עבורם 
מאחר ויש בו צד חובה של איסורי ריבית וכו‘ ולא יפסידו כלל אם לא יזכו בו, ובלאו סברא דחובה, מי 
מחייב את בעלי החשבון לזכות בכסף, ימתינו עד כי יגדלו ויזכו רק אז בקרן ובריבית. אולם נראה ודאי 

שלפי משפטם הכסף של הקטן לגמרי, שהרי חלילה אם ימות לא יחזור לנותנים כ“א להוריו,
גם עי“ז לא יוכל הממשל לחזור בו מהתכנית ואולם גם אם צדקו שעדין לא זכו בו בעלי החשבון,

אבל מידי המדינה ודאי יצא הכסף ואין להם כל אפשרות וזכות להוציאו בדיינים שלהם,
נמצאו ’נכסים אלו כמדבר‘ כל הקודם בו זכה נמצא א“כ שהחברות שלוו הכסף,

זכו בהם לגמרי ואיך ניקח הרווחים לעצמינו. 

דינא דמלכותא - הנוגד דיני התורה
הרב אריאל בן שלום

א] הרמ“א חו“מ (רנט ז‘) כתב [לגבי אבידה שהתיאשו הבעלים], וז“ל: ואע"ג דמדינא אין חייבין 
להחזיר באבידות אלו, אם גזר המלך או ב"ד חייב להחזיר מכח דינא דמלכותא, ע"כ. הרי מבואר 

דאף דלפי התורה פטור מלהשיב, עכ"פ חייב להשיב מצד 'דינא דמלכותא'.
עוד כתב הרמ"א שם (שנו ז) בזה"ל: דהכי נהיגי עכשיו, להחזיר כל גניבה - אפילו לאחר יאוש 
ושינוי רשות, מכח דינא דמלכותא, ע"כ. והש"ך שם סק"י תמה עליו, דלא מהני דינא דמלכותא 

כשנוגד דיני תורה. [ועי' להלן אות ה', מה שהסיק הש"ך בזה].
ב] עוד כתב הרמ“א שם (עג יד); דהלווה על המשכון, לאחר חודש כשלא פורע - יכול המלוה 
למכור המשכון. אולם בלווה עכו“ם מוכר המשכון רק אחר שנה, משום דינא דמלכותא דינא - 

שנוהגים העכו“ם למכור המשכון רק אחר שנה.
והש“ך שם בסקל“ט תמה; דדינא דמלכותא דינא, שייכא רק באופן שחוקי המלכות לא נוגדים 
את דיני תורה, דלא יתכן שנלך אחר חוקי הגוים לבטל דיני תורה. והוכיח זאת מתשו‘ הרשב“א; 
ולא  אשתו,  את  יורש  הבעל  בכ“ז  אעפ“כ  אשתו,  את  יורש  לא  בעל  עכו“ם  דבדיני  דבמקום 

עוקרים דיני תורה. 
ומוסיף הש“ך, דיש לבאר דברי הרמ“א דבכה“ג של המשכון, הוה צורך המלכות לטובת העם 
שלא ימכרו משכון עד שנה, ועל כן ס“ל לרמ“א דבכה“ג שנצרך למלכות, דינא דמלכותא דינא 
– אף שזה נגד דין תורה. וחולק ע“ז הש“ך וטוען; דבכל אופן לא מבטלים דיני תורה – אף שזה 

צורך המלכות – לא תהא כזאת בישראל!. עכ“ד.
ברם במאירי [ב“ק קיג: ד“ה ’כל מה‘], מבואר לא כן. וז“ל: כל מה שאמרנו בדין המלכות שהוא 
אצלנו דין גמור, הוא בחוקים שחקק הן לתועלתו הן לתועלת נכסיו... אף על פי שהוא כנגד 
הרי  ע“כ.  מלכותו.  מצד  לו  ראוי  הוא  שכך  שתיקן  מה  על  לעבור  ואסור  הוא  דין  שלנו -  דינין 
להדיא  וזה  תורה.  דיני  כנגד  אף   – דמלכותא  דינא  המלכות,  לצורך  שהדינים  דהיכא  מבואר 

כדברי הרמ“א, ודלא כהש“ך.
ג] ונראה דהמחלוקת בין הרמ“א והש“ך, תליא במחלוקת הרשב“ם והרמב“ם.

הנה הרמב“ם בפ“ה מהל‘ גזילה ואבידה הי"ח ביאר הא דדינא דמלכותא דינא, בזה"ל: שהרי 
עכ“ל.  עבדים,  לו  והם  אדוניהם  שהוא  דעתן  וסמכה  הארץ  אותה  בני  עליו  הסכימו 

והרשב“ם בב“ב נד: ביאר וז“ל; שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי 
המלך ומשפטיו והלכך דין גמור הוא, ע"כ.

לשמוע  התחייבות  מהוה  המלך  חוקי  שקבלת  ברשב"ם  מבואר 

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רחוב הרב כהנמן 11

~~~~
שיחתו של המגיד מישרים

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בלילות שבת קודש בשעה 8.30

*
שיעורו של מרא דאתרא
מו"ץ "שארית ישראל"

הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א
בהלכות שבת

בכל יום חמישי בערב 9.35 {בעזרת נשים}
*

שיעורו של 

הרה"ג ר' יחיאל מיכל טיקוצינסקי שליט"א
במסכת ברכות בעיון

בימים ראשון שלישי וחמישי בערב בשעה 8.30
{בעזרת נשים}



שתתן  מנת  על  אותך  מלווה  הנני  ללוה  שאמר  במלוה  שנסתפק  רעק“א  בשם  צבי  תפארת 
שקיבל  אותו  או  המלוה,  האם  ריבית  בחזרת  מחוייב  מי  גמורה]  ריבית  [דהוא  לפלוני  ריבית 
הריבית בפועל, ואי נימא שהמקבל חייב בחזרת ריבית, נמצא דלפי“ז שגם אם נגדיר [כנוסח 
ב‘ הנ“ל] שהמדינה משיירת לעצמה ’זכות הלוואה‘ והיא זו שמלוה בריבית, אכתי ריבית אשר 

תגיע בסוף לידינו בקציצה דידהו, מחוייבת ב‘חזרת ריבית‘. ויש לעיין בכל זה   
 

"כיבוד אב"
הרב אבא קליינרמן

"כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי". (פרק מ"ד פסוק 
ל"ד).

ומיד אחרי דברי יהודה הללו כתוב בפסוקים, "ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא 
הוציאו כל איש מעלי, ולא עמד איש אתו בהתוודע יוסף אל אחיו וגו'. ויאמר יוסף אל אחיו 

אני יוסף העוד אבי חי וגו'".
הנה מלשון הפסוק "ולא יכול יוסף להתאפק", משמע שבאמת יוסף היה צריך להתאפק יותר, 
ולא להתוודע עדיין לאחים. והטעם לזה עיין בספרים הקדושים שכתבו שאם עדיין לא היה 
מגלה להם "אני יוסף", האחים היו מתחרטים חרטה גמורה על מכירתו, והיה אפשר להם לכפר 
עשרת  שכל  מלכות",  הרוגי  היה "עשרה  לא  הדורות  בהמשך  וכך  בשלמות,  המכירה  עוון  על 
הרוגי מלכות היו כפרה על מכירת יוסף, ואם עכשיו היו מתכפרים על זה כפרה שלמה שוב 
יוסף  יכול  ש"לא  אלא  אליהם  להתוודע  רצה  לא  יוסף  עדיין  ולכן  כפרה,  עוד  צריכים  היו  לא 

להתאפק" והוכרח להתוודע לאחים.
אמנם יש להתבונן כאן דבר נשגב על עומק גדלותו של יוסף הצדיק, דאע"פ שיוסף לא רצה 
להתוודע לאחים בשביל לכפר עליהם, מ"מ מה שהניע אותו להגיע למצב הזה של "לא יכול 
ליוסף להתאפק" היה דבריו של יהודה שאמר "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה 
ברע אשר ימצא את אבי", דהיינו "צרת האבא". שכאשר יוסף שמע על צרתו של אביו היה זה 
כל כך קשה בעיניו עד שגרם לו שלא יכל להתאפק והגיע למצב הזה שהוכרח להתוודע לאחיו.
אב  כיבוד  שענין  אב,  בכיבוד  ויוסף  יהודה  השבטים  של  גדלותם  את  מזה  ללמוד  דיש  ונראה 
היה אצלם שלם בתכלית השלמות, עד כדי כך שיהודה זועק על הצער של האבא, שאיננו יכול 
לראות ברעה ובצער של האבא, ויוסף כשהוא שומע את דבריו על צער האבא שוב אינו יכול 
להתאפק וחייב לגלות את עצמו. ואפילו שמן הדין היה שלא יגלה להם מיהו, אבל כנגד צער 
של האבא אי אפשר לעמוד שום חשבון, ואם המעשה הזה יגרום צער עצום לאבא לא יתכן 

שעדיין יחשב חשבונות מחשבונות שונים, והוכרח לעבור על דעתו ולגלות להם "אני יוסף".
דבר זה רואים גם כאשר התוודע לאחיו שהדבר הראשון ששאל היה "העוד אבי חי", משום 
הראשון  הדבר  מיד  ולכן  לאחיו,  התוודע  שבעבורה  המרכזית  הסיבה  היתה  האבא  שצרת 

ששואל הוא שלומו של האבא.

העוד אבי חי
ולפי זה יש לבאר דהנה לכאורה לא מובן מה יוסף שואל "העוד אבי חי", הלא יהודה אמר לו 
רגע קודם "כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי", ואמר לו 

ברור שהאבא חי, וא"כ מה הוא שואל עכשיו העוד אבי חי.
ונראה דבאמת יוסף לא שאל בשאלה "העוד אבי חי?" שזה כבר ידע מיהודה, אלא שדבריו 
של יהודה על צער האבא גרמו לו געגועין וכיסופין עצומים לאבא, עד שמיד פרץ מפיו הזעקה 

בהתפעלות ובהתרגשות גדולה "העוד אבי חי!" מתוך לשון השתוקקות לראות את האבא.
השתוממות  בלשון  אלא  חי?  הוא  האם  שאלה  בתור  נאמרו  לא  חי",  אבי  "העוד  יוסף  ודברי 
והתפעלות "העוד אבי חי!", כלומר "אתם יודעים איזה בשורה טובה אתם בישרתם לי, העוד 

אבי חי!".
והרי זה כמו שאדם שמספר לחברו איזה דבר טוב, וחברו מתפעל מזה עד מאוד ואומר לו "מה 
אתה מדבר, שכך וכך היה!" שחזור על דבריו בהתפעלות. כך יוסף חזר ואמר להם בהתפעלות 

ובשמחה עלאית "העוד אבי חי".

ונפשו קשורה בנפשו
והנה כאשר יעקב אבינו בא למצרים ויוסף נפגש עימו כתוב (פרק מ"ו פסוק כ"ט), "ויאסור 
צוואריו  על  ויבך  צואריו  על  ויפול  אליו  וירא  גושנה,  אביו  ישראל  לקראת  ויעל  מרכבתו  יוסף 
עוד". ופרש"י, ויבך על צוואריו עוד, לשון הרבות בכיה וכו' אף כאן הרבה והוסיף בבכי יותר 

על הרגיל וכו'.
ויתכן לומר שריבוי הבכי היה ביטוי להרגשותיו ולכיסופיו על הצער שהיה ליוסף על זה שאביו 

מצטער כ"ב שנים שחושב בהם יוסף מת וחיה רעה אכלתהו.
והנה כל השנים שיוסף היה במצרים לא הודיע לאביו היכן נמצא אפילו שידע שאביו מצטער 
מאוד, עיין בזה באור החיים (פרק מ"ה פסוק כ"ו) שכתב כמה טעמים אמיתיים על זה, ולפי 
כל הטעמים היה ליוסף הכרח שלא יכול לגלות לאביו היכן הוא, אבל הכיסופין והגעגועין לא 
פחתו ליוסף מאומה, אלא בכל מאודו השתוקק מתי כבר יוכל להודיע לאביו את מקומו להסיר 

ממנו את צערו ויגונו.
וי"ל דמה שיהודה אמר כאן ליוסף (פסוק ל') "ונפשו קשורה בנפשו", לא היה רק על בנימין, 
אלא גם על יוסף שנפשו קשורה בנפשו של אביו יותר מכל אחיו, וכמו שרואים בזעקה של 
יוסף "העוד אבי חי?". ועיין באור החיים לעיל בפרשת וישב (פרק ל"ז פסוק ל"ה) על הפסוק 
"ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו וימאן להתנחם וגו'", שמפרש שבאו כל בניו ובנותיו ביחד 
שחשבו שבזה שיעקב אבינו יראה את כולם יחד יתנחם בהם, ומ"מ כתוב "וימאן להתנחם" 
ומפרש האור החיים שהטעם לכך "כי אהבו מכל אחיו", וע"ש בדבריו. רואים בזה את ה"נפשו 

קשורה בנפשו" שהיה ליעקב אבינו ליוסף ששום דבר לא הועיל לו לנחמו.

 הערות לפרשת השבוע
"ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה, ועתה אל תעצבו"

איתא בקדושין פב: ר"ע כי הוה מטי להאי פסוקא [וה' יסלח לה] הוה בכי, אמר ומה מי שנתכוין 
לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה, מי שנתכוין לאכול 

בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה. 
משאר  יותר  זאת  על  בכי  הוה  ר"ע  למה  מקשים  יהוידע (שם)  בן  בניהו  בס'  כתב 

חכמים, ומתרצים בשם רבני אשכנז ז"ל משום דעשרה הרוגי מלכות היו 

בעלי הקרנות את כספם בריבית, הרי זכו הקטנים בכספים משום דעת אחרת מקנה אותם, 
ושליחות  זכין  מדין  וכי  להלוותם,  רשות  להם  נתן  ומי  דעת,  להו  לית  לאקנויי  מאידך  אך 
הוא? הלא הוי זכיה לקטן, והוי נמי זכיה מאדם, דלדעת האחרונים לא מהני, מה גם דהוי 
חובה מאחר וההשקעות שרוצים הם לעשות דבר עבירה כרוך בזה לריבית [ויל“ע בזה דהוי 
בחירת  ע“י  מזה  לינצל  אפשרות  יש  גם  חובה,  צד  בו  שיש  אלא  זכות  הוי  שלעצמו  כדבר 
הלואה  לאו  הפעוטות  עונת  קודם  מדעתו  אפילו  קטן  הלואת  הנה  וביותר  כהלכה].  מסלול 
היא כמבואר בטור חו“מ אלא פקדון בעלמא סוף דבר צריך להבין פשר  הלואה זו בכללי 

חושן משפט?.
ואשר יתכן בב‘ אופנים [אשר בשניהם לכאורה אין איסור ריבית]:

הלואה בעל כרחו
א] או דבאמת הוי הלוואה זו שלא מדעת הבעלים כלל, שהרי אין להם יכולת להתנגד לתכנית 
ההלוואה, וכתב המשנה למלך הובא ברעק“א להלכה ביו“ד סימן ק“ס ובפ‘ איזהו נשך, במי 
שנשתמש במעות של חבירו שהופקדו אצלו שלא מדעתו, [באופן שלא נעשה עליו גזלן כגון 
בשוגג] צריך לשלם לו שכר שימוש ההלוואה, ולא הוי ריבית מאחר וההלוואה היתה שלא 
מדעת ובברכת שמואל ב“ק ביאר דבריו דמאחר ואם לא ישלם שכר השימוש הוי ליה שולח 
יד אין בזה איסור ריבית, אולם לשון רעק“א דהתורה אסרה ריבית רק בהלוואה מדעת מלוה, 
רעק“א  כתב  ועפ“ז  ריבית,  איסור  בו  אין  מלוה  של  בע“כ  הלוה  ע“י  הנעשית  הלוואה  אבל 
שם לדון דהאומר הלויני ואלווך דהוי ריבית קצוצה, אם באמת אחר שלוה ממנו הלווה לו 
כתמורה להלוואה, צריך לשלם המלוה ללוה שכר ההלוואה שנתן לו, והיינו משום דהלוואה 

שמחוייבית משום קציצת ריבית לאו הלוואה היא לאיסור ריבית עיי“ש. 
ולפי“ז בניד“ד -  מאחר והוי הלוואה זו שלא בהסכמת המלוה הוא, וכל מאי דניחא להו לבעל 
החסכון אחר שקיבלו מתנת החמישים שקל, הוא רק למען ההשקעות הנעשות, לכאורה אין 
בזה איסור ריבית. אלא דלפי“ז הגדולים שפותחים להם עתה תכנית חסכון ולהם יש להם 
ואולם  אליהם.  מיוחסת  כם  וההלוואה  מאחר  הריבית  בקבלת  בעיה  להם  יש  הלוואה  דעת 

חידוש להגדיר זאת כהלוואה שלא מדעת.   

שיור זכות הלואה
ב] אולם מה שנראה הגדרה נכונה יותר, דנותני המתנה אם זה הממשל, או הבנק או תרוייהו, 
מהם  ולפרוע  דעתם  על  העולות  בחברות  להשקיעם  הכסף,  ללוות  זכות  לעצמם  משיירים 
הקרן עם תוספת הריבית לטוב בעלי החסכון. [ולפי“ז אם הדבר נכון, נמצא שההתחייבות 
לתת רווחים אין זה משום שהרווחים שלהם אלא התחייבות לתת רווחים, מה שמוריד את 
ההיתר עיסקא מאחר והרווחים באמת לא שייכים לבעל החסכון אלא לנותן המתנה ששייר 
הוי  השני  וחצי  חצי  על  הלוואה  זכות  רק  לעצמו  דשייר  נימא  אא“כ  הלוואה,  זכות  לעצמו 

פקדון]. 
מאחר  בגדולים,  בין  הקטנים  בחסכון  בין  דידן  בנידון  נמצא  בזה,  אנו  כנים  אם  אשר 
וההשקעות מוגדרות כשיור בעיקר מתנת הממשל על מנת להלוותם לחברות, א“כ אין אנחנו 
ובנינו המלוים כלל, כ“א הם עושים בשלהם ממש מאחר ושיירו ענין ההלוואה, וכל הלואותם 
שלא  ילוו  אם  הריבית  איסורי  בין  עלן,  ולא  רכיבי  עלייהו  בם,  הנלוים  ואיסוריהם  לחברות 
מסלולים  להם  ולהורות  לבחור  יכולים  שאנו  וזה  דשבת.  מסייע  איסור  בין  עיסקא  בהתר 

אחרים מי יימר דנחשב מסייע לדברי עבירה שהם יזמו ועשו. 

ראיה לכך דשייך לשייר 'זכות הלוואה'
זכות  לעצמו  לשייר  יכול  לחבירו  מתנה  נותן  האם  הנ“ל:  חדש  בנידון  ולדון  לבוא  יש  ואכן 
הלוואה, היינו ללוות המעות ולהחזירן, דאמנם מצאנו שיור לזכות שימוש אך מי יימר דיש 
זכות שיור להלוואה הלא הלוואה להוצאה נתנה והרי הוא כמבטל המתנה, אולם מסתברא 
מלתא דהלוואה גם היא שימוש בהמעות להעמיד כנגדן ממון אחר, [עין בית ועד לחכמים 

מש“כ בנידון זה] 
יודעים  אם  שליט“א  החכמים  תלמידי  עזרת  את  ואבקש   - זה  בענין  כעת  שמצאתי  ומה 
סיעתא או פירכא לענין זה - הוא  סוגית הגמרא בערכין דף ו.האומר סלע זו לצדקה מותר 
לשנותה, סבור מינה לעצמו אין לאחר לא, איתמר אמר רב אמי אמר רבי יוחנן בין לעצמו בין 
לאחר. וברש“י: לשנותה. לצרכיו ולאחר זמן ישלם: אבל לאחר. להלוותה לחבירו לא, דלעצמו 
איכא למימר על מנת כן היקצה לצדקה שאם יצטרך יטלנה וישלם אחרת, אבל חבירו לא 

אסיק אדעתיה. ומסיק הש“ס בסוף דגם לאחר יכול לשנותה: 
והנה צריך להבין פשר האי על מנת וכי עביד צדקה על תנאי, א“כ לכי משלם אחרת יהא צריך 
הפרשת צדקה מחדש ודבר זה סתום לא נכתב, ואין לומר דבההפרשה  סלע לצדקה חייל 
עליה רק דין צדקה ליתנה לעניים, [עין חי‘ הגר“ח ה‘ מכירה] ומאחר ולא חייב עצמו מדין 
צדקה ליתן מיד, להכי הוא דיכול להשתמש בהם, א“כ מאי שנא איהו מאחר. וע“כ דיש כאן 
הלוואה מצדקה, ובפרט לדעת המחנה אפרים יש דין אמירתו לגבוה גבי צדקה נמצא דנעשה 
ממון עניים מיד ואיך מותר לו ללות מהם, ואשר היה נראה ללמוד מזה דנהי דהקנה לעניים 
מיהו שיך לשייר לעצמו זכות הלוואה ולשלם לאחר זמן, ומסקנת הגמ‘ דמשייר גם שימוש זה. 
[וע‘ שיעורי הגרמ“ד שם] ואמנם לשיטת הרמב“ם בסוגיא ההיא בערכין אין ראיה אך יתכן 

דבעיקרא דמלתא לא פליגי דשייך שיור להלוואה וה‘ יאיר עיננו בזה.

חזרת ריבית. 
הממון  בעלי  של  דעתם  בלי  לחברות  הלואה  מתבצעת  כיצד  הניצבת  השאלה  דבעיקר  ודע 
אשר מזה הכרחנו ההתירים הנ“ל, העירו הת“ח שליט“א בנוסח שלישי‘, לפיו אמנם אין כאן 

מעשה הלואה בריבית מצידינו, אך יש בו אולי משום ’חזרת ריבית‘ מיהא. וב‘ טעמים.
א - דיש להחשיב קופות הגמל כאפוטרופסים של קטנים להשקיע הכסף על פי ד‘ הרשב“א 
שםו,  היה  הקטן  אם  לקטן  שיזכה  לגדול  דהנותן  רל“ה]  סימן  חו“מ  בב“י  [הובא  בתשובה 
מדלא נתן ישר לקטן עשאו לגדול אפוטרופוס על הנכסים [והוא דבר חידוש דביד הבעלים 
בנד“ד  ה“ה  וא“כ  חפצו]  כפי  בו  לעשות  אפוטרופוס  מסויים  אדם  יהיה  כי  במתנתו  לקבוע 
הממשל שלא סמך על הקטן לעשות בו כפי חפצו אלא העביר הניהול לקופות גמל, שמא 
נחשב הדבר כאילו מינו את קופות הגמל כאפוטרופוסים להלוות ולהשקיע ממון הקטנים, 

אם כן יש לחיייב בסוף התכנית להחזיר הריבית אם הוא בעין, עין שו“ע סימן ק“ס 
סעיף כ ובש“ך ורעק“א שם. אולם לענ“ד אינו מוכרח להגדיר כן. 

מספר  הביא  שם  סקי“א  ק“ס  סימן  תשובה  בפתחי  יעוין  ב- 

 



גלגול השבטים, ונתפשו בעון מכירת יוסף, אך מצינו שאמר להם יוסף ועתה אל תעצבו וגו' 
וגו',  האלקים  כי  הנה  אותי  שלחתם  אתם  לא  ועתה  וגו',  לפניכם  אלקים  שלחני  למחיה  כי 
כלומר זו היתה סיבה מאת ה' כדי לכלכל העולם כולו, וא"כ תיקשי למה נענשו עשרה הרוגי 
וה'  הפרם  אישה  הכתוב  מ"ש  לפי  אך  לטובה,  היתה  שהמעשה  מאחר  זאת  בעבור  מלכות 
יסלח לה, דצריכה כפרה משום מחשבתה הרעה אע"ג דגוף המעשה היה טוב, לכן גם הם 

נתחייבו בשביל המחשבה ע"ש. 
הנה יש לדקדק בכתוב דאמר תחילה אשר מכרתם אותי מצרימה, ואח"כ אמר כי מכרתם 
מחשבתם  היתה  דכך  המכירה,  שעת  היינו  מצרימה  אותי  מכרתם  דאשר  ויתכן  הנה,  אותי 
דבמכירתו זו ירד למצרים, ואילו כי מכרתם אותי הנה היינו סוף דבר דנמכר למצרים, נמצא 
דהכתוב הראשון איירי במחשבתם בשעת המכירה, ואילו הכתוב השני איירי במעשה דנמכר 

במצרים. 
ולמש"כ רבני אשכנז הם צריכים תשובה וסליחה וכפרה על מחשבתם ולא על המעשה, י"ל 
דהיינו דא"ל יוסף ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי הנה וגו', ר"ל דאין אתם 
צריכים תשובה על המעשה לפי דעלה בידכם בשר טלה כי למחיה וגו', אבל על מה דאמר 
להם תחילה אשר מכרתם אותי מצרימה, על זאת לא אמר ועתה אל תעצבו וגו', דהא על 

המחשבה אכן הם צריכים תשובה ומחילה.   
הרב יצחק זאב דיסקין

ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלקים לפניכם כי 
זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר וישלחני אלקים לפניכם 
לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי 
האלקים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים (בראשית מ"ה ה' ח').
הנה בתורה מובא ריצוי יוסף לאחיו בשני מקומות האחד כאן בפרשת ויגש בהתוודע יוסף 
עיי"ש).  שם  דרש"י  פנים (אליבא  בשני  נאמרו  שהם  אלא  ויחי,  פרשת  בסוף  והשני  לאחיו, 
דהנה כאן מרצה יוסף את אחיו באומרו להם שאליבא דאמת הם לא אחראים בעבור עצם 
המעשה, דעצם מעשה שילוחו למצרים, לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלקים. ואף שיש 
עליהם תביעה על מחשבתם. מ"מ על עיקר המעשה במה שנוגע בין אדם לחבירו שבין יוסף 
וא"כ  השי"ת.  מעשה  הוא  ושילוחו  נשלח  היה  בלא"ה  כי  כלל,  תביעה  עליהם  אין  לאחים 
לפי האמור בפרשתינו הרי שנקודת דברי יוסף לאחיו הוא שאין עליהם תביעה כלל. ואילו 
בפרשת ויחי (בראשית נ' י"ט כ') אומר להם דיבורים אחרים, דיבורים של אמונה וביטחון 
שמשתמע מהם שמצד הדין היה תביעה ליוסף על אחיו. עיי"ש ויאמר אלהם יוסף אל תיראו 
הזה  כיום  עשה  למען  לטבה  חשבה  אלקים  רעה  עלי  חשבתם  ואתם  אני  אלקים  התחת  כי 
והוא  תימה  לשון  שהוא  פרש"י  אני.  אלוקים  התחת  שם  זה  לשון  ובביאור  רב.  עם  להחית 
המשך עם מה שאמר להם ואתם חשבתם עלי רעה, וז"ל כי התחת אלהים אני, שמא במקומו 
עלי  חשבתם  כולכם  אתם  והלא  יכול,  אני  כלום  לכם,  להרע  רוצה  הייתי  אם  בתמיה,  אני, 
רעה והקב"ה חשבה לטובה, והיאך אני לבדי יכול להרע לכם. והיינו שיוסף אמר להשבטים 
שאין להם לפחד משום אדם ובכלל זה גם לא מיוסף, כי הכל בהשגחת השי"ת. וכן הוא שם 
במדרש רבה (פרשה ק' סימן ט'), ויאמר אליהם יוסף וגו' ואתם חשבתם עלי רעה וגו' ועתה 
אל תיראו וגו' וידבר על לבם, וכי יש לך אדם שמדבר על הלב, אלא דברים שהן מנחמין את 
הלב אמר להם, נמשלתם כעפר הארץ מה עפר הארץ מי יכול לסייף את עפר הארץ, נמשלתם 
כחית השדה ומי יכול לסייף את חית השדה, נמשלתם ככוכבים מי יכול לסייף את הכוכבים, 
עשרה כוכבים בקשו לאבד כוכב אחד ולא יכלו לו, שנים עשר שבטים מה אני יכול לשנות 
סדרו של עולם, מפני שהם כנגד שנים עשר שעות ביום וכנגד שנים עשר מזלות ברקיע, א"ר 
שמלאי אתם הגוף ואני הראש, תבואתה לראש יוסף, אין נסיב גופא מה רישא טב, ולא עוד 
אלא עד שלא ירדתם לכאן היו קוראים אותי עבד ומאחר שירדתם לכאן הודעתי הוגנוסים 
שלי אם כן אני הורג אתכם אתמהה, אם הורג אני אתכם הם אומרין אין לשמור אמנה עם 
זה, עם אחיו לא שמר אמנה עם מי הוא משמר אמנה, הן אומרין לא היו אחיו אלא כת של 
בחורים ראה וקרא אותן אחיו, תדע לך שהרי הוא בסוף הביא עליהן עילה והרגן, אמר מה אני 
נעשה אנטידיקוס לאבא, אבא מוליד ואנא קובר, מה אני נעשה אנטידיקוס להקב"ה הקדוש 
נראים  שם  יוסף  דדברי  וקשה  אותם.  וינחם  דכתיב  הוא  הדא  ממעט  ואני  מברך  הוא  ברוך 
כסותרים דבריו כאן, כי אף שכל כוונתו שם הוא שלא ידאגו מנקמתו. מ"מ שם גם היה לו 
לומר להם כמו שאמר כאן שלא נחשב להם כאן עשייה רעה כלל, ומהו שאומר להם שאין 
אינם  שהם  רק  לעונשם,  מה  לו  יש  הדין  מצד  דבאמת  מזה  דמשמע  ממנו,  לפחד  מה  להם 

צריכים לפחד, דאל"כ היה לו לומר עדיפא מזה שאין לו עליהם טענה כלל.
ונראה דהנה יש להבין מה היה סיבת הרעב בארץ מצרים, אם סיבת הרעב היה שייך למעשה 
יוסף עם אחיו או לא. ונראה דבזה נשתנה מה שאמר להם כאן ממה שאמר להם בפרשת 
ויחי. דיוסף היה סבור דהרעב לא היה שייך למעשה יוסף עם אחיו, והראיה שעל פי החלום 
היה הרעב צריך להיות עוד חמש שנים. וא"כ הרעב הוא דבר צדדי שהקב"ה גזר על העולם, 
וממילא גם זה שיוסף הוא המשביר זה שייך לענין הרעב, וכל זה לא שייך לענין יוסף עם 
אחיו, וזהו מה שכאן בתוך ריצויו יוסף לאחיו הדגיש להם כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ 
יהיה  זמן  כמה  עוד  עתה  נפק"מ  זה  מה  דלכאו'  וקציר.  חריש  אין  אשר  שנים  חמש  ועוד 
הרעב, ולדברינו היינו לומר דהרעב לא שייך למעשה יוסף עם אחיו, וכיון שכן נמצא דיוסף 
היה מוכרח להיות במצרים מצד הרעב, ולא היה שם בגלל אחיו, כי זהו רצון השי"ת לשלחו 
מעשה  על  האחים  על  טענה  דאין  נמצא  כן  ועל  מהרעב.  העולם  כל  את  להציל  למצרים 
השילוח למצרים, רק על המחשבה, כיון דבלא"ה הוצרך להיות במצרים. ובזה מבואר דברי 

יוסף כאן בפרשת ויגש.
וכדאיתא  שנים,  ב'  רק  דאמת  אליבא  היה  שהרעב  שנתברר  אחר  הוא  ויחי,  בפרשת  אמנם 
זה  כי  שנאמר  רעב  היה  למצרים  יעקב  ירד  שלא  עד  ח')  הלכה  י'  (פרק  סוטה  בתוספתא 
שנתים הרעב וגו', משירד מהו אומר הא לכם זרע וזרעתם את האדמה. ורש"י מביאו לקמן 
(מ"ז י"ט) וז"ל, ותן זרע. לזרוע האדמה.  ואף על פי שאמר יוסף ועוד חמש שנים אשר אין 
חריש וקציר, מכיון שבא יעקב למצרים, בא הברכה לרגליו, והתחילו לזרוע וכלה הרעב, וכן 
שנינו בתוספתא דסוטה עכ"ל. (ואין טענה על החלום שפתרונו היה ז' שני רעב, ולמעשה הרי 
תם הרעב אחרי ב' שנים. שהרי לאחר פטירת יעקב נשלמו החמש שנים וכדסיים בתוספתא 
שם, אמר ר' יוסה כיון שמת יעקב אבינו היה רעב ליושנו. ויש לבאר דלכך גם אמר יוסף 

למצריים הא לכם זרע, ולא נתן להם ממה ששמר באוצר, כי ידע שלבסוף יתקיים 
החלום ויצטרכו לאוצר).

נמצא  כן  אם  הרעב,  תם  למצרים  יעקב  שבבוא  שנתברר  ואחר 

 

הרעב  בוא  סיבת  הן  הן  אלא  ואחיו,  יוסף  ממעשה  צדדי  דבר  לא  הם  הרעב  שסיבת  מעתה 
והקדמתו בעוד חיותו של יעקב, שכל הרעב עתה היה רק בעבור מעשה יוסף עם אחיו, ואם לא 
היו שולחים אותו למצרים, אולי היה מתקיים החלום בכנען ולא היה נשלח יוסף למצרים כלל, 
או שהכל היה נדחה עד לאחר פטירתו של יעקב, ולא היה יוסף נפרד ממנו בעודו נער, ולכך 
נמצא דע"י שעתה נפסק הרעב כבר אי אפשר לומר שה' שלחני כי עוד חמש שנים רעב, כי 
נמצא דהאחים אשמים גם בתחילת הרעב עצמו. ועל כן הוצרך לומר להם התחת אלוקים אני, 

דהיינו דאף שמצד הדין יש מקום לטענה עליהם מ"מ אין להם מה לפחד ממנו.
שהרי  בפשיטות,  מבואר  ממנו,  לפחד  מה  להם  שאין  זה  דבר  כאן  גם  להם  אמר  שלא  ומה 
בפרשת ויגש אמר להם עדיפא מינה שאין לו טענה עליהם כלל. ועוד יש להוסיף בזה, שהרי 
בפרשת ויחי היה פחד השבטים מצד יוסף, על כן שייך לומר להם התחת אלוקים אני, אבל כאן 
לא היה הפחד מצד יוסף, אלא שהשבטים נעצבו על עצמם מכח עצמם, וכמו שהקדים להם 

ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם, ע"ז לא שייך לומר להם התחת אלוקים אני.
שלחתם  אתם  שלא  להם  השיב  שלא  ויחי  בפרשת  יוסף  דברי  נשתנה  מה  קושייתנו  ובעיקר 
אותי. י"ל עוד דהנה שם דברי יוסף היה תשובה על דברי יעקב, שהרי האחים שלחו ליוסף, ויצוו 
אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם 
כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלקי אביך. ועל כן אי אפשר ליוסף לומר לא אתם 
שלחתם ואין עליהם טענה. דזה נראה כסותר דברי יעקב שאמר שא נא פשע אחיך וחטאתם 
כי רעה גמלוך. ועל כן אמר להם שאין להם מה לפחד ממנו ואין בדעתו להזיקם וכמשנ"ת דזה 

כבר אינו סתירה לעתה שא נא פשע אחיך.
הרב יחזקאל הכהן קלאר

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

דמכאן  כאן  ברש“י  הובא  רבה  במדרש  איתא  א)  (מו,  יצחק"  אביו  לאלהי  זבחים  ”ויזבח  א. 
אברהם].  אלקי  ולא  יצחק  אלקי  [מדהזכיר  אביו  אבי  מבכבוד  יותר  אביו  בכבוד  אדם  שחייב 
והוכיח מכאן הרמ“א (יורה דיעה סימן רמ, סעיף כד) דחייב אדם בכבוד אבי אביו, וצריך ביאור 
כבנים,  בנים  דבני  משום  ואי  אביך“,  את  אלא ”כבד  כתיב  לא  בתורה  והא  זה,  דין  מקור  מהו 
אמאי לא נימא הכי גם בכל דין הנוהג כלפי אביו, כגון מכה אביו – דיהא גם מכה אבי אביו 

במיתה. וכן באיסור אשת אביו – יהא גם הבא על אשת אבי אביו בסקילה.
שהביא  שם  ברמ“א  [יעויין  אביו  אבי  בכבוד  אדם  חייב  דאין  כתב  מ“ד  בשורש  המהרי“ק  ב. 
דבריו], והוכיח כן מהא דאכשר מר בר רב אשי לעדות באבי אביו, ויש לעיין אמאי לא הביא 

ראיה ממכה אביו ומאיסור אשת אביו וכמו שהקשינו לעיל.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

לח' ע"א דבש והדביש, מרן הגרי"ז היה דעתו דא"א לעשר מן היוצא על היוצא ודעת החזו"א 
דממ"נ אם א"א לעשר מן היוצא על היוצא א"כ מוכרח להיות דפקע מיניה איסור טבל דטבל 
אי"ז כעגונה. ומקשים מהסוגיא כאן דדבש והדביש לא ימכרנו שמא יעשנו תרו"מ על מקום 

אחר מבואר דיכול לעשר מן הדבש על הדבש.
והנה תו' בכורות ז' וחולין נח' הקשו דאנן קיי"ל דזוז"ג מותר וא"כ איך קיי"ל דחוששין לזרע 
האב. ודבריהם צ"ב דאם כונתם דלא נחשוש לזרע האב דהוה חד גורם א"כ ה"ה דלא נחשוש 
לצד האם דהוה חד גורם. אלא מוכח דזוז"ג וחוששין לזרע האב שני דינים הם. ויעוין חידושי 
הטמא  מן  דיוצא  גמל  דגמל  מקרא  דיליף  הטמא  מן  יוצא  בדין  מיירי  דזוז"ג  (מאכ"א)  רח"ה 
אסור באיסור עשה והיכא דיש ב' גורמים דהיתרא ודאיסורא מותר אבל חוששין לזרע האב 
אין הנידון מהיכן יצא אלא מהו מינו בהחפצא וד' נ"מ נאמרו בזה א' אם דמו טעון כיסוי ב' 
אם חלבו אסור ג' לגבי אותו ואת בנו ד' אם מותר עם אמו דאין הנידון מהיכן יצא אלא מהו 
מינו בחפצא. והגרב"ד הוסיף דהא דחמור הוא חמור אי"ז דין יוצא אלא דהוא בעצמו חמור 

והיינו כהנ"ל וכמש"נ.
מא' ע"א שליחות יד, דעת רש"י דהא דצריך לפרשה דשליחות יד דיד שומר כיד בעלים ודעת 
התו' דאף דגזל רביעית נעשה גזלן על כל החבית. ונלענ"ד הא דנעשה גזלן על כל החבית היינו 
רק דיש לו קנין גזילה אבל איסור לא תגזול אינו רק על מה שגזל אלא דמהלכות פקדון ישנה 

הלכה דיש לו קניני גזילה בכולו.

תגובות
בענין איש ואשתו שמתארחים באכסנאי

מתארחים  ואשתו  דכשהבעל  לחוש  האומרים  דיש  שליט“א  פוריס  רי“ל  הרה“ג  שהעיר  במה 
יחד אצל אכסנאי כיון שאי“ז הדלקה בביתם אין ע“ז דין נר איש וביתו וצריכה האשה להדליק 
לעצמה או להשתתף בפרוטה. וסברתם כמו שנקטו הפוסקים דהיכא ששניהם אינם בביתם 
אבל כ“א מתארח במקום אחר כגון יולדת שנמצאת בביה“ח והבעל מתארח במק“א דבכה“ג 
ה“ה  א“כ  להדליק לעצמה,  בעלה וצריכה  בהדלקת  אינה יוצאת  דהאשה  רוב הפוסקים  דעת 
כששניהם יחד אצל אכסנאי אין הדלקתו פוטרת את הבית וממילא לא יוצאת האשה בהדלקה 

זו.
אמנם שמעתי מהגר“נ קופשיץ דאין לחוש לזה כלל [אמנם הוסיף דצריכות להיות עמו בעת 
ההדלקה], ונראה לבאר הדברים ע“פ מש“כ בשו“ת עולת שמואל (סי‘ ק“ה) הביאו המשנ“ב 
בסי‘ תרע“ה סק“ט, ויסודו ’דהנשים טפלות לאנשים במצות נר חנוכה‘, והמשנ“ב קיצר בדבריו 
שם ופשטות הדברים נראה דכוונתו כמו שהביא המשנ“ב לעיל מיניה בסי‘ תרע“א סק“ט בשם 
אינה  אשתו  מ“מ  מדליקים  הבית  בין  שכל  מה“מ  להמהדרין  אף  מדליקה  האשה  דאין  הא“ר 
מדלקת משום דאשתו כגופו. אבל אמת המעיין בדברי העולת שמואל יראה שהקשה על טעם 

זה דא“כ שאר הבנות שבבית יתחייבו להדליק דאינם בכלל אשתו כגופו.
וע“כ ביאר עולת שמואל טעם אחר מהא“ר, דאמנם הנשים נתחייבו בהדלקת נר חנוכה אבל 
שיכולים  היכא  וכל  להאנשים,  טפלות  של  בצורה  רק  דנתחייבו  הגברא  מחיוב  חיובם  שונה 
בהדלקת  שייצאו  עדיף  אדרבא  אלא  בעצמם  דידליקו  ענין  כלל  איו  האנשים  ע“י  לצאת 

דמילתא  טעמא  שביאר  ועיי“ש  אשתו,  תדליק  בביתו  האיש  כשאין  ורק  האנשים, 
אמאי חייבו אותם רק בצורת טפלות לאנשים.

ועפ“ז יש להוסיף ולבאר דישנם ב‘ צורות לצאת יד“ח ב‘טפלות‘ 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

ויחי - כבוד המת
שמות - כינוי שם רשע

וארא - השמעת קול בתפילה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

להסדיר את הסליחות של עשרה בטבת לפני אמירתם- בשו“ע איתא שיש 
להסדיר תפילתו קודם שיתפלל כדי שתהא שגורה בפיו. והרמ“א כותב 
דכשמתפללין מתוך הסידור מותר דהא רואה מה שמתפלל [שו“ע סי‘ ק‘ 
]. ותפילות ופיוטים שחמור פירושם צריך להסדיר תחילה ולא מהני ספר 
מצויים  וכהיום  זה.  בכלל  הסליחות  פיוטי  ולכאורה  ג‘],  ס“ק  [מ“ב  בזה 
סידורים עם פירוש הפשט לסליחות הלל [כגון תפילת יוסף] ותוך דקות 

מועטות אפשר להסדיר את כל הסליחות.

אופן אמירת פסוק ראשון דק“ש- ויש להפסיק בפסוק ראשון בין ישראל 
לה‘, ובין אלוקינו לה‘ השני, כדי שיהא נשמע שמע ישראל כי ה‘ שהוא 
עיקר  כי  ל“ברוך“,  בין ”אחד“  מעט  להפסיק  ויש  אחד.  ה‘  הוא  אלוקינו 
קיבול מלכות שמים הוא פסוק ראשון [רמ“א סי‘ ס“א סעיף י“ד]. צריך 
קבלת  בין  להפסיק  כדי  ל“ואהבת“  ועד“  ”לעולם  בין  מעט  להפסיק 
קבלת  בכלל  ג“כ  דבשכמל“ו  שם]  [שו“ע  מצוות  לשאר  שמים  מלכות 

מלכות שמים הוא, על כן צריך להמתין מעט אחריו [מ“ב ס“ק י“ד]

להתיז את אות זי“ן ולדקדק באותיותיה- צריך להתיז זי“ן של ”תזכרו“ 
דלא להשתמע ”תשקרו“ או ”תשכרו“ והוי כעבדים המשמשים על מנת 
סעיף  ס“א  סי‘  [שו“ע  ”וזכרתם“  של  זי“ן  להתיז  צריך  וכן  פרס,  לקבל 
באותיותיה  מדקדק  ולא  ק“ש  קורא  בכלל  הוי  כן  עושה  לא  ואם  י“ז]. 
[וכן ליתן רווח בין הדבקים וכל המבואר בסוף סימן ס“א], דנהי דיוצא 
אבל לכתחילה צריך ליזהר בזה, ובשכר זה מצננין לו גיהנום, מידה כנגד 
מידה, שמאחר שהוא מעורר עצמו בזה ומניע את חומו הטבעי לדקדק 
באותיותיה, בשכר זה החום הטבעי שהוא מעורר מצננין לו כנגדו חום 

אחר, שהוא בגיהנום [מ“ב סי‘ ס“ב ס“ק א‘ וס“ק ב‘]

הפסק בדיבור או שהיה קצרה אחר מים אחרונים- יש להזהר לכתחילה 
אחר מים אחרונים שלא יפסיק בדיבור אפילו מעט דתכף לנטילה ברכה 
[ומהאי טעמא יש להזהר שלא לשהות שהיה מרובה אחר הנטילה [היינו 
כדי הילוך כ“ב אמה דלא לא מיקרי תכף] וכל שכן שלא לעסוק באיזה 

עסק [מ“ב סי‘ קס“ט ס“ק א‘ ושעה“צ ס“ק ג‘]. 

זהירים שלא להפסיק את הלומדים- לעיתים לאדם יש צורך ללות קצת 
כסף או לבקש פלאפון מאחרים, או לברר איזה דבר לא כ“כ דחוף, ועם 
כעת  עוסק  שאינו  מאדם  כן  לבקש  אפשר  ומחשבה  לב  שימת  קצת 
בלימודו, ובכך למנוע ביטול תורה והפסק הלימוד, לאחרונה ישנו נוהג 
בבקשתם  כלל  חוששים  ולא  מגדולים,  פלאפון  שלווים  הקטנים  אצל 

להפריע לאנשים הלומדים, וצריך להסביר להם דבר זה.

או  בהדלקתו.  ויוצאת  בבית  כשאינה  אף  לבית  נטפלת  האשה  אזי  בביתו  מדליק  הבעל  דאם 
כשנמצאים הבעל ואשתו יחד באכסנאי ונמצאת עמו בהדלקתו אזי יוצאת ע“י ’שנטפלת‘ להדלקת 

בעלה.
וזה הביאור בדברי הלקט יושר שהביא הרי“ל פוריס שם וז“ל ’איש ואשתו חייבים שניהם בנר חנוכה 
כגון שאין להם בית מיוחד ואין שניהם יחד‘ דדוקא כשאין שניהם יחד חייבת האשה אבל בל“ז אלא 

שניהם מתאכסנים יחד יוצאת בהדלקת בעלה אף שהם אכסנאים, ודו“ק.
הרב יעקב יצחק יונה 

הרב יחזקאל וינבך פירש יפה בחלומות שרי פרעה, ויש להוסיף עוד שכל הדבר שסיפר שר המשקים 
לפרעה והאמין שיוסף פתר נכון הוא מפני החלום של שר האופים, דהרי כל החלומות הולכים אחרי 

הפה ויש פותר שחושב לטוב ויש לרעה, ובזה שפתר לזה כך ולזה כך נראה שיודע לפתור. 
שחלמו  דהא  הטוב,  לצד  לכאורה  חלם  המשקים  שר  והרי  זועפים  פניהם  היו  למה  לומר  יש  ועוד 

החלום והפתרון היינו שחשבו ששניהם חלומות, ונמצא שכל אחד חלם טוב ורע.
ופעם אמרתי לפרש מה היתה הטענה על יוסף שלא בטח בהקב"ה והרי צריכים לעשות השתדלות, 
אלא הרי כל החלומות הולכים אחרי הפה, וא"כ היה יכול יוסף לפתור לשניהם לטוב או לרע, ולמה 

עשה כך, אלא כיוון בזה לשחרר לאחד כדי שימליץ עליו למלך, ולכן הוי חיסרון בבטחון.
בדברי חיזוק הובא דברי הבה"ל שיש להדליק רוב היוצא מן הפתילה, ויש לדייק שם דרק נר הראשון 
יש ליזהר בזה שבו תלויה הברכה ואם יכבה הוי חשש ברכה לבטלה, אבל שאר הנרות אינו צריך 
להקפיד, אולם אח"כ כתב הבה"ל הא דאמרינן כבתה אין זקוק לה היינו אחרי שהדליק כל הנרות, 

וא"כ גם כאן יש ליזהר בכולם שחד אמצוה היא.
הרב דוד אריה שלזינגר

תגובה לענין בטחון למצות שבת וחנוכה
במה שהביא הרה"ג חיים שולביץ שליט"א הערה נפלאה בשם מו"ר מרן הגראי"ל שליט"א לרפו"ש, 
ורצה  בבטחון.  תלויה  אינה  ציבור  של  מצוה  אבל  בטחון,  ענין  יש  שבמצוות  נימא  אם  דגם  לחלק 
הכותב לבאר דהיינו משום שהציבור אין בטחונם שוה, ואי אפשר לתלות את קיום המצוה בבטחונם, 

וכן עוד פירושים. 
לכאורה יש לחלק עוד בפשיטות, שבשל ציבור הגם שזה כולל גם אותו, מכל מקום נכללו בזה גם 
חובת שאר הציבור, שמוטל על כל אחד מהציבור שהדבר בידו לקיים מצות הציבור, והוי זה כמו 
לדאוג עבור חבירו שאין בזה מדה זו של בטחון, [כמו שכתבו האור ישראל (נתיבות אור ד"ה הנה 
ששם  משום  והיינו  עמוד 194)].  מאליהו (ח"א  מכתב  כ"ג)  עמוד  אהרן (ח"א  רבי  משנת  הבטחון) 
לעצמו  אם  שגם  הבורא  רצון  שזהו  בפועל,  לחבירו  לסייע  שידאג  מצותו  זוהי  עצמה  ההשתדלות 
צריך לבטוח אבל לחבירו נצטוינו לסייעו בלי חשבונות אחרים, וכפי שכתב המכת"מ שזהו תשובת 
המוטלת  במצוה  גם  כן  ואם  אנן'.  בהם  שנזכה  'כדי  א')  י'  (ב"ב  הרשע  לטורנוסרופוס  עקיבא  רבי 

על הציבור כן הוא, שמי שבידו מחויב לטרוח בזה בכל דרכי ההשתדלות שיתקיים מצות הציבור.
ב. בעיקר ההערה מהגמרא במנחות יש לומר דהרי איירי שם בציבור שאין בלשכה עוד בהמה לתמיד 
דלמחר, אם כן להשיטות דביקור ד' ימים מעכב (תוס' סוכה מ"ב א' ועיין אור זרוע פסחים סימן 
רט"ז) נמצא דבדרך הטבע אי אפשר להשיג כלל קרבן מבוקר לצורך התמיד, ולכן לא שייך לזה ג"כ 
בטחון. [אמנם אם שייך לבקר קרבן גם קודם שהוקדש (כדעת המאירי ופסקי הרי"ד פסחים צ"ו א' 
ובחזו"א או"ח סימן קכ"ד לדף צ"ו. ויעוי"ע טו"א מגילה כ"ט ב', מצפ"א שבועות י' א', ובשו"ת תורת 

חסד סי' כ"ג) יתכן ששייך ענין בטחון שיבא אחד וימסור לציבור בהמה מבוקרת, ויל"ע]. 
הלבבות  בחובת  להדיא  כתב  ישראל  האור  כדברי  המצוות,  לקיום  בטחון  יש  אם  הנידון  בעיקר  ג. 
(שער הבטחון פ"ד בענין החלק השביעי) שלמצוות צריך בחירה ורצון ומעשה, ולא שייך בזה בטחון 

יעוי"ש. וכ"כ במשנת רבי אהרן שם. 
והא דאמרינן בביצה ט"ז, הנה להלכתא פסק רש"י כב"ש. וכן השבלי הלקט הביא שיטת ב"ש לחוד, 
וכתב המחזיק ברכה סימן רמ"ב שס"ל כשיטת רש"י. וכן הביאו הב"ח והפרישה (סימן רמ"ב) מהאור 
זרוע (הל' ערב שבת סי' יח ס"ג) שגם הלל מודה שמדת שמאי עדיפא טפי. וכ"כ הט"ז שם. וכתב 
הרמ"א (דרכי משה סימן ר"נ) ששיטת הטור משמע כהאור זרוע. וכעי"ז כתבו החתם סופר (ביצה 
שם) ובשו"ת יד אליהו (סימן מ"ב) שמודה הלל שמי שאינו יכול לכווין כל אכילותיו לש"ש טוב יותר 

לעשות כשמאי. והב"ח נקט ששני דרכים הם ואיך שירצה יעשה.
במאכלים  דוקא  שהיינו  שם)  ובפרישה  בשפ"ח  (והובא  הרא"ם,  בשם  הביא  כבר  הלל,  בדעת  וגם 
המצויים, שהנידון הוא אם הרגל הבטחון עדיף על כבוד שבת. וכן תירץ המטה משה ריש הל' שבת.
וביותר יש לחלק על דרך זה, דהתם איירי רק לענין הידור בעונג שבת, אבל לא במקום שיש חשש 
שיתבטל המצוה שלא יהא לו במה לקיים מצותו, שאז אין ראיה שהלל גם כן היה סומך על מדת 
עד  הוצאות  ולהוציא  הרבה  לטרוח  נצטווינו  המצוות  שלקיום  מצוה.  ביטול  חשש  במקום  הבטחון 

שליש, שזהו העסק שנצטווינו לעסוק בהם.
ובמה שהביא ממו"ק שדרך האדם שמקמץ בהוצאות קודם הרגל. לכאורה אין ראיה לנידון הנ"ל, 
על בטחון, מכל מקום כיון שרוב בני האדם אינם  שהרי גם אם ננקוט שבמצוות אפשר להסתמך 
שלימים במדת הבטחון, וצריכים לעסוק גם כן בהשתדלות לכל צרכיהם, א"כ ודאי שצריכים הם 
גם כן לקמץ במעות שיהא מוכן להם להוצאות הרגל, ולא גרע משאר צרכים שנוהג בהם כפי טבעו 

של עולם. וכל הנידון הוא האם במצוות יכול לעסוק מתוך בטחון ולעשות רק כפי שמשתדל 
לערב  לו  ואין  בעולם  ששייך  השתדלות  כל  לעשות  צריך  שבמצוות  או  עניניו,  בכל 

בטחון כלל בזה.
הרב יצחק שלום ווייס

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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