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עבדי� "על כ� צרי� להתחיל ב". גנות"למשנה ולסוגיא במסכת פסחי� ברור כי סיפור יציאת מצרי� מתחיל ב
  ". היינו

  : ג� רב� גמליאל מדגיש זאת
  ...כל שלא אמר שלשה דברי� אילו בפסח לא יצא ידי חובתו פסח מצה ומרור "

  ".ינו במצרי�מרור על שו� שמררו המצריי� את חיי אבות
  

  ?בסיפור הגאולה" מרור"ננסה השבוע לברר מה חשיבות ה
  

  : ל"וז, השבח יותר גדול כשנקודת ההתחלה מאוד נמוכה, א מסביר בפשטות" הריטב*
  .הזכרת המרור מעצימה את שבח הגאולה". לתת שבח והודאה לש� יתבר� אשר מאשפות ירי� אביו�"

  

  : ל"וז. מסביר בדר� אחרת, שחי כמה מאות שני� אחריו, א" המהרש*
  ".ענינו שביו� שמחת לבו של אד� יזכור תחלת שפלותו וגנותו שלא תזוח דעתו עליו"

 הזכרת המרור תפקידה להשגיח .על פי הסברי� אלו השעבוד וזכירת המרירות אינ� חלק מתהלי� הגאולה
  .ולמנוע תקלות שמקור� בגאולה

  

לפי דרשותיה� . ותהלי� הגאולה" שבח"ומו של המרור כחלק מהסללו דר� חדשה בהבנת מק, גדולי החסידות
  .ה על גאולתנו ופדות נפשנו"השונות ג� באכילת המרור אנו מודי� לקב

  

מסביר כי ללא השעבוד ע� ישראל היה מתבולל בי� המצרי� , "נע� אלימל�" רבי אלימל� מליזנסק בעל ה*
  .המרור הוא חלק מסיפור הגאולהלכ� ". מצויני� ש�"ודווקא השעבוד הוא שהפ� אות� ל

  
  

לאחר חטאו של . קדמו� מאוד" מתחיל בגנות"אכילת המרור היא בבחינת ,  לדעתו של רבי צדוק הכה� מלובלי�*
  ). יח' בראשית ג" (ְו*ַכְלָ) ֶאת ֵעֶ&ב ַהָ$ֶדה"אד� הראשו� נגזר עליו 

  : ל"וז. מה שנתקלקל אזעל ידי אכילת המרור בקדושה ומתו� קיו� מצוה אנו מתקני� את 
וכא� אוכלי� אותו , ובא התיקו� בחג הזה באכילת ירקות שהוא בא על ידי הקללה ואכלת את עשב השדה"

בקדושה ומברכי� עליו אשר קדשנו במצוותיו וצונו על אכילת מרור והיינו שא� זה שהיה הוא כדי שיהיה טוב 
  ).פרי צדיק( " לגו� ומכניס עוד קדושה ...מאד 

  

  :לוקח אתנו לכיווני� אחרי�" שפת אמת"על ה ב*
o "ז נכנסנו לבריתו " לטובה ומשבחי� על זה כי עיהלהראות שג� הגלות וימי העינוי רואי� עתה ומאמיני� שהי

כי לא .. .'וכו לאחר גאולת מצרי� נעשו כאומה חדשה כמו המתגייר כקט� שנולד שראליי  ובנ...ה "של הקב
"  כמו שמכניסי� הכס� בכוונה לאור לבררו... הכנה לקנות השלימות ה היהיינו במקרה במצרי� רק שהכל

 .לפי דבריו ג� השעבוד הוא חלק מתוכנית הגאולה). תרלב(
o "י שנית� לה� זמ� הזה לדורות שיכולי� למתק בלילה זו המרירות והוא מצות אכילת מרור"ז הרויחו בנ"עי "
ליכולת למתק את המרירות של כל הצרות , כל הדורותעל ידי השעבוד במצרי� זכו בני ישראל ב). תרלו(

 .והגלויות ולהחזיק מעמד לאור� כל ההיסטוריה הקשה
  

  .מתוקהוא ) ור(המר ג
זכינו להבנה כי , בי� כ� ובי� כ�
  .היא שתעמוד לנו ותמשי� להצילנו מיד�" והיא שעמדה לאבותינו"הבה ונתפלל כולנו כי 

  
   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע

  ט"כסלו תשס' טע "נלב
  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב� אברה� ועיישה סבג

  

  

  ר"אר� חמדה ע
  91360 ירושלי
 36236. ד. ת5ג "המ' רח

  02#5379626:   פקס02#5371485' טל

  ERETZ HEMDAH 

5  Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236   Jerusalem 91360 

Tel:  972-2-5371485  Fax: 972-2-5379626  
Email: info@eretzhemdah.org              web-site: www.eretzhemdah.org 

 

  il.org.yeshiva.www  נית* לקרוא את הדברי
 ג
 באתר האינטרנט
  



   

   
3333        

 

        פרשת צופרשת צופרשת צופרשת צו

        
  

  
  

  צז# צאבבא קמא דפי
 , ניס*'  י#'ד

  
  


  תקנה לגזלני
  הרב עופר לבנת

ל עשו תקנה לגזלני� ומלוי בריבית שהנגזלי� והלווי� לא יקבלו מה� את אשר נגזל "למדנו שחז:) צד(השבוע בד� היומי 

ור שכ� א� יחייבו אות� לשל� ה� ימנעו מלחז, מה� והריבית שנלקחה מה� וזאת כדי לעודד אות� לחזור בתשובה

א� א� החפ� שנגזל , ל הגבילו תקנה זו למקרה שהגזלה איננה קיימת"משמע מהסוגיה שחז. בגלל העול הכספי, בתשובה

  .עדיי� ביד הגזל� עליו להשיבו לבעליו

הקשו מהרבה סוגיות מה� מוכח שחכמי� חייבו גזלני� לשל� ג� במקו� ) ועוד, ה בימי רבי"תוספות ד(ראשוני� רבי� 

  :מצאנו שלוש שיטות מרכזיות ביישוב קושיה זו. ננה קיימת ביד�שהגזלה כבר אי

היו� , על פי שיטתו.  התקנה הייתה רק לדורו של רבי יהודה הנשיא ולא לדורות הבאי�/)תוספות ש� (רבינו ת� .1

  . תקנה זו אינה תקפה וגזלני� חייבי� לשל� ומקבלי� מה�

כיוו� שא� ה� יצטרכו לשל� , ית שרוב עסק� ומחיית� בכ� התקנה היא רק לגזלני� ומלוי בריב/ )תוספות ש� (י"ר .2

 . א� מי שגזל או הלוה בריבית באופ� אקראי לא תקנו עבורו והוא חייב לשל� ויקבלו ממנו. יהיו לה� חובות אדירי�
 התקנה היא רק לגזלני� ומלוי בריבית שבאו מעצמ� לעשות תשובה ולהחזיר את אשר /)יג, גזלה ואבדה א (�"רמב .3

א� א� ה� לא באו מעצמ� לעשות תשובה אלא חויבו בבית די� ה� חייבי� לשל� , ו ואת הריבית שלקחוגזל

 .ומקבלי� מה�
� ופסק שרק גזל� שרוב עיסוקו בגזלה "י ושיטת הרמב"שילב בי� שיטת ר) וכ� דעת הנמוקי יוס�, מ סימ� שסו"חו(הטור 

  ). א, מ שסו"חו(כ� פסק ג� המחבר בשולח� ערו� . ושבא לחזור בתשובה תיקנו עבורו שהנגזלי� לא יקבלו ממנ

ל אמרו שמי שמקבל "דייק מכ� שחז) � ש�"על הרמב(המגיד משנה . הראשוני� סייגו הלכה זו במספר אופני� נוספי�

בית , וא� הנגזל מתעקש שהגזל� ישל� לו, שבית די� לא כופי� על הנגזל לא לקבל, מהגזל� אי� רוח חכמי� נוחה הימנו

  .  צריכי� לחייב את הגזל� לשל�הדי�

  ). ש�(וכ� פסק השולח� ערו� , הטור כתב שא� הגזל� מתעקש ורוצה למרות הכול לשל� לנגזל אז רשאי הנגזל לקבל ממנו

ש� נאמר שא� הנגזל בעצמו חייב ) סימ� תתרפב(יהודה החסיד ' חידוש נוס� בהלכה זו אנו מוצאי� בספר חסידי� לר

שהרי לא יתכ� שהתקנה תהיה על , אז הוא צרי� לקבל מהגזל� ולפרוע את חובותיו, כדי לשל�כס� לאחרי� ואי� לו ב

 ).   ק א"ס, ש�(� בפירושו לשולח� ארו� "על ידי הש, חידוש זה מובא להלכה. חשבו� בעלי חובו של הנגזל או הלוה
     
  
  
  

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –פט והלכה את מקומו של המדור מש" שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי� על פי די�

  

"
  "זכי* מאד
  אורי גנ�הרב 

  .שהתבאר בגליו� הקוד�" זכי� לאד� שלא בפניו"� בהיקפו של די� בגליו� זה נדו

אשה לשה בצק והלכה החוצה : ד� בשאלה הבאה) ח"סימ� קפ,  איסרלי� מגדולי הראשוני�י"של המהר" (תרומת הדש�"בספר 

והשאלה היא א� יכולה . יש חשש שיתקלקל, משו� שא� תתעכב ע� אפיית הבצק, המשרתת רוצה להפריש חלה מ� העיסה

  .המשרתת להפריש חלה בשביל בעלת הבית

  . שהרי ודאי ניחא לבעלת הבית שתפריש את החלה, "אד� שלא בפניוזכי� ל"שיכולה להפריש מדי� , בעל תרומת הדש� פסק

, נאמר שא� אד� שלח שליח להפריש עבורו תרומה והל� אד� אחר מיזמתו והפריש אי� ההפרשה מועילה.) חולי� יב(' אמנ� בגמ

� שיודע מהי כמות ב רוצה שדווקא השליח ששלח יפריש משו"ש� יש סברה שבעה. מחלק בי� המקרי�) ד"תה(א� תרומת הדש� 
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  .א� בחלה בזמ� הזה כול� מפרישי� כזית ומ� הסת� ניחא לבעלת הבית בהפרשת המשרתת. ההפרשה הרצויה בעיני בעל הבית

 לרבות –" ג�"',  את� תרומת דג�כ� תרימו (האומרת שמהמקור של די� שליחות .) מ כב"ב(' י איסרלי� מהגמ"עוד שואל המהר

וכא� , כלומר השליח צרי� להיות ממונה מדעתו של המשלח, "מה את� לדעת א� שלוחכ� לדעת", לומדי� ד� נוס�) שלוחכ�

  !המשרתת נעשית שליחה של בעלת הבית שלא מדעתה

הגמרא מיעטה רק מקרה שבו . הרי זה נחשב שליחות מדעת, ב בשליחות"הוא עונה שכאשר ידוע לנו מראש שמ� הסת� ניחא לבעה

משו� שבשעת , אז אי� זה מועיל, ב ואמר שהוא רוצה בכ�"כ בא בעה"אח, אומדנא שהוא רוצהבשעת הפרשת התרומה לא היתה 

  .ח סעי� ג"שכ' ד סי"ע יו"א בשו"כדבריו פסק הרמ. ההפרשה לא היתה כלל דעת של המשלח

ק כאשר זוכי� נאמר ר" זכי� לאד� שלא בפניו"וטוע� שדי� , חולק על פסק זה) ח"ג סק"מ רמ"ע חו"סימ� שו(אול� קצות החוש� 

מכל מקו� לא נכללה בדי� , אפילו במקו� שיש אומדנא גמורה שניחא ליה בזה. א� אי� זכי� מאד� שלא בפניו, במשהו לאד�

ולכ� לא מועילה הפרשת החלה של המשרתת כאשר היא . לא להוציא ממנו, אלא היכולת להכניס נכסי� לאד� וכדומה" זכי�"

  .עושה זאת ללא ידיעת בעלת הבית

  ).ד למושג זה"ולא כפירושה של תה(מדי� שליחות לא תועיל ההפרשה משו� שזוהי שליחות שלא מדעת , איד�מ

  .הוא מדי� שליחות או די� עצמאי" זכי�"בגליו� הקוד� הבאנו מחלוקת א� 

ה "ד, יאכתובות ' כדעת תוס(הוא משו� אומדנא שהיה עושה אותו שליח " זכי�"שהרי א� , מחלוקת זו קשורה לנדו� שלנו

משו� , שליחות בלי דעת המשלח בפועל, בעצ�, הוא" זכי�. "ד"דבריו של תה, בוודאי, צודקי�) שהובאה בגליו� הקוד�, "מטבילי�

  .שישנה אומדנא לדעתו

  .גדרי� אחרי�" זכי�"אינו ממש שליחות ויש לדי� " זכי�"בנויי� על התפיסה ש, לעומת זאת, דברי קצות החוש�

כאשר ישנה אומדנא , מועיל ג� להוציא מהאד�" זכי�"עדיי� יתכ� שדי� , א שזכי� אינו מטע� שליחות"שבג� לדעת הר, אול�(

  ).שזהו רצונו ולא רק לזכות עבורו

  .אחרוני� רבי� חלקו על קצות החוש�

, מצא כא�ד� בשאלה א� אפשר לעשות מכירת חמ� לאד� שאינו נ) 'א' סי, יצחק אלחנ� ספקטור מקוובנא' לר(בספר באר יצחק 

  ).אד� שוכב חסר הכרה בבית חולי�, ע"ל, שאלה זו מצויה כאשר. (מדי� זכי� לאד� שלא בפניו

ש� הורו לשומר שהפקידו .) יג(בתשובתו הוא מארי� לדו� בחידושו של קצות החוש� ובי� השאר מקשה עליו מהגמרא בפסחי� 

 שזכי�ומשמע מכא� , ואי� שיכול למכור את חמצו של חבירוור, שימכור את החמ� לפני זמ� האיסור) והמפקיד הל�(אצלו חמ� 

  !מאד� שלא בפניו

תיר� קושיה זאת שכיו� שמינה אותו לשומר על נכסיו הרי כלולי�  " אמרי בינה"מביא שה) על קצות החוש� ש�" (מלואי חוש�"

  .והרי הוא כשלוחו ממש, בזה כל הטיפולי� הנדרשי� לעשות לחמ� ובכלל זה ג� מכירתו

א� בדיעבד או בשעת , )בלי ידיעת הבעלי�" (זכי�"י "שאמנ� לכתחילה אי� ראוי למכור חמ� ע, פסק הבאר יצחק ש�, עשהלמ

  ).ז"עמוד ע' חלק ה" פסקי תשובות"יעויי� ב(וכ� פסקו עוד פוסקי� רבי� , הדחק מכירה כזאת מועילה
  

  
  
  
  

  

  משפטי שאול

  ל "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
  . בשבתו בבית הדי� הגדול בירושלי�
     807מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור

  )לח� לקניה(
  

  
  
  

  

 
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי

   " גזית–אר� חמדה " בתי הדי*   רשת : פנו אל

  02#5379626: פקס       077#2158215: טלפו*

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  
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  )ד"מתו� ח(

  California, USA                        ב                          "ארה, ליפורניהק
  ז"תשנ'ה, יס�נ

  .ישראל# למי שטס לאר�" תענית בכורות"זמ* 
  
  אלהש

רב בע, בשעות הצהרי�' הוא אמור לנחות בישראל ביו� ב, בתארי� יג בניס�, בבוקר' ד� היוצא מס� פרנציסקו ביו� אא
תו� " סיו�"בהנחה שלא יוכל להשתת� בסעודת , מתי עליו להתחיל את הצו� ומתי הצו� מסתיי� לגביו. יד בניס�, פסח

  ?כדי הטיסה
  
  שובהת

יארכו לו , א� יבוא ממזרח למערב.  שבו הוא נמצא1ד בניס� בכל מקו� בעול�"הצו� חל על האד� בעלות השחר של יו� י
 –ועל כ� צרי� לברר ע� קברניט האוירו� את מסלול הטיסה , יתקצרו לו שעות היו�, זרחוא� יבוא ממערב למ, שעות היו�

, הזמני� של אותו המקו� את השעה המדויקת של עלות השחר/ באיזה איזור יהיה המטוס בסו� הלילה ולבדוק אז בלוח
  .ואז יתחיל עבורו הצו�

ל מצוה הפוטרת את האד� מצו� זה של תענית הרי יש בה ג� שמחה ש, ישראל/כאשר הטיסה היא לאר�, במקרה זה
, ד בניס�"י, לכ� יוכל לאכול במטוס כל עוד לא עלה השחר של יו� שני. וחלות שמחה היא ברגע שהוא נוחת באר�, בכורות

  .2יצו� בשארית הטיסה ויוכל לאכול ע� הגעתו ארצה ביו� שני בשעות הצהריי�
  

________________________________________________  
  
  ).תשובה קכד, כר� ד חלק שני" (שואל ומשיב"ת "שו). 'ה שבת הוא לה"ג ד, ויקרא כג(רבי עובדיה ספורנו  1
 . סברת הרב נחו� אליעזר רבינובי� 2
  

  
  ,בש� צוות המשיבי� ובברכת התורה

  

  הרב משה ארנריי�          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  חמיה גולדברגהרב זלמ� נ
  הרב נחו� אליעזר רבינובי�

  הרב ישראל רוז�
  
  

  

  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

  ' ו#'חלקי
 א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

" שלח� ערו�" הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה".דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
         ".תורת חיי�"תו� ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ� את התורה ל
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