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ואפשר להוסיף כי הרמז לדברי רש"י "בת ק' כבת 
הסגתה לאחור של חיי, ח'  חיי, ח'  חיי, ח'  חיי, ח'  כ'" וכו' מופיע במילה  

האות ח' תתקבל האות ז' (ליופי),קידומה של 
האות י' תתקבל האות כ' (לחטא), קידומה של 
האות י' (הנוספת בגימטריא גדולה) תתקבל 
האות ק', מעלותיה של שרה אמנו מרומזים 

 (משב"א)באותיות שם הפרשה.                          
 

    "שני חיי שרה" "שני חיי שרה" "שני חיי שרה" "שני חיי שרה" 
"כולן שוין לטובה" (רש"י),  קשה,למה לא חיתה 
שרה כמו אברהם שכן הייתה צדקת כמוהו? 
אפשר לומר לפי המדרש, שבן מ"ח שנה הכיר 
אברהם את בוראו וכבר ידוע גר שנתגייר כקטן 

מ"ח נקבל קכ"ז   -שנולד, וכשנחסר מקע"ה  
 (יריעות שלמה) כמניין שנות שרה.                     

 
"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע 

    שנים"שנים"שנים"שנים"
"כולן שוין לטובה" (רש"י) כידוע אברהם אבינו 
נפטר בגיל מאה שבעים וחמש, וי"א (כלי יקר) 
שאברהם לא חי את כל ימיו הקצובים לו, שהרי 
נחסרו מימיו חמש שנים כדי שלא יראה את עשו 
יוצא לתרבות רעה, כלומר אברהם אבינו היה 
צריך לחיות מאה ושמונים שנה, אם אצל שרה 
נאמר שכל חייה "כולן שוין לטובה" הייתה צריכה 
לחיות עוד חמישים ושלוש שנים (נפטרה קודם 
מצער העקידה) ולהגיע למאה ושמונים,(ההפרש 

). מכיוון שבבשורת המלאך על 180-ל   127בין  
לידתו של יצחק נאמר בפרשת וירא "ותכחש 
שרה לאמר לא צחקתי" אולי עקב תביעה על 

ותכחש ותכחש ותכחש ותכחש התבטאותה באמונה פחתו ימי שנותיה.  
בגימט' קטנה (עם   לא צחקתי לא צחקתי לא צחקתי לא צחקתי (שרה לאמר)  

הכולל) חמישים ושלוש, והרמז לימי שנותיה 
 םםםםבאי   ם ם ם ם קניזזזזבפסוק (פרשת וירא) "ואברהם ושרה 

.ימי 53=  באים  באים  באים  באים  = מאה עשרים ושבע,    ם ם ם ם בימי 
+  127שנים  ( 302שנותיהם של אברהם ושרה יחד 

שנות   180-. כדי להגיע ל  360) במקום  302=    175
שנים ובצירוף   58חיים כל אחד, חסרו להם יחד  

זקנים באים זקנים באים זקנים באים זקנים באים ,  362הכולל (אברהם שרה) ס"ה  
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

תוב בפרשה שאברהם אבינו בא לדבר עם עפרון והכריז אברהם בפני כולם שהוא נותן כסף  כ

(פרק כ"ג פסוק י"ג) וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם  -עבור השדה, וכך כתוב 

אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה, ופירש רש"י אך אם אתה לו 

אתה אומר לי לשמוע לך וליקח בחנם אני אי   -שמעני  

 אפשי בכך אך אם אתה לו שמעני הלואי ותשמעני.

 

להבין למה אברהם אבינו צריך לומר הלואי וצריך  וצריך  וצריך  וצריך  

שתשמעני, והרי עפרון כבר אמר שהוא מוכן לתת 

לאברהם את השדה ואת המערה ואפילו בחינם! אם כן 

 למה אברהם אבינו רומז כאן שיש איזה עיכוב?!

 

מפורסם שיש צורה מסויימת של התנהגות אצל בני אלא אלא אלא אלא 

אדם, אם יש אדם חשוב אשר נותנים לו מתנה הרי זה 

כבוד גדול לנותן המתנה על שאדם חשוב קיבל ממנו מתנה!  אפילו שהוא נותן המתנה, בכל זאת 

ההנאה היא שלו על שאדם חשוב קיבל ממנו!  אבל בעפרון המעיין בפסוקים יראה שאמר עפרון 

לא אדני שמעני השדה "נתתי" לך והמערה אשר בו לך "נתתיה" לעיני בני עמי "נתתיה" לך   -כך  

קבר מתך, הנה שבכל דיבורו הזכיר ואמר לכל שהוא הנותן וחזר ואמר נתתי נתתי, ומזה אמר 

אברהם הלואי ותשמעני כי כל רצונו של עפרון להזכיר הנתינה שוב ושוב, עפרון רצה להיות סוחר 

ממולח עם קריצת עין, גומל חסדים מפורסם, בעל מעמד שכל החשובים צריכים אותו, וכל זה 

כל הרודף אחר הכבוד (גדולה), הכבוד בורח   -בפני כל העם שיראו אותו!  כלל ידוע (עירובין יג)  

 ממנו!  אפילו הכבוד חס על כבודו של הכבוד, ובורח!

 

הוא כיצד מי שמחפש את הכבוד אינו שם אל לב כמה מבזה את עצמו, מלבד עצם הגנאי מדהים מדהים מדהים מדהים 

שונא מתנות יחיה, אדם שתמיד מחפש מתנות מאנשים,   -שבבקשת הכבוד, אומר שלמה המלך 

שיעריכו כמה הוא גיבור, כמה הוא חכם, כמה הוא מיוחד, אדם זה חי על אנשים אחרים, על 

דבריהם הוא חי, הוא צריך תמיד מתנות! אדם זה הינו מת, אין לו חיות משל עצמו, ורק מי ששונא 

מתנות הוא זה שיש לו חיים, כי הבנין שלו הוא ממעשיו שלו בדיבור עם בורא עולם ובמדידה מול 

הבורא כדי לתקן מעשיו שהיא גדולת אמת להיות דבוק בו יתברך, ולכן הבורח מן הכבוד הכבוד 

 רודף אחריו!
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    הממתין בין ישתבח ליוצר האם מותר לו  ללמוד (להוציא בשפתיו)הממתין בין ישתבח ליוצר האם מותר לו  ללמוד (להוציא בשפתיו)הממתין בין ישתבח ליוצר האם מותר לו  ללמוד (להוציא בשפתיו)הממתין בין ישתבח ליוצר האם מותר לו  ללמוד (להוציא בשפתיו)

. כתוב  שח בין ישתבח ליוצר עבירה היא בידו, וחוזר עליה מעורכי (פ"ז מהלכות תפלה הי"ב)בירושלמי בירושלמי בירושלמי בירושלמי 

המלחמה.  וכ"כ הרי"ף והרא"ש (ר"פ אין עומדין) דמבעי לי' לאיניש דלא לאשתעויי (לדבר) מכי מתחיל 

 ברוך שאמר עד דמסיים י"ח. ע"כ.

הטור סימן נד  ואסור לאשתעויי (לדבר) בין ישתבח לפריסת שמע. וה"מ במידי דלאו צרכי צבור וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

 הוא אבל במידי דצרכי צבור או לצורך מי שבא להתפרנס מן הצדקה ובעי למפסק ליה שפיר דמי.

וכתב בית יוסף וז"ל  כתב רב עמרם ולאלתר מיבעי ליה 

ויוצר אור ואסור  לאיניש לאתחולי בפריסת שמע 

לאשתעויי וכו'. כן כתבו ג"כ הרי"ף והרא"ש בפרק אין 

עומדין (שם) דמיבעי ליה לאיניש דלא לאשתעויי מכי 

מתחיל ברוך שאמר עד דמסיים שמונה עשרה וכתב 

הכלבו (סי' ד) הטעם לפי שברוך שאמר נתקן עם התפלה 

להסדיר שבחו של הקדוש ברוך הוא ואח"כ יתפלל וכיון 

שכן הוא אינו דין לדבר בין סידור השבח והתפלה אמנם 

בעניני מצות כגון לפסוק צדקה לעניים או לדבר צדקה 

אחרת מותר לספר אחר ישתבח ורבינו ירוחם (נתיב ג ח"א כג.) כתב שיש מי שסובר שבין ישתבח ליוצר 

יכול לדבר ודברי הרי"ף והרא"ש עיקר וכן כתבו הגהות מיימוניות בפ"ז מהלכות תפלה (אות ע) גרסינן 

 בירושלמי המספר בין ישתבח ליוצר אור עבירה היא בידו וחוזר עליה ממערכי המלחמה: 

השולחן ערוך סי' נ"ד סעי' ג' המספר בין ישתבח ליוצר, עבירה היא בידו וחוזר עליה  מעורכי וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

המלחמה. ויש מי שאומר שלצרכי צבור או  לפסוק צדקה למי שבא להתפרנס מן הצדקה, מותר להפסיק. 

הגה: ומזה נתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה או לקבול בבהכ"נ שיעשה לו דין, בין ישתבח 

ליוצר, דכל זה מיקרי לצורך מצוה ולאחר כך כשחוזרין להתפלל יאמר  הש"צ  מקצת פסוקי דזמרה ויאמר 

קדיש עליהם, כי לעולם אין אומרים קדיש בלא תהלה שלפניו. ולכן מתחילין  ערבית בלא קדיש (כל בו).  

וכן מי שלא היה לו ציצית או תפילין  והביאו לו בין ישתבח לקדיש,  יכול להניחם ולברך עליהם, אבל  בין 

קדיש לברכו לא יפסיק בשום דבר (א"ז פ' תפלת השחר), וכ"ש שלא יפסיק  לאחר שאמר הש"ץ ברכו 

 קודם שמתחילין ברכת יוצר .

האחרונים בדעת מרן השו"ע כיון שיש לנו כלל שסתם וי"א הלכה כסתם וכאן כתב בסתם מסתפקים  מסתפקים  מסתפקים  מסתפקים  

 לאסור ואחר כך כתב י"א להתיר לדבר בדבר מצוה האם כאן דעתו לפסוק לאסור לדבר בדבר מצוה ,

כתב בכף החיים (סי' נד ס"ק יא), שכ' דמ"ש מרן ד"ז בשם יש מי שאו', משום שזוהי סברת רב עמרם לכן לכן לכן לכן 

והכל בו. אבל הרי"ף והרא"ש כתבו בסתם דלא לאשתעויי מברוך שאמר עד דמסיים י"ח. ומשמע שאין 

להפסיק בדיבור בין ישתבח ליוצר אפילו לדבר מצוה כמו בין ב"ש לישתבח. ולכן כ' מרן ד"ז בשם יש מי 

 שאו' לומר שיש מחמי' בזה. ולכן יש ליזהר ולהחמיר שלא להפסיק אפילו לצורך מצוה. ע"ש.

סימן ד כתב שמצד הדין מותר ללמוד (ולהוציא בשפתיו) בין ישתבח ליוצר. אכן טוב   -אומר חלק ב ביביע ביביע ביביע ביביע 

לחוש ולהחמיר שיעיין בס' בהרהור לבד. וכן זה בין ישתבח ליוצר. אבל בעת אמירת הפיוטים בברכות 

ק"ש. והוא ג"כ התחיל בברכת יוצר, אינו ראוי להקל בזה אפילו עיון לבד. ומ"מ העושה כן יש לו ע"מ 

שיסמוך. ומכללן של דברים יש ללמוד שאע"פ שכ' האחרונים ז"ל, שמי שפוסק בק"ש וברכותיה וכן 

בפסד"ז לענות קדושה, אינו אומר נקדישך וכו' או לעומתם וכו', ואינו רשאי אלא לענות קדוש וברוך וי"א 

גם ימלוך. ע' במשנה ברורה (סי' סו ס"ק יז), וכף החיים (שם ס"ק יח). מ"מ בין ישתבח ליוצר ראוי לומר כל 

 הנוסח של הקדושה מנקדישך וכו' עד הסוף. שמכיון שהותר להפסיק לצרכי צבור ולצורך מצוה.

בפסקי תשובות כבר נהגו כל ישראל שלא לעשות שום הפסק בין ישתבח ליוצר ואף לא לצרכי מצוה כתב כתב כתב כתב 

דרבים וצדקה וכדומה, וכל עיכובי התפילה אצלינו לצורך רבים או איזה עשיית צדקה הוא קודם קריאת 

התורה או אחריה. וטעם איסור ההפסקה בין ישתבח ליוצר כתב בב"י בשם הכלבו לפי שב"ש ופסוד"ז 

נתקן לסדר שבחו של מקום קודם התפילה, ואין מן הדין לדבר בין סידור השבח והתפלה, והשח בין 

ישתבח ליוצר גורם שאותם הקליפות העורכים עלינו מלחמה, ומשתתקים ע"י אמירת פסוקי דזמרה, 

 חוזרים לקטרג, ומונעים קבלת התפילה.

אמירת תהילים גרידא ושאר לימודים ותפילות אין להתיר, זולת לימוד בעיון במחשבתו בלבד, אם כי אבל אבל אבל אבל 

יש לציין דברי הב"ח שמפרש דברי הטור בשם רב עמרם "ולאלתר מיבעי ליה לאינש לאתחולי בפריסת 

שמע" וכו' "כלומר מצוה מן המובחר היא שלא להפסיק ביניהם אפילו בשתיקה" וכו' דלאחר סיפור 

 שבחיו יתפלל מיד.

 

 ' ֶׁשה ֶׁשִּבְגַלל   , ֹוֵׁשב ח ָאָדם  ם  ִלְפָעִמי

ּוא  ֶׁשה ַמה  ָּכל  ֶאת  ֹו  ל ֹוֵתן  נ א   ִיְתָּבַר

ְמַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו, ֲהֵרי ֶזה ִסיָמן ֶׁשֵאינֹו ָאהּוב 

ְּבֵעיֵני ה', ּוִבְגַלל ֶזה נֹוֵפל ְלֵיאּוׁש ְוַעְצבּות, 

  ָצִרי ֲאָבל   . ּום ְּכל ָׁשֶוה  ֹו  נ ֶׁשֵאי ֹוֵׁשב  ְוח

ָלנּו ֶׁשהּוא  ֶׁשִּנְרֶאה  ַמה  ָּכל  ָלַדַעת ֶׁשא 

  טֹוב ֲעבּוֵרנּו, הּוא ָאֵכן טֹוב ָלנּו.

 

ְוַהְּדָבִרים ִיְתָּבֲארּו ְּבָמָׁשל ֶׁשהּוָבא ְּבֵסֶפר 

ָקָטן  ֶיֶלד  ַעל  ְמֻסָּפר   : " ֹור ָהא ֹוק  ּוָמת "

ָיפֹות,  ּוֵפאֹות  ְוֻרּדֹות,  ְלַחִּיים  ִעם  ְוִחָּנִני, 

 ֶׁשָעָלה ָלאֹוטֹוּבּוס. ָּפָנה ֵאָליו ַהֶּנָהג ְּבִחּיּו

 ?ְל ֵאי קֹוְרִאים  ְוָׁשַאל אֹותֹו: ָחמּוד, 

  ֵהִׁשיב ַהֶּיֶלד: קֹוְרִאים ִלי יֹוִסי.

 

 : ַהֶּיֶלד ב  ֵהִׁשי  ? ֹוֵמד ל ַאָּתה  ָכן  ְוֵהי

ֶׁשֶאֱעֶׂשה  ֹוֶצה  ר ַאָּתה  ּוַמה   . " ֶדר ַּבֵחי "

 ָאַמר ַהֶּיֶלד: ֶנָהג, ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמ ?ְלַמַעְנ

  ַּתֲעֶׂשה ְּתאּוָנה...

 

ַהֶּיֶלד:  ָאַמר  ַלֲעׂשֹות?!  ַהֶּנָהג: ַמה  ָׁשַאל 

"ְּתאּוַנת ְּדָרִכים"... ַמה ִּפְתאֹום ַלֲעׂשֹות 

  ְּתאּוָנה?

 

ָאַמר ַהֶּיֶלד: א יֹוֵדַע, ֲאִני ָּכל ַהְּזַמן ׁשֹוֵמַע 

ְוָרִציִתי ַּפַעם ַאַחת  ַעל ְּתאּונֹות ְּדָרִכים, 

 ,ִמְּמ ָאָּנא  ָאז   . ִנְרָאה ֶזה    ֵאי ֹות  ִלְרא

  ָעָׂשה ְּתאּוַנת ְּדָרִכים...

 

א  ְואֶֹפן  ם  ָּפִני ְּבׁשּום   : ַהֶּנָהג ֹו  ל ֹוֵמר  א

 . ִלְבּכֹות ַהֶּיֶלד  ל  ִהְתִחי  ! ּוָנה ְּתא ֶאֱעֶׂשה 

ְּדָמעֹות ָזְלגּו ַעל ְלַחָּייו, ּוַמָּמׁש ְּכָבר ָראּו 

ַהֶּנָהג ְּבׁשּום  ֲאָבל  ָהִרְצָפה,  ְׁשלּוִלית ַעל 

ַהַּבָּקָׁשה  ֶאת  ֹות  ְלַמא ּוָכן  מ ֹו  נ ֵאי אֶֹפן 

  ַהּמּוָזָרה...

 

ַּבִּסּפּור ַהֶּזה, ָּכל ֶאָחד ֵמִבין ֶׁשַהֶּנָהג צֹוֵדק 

ְוא ַהֶּיֶלד. ֲאָבל ָעֵלינּו ָלַדַעת ִּכי ִלְפָעִמים 

ּוא  ה  ּו ָּבר ֹוׁש  ֵמַהָּקד ם  ְמַבְקִׁשי ּו  ָאנ ַּגם 

ִּבְבִחיַנת 'ְּתאּוָנה' ֲעבּוֵרנּו,  ְּדָבִרים ֶׁשֵהם 

 , ת זֹא ֹוֵדַע  י ּוא  ֶׁשה ּוא  ה  ּו ָּבר ֹוׁש  ְוַהָּקד

  ְּברֹב ַרֲחָמיו א ַנֲעָנה ְלַבָּקׁשֹוֵתינּו.

 

ַרק ֶׁשֲאַנְחנּו א ְמִביִנים זֹאת, ּובֹוִכים... 

   ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשַהּכֹל ַא ְוַרק ְלטֹוָבה!
 

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 



    

    

    
    דיני הקנין ברכישת קרקע או דירהדיני הקנין ברכישת קרקע או דירהדיני הקנין ברכישת קרקע או דירהדיני הקנין ברכישת קרקע או דירה

    הסיפור:הסיפור:הסיפור:הסיפור:
 5000סיכם עם שמעון על מכירת ביתו, כך שלמחרת ילכו לעו"ד לחתימת חוזה. שמעון הוציא סך ראובן ראובן ראובן ראובן 

$ והעביר לשמעון על סמך המכר שיתבצע למחרת. ראובן כתב לשמעון פתק כי נתקבל סך ... משמעון 

עבור עסקה שתתבצע. למחרת אחד הצדדים רוצה לחזור בו מכל סיבה שהיא, וכעת נדון  ממתי חל 

 הקנין מכר בקרקעות כך שאף אחד מהם לא יוכל לחזור בו.

    תשובה:תשובה:תשובה:תשובה:

נקנית בכסף ובשטר וחזקה וקנין סודר אבל היום ע"פ חוקי המדינה קרקע קניינה נעשה רק על קרקע קרקע קרקע קרקע 

ידי כתיבת חוזה, או אפילו אם כתבו זכרון דברים. 

לכך במקרה שלנו יכולים עדיין לחזור בהם מהקנין, 

כיון שלא כתבו הסכם מכר. (הפתק שנתקבל אין לו 

קשר להסכם מכר) אבל מי שחוזר בו מהקנין, יש 

בו משום מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי 

 שאינו עומד בדיבורו.

    נימוקים:נימוקים:נימוקים:נימוקים:

חו"מ (סימן ק"צ סעי' א') קרקע נקנה בכסף בשו"ע בשו"ע בשו"ע בשו"ע 

בשטר ובחזקה ובקנין סודר. וכולהו דרשינן להו 

במסכת קידושין (דף כ"ו.) ובשו"ע (שם סעיף ז') 

במה דברים אמורים שקנה בכסף לבדו במקום 

שאין דרך לכתוב שטר אבל במקום שדרכן לכתוב שטר לא קנה עד שיכתוב שטר. ע"כ.  ובסעיף 

שאחרי זה כתב השו"ע שאם התנה אחד מהם שהכסף יקנה בלא שטר יכול להתנות, והיינו ככל דיני 

שאר תנאים. מבואר דקרקע נקנה בכסף שטר וחזקה וקנין סודר, והיינו בכל אחד מהם לחוד אבל 

במקום שנוהגים שכותבים שטר על מכירת קרקעות (בין שטר ראיה או שטר מכר) לא קנה עד שיכתוב 

 שטר. 

ולכאורה מנהג המדינה (דיני חוזים) כל מכירת קרקע תתבצע אך ורק בשטר, והיינו בחוזה ואם לא 

כתבו חוזה המכירה בטילה. וא"כ אף אם יבוא אדם לחבירו ויסכמו שמחר ילכו לעו"ד ויעשו הסכם 

מכר, והקונה ע"מ לבטח את העסקה אמר לו אתן לך כסף על החשבון או צ'ק על החשבון. לא יועיל 

בשביל מעשה הקנין ויכול עדיין המוכר לחזור בו. (יש לדון אם המוכר כתב לו על פתק נתקבל סך ... 

עבור המכירה, אם יש לזה דין שטר. ולענ"ד זה הוי שטר ראיה שע"פ חוק המדינה אולי ג"כ תקף. 

ודו"ק.) ואפילו אם עשו קנין סודר או תקעו כף בינם כדרך שעושים הסוחרים, אין לזה משמעות קנין, 

 כיון שדרך הקנין בקרקע הוא בכתיבת שטר. 

שנסתפק בזה המהריב"ל בתשובה (ח"א סימן פ"ב) אם עשה קנין סודר ולא כתב שטר אם יכול ואע"פ ואע"פ ואע"פ ואע"פ 

לחזור בו. למסקנה הדר פשטה דלא מהני קנין סודר בלא כתיבת שטר. וכ"פ בשו"ת רשמי שאילה 

 (סימן נ"ב הובא בפ"ת שם אות א') דכל זמן שלא נכתב שטר יכולים לחזור מהקנין.   

מי שסיכם עם חבירו ונתן לו ממון ולמחרת רוצה לחזור בו, מכיון שלא היה קנין שטר, אם יש בו ולענין ולענין ולענין ולענין 

מי שפרע כמבואר בשו"ע חו"מ (סימן ר"ד) בענין זה הביא הבית יוסף (שם) מח' ראשונים וע"ע בפתחי 

תשובה (סימן ר"ד אות ב') שהביא מתשובת הגאון ר' עקיבא איגר (סימן קל"ד) שגם בקרקע אם לא 

כתב שטר ורוצה לחזור בו, יש בו משום מי שפרע. ולכאורה פשיטא, כיון דהמוכר סיכם על המכירה 

 ומנצל את זה שעדיין לא נסגר הקנין בכל דרך שהיא מאי שנא מכל דין שיכול לקבל מי שפרע. 

מי שכתב שכל עיסקא שלא נרשמה בטאבו עדיין לא נסגר העסקה ויכול לחזור בו. (עיין פתחי  וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי

חושן חלק ח' פרק ב' סעיף י"א) ולענ"ד אין הדין כן כלל. כיון שעסקה בקרקע נסגרת בחתימות המכר 

אצל העו"ד, או אפילו בין הצדדים. והרישום בטאבו הוא בשביל ההוכחה שהנכס שייך לאותו אדם. 

א"כ הרישום בטאבו אינו מעכב לשום ענין מהמכר. והרי יש עסקאות שנרשמים רק לאחר חודשים או 

זמנים הרבה, ולא עלה על דעת אף אחד לתלות העסקה ברישום בספרי רישום מקרקעין. (ובכ"א בודאי 

שעילה של רישום בספרים אם לא נרשם וכדו' הוא עילה לביטול המקח, אבל אין אנו דנים מענין זה 

 כאן) ואע"פ שהצדדים גם מתחייבים לרשום את העסקה בטאבו אין לזה קשר לעצם הקנין.     

הדינים שלעייל הם מדינא כשלא סיכמו בינם על המכר, אבל אם סכמו בינם שהעסקה תתבצע אף וכל וכל וכל וכל 

שלא כתבו שטר, ומעכשיו יהיה הקנין ע"י הקנין כסף או קנין סודר ולא יוכלו לחזור בהם, הקנין יהיה 

 קיים ולא יוכל אף אחד מהם לטעון שלא נעשה הסכם וכדו'. והרי זה ככל דיני תנאי שעושים בינם.

ְלָבֵאר ֶאת ַהִּמְׁשָנה  ָּכַתב ַרִּבי ִּפְנָחס הֹוְרִביץ 

ְואֶֹזן  ֹוָאה  ר ַעִין   ,ִמְּמ ְלַמְעָלה  ַמה  ַּדע  "

ׁשֹוַמַעת ְוָכל ַמֲעֶׂשי ְּבֵסֶפר ִנְכָּתִבים": ְזכֹור 

ַּכָּמה  ְוַדע   , ם ִמְתַמֲעִטי ֹות  ֶׁשַהּדֹור ָאָדם 

ְלַמְעָלה  ֶׁש" ֹות  ַלּדֹור ּו  ָהי ֹות  ֹוב ט ֹות  ַמֲעל

 ְנבּוָאה, ּוְכֶׁשָהָיה צֶֹר ֶּבָעָבר ָהְיָתה   ,"ִמְּמ

ַח  ֹוִכי מ א  ַהָּנִבי ָהָיה   , ַהּדֹור ֹוָכַחת  ְּבה

[ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ִנְקָרא "ֲהרֹוֶאה",  ּוְמַלֵּמד. 

 " ֹוֶפה צ " ְּבֵׁשם  ּו  ִנְקְרא ם  ֲאֵחִרי ם  ִאי ְנִבי

ּו  ָלנּו ֶׁשּדֹורֹות ִראׁשֹוִנים ָהי ֲהֵרי  ְו"חֹוֶזה", 

  ִּבְבִחיַנת "ַעִין רֹוָאה].

ִמִּיְׂשָרֵאל,  ַהְּנבּוָאה  ְּכֶׁשָּפְסָקה   , ִמֵּכן ְלַאַחר 

ֶׁשּמּוָבא  ּוְכמֹו  קֹול,  ְּבַבת  ִמְׁשַּתְּמִׁשים  ּו  ָהי

ֹול  ק ַּבת  ֶׁשָּיְצָתה   , ַרּבֹות ם  ְּפָעִמי ַּבְּגָמָרא 

ִּבְבִחיַנת "אֶֹזן  ְוָאְמָרה ָּדָבר ְמֻסָּים. ָּכל ֵאּלּו 

  ׁשֹוַמַעת".

ְוא  ְלִהְתַיֵעץ  ְּבִמי  ּו  ָלנ ן  ְּכֶׁשֵאי ַּכּיֹום,  ְוִאּלּו 

א  ִהי ֹוָׁשה  ַהְּקד ַהּתֹוָרה   , ֹות ִלְפנ ִמי  ֶאל 

 ַּבֵּסֶפר ִנְכָּתִבים". ְוָכ ִּבְבִחיַנת "ְוָכל ַמֲעֶׂשי

ַחִּיים ִּמַואִז'ין אֹוֵמר: ַּכּיֹום ַהֶּזה  ַרִּבי  ָהָיה 

ִּבְזַמן ַהֶהְסֵּתר, "ָּכל ַמֲעֶׂשי ַּבֵּסֶפר ִנְכָּתִבים", 

ֹון  ִּפְתר ֹוא  ִלְמצ ָהָאָדם    ָצִרי  , ְׁשֵאָלה ְלָכל 

ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה, ִּכי ֵאין ָלנּו ׁשּום ָּדָבר ִמְּלַבד 

  ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת.

* * * * * 

ד  ַהַּמִּגי ֶאל  ה  ִאׁשָּ ָּבָאה  ַּפַעם 

,  ִמֶמְזִריץ'  ֵׁשם טֹוב] ַהַּבַעל  [ַּתְלִמידֹו ֶׁשל 

ְוָאְמָרה לֹו: ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהַרב עֹוֶׂשה ִנְפָלאֹות, 

ַרק  ְּבֵסֶדר,   : ָהַרב ָלּה  ָעָנה   . ֵּבן ֹוָצה  ר ַוֲאִני 

ים ֶאֶלף  ָּתִׂשיִמי ַעל ַהֻׁשְלָחן ָמאַתִים ַוֲחִמׁשִּ

  ְזהּוִבים...

ָאַמר   . ָעֵתק ֹון  ה ֶזה   , ַרִּבי  : ה ָהִאׁשָּ ָאְמָרה 

 . ר ְלִהְתַּפׁשֵּ ּוָכן  מ ִני  ְוֵאי ָהִעְסָקה  ֹו  ז  : ָהַרב

ִעם  ּוָפה  ְּתק ְלַאַחר  ְוָחְזָרה  ה,  ָהִאׁשָּ ָהְלָכה 

  ַמְרִּבית ַהְּסכּום.

 , ּום ַהְּסכ ָּכל  ַעל  ִּדַּבְרִּתי   : ָהַרב ָלּה  ָאַמר 

ה ְוָאְמָרה:  ָאגֹוָרה א ָּפחֹות. ִהְתַרְּגָזה ָהִאׁשָּ

ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשֲאִני ְזקּוָקה ְל? ֲאִני ֶאְתַּפֵּלל, 

  ַוה' ִיֵּתן ִלי!

ָאַמר ַהַּמִּגיד ִמֶמְזִריץ': ַעְכָׁשו ִיְהֶיה ָלּה ֵּבן. 

ְּבֶעְזַרת  ֲאָבל   , ֵּבן ָלּה  ָלֶתת  ֹול  ָיכ א  ֲאִני 

ַהְּתִפּלֹות ֶׁשִהיא ִּתְתַּפֵּלל, ֶאְפָׁשר ְלַקֵּבל ֶּבן. 

ַהּיֹום ֲאָנִׁשים ָׁשְכחּו ֶׁשֵּיׁש ְּתִפָּלה, ּוִבְמקֹום 

ם  ָלַרָּבִני ם  ֹוְלִכי ה ָּדָבר  ָּכל  ַעל   , ְלִהְתַּפֵּלל

 ִיְתָּבַר ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה. ַמה ִעם ַהְּתִפָּלה? ה' 

   ִאּתֹו.רֹוֶצה ֶׁשָּבָניו ְיַדְּברּו 

 מעשה שהיה... הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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    הקדמה לשמירת הלשוןהקדמה לשמירת הלשוןהקדמה לשמירת הלשוןהקדמה לשמירת הלשון

. ומצינו שאפילו דור שעברו (א)בזכות שמירת הלשון, "שומר מצרות נפשו" ומביא לאדם "חיים", ו"ימים לראות טוב"גודל שכר שמירת הלשון: גודל שכר שמירת הלשון: גודל שכר שמירת הלשון: גודל שכר שמירת הלשון: 

וכתב הגר"א באיגרת וז"ל כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו   .(ב)עבירות חמורות, אעפ"כ כיון שזהרו מאיסור לשון הרע, הצליחו במלחמה

. ועל ידי שמירת הלשון כדין, זוכה האדם לקדש את (ג)לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכול לשער עכ"ל

. וע"י שמירת הלשון, מסיר מעל עצמו קנאת (ד)כח הדיבור שלו, ואז תורתו ותפילתו יתקבל למעלה

. עוד ע' בחפץ חיים שהאריך לענין (ה)אנשים, וכל אחד יאהבנו, ולא ידברו עליו, ולעולם יהיה לו שלום

 . (ו)גודל שכר שמירת הלשון בעולם הזה ובעולם הבא

האריך החפץ חיים בספרו, ובספר שמירת הלשון, להביא מתנ"ך גמרא ראשונים  גודל חומר ועונש:גודל חומר ועונש:גודל חומר ועונש:גודל חומר ועונש:

. בפתיחתו לספר חפץ חיים, הוא מלקט (ז)ואחרונים להדגיש חומר הענין של האיסור המר של לשון הרע

שבע עשרה לאוין, וארבע עשרה עשין, ושלשה ארורים, ששייך במי שאינו זהיר מאיסור המר של לשון 

הרע ורכילות. ובגמ' ערכין איתא, שכל המספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר ח"ו, ומגדיל עונות עד 

לשמים, וראוי לסוקלו באבן, ואמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולם, וכאילו עובר בשלשה עבירות 

. גם מצינו, שמפני (ט). עוד איתא במדרש שהמספר לשון הרע כעובר על חמשה חומשי תורה(ח)החמורות

. ומחמת חומר העון, יש עונש (יב). ולעתיד לבוא הכל מתרפאין חוץ מבעל לשון הרע(יא), ומחריב את העולם(י)עון לשון הרע נחרב הבית המקדש

. ואף שאין צרעת בזמנינו, אמרו שצרעת הופיע בצורה (יב)מיוחד לעבירה זו, שנגעים באין עליו, והוא אות ופלא להזהיר אנשים להרחיק מלשון הרע

. עכ"פ, (טז), וגם פוגם לעתיד כל המצוות התלויות בדיבור (אם לא עשה תשובה)(טו)וגם נענש ע"י לשון הרע להפסיד מצוות שכבר עשה  .(יד)של עניות

 . (יז)מי שיעיין ויתבונן היטב בהם, תסמר שערות ראשו, מגודל העון

כתב החפ"ח, שכל הענשין החמורין אלו, שייך דווקא חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: חומר הענין הוא למי שלשון הרע הפקר אצלו: 

באדם שמפקיר את עצמו לספר לשון הרע בתמידות, והוא הנקרא "בעל לשון הרע". אבל מי שנסה 

ללמוד ההלכות ולשמור אותם, ועובד בעצמו לשמור לשונו, ואין האיסור הפקר בעיניו, רק לפעמים הוא 

 .(יח)ניכשל בה, על אדם כזו לא אמרו כל אלו ענשין החמורין, אלא הוא כשאר לאו דעלמא

כתוב במשלי, שיש ששה מידות גרועות ששנא ה', והשביעי "משלחי מדנים" (לשון הרע) מדה גרועה: מדה גרועה: מדה גרועה: מדה גרועה: 

. כתב רבינו יונה, שהמספר לשון הרע רשעתו כפולה, הראשון הוא "הנזק והבשת (יט)קרוי "תועבת נפשו"

אשר יגרום לחברו", והשני הוא ההשחתת המדות כשיספר בגנותו מחמת "בחירתו לחייב ולהרשיע את 

. אף שיש הרבה מדות שלא מצינו לאווין מיוחד להם, רק שהם נכלל בתוך (כ)חבריו ושמחתו לאידם"

לאווין ועשין אחרים (לדוגמא כעס אכזריות וליצנות), מ"מ לשון הרע הוא מדה גרוע כל כך שרצה 

עוד כתב רבינו יונה, שמי שיחפש מומי בני אדם ואשמתם, דומה לזבובים   .(כא)התורה לאסור אותה בפרט

. והביא שם על דרך מוסר, משל לדבר דומה, לאדם וחכם שעברו על הנבלה, אמר האדם כמה מסרחת נבלה זו, (כב)שלעולם באו למקומות הלכלוך

. היוצא מזה כלל, אף אם מצינו בתוך הסוגיא של "לשון הרע" שאין הלאווין שייכים לאנשים מסויימם (לדוגמא (כג)אמר החכם כמה לבנות שניה

 .(כד)לאנשים שאינו "עושה מעשה עמך"), מ"מ עדיין יש השחתת מידות לספר בגנותם בלי שום תועלת כלל, אפילו על דבר שאינו בעל חי

  
  ùìå åéô øîù (âë ,àë) éìùîá êìîä äîìùå .'åâå òøî êðåùì øöð ,áåè úåàøì íéîé áäà íééç õôçä ùéàä éî (âé ,ãì) íéìéäúá êìîä ãåã (à)åðå øòù ïåùìä úøéîùá 'ò .åùôð úåøöî øîù ,

  .òøä ïåùì ìòá àåä ë"àà ,åéìò úåàáä úåøö ìëî íãà ìéöîå øîåù ä"á÷äù ,ùøãî àéáäù ,ã"ô äøéëæ   á"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùáå ,âëø øîàî äáåùú éøòùá äàáåä ,éîìùåøé (á)
   .ã"ôå    .(à"éôáå äîã÷äá) ïåùìä úøéîùáå (ä"âäá 'å ïéùò ç"çì äçéúô) ç"ôçá íéîòô äîë äàáåä (â)   íùá ä"âäá ù"òò .äæì øáñä ù"ò .é"ô óåñ äøéëæ øòù ïåùìä úøéîùä ïåùì (ã)

  .êéùìàä    .íåìùä úåìòî ïéðòì êéøàîù ù"òå .à"éô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîù (ä)    .úåùåã÷ úåìòî äîë ãåò àéáä íù ïåùìä úøéîùá (å)   ,àøå÷ä éçà òãéå ì"æå äîã÷äá áúë ãåò (æ)
  ìò ÷ø úåãéñç úãî éô ìò éúøáç àì äæ øôñù ,ìëä éðéòì øøáé ïòîì ,"íééç íéî øàá"á åøå÷î úà éúéàøä íéðôá àöîðù èåùô øáã ìë åìéôàù  ãö  .ì"ëò ïéãä   ïéëøòá àúéà åìà ìë (ç)

ä íìåòì åì úîé÷ ïø÷äå ,äæä íìåòá íãàä ïî ïéòøôð íéøáã äòáøà ìòù ,ç"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùá äàáåä ,éîìùåøéá àúéà ãåò .á"ò åè,àá   ,úåéøò éåìâå ,äøæ äãåáò ,ïä åìàå
  .íìåë ãâðë òøä ïåùìå ,íéîã úåëéôùå    .ã"ô äøéëæ øòù ïåùìä úøéîùá äàáåä àø÷éå äáø ùøãî (è)   àéä äðåëä ,íðç úàðù äè÷ð àøîâäù íâä ì"æå íééç õôçä úîã÷ä úìéçúá 'ò (é)

  .ã"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùá ë"ëå .ì"ëò 'åë òøä ïåùì ìò     .'à ïéåàì äçéúôá ç"ôçáå ã"÷ñ åð÷ 'ñ á"îá äàáåä ."íìåòä úà áéøçî äæ éøä" á"ä æ"ô úåòã 'ìä í"áîø (àé)   'ò (áé)
 .ç"ô äøéëæä øòùá ù"òò .ì"æçî äæì úåøå÷î àéáäù ïåùìä úøéîùì äîã÷äá  ìù åâäðîî åðéà ì"æå é"ä æ"èô úòøö úàîåè 'ìä í"áîøä áúëå .åéìò ïéàá íéòâðù ,(á"ò å"è) ïéëøòá 'îâ (âé)

ä ,äáåùú äùò àìå åúòùøá ãîò íàå ,úéáä úåøé÷á ìéçúî íéòâðù áúëù ù"òå .ì"ëò òøä ïåùìî ïøéäæäì éãë ìàøùéá äéä àìôå úåà àìà ,íìåòøëå ìò äòéâä åéøçàå ,åúéá øåáùì ç
"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùá äàáåä ."òøä ïåùìå úåðöéìä àåäù íéòùøä úçéùá ÷ñòúé àìù ãò" åôåâá úòøö ìá÷îù ãò ,åéãâáá åéøçàå ,åéìë  ,å  .ù"ò éøôñä ìò ññåáîå   úøéîù (ãé)

   .'ç ÷øôá íù íâå .åðéðîæá úòøö ïëéä àéùå÷ä áùééì ,øäæ éðå÷éúå äùã÷áù øáã øôñä íùá å"ô äøéëæä øòù ïåùìä   åðîî úåéåëæä ç÷åì ä"á÷äù ,æ"ô äòéðëä øòù úåááìä úåáåç (åè)
 ,(à"éô ùéøáå æ"ô ùéøáå) â"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùá áúëå .åéúåðåò úà íúøåîú íéìá÷î íâå ,åéìò òøä ïåùì øáéãù íãàäì íúåà ïúåðåçäù ìù êøòä éôë àåä åéúååöî ãñôä ìù ïåáù

ïéàå øùòúî ùé" éìùîá ÷åñôä ùøéô åäæù à"ô á"ç ïåùìä úøéîùá áúë ãåò] .ì"ëò åãé ìò íäì äòéâäù äîìëäå ïåéæáä êøò éôì ì"æå ,ïåéæáä  ìë åðàù åäæ ì"æå áúë ä"âäá íùå .ù"ò "
íåìëì äáåùç äøåúä ïéà (éðåùì øåöð) éëä åàì éàã ,"êúøåúá éáì çúô" íéù÷áî åðà êë øçàå ,"òøî éðåùì øöð ,é÷ìà" åðúìôú óåñá íéøîåà  ëò  [.ì"   øòùáå ,äîã÷äá ïåùìä úøéîù (æè)

åáòä ìë åéùëò ,íéìëä íâôð íàù ,ïîåàä ìù éìëì äîåã .íâôð ,äôá äùåòù úååöîä ìëù àöîðå ,äôä íâåô åæ  äøéáò é"òù .æ"ôáå é"ô äøéëæä  äã  .íåâô äéäé åìù   ç"ôçä ïåùì (æé)
  .äîã÷äá     .í"áîøä úòãá î"ñëäîå ,äáåùú éøòùäî çëåî ïëù áúëå .è"î÷ñ 'ã ììë ç"îàááå ä"âäá äîã÷ää óåñá ç"ôç (çé)   åùôð úáòåú òáùå 'ä àðù äðä ùù" (æè ,å) éìùî (èé)

  ."íéçà ïéá íéðãî çìùîå 'åë     .æèø øîàî 'â øòù äáåùú éøòù (ë)    .(â"ñ ïéøåøà) äçéúôä óåñ ç"ôçå ,(è ,ãë) íéøáã ï"áîøá ò"ò .äçéúôá ç"ôç (àë)   éùéìù øòù äáåùú éøòù (áë)
éøùéä êøã ë"àùî ,íúîùàå íãà éðá éîåî ùôçé ìéåàäù ,"ïåöø íéøùé ïéáå íùà õéìé íéìéåà" (è ,ãé) éìùî ÷åñôäî àåäù íù áúë .æéø øîàîì í éë íãàä çáùìå íéòùô ìë ìò úåñë

  [.ùáã úåùòì íéùôçîù ,íéøåáãì äîåã "íéøùé"ù ì"é ,ì"ðã íéáåáæä ìù ìùîä éôì éìåà] .áåè øáã åá àöîð    .íù äáåùú éøòù (âë)   'ø øîà ì"æ (è"ñ å"ô íéøáã) äáø ùøãîá àúéà (ãë)
äù (åùò) øéòù êéçàá úøáã íà ì"æå ì"ãøä 'éçá íù áúëå .ì"ëò éôã ïúú êúîà ïáá óåñ ,êúîà ïá åðéàù êéçàá øáãì êðåùì úìâøä íà ïðçåé  àå ïáø äùî êúîåà ïáá øáãì êôåñ ,êéçà

ù ,íéîòô äîë ç"ôçä áúëù óàå .àîåçðúá àéãäá øàåáî ïëù àéáäù óñåé õòá ù"òò .ì"ëò íéáëåë ãáåò ìò ø"äì øôñì øåñàù ïàëî øàåáîå 'åë ìë øåñéà ïéà "êúéîò"á ììëð åðéàù éî
  ,íéåâ ìò íâ øáãì ïéà âéñå øãâ êåúî øéôù ìáà ,àúééøåàã ïéååàìä ïéðòì åðééä ,ì"é .(ä"âäá ä"ñ è ììë ,â"éñ 'ç ììë) åéìò òøä ïåùìàäù   éîù ,àåä úåàéöî .íéãåäé ìò íâ øáãéù óåñ

íðîà .íéãåäéì íéåâ ïéá ÷ìçì åì øùôà äéäé àì èòîëå ,åéúåáéáñ ìëá úåðâ àåöîì íìåòì äééèð åòáèá ò÷ùð äéäé ,íéåâ úåðâá øáãî ãéîúùù , íéåâ ìò øáãìù ïåéëù ,'ìù á"éøî éúòî
ú éàðúä ìë íéìùäì êéøö åðéà ,íäéìò øáãì äáéñ åà úìòåú ùé íà ïëì ,úåòø úåãî øãâá ÷ø ,òøä ïåùì ìù àúééøåàã ïéååàìä ìò øáåò íðéàìòå êøåö ùéù áùåçù àäá ÷éôñî .à÷ååãá ú

.úåãéî úúçùä ïàë ïéà æ"éòù ,úàîá 
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