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"וכיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו 

 ומשכחו כל התורה כולה" (נדה ל' ע"ב).

תמה הגאון ר' ישראל מסלנט: למה צריך המלאך 

ללמד את התינוק בבטן אמו את התורה כולה, 

אם בין כה וכה כשיצא לאויר העולם בא מלאך 

 וסוטרו על פיו ומשכיחו כל מה שלמד?

מיישב הגר"י מסלנט שיש בעובדה זו רמז ולקח 

מאלף עבורנו: תורה הנלמדת ללא עמל ללא 

די ב"סטירת לחי" אחת, והכל   –מאמץ והקרבה  

 נשכח!...

 

    "ויתרוצצו הבנים בקרבה""ויתרוצצו הבנים בקרבה""ויתרוצצו הבנים בקרבה""ויתרוצצו הבנים בקרבה"

רבותינו דרשו לשון ריצה כשהיתה עוברת על 

פתחי תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס 

 לצאת וכו'.

העיר על כך הג"ר בצלאל ז'ולטי זצ"ל "יעקב לא 

רץ בשביל דברי תורה שחסרו לו שהרי המלאך 

 היה מלמדו"...

לעמל תורה שחסר לו   –הוא רץ ופירכס לצאת  

 שהרי מלאך היה מלמדו!...

ברחם אמו, היו אלו דברי תורה שלמד   -אך שם  

 בלא עמל ודוחק.

 

הגה"צ ר' חיים שמואלביץ זצ"ל שאל: מדוע לא 

קמים לפני אשה מעוברת, הרי העובר שבבטנה 

יודע את כל התורה כולה? ותירץ, שאין ידיעה זו 

 נחשבת כיון שהיא באה לעובר בלא עמל!...

 סוג כזה של ידיעה אין אנו מחוייבים לכבד...

 

בארות מים עליה   2רק אחרי שחפרו עבדי יצחק  

היה ריב עם רועי גרר, החליט יצחק לחפור 

במקום אחר "ויעתק משם ויחפור באר אחרת 

 ולא רבו עליה".

יצחק אבינו בחר בדרך של תפילה ובקשה לזכות 

) ויעתק 586) בגימט' שופר ( 586אבות, ויעתק ( 

מלשון תקיעה, תקע בשופר וביקש להזכיר את 

העקידה "ולא רבו עליה" ויקרא שמה רחבות (

זכות אבות ותרי"ג  –(אבות)  3) בגימט' תרי"ג +616

 מצוות.

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

 קובעים לאדם אם יהיה צדיק או רשע קודם שהוא נולד?האם האם האם האם 

ורבקה התפללו שיהיו להם ילדים ואז הקדוש ברוך הוא ענה לתפילתם ותהר רבקה, אלא יצחק  יצחק  יצחק  יצחק  

שרבקה לא הבינה למה יש מלחמה כי כל הזמן הבנים היו מתרוצצים בקרבה, לכן הלכה לשאול 

את גדולי הדור בבית המדרש של שם ועבר שיאמרו לה מה קורה!  וכתוב בפרשה (פרשת תולדות 

"ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם "ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם "ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם "ויאמר ה' לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם פרק כ"ה פסוק כ"ג) שאמרו לרבקה 

, זאת אומרת מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר"מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר"מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר"מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר"

שיש לך שני בנים אשר ילחמו ביניהם! 

וכתוב במדרש למה הבנים היו מתרוצצים? 

כי כשרבקה היתה עוברת ליד בית מדרש 

אחד מהילדים היה נלחם לצאת (יעקב), 

וכשהיא היתה עוברת ליד בית עבודה זרה 

 אז הילד השני היה נלחם לצאת (עשו).

רואים כאן שעשו היה רשע כבר הרי  הרי  הרי  הרי  

 נחזק את הקושיא עוד:הבה הבה הבה הבה מהבטן!? אם כן איפה הבחירה שיש לאדם אם להיות צדיק או רשע?  

, ומסביר רש"י את זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב" זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב" זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב" זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב" בתהילים (פרק נ"ח פסוק ד') " כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

זורו רשעים מרחם, ממעי אמם הם נעשים זרים להקדוש ברוך הוא כדרך שעשה עשו  -הפסוק כך 

"ויתרוצצו הבנים בקרבה", זאת אומרת שרש"י מסביר שהפסוק בא לומר שיש אנשים שכבר 

מהבטן אתה אומר עליהם שהם נעשים "זרים" להקדוש ברוך הוא, שהם רשעים כבר מהבטן, 

 וקשה! כי רואים שקובעים לאדם מה הוא יהיה אם צדיק או רשע!!   כעת נחזק את הקושיא עוד:

מסכת יומא (דף פ"ב עמוד ב') מסופר על אשה מעוברת שהיתה צמה ביום הכיפורים, בגמרא  בגמרא  בגמרא  בגמרא  

והרגישה חולשה כי הריחה ריח של אוכל וכידוע אשה הרה שמריחה מאכל חייבים לתת לה. באו 

לשאול את רבי מה לעשות! אמר להם רבי תלחשו לה באוזן שהיום זה יום כיפור. הלכו ולחשו לה 

באוזן וזה הועיל היא הרגישה יותר טוב ולא אכלה, ואומרת הגמרא שבסוף נולד רבי יוחנן.  עוד 

מספרת הגמרא שהיתה עוד אשה שהרגישה חלשה כי היא הריחה מאכל ביום כיפור ובאו לפני 

רבי חנינא לשאול אותו מה לעשות! אמר להם רבי חנינא תלחשו לה שהיום יום כיפור.  הלכו 

מהגמרא הזו גם  גם  גם  גם  ולחשו לה וזה לא הועיל והיא אכלה,  ואומרת הגמרא שיצא ממנה אדם רשע!   

נביא ראיה שרק ממתי כעת  כעת  כעת  כעת  רואים שקובעים לאדם עוד קודם שנולד אם יהיה צדיק או רשע?!    

שהאדם נולד אז אפשר לדעת אם הוא צדיק או רשע, אבל גם בזה יהיה קשה הרי אפילו שזה כבר 

הוא עדיין תינוק ואם כן איך אפשר לקרוא לו צדיק או רשע?   הילד  הילד  הילד  הילד  אחרי הלידה, אבל בכל זאת  

 הראיה הבאה:והנה והנה והנה והנה 

, ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה"ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה"ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה"ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה"וישב (פרק ל"ח) כתוב לגבי תמר הכלה של יהודה "בפרשת בפרשת בפרשת בפרשת 
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 ïäë úçôùîì úåáø úåëøá
ïåìòä úîåøú ìò 

ì ïëå-!úåáø úåëøá .ù.î 
!áåè ìëì åëæú 

 פרשת תולדות

 "êé÷åç éðãîì" áúåëì ,áåè ìæî úëøá
!ìàåîù øäá äøäè íéáøî ,ïåìòá 

 áøä åúééòøå ùãã íééçàèéìù 
 íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú ,ãëðä úãìåä ìò

!äáåèå äçîùá íéðùå 
úñðëä úéáá úáùá úéøáä 

!úéááì áåè ìæî úëøá 
 øäì åúéòøå éñåèéô óñåéåéä 

 êøåàá úçð åàøúå åëæú ,úéøáäå ãëðä úãìåä ìò
!äáåèå äçîùá íéðùå íéîé 

!áåè áåùéé úëøá 
 øì åúéòøå éèìñî åäéúúîåéä 

 úéáá úåàøì åëæú ,áø òôùá úéáä úëåðç ìò
!äåìùå úçðá äáåèå äçîù 

 áåø÷á ä úøæòá ,åéä äðåëùä éáùåú øåáéöì
 úéá äååäé øùà äðåëùá áøòä ììåë áçøúé
 äöåøä ìë ,äðåëùä éáùåú ììëì ùøãî
 øùà ,äæ äøåú íå÷î ú÷æçäá óúåù úåéäì
 ìëì äáåøî úìòåú äæá äéäéù ÷ôñ ïéà
íéé÷ìà ÷çöé áøäì äðôé äðåëùä 

 7המשך בעמוד 
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    האם אפשר לקשור ציצית בלילההאם אפשר לקשור ציצית בלילההאם אפשר לקשור ציצית בלילההאם אפשר לקשור ציצית בלילה

הוא היות  ולילה לאו זמן ציצית ויש דין תעשה ולא מן העשוי היה מקום לומר כיון הספק הספק הספק הספק 

 שעשה זאת בלילה בזמן שפטור בהגיע היום הוי תעשה ולא מן העשוי 

במנחות (מ ב), כתבה , אמר רבא הטיל לבעלת שלש והשלימה לארבע פסולה, הגמרא   הגמרא   הגמרא   הגמרא   

משום תעשה ולא מן העשוי. ופירש רש"י, הטיל שלש ציציות לטלית בעלת שלש כנפות, 

ואחר כך תלה בה קרן רביעי 

ועשה בו ציצית, פסולה, משום 

ששלש ראשונות היו עשויות 

מתחלה שלא כמצותה, הילכך 

גם כשחזר ותיקנה איכא משום 

תעשה ולא מן העשוי. וכן פסקו 

הטור והשלחן ערוך (סימן י' 

סעיף ה'). א"כ ה"ה כאן שקשר 

את הציצית בזמן פטור, אולם 

אפשר לומר שדוקא כשהדבר 

פסול בעצמותו, שייך בו דין 

תעשה ולא מן העשוי, גם לאחר 

שהוכשר, אבל כאן אין פסול 

בעצם הציצית ,  והראיה  שהרי גם בסוכה יש דין תעשה ולא מן העשוי, ולכן אם סיכך 

במחובר, אף על פי שחזר וקצץ הסכך, אם לא נענעו פסול, משום תעשה ולא מן העשוי, 

כדאיתא בסוכה (יא א), ובטור ושלחן ערוך (סימן תרכו סעיף ב'). ובכל זאת סתם עשיית 

סוכה הוי קודם החג. וכתוב במשנה  (סוכה ט א) שכל שעשאה לשם חג אפילו מתחלת 

השנה כשרה. והרי עדיין לא הגיע זמן חיוב המצוה, ובכל זאת לא אמרינן בכהאי גוונא 

 לפוסלה משום תעשה ולא מן העשוי.

(סימן יח  סק"א) כתב, שאלה, כסות המיוחד ליום ונפסק ממנו הציצית ועשה הפרי מגדים הפרי מגדים הפרי מגדים הפרי מגדים 

בו ציצית בלילה, אם רשאי לעשות כן. תשובה, יראה דכשר, אף על פי שעשאו בלילה, ולא 

הוי תעשה ולא מן העשוי, אף שכסות של יום בלילה פטור מציצית לדעת הרמב"ם, דוגמא 

לדבר, אין מחוסר זמן לבו ביום, וזמן ממילא קא אתי, ולא דמי להטיל ציצית לבעלת שלש, 

דהתם אינה חייבת כלל ואינה ראויה כלל לציצית, מה שאין כן בכהאי גוונא דלא הוי בכלל 

תעשה ולא מן העשוי. ע"כ. וגדולה מזו כתב האור זרוע חלק ב' (סימן רפט), שרבינו יצחק 

הלבן הכשיר סוכה שעשאה בתוך הבית תחת התקרה, ואחר כך הסיר התקרה מעליה, 

משום דלא שייך לפסול משום תעשה ולא מן העשוי אלא כשהסכך עצמו היה בפיסול, כמו 

הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת שפסולה משום מחובר, וכיוצא בזה, אבל כאן שגוף 

 הסכך כשר אלא שהתקרה גורמת לו פיסול, כל שהסיר התקרה לאחר סיכוכה כשרה, עכ"ל,

שכתב מרן השלחן ערוך (סימן יט סעיף א'): "ציצית חובת גברא הוא, ולא חובת מנא, ועוד ועוד ועוד ועוד 

שכל זמן שאינו לובש הטלית פטור מציצית, הילכך אינו מברך על עשיית הציצית, שאין 

מצוה אלא בלבישתו". מבואר שעיקר מצות ציצית אינה אלא בלבישתו, ולא בעשייתו, ואם 

כן אין קפידא לעשות הציצית בלילה. ועוד שגם האשה שהיא פטורה ממצות ציצית, דהוי 

מצות עשה שהזמן גרמא, אף על פי כן כשרה להטיל ציצית בטלית, וכמו שפסק מרן 

 השלחן ערוך (סימן יד סעיף א'), נמצא שאין הטלת ציצית עיקר עשיית המצוה וכו'.

והנהגות ח"ב סי' י"ג שמקובל מהחפץ חיים זצ"ל שאין שום מניעה מלהטיל בתשובות  בתשובות  בתשובות  בתשובות  

ציצית בלילה (וכן משמע מאי הזכרתו ענין זה במשנ"ב), ובדינים והנהגות פ"ב אות י"א שכן 

עשו עפ"י החזו"א זצ"ל, וכן מובא להתירא ללא פקפוק בס' הליכות שלמה פ"ג אות כ"ג 

 בשם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל.

פרשת לך לך סעיף יח, ןז"ל  מותר להטיל הציציות בטלית ולקשרם בלילה כ"כ בבן איש חי כ"כ בבן איש חי כ"כ בבן איש חי כ"כ בבן איש חי 

בטלית המיוחד ליום, אף על גב דלהרמב"ם ודעמיה כסות יום בלילה פטורה, ליכא בזה 

משום תעשה ולא מן העשוי, משום דזמן ממילא קאתי, ולא דמי לבעלת שלש דאינה 

חייבת ואין ראוי לציצית כלל, לסיכום : אע"פ שכתבו כמה אחרונים להחמיר להטיל ציצית 

 בלילה , להלכה מותר לכתחילה לקשור ציצית בלילה,

 

 

 

ַע  ֶׁשִהִּגי  , ָהָאֶרץ ֹון  ִמְּצפ ֲחַכם  ד  ַּתְלִמי ַח  ְּבָׁשִלי ַמֲעֵׂשה 

ְלַאְרֶגְנִטיָנה ְלֵׁשם ְּגִבַּית ְּכָסִפים ִליִׁשיָבה ְמֻסֶּיֶמת. ְּבַׁשָּבת 

ם  ֱאִקי ִּדְבֵרי  ְוָדַרׁש  ַלֵּתָבה,  ֲחַכם  ד  ַּתְלִמי ֹו  ֹות א ָעָלה 

ו  ְּדָבָרי ֶאת  ַּבָּצָמא  ָׁשָתה  ַהִּצּבּור   . ְוַדַעת ָטַעם  ּוב  ְּבט

ם ְמאֹד ִמִּדְבֵרי ּתֹוָרתֹו.  ַהִּנְלָהִבים, ְוִהְתַרׁשֵּ

  

ְּכָבר  ָּכֵעת  ִּכי  ְוֶהְחִליט  ָהַרב,  ָּבת ׁשּוב ָּדַרׁש  ְּבֵצאת ַהׁשַּ

 . ֵּכן ַלֲעׂשֹות  ּוָפָנה   , ת ַמְגִּבי ַכת  ַלֲעִרי ֻמְכֶׁשֶרת  ַהַּקְרַקע 

ְוִהֵּנה הּוא רֹוֶאה ֶׁשָחָלה ַּתְפִנית ְּדַרְסִטית ַּבִּצּבּור, ְואֹוָתם 

ֲאָנִׁשים ֶׁשָהיּו ִמּקֹוֵדם ְרתּוִקים ְלמֹוָצא ִּפיו, ֵהֵחּלּו ְלֶפַתע 

ְלַהְזִעיף לֹו ָּפִנים, ְוִלְׁשַח ְלֶעְברֹו ַמָּבֵטי ּבּוז. הּוא ַּגם ָרָאה 

  ֶׁשַּגם ְּבקִֹׁשי ּתֹוְרִמים לֹו ַּכָּמה ְּפרּוטֹות.

 

ַמּדּוַע   ? ָקָרה ַמה   : ָהה ִּבְתִמי ְוָׁשַאל  ֶהם  ֲאֵלי ָּפָנה  ָהַרב 

  ִּפְתאֹום ִנְׁשַּתּנּו ְּפֵניֶכם ֵאַלי?

 

ָקם ַהַּגַּבאי ְוָׁשַאל: ַהִאם ְּכבֹוד ָהַרב ּכֹוֵתב ּוַמִּגיַּה ִסְפִרי 

ּתֹוָרה? ָהַרב ַהֻּמְפָּתע ֵהִׁשיב: "ֵּכן". ְּפֵני ֻּכָּלם ַחְוורּו, ְוֵהֵחּלּו 

  ְלִהְתַלֵחׁש ְולֹוַמר: ִהֵּנה ֱאֶמת ָנכֹון ַהָּדָבר!!!

 

 : ַהַּגַּבאי לֹו  ָאַמר  ְוָאז  ְּמֻדָּבר,  ַּבֶּמה  ִלְׁשמֹוַע  ִּבֵּקׁש  ָהַרב 

ַעְכָׁשו נֹוַדע ָלנּו, ִּכי ְּכבֹודֹו לֹוֵקַח ְּבִעירֹו ֶאת ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה 

ִּכְבָיכֹול ְלַהָּגָהה, ְוַאַחר ָּכ מֹוֵכר אֹוָתם ִּבְגֵנָבה, ּוָבא ְלחּוץ 

 ְוָכ ָחִסיד,  ְּפֵני  ּוַמֲעִמיד  ֵמַהָּדָבר,  ֶׁשִּיְׁשְּכחּו  ַעד  ָלָאֶרץ 

  ִמְנָהְג ָהַרע ָּתִמיד.

 

ָהַרב ָּתַפס ֶאת ַעְצמֹו ְלַבל ְיַאֵּבד ֶעְׁשּתֹונֹוָתיו, ְוָׁשַאל ֶאת 

י  ַהַּגַּבא  ? ֶזה ֶאת  ֹוֵדַע  י ַאָּתה  פֹה  ֵמֵאי  : ְּבִאּפּוק י  ַהַּגַּבא

ֵהִׁשיב, ֶׁשִאיׁש ְּפלֹוִני ָאַמר ֶאת ֶזה. ָׁשַאל ָהַרב ֶאת אֹותֹו 

ָהִאיׁש ַהִאם הּוא ָאַמר ָּכ? ֵהִׁשיב ָהִאיׁש: א ָאַמְרִּתי 

ַּפַעם  ַּגָּנב  ֶׁשָהַרב  ֶאָּלא  ֵסֶפר ּתֹוָרה,  ָּתִמיד  ּגֹוֵנב  ֶׁשָהַרב 

  ַאַחת ֵסֶפר ּתֹוָרה.

 

ָרִאיָת אֹוִתי ּגֹוֵנב ֵסֶפר ּתֹוָרה? ֵהִׁשיב  ָׁשַאל ָהַרב: ַהִאם 

  ָהִאיׁש: א, ֲאָבל ִאיׁש ְּפלֹוִני ָאַמר ֶׁשהּוא ָרָאה.

 

ִנְּגׁשּו ְלאֹותֹו ָהִאיׁש ְוָׁשֲאלּו: ַאָּתה ָרִאיָת ֶאת ָהַרב ּגֹוֵנב 

ַּגָּנב  ֶׁשָהַרב  ָאַמְרִּתי  ָהִאיׁש,  ֵהִׁשיב  ֵסֶפר ּתֹוָרה? "א", 

  ֵסֶפר, ֲאָבל א ָאַמְרִּתי ֵסֶפר ּתֹוָרה.

 

ב  ֵהִׁשי  ? ֵסֶפר ָּגַנְבִּתי  ׁשֶּ ֹוֵדַע  י ַאָּתה  ּוִמַּנִין   : ָהַרב ָׁשַאל 

 ָּכ ְוָחָכם ֶׁשָהָיה ַּבָּקָהל, הּוא ָאַמר  ַלְמָּדן  ָהִאיׁש: ִאיׁש 

  ְּבֵפרּוׁש.

 

 ? ת זֹא ָאַמר  ּוא  ה ַהִאם  ּו  ְוַׁשֲאל ַהַּלְמָּדן  ַלֲחַכם  ִנְּגׁשּו 

ַּגָּנב  ֶׁשָהַרב  ָאַמְרִּתי  א  ֲאִני   : ְוָאַמר ֶהָחָכם  ִהְׁשּתֹוֵמם 

ֵסֶפר, ֲאִני ְּבַס ַהּכֹל ָאַמְרִּתי ֶׁשְּדָרָׁשה ָּכזֹאת ָיָפה ֶׁשָהַרב 

ַּגָּנב  ֶאָּלא  ֹו,  ֵמַעְצמ ִהְמִציא  ָהַרב א  ַהְּסָתם  ִמן  ָּדַרׁש, 

   אֹוָתּה ֵמֵאיֶזה ֵסֶפר...

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 



 

 

 
    יאוש בטעותיאוש בטעותיאוש בטעותיאוש בטעות

לאחר שנים שנוסע על מכוניתו יום אחד המכונית לא מניעה ראובן גורר את רכבו ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  

למוסך חבירו ולאחר בדיקה אומר לו חבירו כי המכונית שבקה חיים, ותיקון והחלפת המנוע 

ושווי הרכב כולו הוא פחות ממחיר זה. ראובן מחליט כי עליו לנטוש את ₪    10000עלותו כ 

המכונית ואין שווה אפילו להביא גרירה וכך הלך לו לדרכו. למכונאי במוסך יש לו בן חובבן 

שמבין במכוניות וניסה לשחק עם המכונית כך שבסוף הצליח להניע את הרכב ועשה לו 

שיפורים כיאות וסידר את הרכב לנסיעה. לאחר זמן כשבא ראובן למוסך לטפל ברכבו החדש 

ראה את הרכב שלו ולא האמין כי רכבו נוסע והכל תקין. מיד פונה ראובן לבעל המוסך ואומר 

לו כי איך זה שהרכב נוסע. לאחר דין ודברים התברר כי באמת המנוע היה תקין ורק איזה נתק 

גרם שלא נדלק המנוע לכך בא ראובן לדרוש את מכוניתו בחזרה. מאידך בנו של בעל המוסך 

טוען כי הוא השקיע ברכב כשלא היה לו 

הופכין והוא זכה מין ההפקר מאידך 

שמעון טוען כי הוא עזב את הרכב על 

סמך בעל המוסך שאמר שלא שווה 

 לתקן וכעת שואלים מה דין המכונית.

(במסכת כריתות דף כ"ד.) גבי בגמרא  בגמרא  בגמרא  בגמרא  

דין שור הנסקל אמר רבי כרוספדאי 

אמר רבי יוחנן: שור הנסקל שהוזמו 

עדיו כל המחזיק בו זכה בו וכן איתא 

בירושלמי (במסכת בבא קמא פרק ד' הלכה ח') רבי יוחנן אומר שור הנסקל שהוזמו עדיו כל 

הקודם בו זכה בו וריש לקיש ס"ל דהוי יאוש בטעות והלכה כרבי יוחנן. כמ"ש הרמב"ם 

בהלכות גזילה ואבידה (פרק י"א הלכה י"ג) שור הנסקל שהוזמו עדיו כל הקודם בו זכה שהרי 

משנגמר דינו הפקירוהו בעליו. והיינו דאע"פ דהוי יאוש בטעות שהרי העדים שהעידו שהוא 

שור הנסקל התברר שהוזמו והעדות היתה שקר, מ"מ כיון שהבעלים התייאש משורו שמיה 

יאוש. וע"ע בספר שער המשפט (סימן כ"ה) שדימה דין יאוש בטעות לדין דיין שהורה בדיני 

ממונות בטעות. ובכ"א מקרא יוצא מידי פשוטו ופשטא דסוגיא הוי יאוש בטעות והוי יאוש. 

ולכך אע"פ שראובן התייאש מרכבו והזניח אותו על סמך דברי המוסכניק שהתבררו מוטעים 

מ"מ הוא הזניח את רכבו ומי שזכה בו זכה. מאידך בתוס' מסכת פסחים (דף נ"ז. ד"ה אלא) 

מבואר דהפקר בטעות לא הוי הפקר ולכאורה גבי ראובן שהשאיר את מכוניתו בגרג' 

 והפקירה משום שחשב בטעות שאינה שוה עיי"ש. 

בשו"ת בית יצחק בשו"ת בית יצחק (חלק או"ח סימן ע"ו) כתב לחלק דהיכא שהתייאש לפיכך לפיכך לפיכך לפיכך 

אחר שאבד ממנו יאוש בטעות שמיה יאוש. לכך הכי נמי בענייננו אחר שראובן התייאש אחר 

שאבד ממנו המכונית ואפילו שאבד ממנו בטעות שהטעה אותו המוסכניק בכ"א יאוש 

 בטעות שמיה יאוש. 

אע"פ שנדמה דברינו לדין יאוש הרי זה דמי להפקר והשו"ע בחו"מ (סימן רע"ג סעיף ולכאורה ולכאורה ולכאורה ולכאורה 

ג') כתב ומהו ההפקר שיאמר אדם נכסי אלו הפקר לכל. וכאן ראובן לא אמר שהוא מפקיר 

אלא שבכ"א גילה דעתו שהוא מפקיר. וראיתי הזה בקובץ הערות להגר"א וסרמן הי"ד (בב"ק 

אות קל"ה) דמבואר בדבריו שבדין שור הנסקל שמיד שנפסק דינו מיד יצא מרשות הבעלים, 

ואף שהיה בטעות וה"ה בחמץ בפסח שאדם לא ניחא ליה שלא יהא ברשותו עכת"ד. ולפיכך 

בכל דבר שאדם מפקירו או מתייאש ממנו צריך שיהא בודאות ולא מין הספק כגון גבי 

המכונית של ראובן. ובעיקר הדין אם יאוש הוא הפקר או לא ועיין בזה בשיעורי רבי שמואל. 

 (רוזובסקי בב"מ פ"ב א').

נתיבות המשפט (סימן ל"ז סקי"ג) הביא בשם התומים שיאוש כהפקר, והנתיה"מ ובספר  ובספר  ובספר  ובספר  

חולק וסבירא ליה דיאוש לא הוי הפקר. וע"ע בשו"ת שואל ומשיב (מהדו"ה סימן נ"ז שהאריך 

בזה) ומ"מ בעניננו אין ספק שראובן התייאש או הפקיר את הדבר רק שהיה בטעות, וזהו 

 עיקרא דדינא ויש עוד להאריך בדבר.

כיון דיש חלוקים בדבר אי יאוש בטעות הוי יאוש, וכיון שבנו של בעל המוסך זכה ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  

לידיו ברכב הרי הוא המוחזק ואין ראובן יכול להוציא ממנו את הרכב. ולענין בעל המוסך האם 

 צריך לשלם על טעות זו נבאר במקום אחר.

יעקב ועשו כתוב והנה "תומים" שחסר אות ולא 

כתוב "תאומים", ומסביר רש"י כיון שבבנים של 

תמר כולם היו צדיקים לכן כתוב "תאומים" בצורה 

מלאה, אבל ברבקה אחד היה צדיק ואחד היה רשע 

ולכן כתוב "תומים" וחסר אות, ואם נדייק נראה 

שכתוב "ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה", 

זאת אומרת שבשעת הלידה תמר ראתה שיש לה 

"תאומים" צדיקים, ותחזור השאלה איך אפשר 

להגיד על אדם שהוא צדיק או רשע כבר בשעת 

בתורה (ספר כתוב כתוב כתוב כתוב הביאור הוא כזה:   אלא אלא אלא אלא הלידה?   

"ברוך אתה בבאך וברוך "ברוך אתה בבאך וברוך "ברוך אתה בבאך וברוך "ברוך אתה בבאך וברוך דברים פרק כ"ח פסוק ו')  

, ומסביר רש"י מה הפירוש ברוך אתה אתה בצאתך"אתה בצאתך"אתה בצאתך"אתה בצאתך"

בבואך וברוך אתה בצאתך, שתהיה יציאתך מן 

העולם בלי חטא כמו המצב שבאת לעולם בלי 

קשה! כי כתוב (בספר דברים פרק כ"ח אבל אבל אבל אבל חטא!   

, "ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך" "ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך" "ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך" "ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך" פסוק י"ט) 

ושם מה שייך שיהיה אדם ארור בצאתו מן העולם 

בשעת הפטירה כמו שהוא היה ארור בבואו? והרי 

 כשהוא בא לעולם הוא היה צדיק הוא היה תינוק?!

לומר שהביאור הוא כך: שאם ארור אתה וצריך  וצריך  וצריך  וצריך  

בצאתך הרי שאנו אומרים שביאתך ארורה גם כן, 

דהיינו אם כשאדם נפטר רואים שהוא רשע אנו 

אומרים חבל שהאדם הזה הגיע לעולם בכלל! וזה 

הפירוש ש"ארור אתה בבואך".    ונראה לפי זה גם 

כאן, שמה שעשו מתרוצץ לצאת בפתחי עבודה 

זרה ומה שאמרו לה שם ועבר "ושני לאמים ממעיך 

יפרדו" שכבר מן המעיים הם נפרדים זה לרשעו וזה 

לתומו, הביאור הוא שכיון שכשהם נפטרו מן 

העולם אנו רואים שאחד צדיק ואחד רשע לכן אנו 

אומרים שכבר במעיים אחד הוא רשע, אבל לא 

שהוא רשע מעכשיו, אלא רק כיון שאנו כבר רואים 

את הסוף לכן אנו אומרים "ארור אתה בבואך" 

 ולמה? כי היית ארור בצאתך בזמן פטירתך!

מה שעשו היה מתרוצץ לצאת בפתחי ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

עבודה זרה היינו יכולים להסביר שמידתו היא 

קנאת ה' לסלק עבודה זרה מן הארץ, ויכול להיות 

שהוא היה נולד קנאי בעבודת ה' ולכן כל מקום 

שהוא רואה עבודה זרה הוא רוצה לצאת כבר 

בשביל להחריב את המקום! אלא ממה שיציאתו 

של עשו מן העולם בחטא הרי שאף ביאתו אנו 

אומרים שהיה בחטא ומתפרש לפי מעשיו שיעשה 

 אחר כך!

בגמרא במסכת יומא צריך לומר מפני שאחר כך וגם וגם וגם וגם 

ראו שאחד צדיק ואחד רשע לכן אמרו שכבר 

מהבטן היה הבדל ביניהם, אבל לא שקובעים לאדם 

 מה לעשות אם להיות צדיק או רשע.

 

 

 פרשה מפורשת  הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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    הקדמה לשמירת הלשון (ב)הקדמה לשמירת הלשון (ב)הקדמה לשמירת הלשון (ב)הקדמה לשמירת הלשון (ב)
כתבנו בשבוע שעבר, בענין גודל השכר למי ששומר לשונו, ובענין חומר העון של לשון הרע. ומאחר שברור לכל אדם, שאיסור לשון הרע  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

    . (א)חמור עד מאוד, יש לתמוה איך יתכן שעבירה זו הויא כהפקר בעיני הרבה בני אדם. כן תמה בחפץ חיים

. תוכן דבריו הוא, שתלוי באיזה בן (ב)כתב החפץ חיים להסביר למה עון לשון הרע רפוי כל כךלמה רפוי כל כך: למה רפוי כל כך: למה רפוי כל כך: למה רפוי כל כך: 

אדם. יש אנשים שלא יודעים הלכות לשה"ר, ואנשים כאלו חושבים שאין שום איסור לדבר האמת (וגם 

. ויש אנשים שיודעים מקצת הלכות לשון הרע, מ"מ מתגבר היצר הרע עליהם, (ג)"אמת" הוא רק כפי הבנתם)

. ומחזיקים את עצמם מצד הלכה שמותר הוא, (ד) ומורה היתר שמותר מצד הלכה לספר גנות על חבירו 

ואומרים כמה טענות מלבם, ש"כבר ידוע הוא", ו"הייתי אומר את זה גם בפניו", ו"אין זה גנות", ו"אדרבא 

מצוה לפרסם", ו"אין איסור לדבר לשון הרע על אדם כזה", ו"הוא לתועלת", ו"אמרתי את זה רק בצחוק", 

וכדומה בעוונותינו הרבים. עד שמחמת הרגל לדבר בכל מה שיזדמן לו, ולא מתבונן כלל לפני שפותח את פיו 

לחשוב אולי דבר זה נכנס בכלל לשה"ר, נתמוטט הענין מכל וכל. הרגל זה כבר נשקע בתוכו מימי קטנות, 

לדבר על כל מה שנזדמן לו, וקשה להוציא מהרגלו בימי בגרות, ובפרט שהוא נגד ההנהגות של ההמון עם, לכן על כרחך הוא מורה היתר לעצמו 

מה וכנ"ל. ובפרט בזמנינו, שהעולם יותר קטן מחמת טכנולוגי, וכל אחד יכול להיות מחובר עם המון אנשים בתוך שניה, ועל ידי זה יש יותר על  

התרגלנו כל כך בעון זה בעונותינו הרבים, עד  לדבר, ויותר עם מי לדבר, ויותר הזדמנות לקרוא חדשות, בלי להתבונן כלל אם נכנס לאיסורי לשה"ר.

שמחמת זה, בעיני הרבה בני אדם אין דבר זה נחשב כעון כלל, שהא ראינו שכן נהגו כל העולם ועל כרחך יש להם היתר. וחושבים שרק מדת 

 . וכשרואה מי שמנסה לשמור לשונו, אומרים עליו (פעמים דרך לעג) שהוא צדיק וחסיד והוא היוצא מן הכלל.(ה)חסידות הוא להיות נזהר בזה

 ע' בספר שמירת הלשון שער התבונה, שכתב שם כמה תחבולות ועצות איך להינצל מהחטא המר של לשון הרע.  עצה ללמוד הלכות לשון הרע: עצה ללמוד הלכות לשון הרע: עצה ללמוד הלכות לשון הרע: עצה ללמוד הלכות לשון הרע: 

. (ו) העצה הראשונה, קודם כל העצות, הוא ללמוד הלכות לשון הרע. שבלי ידיעה בהלכות אלו, לא יועיל שום חיזוק, שלעולם יחשוב שמותר הוא 

ן דיי וכשמתחיל ללמוד ההלכות, ומקבל לנסות לשמור לשונו כפי כוחו, מיד יצא מהכת של "בעל לשון הרע". לכן, כיון שאינו הפקר בעיניו, אף אם ע 

נכשל לפעמים, מ"מ אינו בדרגא של החומר של "בעל לשון הרע", אלא כמו שעבר בשאר לאווין בתורה (שודאי חמור הוא, אבל לא כחומר של 

. וכתב החפ"ח, שהוא העצה המעולה מכל העצות, ללמוד ולחזור בלימודו, שהזכירה (ז) "בעל לשון הרע" שעליו אמורים כל העונשים החמורים) 

    . (ח)מביא לידי עשייה

לאחר שיודע ההלכות, צריך עצות כדי לחזק את עצמו לא להיכשל בהם. קודם כל, העצה  עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:

הכתובה בתורה, שחיוב מדאורייתא לזכור בפה תמיד "מעשה מרים", שע"י שיזכור תמיד העונש הגדול אשר עשה ה' למרים הצדקת, אף שדיברה 

על אחיה משה רבינו העניו מכל אדם אשר אהבתהו כנפשה וכוונתה היתה רק לטובה, ואעפ"כ נענשה, המתבונן בזה יבוא ליזהר מאיסור לשון הרע
. (י) . עוד איתא בגמ' ערכין (טו, ב), "מה תקנתו שלא יבא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו" (ט) 

. (יא) לענין "לעסוק בתורה" ע' בשמירת הלשון שמסביר שאם לא משתמש בפה לעסוק בתורה, ממילא בודאי יבוא הפה ליכשל בדבורים אסורים 

.] לענין "ישפיל דעתו", הוא משום שעל ידי זה יוסר ממנו הגאוה, שכתב (יב) [עוד ע"ש בשער התורה שמאריך לענין גודל מעלות לימוד התורה 

    .(יג)החפ"ח שמדת "גאוה" היא על פי רוב הסיבה העקרית ללשון הרע

עוד עצות הובאו בחפץ חיים. שעיקר הסיבות שאדם יכול למצוא את עצמו במצב של לשון הרע, הוא מחמת הרגל לילך לישב בקיבוץ עוד עצות: עוד עצות: עוד עצות: עוד עצות: 

. ועל כן העצות הם: א) להמנע מלילך ולישב בקיבוץ (יד) אנשים, ומחמת הרגל לדרוש אודות חדשות, ומחמת הרגל לדבר אודות אנשים אחרים 

ב) לקבוע בטבעו לא לדרוש אחר שום חדשות, ולאט לאט לשנוא לשמוע את חדשות, עד שיתפלא איך אנשים דורשים ומספרים בהם .(טו)אנשים
. עי"ז, בעלי הלשון בעצמם ימנעו מלספר לו לשון הרע (לא בגלל שלא רוצים להכשילו, אלא בגלל שלא רוצים לספר אלא לאנשים המוכנים (טז) 

. ג) עדיף לא לדבר אודות שום אדם, ולכל הפחות למעט הכי שאפשר, אפילו שלא לגנאי, אא"כ מוכרח לדבר עליו לצורך שום (יז) להקשיב להם) 

תועלת. ש"מות וחיים ביד הלשון", וכל זמן שמדבר אודות שום אדם הוא עומד בסכנה עצומה של איסור ספור לשון הרע אם לא ישמור את עצמו 

. וכמש"כ בשמירת הלשון וז"ל אי אפשר כמעט שיהיו כל דבריו (יט) . ד) ובכלל יש לעבוד על עצמו לקנות המדה הטובה של "שתיקה" (יח) היטב 

  .(כ)מצומצמין כראוי, על כן טוב יותר השתיקה כו' (ואם אי אפשר בשתיקה ממש) על כל פנים ירגיל את עצמו שלא לדבר אודות אנשים עכ"ל
 
 .ì"ëò 'åë úåáñ äîëî àåä äæù éúððåáúäå ,íãà éðá äáøä éðéòì êë ìë ø÷ôä äæä åàìä äùòð ïéàî ,úàæ úòãì äáùçàå ì"æå äîã÷äá ç"ôç (à)  ëå  .ïåùìä úøéîùì äîã÷äá ï   úøéîùá áúë ãåò .äîã÷äá ç"ôç (á)

  ìë" íðîéñå ,úåáéñ äîë àöîð äæä ïåòì äðäå .ãåò äéù÷åîî øåñì øäæéäì òãéù éãë ,åæ äòøä äãîì àá ïéàî ì"æå â"éô äðåáúä øòùá ïåùìääéâ  "íðë  ,ñòì  ,úåðöéâ  ,äåàé  ,ùåàä  ,ø÷ôð  øîåà ,úåðâøî ù"ò .ì"ëò øúå
   .åìà úåãîî ãçà ìë øéáñäì áéçøäù æ"è ÷øô óåñ ãò â"é ÷øôá    .úîàä ìò åìéôà øåñàù ,úåîå÷î äîëî çéëåä à"ñ 'à ììë ç"ôç (â)   íòè äæéàî ,úîééåñî äøéáòá øáåò ãéîúù éî éáâì ,éììë ãåñé åäæ (ã)

äì äéäé ë"ìàã ,÷ãö àåäù àøáñ íåù àåöîì ,åîöòì øúéä äøåî úåéäì àåä çøëåä ïëì ,úååöîå äøåú øîåùë åîöò úà ÷éæçîù íãà àåäå ,äéäéù  øä  .åîöò íò úåéçì ìåëé àìå ,úåîùà ìù úåùâ   äîã÷äá ç"ôç (ä)
ëá ñðëð äæ øáã ïô äìçúî åá ïðåáúäì àìå ,åéôî àöéù ïîãæéù éôë øáãì ùéàä ìâøä àìéîî éë ,ìëå ìëî ïéðòä èèåîúð úåáñä åìà ãöî ì"æå  ìì ãò íéáøä åðéúåðåòá äæ ïåòá ë"ë åðìâøäå ,ø"äùìå úåìéëø øåñà
ãö åúåùòì àá àåäù åáìá áùçé ,úåìéëø åà ø"äùì úøáã äîì ãçà åäìàùé íàå 'åë ììë ïåòë áùçð äæ øáã ïéà íãà éðá äáøä éðéòá äæ éðôîù  ÷é øáãäù äàåø àåäù øùàá ,ììë çéëåîä éøáã úà ìá÷é àìå ãéñçå

  .ì"ëò íéáøä åðéúåðåòá ø÷ôä äæä  ëæ åì ìéòåé äî ë"ìàã ,øäæäì äîî òãéù éãë òøä ïåùì éðéã éèøô òãéì ìàøùé ùéà ìë êéøö ì"æå á"éôñ äðåáúä øòù ïåùìä úøéîùá áúë (å)úøé   òøä øöéä íà ,íéøî äùòî
ñåîä ìë åì ìéòåé äî ì"æå íù äîã÷äá ïëå .ì"ëò ø"äùì øåñéàá äøåúä äúåö àì äæë ùéà ìòù åà òøä ïåùì ììëá ñðëð äæ øåáéã ïéàù åäúôîù ø øéúäù éøçà ,úåìéëøå òøä ïåùì øåñéà ìãåâá íéøáãîä íìåòá

   .ì"ëò 'åë òøä ïåùì ììëá ñðëð äæ øáã ïéàù øîàì åùôðì    .øáòù òåáùá ë"ùî 'ò (æ)     .æ"èô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîù (ç)   ò"ò .(è ,ãë íéøáã) "íéøîì êé÷ìà 'ä äùò øùà úà øåëæ" ÷åñôä ìò (é"ùøå) ï"áîø (è)
  .íù ç"îàááå 'â ïéåàìå 'à ïéùò äçéúô ç"ôçáå ,(é ,æè) úòøö úàîåè 'ìä í"áîøá   ,ãñ÷ á"áá àúéàãëå) òøä ïåùì àèçî ìöðéì øùôà éà î"î ,ïåùìä úøéîùá øäæéì ìãúùäù éî óàù ,øéáñîù äîìù ÷ùçá ù"ò (é)

  .åúòã ìéôùé åà äøåúá ÷åñòé íâ àåä ë"àà (á  ë ,íéøåñà íéøåáéãá ìùëé éàãåá éëä åàì éàã ,äøåúä ÷ñòá ÷ø àåä òøä ïåùì éãéì àåáé àìù äð÷úä ì"æå à"ô äøåúä øòù ïåùìä úøéîù (àé)î é éìëù íãàä òáè
   .ì"ëò (à ,èô) ïéìåçá åøîàù åîë ,íìàë åîöò úåùòìå åøöé ìò øáâúäì ìåëéù éî àì íà ,íéøåâñ åéäé àì åìù àèáîä   ,äøåú éãîåì é÷éæçîå äøåú ãåîéì øëù ìãåâå ,äøåú ãåîìì áåéçå úåáéùç ìãåâ ïéðòì ù"ò (áé)

  .ì"çø äøåúä ïî ùøåôä ùðåòä ìãåâ êôéäìå ,àáä íìåòáå äæä íìåòá íéòø íéòâô ìëîå íéøåñéä ìë ïî íãàì ìéöî äøåúäùå   äæ éãé ìò ì"æå áúëå ,úåéðòá ùðòð äîì ïéðòì å"ô äøéëæä øòù ïåùìä úøéîùá ë"ë (âé)
ïéåàì ç"ôçì äçéúôá äàáåä äåàâ ìù åàì .ì"ëò äáåùú éøòùá äðåé åðáø áúëù åîë ø"äùìì úéø÷éòä äáñä áåø éô ìò àéäù ,äåàâä åðîî øñåé  ,ä   .ù"ò åá øåáòì íâ ìéâø ø"äùìá øáåòäù ïéåàìäî ãçà àåäù

  .úåîìùäá ò"ò    õåáé÷á êìéì ãéîú íúìéâøù ,ïåùìä éìòá íéùåòù äîî êåôéä äùòé ïåùìä úøéîù úãîá úåëæì äöåøä ì"æå â"ô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîù (ãé)ùðà âéòìäì äîî íäì äéäéù øáã äæéà åòîùé éìåà íé
   .ì"ëò 'åë  úåùãç úåãåà ùåøãì ãéîú íúìéâø íâå ,íéøçàì  øáãä äæ  ë"çà ìâøì åà   ,åéëøãá íìù úåéäì  äöåøä ,íãàä èòîé ììë êøãá äðä ì"æå  ç"ô óåñ äðåáúä øòùá íù áúë ãåò  .íù ïåùìä úøéîù (åè)

æî éðà ïëì ì"æå ,ììë íãà éðá úåîå÷îá úåéäì àì ìãúùäì åúùàì øéäæä ïåàâä ,à"øâä úøâéàáå .ì"ëò 'åë åúìëé ìëá íãà éðá íò úåøáçúääøéä   .ì"ëò åìë ìò ïåùìä àèç éë ,ãéçé áùéì øúåéä ìëá ìéâøúù ê   (æè)
  .íù ïåùìä úøéîù    .íù ïåùìä úøéîù (æé)    .úøçà ïåãéð ïéðòá å"èñ 'é ììëá ç"ôçä ïåùì àåä äæ ïéòë (çé)   íéùðàù úîçî àåä òøä ïåùìá ìùëéì úåáéñä éø÷éòî ãçàù ,à"ô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîùá 'ò (èé)

éúåáùçî ìë øùà ì"æå á"ô äðåáúä øòùá íù áúë .ãáìá øúéä ÷ø øáãì ÷ã÷ãì íäì øùôà éà ïëì ,ä÷éúù ìù äãîä íäá òáèåî àìå ,äáøä íéøáãî  åð íñçð àì íà ,÷éøå ñôà éøáãá ÷ø àåä åðéøåòðî åðøåáãå
   .ì"ëò 'åë åéøåòðî åìâøä éôë åìù úà ïåùìä äùòé éàãåá ,åðúìëé ìëá ä÷éúùä ïñøá åðéô   ìù åæ äãîá õîàúäì àøéå ,òáèá úåáöò åì ùéù ùéà àåä íà ì"æå íù áúë ãåò .â"ôå á"ô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîù (ë)

ôì íàå 'åë äéäéù éî äéäé íéùðà úåãåà øáãì àìù åîöò úà ìéâøé íéðô ìë ìò ,åôåâ úåàéøá ãöî íìåòä éðéðòá øáãì àåä çøëåî éë ,ä÷éúùéîò.ì"ëò êéøàé àìå øåö÷ä úéìëúá äéäé ,éî úåãåà øáãì çøëî äéäé í 
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