
    "ויקהל משה את כל עדת ישראל""ויקהל משה את כל עדת ישראל""ויקהל משה את כל עדת ישראל""ויקהל משה את כל עדת ישראל"
כידוע נחרב המקדש בעוון שנאת חינם. לעולם 
משמשים הפירוד והמחלוקת סיבה לערעור 
היסודות. לכן בהקמת המשכן הקהיל משה את 
כל עדת בני ישראל, השלמת המשכן תלויה 

 בשלמות העם ואחדותו.               (אור פני משה)
    

    "ויקהל משה""ויקהל משה""ויקהל משה""ויקהל משה"
"למחרת יום הכיפורים" (רש"י) משה רבנו רמז 
לישראל שלא רק ביום הכיפורים צריכים להיות 
חדורים סליחה ומחילה, אחווה ורעות, אלא גם 
למחרת יום הכיפורים חייבים להמשיך במידות 

 אלו.                           (האדמו"ר ר' משה מקוברין)
    

    "שבת שבתון לה'""שבת שבתון לה'""שבת שבתון לה'""שבת שבתון לה'"
יום השבת הוא היום השביעי היום האחרון 
בשבוע. מבחינת חשיבותו הוא בראש. הקדמת 

 אותיות שבת יוצרת את המילה ראש. 
    

    "וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'""וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'""וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'""וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'"
ר"ת קשש. עונשו של  "קדש שבת שבתון" 
מקושש העצים בשבת הייתה סקילה. קשש 

החסרים   2-ה   702שבת בגימטריא   700בגימטריא 
אצל קשש למניין שבת הם כנגד שבת שבתון 
פעמיים שבת, לפי שעקר את שבת שבתון ע"י 

סקילה.   -חילול השבת, קיבל את העונש החמור  
סקילה בגימטריא הר אותיות ק' ו' ד' ש' מקיפות 
את המילה הר מלפניהם ואחריהם. ולפי שלא 
קיים את מה שנאמר בהר סיני "וביום השביעי 

 יהיה לכם קדש שבת שבתון" קיבל סקילה.
  (משב"א)                                                                 

    

    "וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה. . . ""וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה. . . ""וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה. . . ""וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה. . . "
מקשים, הרי "אשה מעשה ידיה לבעלה", ואיך 
נדבו הנשים את מעשה ידיהן לבניית המשכן? 
ומתרצים: חז"ל אמרו "תקנו מזונותיה תחת 
מעשה ידיה" בשכר זה, שהבעל מפרנס את 
אשתו, שייכים לו כל מעשה ידיה, ואילו במדבר, 
הרי האישה לא הייתה זקוקה לפרנסת בעלה, כי 
כולם היו ניזונים מן המן ולכן היו מעשה ידיה 

 שיכים לה.
 (הרבנית רבקה, אמו של ר' חיים מוולוז'ין)           
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר בפרשה (פרק ל"ח פסוק ח')  כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן   -במראת הצובאת  במראת הצובאת  במראת הצובאת  במראת הצובאת  , וכתב רש"י צבאו פתח אהל מועדצבאו פתח אהל מועדצבאו פתח אהל מועדצבאו פתח אהל מועד

כשהן מתקשטות, ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן, והיה מואס משה בהן מפני 

שעשויים ליצר הרע, אמר לו הקב"ה קבל כי אלו חביבין 

עלי מן הכל שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות 

במצרים, כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך היו 

הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם 

ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה עם בעלה 

במראה ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממך וכו 

ויולדות שם, שנאמר (שה"ש ח' ה') תחת התפוח 

עוררתיך, וזהו שנאמר במראות הצובאות וכו', ובשפתי 

שהוא   כומז כומז כומז כומז   -חכמים הקשה: הרי היה עוד תכשיט  

דפוס של בית הרחם שהוא מאוס ביותר למה לא היה משה מואס בו? ותירץ השפתי חכמים שני 

שבכומז הביאו עמו גם חח ונזם וטבעת והתיכן יחד והיה בטל ולא היה ניכר,  -תירוצים: הראשון 

שכומז היה למנוע יצר הרע שלא יבואו לידי זימה, מה שאין  -מה שאין כן במראות הנחושת, ועוד 

 כן במראות ע"כ.

שני מיני שיווי יש, יש שיווי מחמת עצם החומר כמו שיווי הזהב, זהב הוא  -לומר בעוד דרך ונראה ונראה ונראה ונראה 

מתכת ששווה מצד עצמו, אמנם יש עוד סוג של שיווי אשר הוא מחמת הכלי ולא מחמת החומר, 

זאת אומרת שגם אם החומר אינו יקר בכל זאת יש שיווי מחמת הכלי (כמו עט למשל, יש עטים 

זולים אבל הם חשובים לבעליהם כי הם נצרכים), ונראה שבזה חלוק הכומז מהמראות, הכומז הוא 

תכשיט של זהב כמו החח הנזם והטבעת, ושם הביאו את הכומז לא משום שהכומז הוא כלי יקר, 

אלא נדבוהו מפני שווי החומר אשר הוא זהב, ועל כן אף שהיה מאוס אין זה שקיבל משה כומז, 

אלא קיבל זהב, אבל בנחושת אשר אין ערכו רב, בזאת מה שנדבוהו לתרומת המשכן כל הנדבה 

היתה משום ערך הכלי אשר הנשים נידבו את היקר להם, את המראות החביבות להם משום ערך 

הכלי, וזה משה מאס כי על ידי קבלתו הרי שמסכים כי כלי יקר הוא ונדבה גדולה! ולכן חלוק 

המראות מהכומז, משה רבינו לא רצה לקבל מראות, כי מראה הוא לא דבר יקר, ורק משה רבינו 

כלל הוא: הסיטרא אחרא חי רק מהקדושה, כשהקדושה נותנת כלל הוא: הסיטרא אחרא חי רק מהקדושה, כשהקדושה נותנת כלל הוא: הסיטרא אחרא חי רק מהקדושה, כשהקדושה נותנת כלל הוא: הסיטרא אחרא חי רק מהקדושה, כשהקדושה נותנת על ידי קבלתו היה נותן לזה יוקרה, 

יחס או חשיבות מעט לסיטרא אחרא, הוא מנצל זאת לפרוח כמו צמחי בר מזיקים שמנצלים כל יחס או חשיבות מעט לסיטרא אחרא, הוא מנצל זאת לפרוח כמו צמחי בר מזיקים שמנצלים כל יחס או חשיבות מעט לסיטרא אחרא, הוא מנצל זאת לפרוח כמו צמחי בר מזיקים שמנצלים כל יחס או חשיבות מעט לסיטרא אחרא, הוא מנצל זאת לפרוח כמו צמחי בר מזיקים שמנצלים כל 

טיפת מים כדי לגדול מהר ולחנוק את השתיל של טיפת מים כדי לגדול מהר ולחנוק את השתיל של טיפת מים כדי לגדול מהר ולחנוק את השתיל של טיפת מים כדי לגדול מהר ולחנוק את השתיל של 

אבל הקדוש הפירות מאכל, וזאת משה רבינו לא רצה! הפירות מאכל, וזאת משה רבינו לא רצה! הפירות מאכל, וזאת משה רבינו לא רצה! הפירות מאכל, וזאת משה רבינו לא רצה! 

ברוך הוא אמר לו קח אותם, כי במקרה הזה המראות 

 האלו שמשו לקדושה.

רגיל לפעמים (בלשון המעטה) לקחת איזה ענין אדם  אדם  אדם  אדם  

או דבר שרוצה, ולגדל אותו, ולהחשיב אותו, ולפאר 

אותו, גם בדעות ושיטות, עד שהוא מאמין בשטות 

שהוא עצמו המציא, וגם מטיף לכולם שזה גם מה 

שהשם רוצה! בדברי הנביאים הרבה מובא על עבודה 

זרה שאנשים היו עובדים, ומי שרואה את דברי 

 להצלחת מזל מוריה בת שרה ורבי -ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון 
 דוד בן מזל,    שאול בן מרים,    מתן בן קטי‘ אליעזר בן שרה,    ארז בן יפה,    יאיר בן שרה,    יגאל בן דינה,    רברכה והצלחה: 

 אנגלה בת שרה,    רחל בת שרה,    רחל בת מרים,    מזל מוריה בת שרה,    יעל בת גיאזיווג והצלחה:    

 אלחנן יאיר בן חסיבה,    ניסים בן מלוק,    חגי שם טוב בן רבקה,    רבי בן חסיבהלרפואת:    

 סימה שמחה בת יפה,    אפרת דליה בת שרה,    הרב יורם מיכאל בן רינה,    בסנדה מרים בת שרהלעילוי נשמת:    

 פרשת ויקהל

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 

jewishfoshan.com 
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מי שברך על פרי ואכלו ואח"כ הביאו לו עוד פירות שברכתם שוה האם מברך 
 עוד פעם 

הטור  סימן רו אין מברכין לא על אוכל ולא על משקה עד שיביאוהו לפניו בירך ואח"כ הביאוהו לפניו כתב כתב כתב כתב 

צריך לברך פעם אחרת אבל מי שבירך על פירות שלפניו ואח"כ הביאו לו יותר מאותו המין א"צ לברך אף 

על פי שלא היו לפניו כשבירך.  וכתב בית יוסף  ומה שכתב רבינו אבל מי שבירך על פירות שלפניו ואחר כך 

הביאו לו יותר מאותו המין וכו'. נראה דלא בעינן שיהא מאותו 

המין ממש אלא היינו לומר שיהיה ממין ברכת הראשון, ודין זה 

נראה שהוא נלמד ממה שכתב הרשב"א (מא: ד"ה אמר ר"פ) גבי 

דברים הבאים בסעודה בשם ה"ר זרחיה (בעל המאור כט.) 

דלפירוש רש"י (מא:) רב פפא אשמועינן שאף על פי שלא היו 

הפירות לפניו בשעה שבירך על הפת כיון דללפת הפת הם באים 

אינם טעונים ברכה כלל, וכן כתב ה"ר מנוח  דהכי משמע 

מירושלמי דאמת המים דבסמוך וכדאמרינן (נא:) כולה נבגא 

 דברכתא היא עכ"ל הב"י .

בשולחן ערוך  סימן רו סעיף ה' אין מברכין לא על אוכל ולא וכתב וכתב וכתב וכתב 

על משקה, עד שיביאוהו לפניו, ברך ואחר כך הביאוהו לפניו,  

צריך לברך פעם אחרת; אבל מי שברך על פירות שלפניו  ואחר 

כך הביאו לו יותר מאותו המין, או  ממין אחר  שברכתו כברכת הראשון,  אינו צריך לברך. הגה: וטוב  ליזהר 

 לכתחלה להיות דעתו על כל מה שיביאו לו (בית יוסף טור י"ד סימן י"ט). 

כתב לבאר בדעת השו"ע מתי לא צריך לברך דוקא שהיה דעתו מתחילה על כל מה שיביאו לפניו המ"א  המ"א  המ"א  המ"א  

אבל בסתמא שלא חשב כלום צריך לברך כשהביאו לפניו, זה דעת הכלבו, אבל לדעת ספר חסידים אין 

צריך דברך וכן פסק  הלבוש והט"ז ועוד אחרנים, וחולקים על מ"א וסוברים שאפילו היה בדעתו בסתמא 

 ולא חשב לאכל עוד אין צריך לברך.

היינו  אפילו אחר שכבר אכל הראשונים. והנה   -המשנה ברורה בדעת השו"ע, וז"ל ואח"כ הביאו לו  וכ"כ  וכ"כ  וכ"כ  וכ"כ  

מדברי הרמ"א דבסמוך משמע דהמחבר מיירי  אפילו בשלא היה דעתו בהדיא על כל מה שיביאו רק שבירך 

על פירות אלו שהיו לפניו בסתמא ואמרינן דזה הוי כאלו אתני בפירוש שאם יביאו לו עוד שיאכל גם מהן 

משום שכן דרך האדם לכנוס מאכילה קטנה לגדולה, אא"כ היה דעתו בהדיא שלא לאכול רק אלו הפירות 

שהם לפניו או שבעת שגמר אכילתו הוסכם בדעתו שלא לאכול עוד ואח"כ נמלך לאכול דבזה לכו"ע צריך 

לחזור ולברך, וכתבו האחרונים החזון עובדיה, והאור לציון, שמחמת ספק ברכות לא יברך עוד פעם, והטעם 

 שדרך אדם להמשך מאכילה קטנה לאכילה גדולה.

ובלבד שיהיה ממין פירות  דאם בירך על דגים והביאו לו שכר שהוא מין  -המשנה ברורה  ממין אחר וכתב וכתב וכתב וכתב 

אחר לגמרי אף שברכותיהם שוות מ"מ אינם נפטרין בברכתו בסתמא אא"כ היה דעתו בהדיא לפטור אותם 

 בהברכה  או שהיו לפניו עכ"פ על השלחן בשעה שבירך.

עוד האחרונים שכל זה דוקא שהפרי שהביאו לפני אח"כ הוא שוה בחשיבותו לפרי הקודם אבל אם וכתבו וכתבו וכתבו וכתבו 

הוא יותר חשוב שמפני חשיבותו צריך להקדימו כגון שהוא משעת המינים, או חביב, או שלם , צריך לברך 

עוד פעם משום שמסתמא לא חשב עליו , ומקור דין זה הביאו ב"י בסימן ר"ו בשם הרשב"א  שאם היו 

לפניו אתרוג וזית וקדם ובירך על האתרוג אף על פי שאינו רשאי להקדימו כדלקמן סימן רי"א  אינו צריך 

לחזור ולברך על הזית כיון שברכותיהן שוות והוא שנתכוין לפטור את הזית בברכת האתרוג אבל בלא 

מתכוין לא שאינו בדין שיפטור מי שאינו חשוב את שהוא חשוב דרך גררא אלא דרך כוונה ולפי פירוש זה 

אם היה אוכל תפוחים ובירך עליהם ואחר כך הביאו לפניו אגוזים אם התפוחים חביבים לו יותר פוטר את 

האגוזים בגררת ברכת התפוחים אבל אם אינם חביבים אינם פוטרים את האגוזים אלא אם כן נתכוין להם 

מתחלה ע"כ,  וכתבו החזון עובדיה והאור לציון שאע"פ שהשו"ע לא הביא דין זה כיון שהביא דין זה בבית 

יוסף כך נפסק שהרבה פעמים מצינו שפוסקים לפי מה שכתב בב"י אע"פ שבשו"ע לא הביאו, וכן הביא 

הרמ"א בסימן רי"א , אע"פ שבכף החיים כתב שמרן לא פסק את הרשב"א הנ"ל ממה שלא הביאו בשו"ע , 

 כל האחרונים חולקים עליו.

אדם שאכל פירות או דבר אחר ובירך עליו ולא חשב שאינו רוצה לאכול עוד, והביאו לפניו עוד לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  

פירות שברכתם שוה אין צריך לברך עוד פעם , ואם הדבר השני שהביאו לפניו אינו מאותו המין כגון דגים 

ומים אע"פ שברכתו שוה צריך לברך , וכל זה דוקא שהדבר השני אינו יותר חשוב אבל אם הוא יתר חשוב 

 שמחמת חשיבותו צריך להקדימו לדבר הראשון שאכל אף שברכתו שוה צריך לברך פעם נוספת.

ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ִּדֵּבר  ַאַחת  ַּפַעם 

ַרִּבי נַֹח ַנְפָּתִלי ִמקֹאְּבִרין ַזַצ"ל, 

ִאם  ַּכֲאֶׁשר  ּות  ִהְתַחְּזק ֵמִעְנַין 

ֲאִפיּלּו ִיּפֹול ַהּנֹוֵפל ְּבִעְנְיֵני ִּפּתּוי 

ֵאר  ַהֵּיֶצר, ָהִעָּקר הּוא ֶׁשא ִיׁשָּ

ַעל  ִיְתַחֵּזק  ֶאָּלא   , ָׁשם ֻמְׁשָּכב 

  עֹוְמדֹו, ְוִיָּלֵחם ִעּמֹו ֵמָחָדׁש.

ַרִּבי  ֹוָכח  נ ָהָיה  ָמֳעָמד  ֹו  ְּבאֹות

ֹו  ּות ְּבַנֲער ֲאֶׁשר   , ַהָּזֵקן ָמְרְּדַכי 

ָהַרב  ו  ֵאָלי ָּפָנה  ַּבְּכָפר.  ִנְתַּגֵּדל 

 , ַּבְּכָפר ָּגַדְלָּת  ַאָּתה  ֹו:  ל ְוָאַמר 

ָרַכְבָּת ַעל סּוס? ָעָנה לֹו  ַהִאם 

ְוָאַמר: ֵּכן, ָרַכְבִּתי א ַאַחת ְוא 

  ְׁשַּתִים.

 ְל ִנְזַּדֵּמן  ַהִאם   : ָהַרב ָׁשַאל 

ַעל  ֶׁשָרַכְבָּת  ְּבֵעת  ַאַחת  ַּפַעם 

ַהּסּוס ֶׁשָּנַפְלָּת ָאְרָצה? ַוַּיַען לֹו: 

  ַּכָּמה ְּפָעִמים ָקָרה ִלי ֶׁשָּנַפְלִּתי.

ָעָנה  ָת?  ָעִׂשי ּוַמה   : ָהַרב ָׁשַאל 

ֹון  ְּבִחָּפז ו  ָעָלי ָקַפְצִּתי   : ְוָאַמר

  עֹוד ַהַּפַעם ְוָרַכְבִּתי.

ָאַמר לֹו ָהַרב: ָּכ ָצִרי ָהָאָדם 

 , ' ה ֹוַדת  ֲעב ֹו  ֹוָדת ַּבֲעב ֹות  ִלְהי

 ְּכמֹו ֶׁשִאיׁש רֹוֵכב ַעל ַהּסּוס, ָּכ

ָהַרע  ַהֵּיֶצר  ַעל  ִּיְרַּכב  ׁשֶּ   ָצִרי

ֹו  ל ַמִּפי ַהֵּיֶצר  ִאם  ְוַאף  ֶׁשּלֹו, 

ַּפַעם ּוַפֲעַמִים, ָיקּום ֵּתֶכף ְוִיְרַּכב 

ָעָליו עֹוד ַהַּפַעם, ְוֵכן ְּבָכל ַּפַעם 

ְוַהְּכָלל  ְּכֶנְגּדֹו.  ִיְתַחֵּזק  ּוַפַעם 

   "ֵאין ֵיאּוׁש ָּבעֹוָלם!!!" -הּוא 

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 



    
    
    

 דין איסור חדש בזמן הזה ובחו"ל
איסור חדש, התורה אסרה לאכול מהתבואה שנזרעה שלושה ימים קודם ט"ו ניסן באותה שנה עד אחרי הנפת העומר והיינו עד יום ט"ו בניסן בדין בדין בדין בדין 

ן בי   בשנה שאחריה. ובראשונים נחלקו אם איסור זה נוהג בזמן הזה. ובשו"ע (או"ח סימן תפ"ט סעיף י') כתב וז"ל: אסור לאכול חדש אף בזמן הזה, 

אם   ו"ל לחם בין קלי בין כרמל, עד תחלת ליל י"ח בניסן וכ"פ ביו"ד (סימן רצ"ג סעיף ב') וצ"ע אם איסור זה נוהג גם בחו"ל וכן בסחורה שגדלה בח 

אסור לאוכלה עד אחרי ט"ו בניסן באותה שנה ונפק"מ לקמח שמגיע מחול או מיני מאפה ועוגיות וכדו' כמו שרואים שמופיע בחלק מההכשרים 

 ללא חשש חדש.  

בספר אור זרוע (סימן שכ"ח) ס"ל דאין איסור חדש בחו"ל אלא מדרבנן, וכן הוכיח ממה והנה והנה והנה והנה 

דקיי"ל דאין מביאין קרבן עומר אלא מארץ ישראל כמבואר במשנה מנחות (פ"ג ע"ב) וכ"ה 

גם בליקוטי מהרי"ל סימן כ"ו, וגם בשו"ת מהר"ח אור זרוע (סימן רי"ז) אומנם התוס' 

בקידושין (דף ל"ו:)   כתבו איסור חדש נוהג אף בשל גוי (ומבואר דהכי נמי בגידול חו"ל ועמדו 

על זה באחרונים ואכמל"ב) והוכיחו כן מהירושלמי בקידושין (כ"ב ע"א) וכ"כ בשו"ת הרא"ש 

(כלל ב' סימן א') וכן דעת הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות (פרק י' הלכה ב')כתב בהדיא 

דחדש אסור בחו"ל דבר תורה. (ואע"פ שבהלכות תמידין ומוספין (פ"ז הלכה ה') פסק דאין 

מביאין עומר מחו"ל, מ"מ לאו הא בהא תליא ויכול דחדש אסור מהתורה מיהא להנפת 

העומר בעינן תבואה של ארץ ישראל ועיין בלחם משנה (שם) וכ"כ המאירי סוף מסכת 

פסחים דלאו הא בהא תליא דאפשר דאף דחדש נוהג בשל גוי מ"מ מיעטה תורה קצירכם 

ולא קציר עכו"ם. עכ"ל.) וכ"פ השו"ע (שם סעיף ב')  וע"ע בט"ז (יו"ד סימן רצ"ג סק"ד) דס"ל 

שמחמירים מספיקא כשיטת ר' אליעזר דאיסור חדש נוהג בחו"ל, ולא משום שנפסקה הלכה כמותו. וכ"כ בשו"ת שאגת אריה החדשות (סימן ב') 

 ובשו"ת משכנות יעקב (יו"ד סימן ס"ז)

 אומנם הב"ח הביא בזה מערכה גדולה (יו"ד שם ובשו"ת הב"ח החדשות סימן מ"ב) והכריע דאין חדש נוהג בשל גוי, והוסיף עוד דאסור לכל מורה

הוראה להורות חומרא בזה נגד מנהג העולם והרוצה להחמיר יחמיר לעצמו ולא לאחרים, ומבואר עוד דאף בגידולי עכו"ם בארץ ישראל אין נוהג 

איסור חדש. עי"ש. אבל כיון דהוי דינא דאורייתא יש להחמיר נגד דבריו דאע"פ דהוי מילתא דפשיטא ליה לא תניח ספיקם של ראשונים בשביל 

 פשיטותו. 

אע"פ שהזכיר מה שכתה בספר התרומה דלא אסרו חדש אלא במקומות הסמוכים לארץ ישראל ולא במקומות הרחוקים, ודבריו הובאו ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

בשו"ת הרא"ש שם. ויסוד שיטתו גם היא דאיסור חדש בחו"ל אינו אלא מדרבנן וכדעת האו"ז, ולא גזרו אלא במקומות הקרובים לא"י וכדמצינו 

לגבי מעשרות, עי"ש. וכך דעת המגן אברהם בסימן תפ"ט ס"ק י"ז, אך מ"מ כתב דבעל נפש יחמיר וכ"כ המשנ"ב (סוס"י תפ"ט ס"ק מ"ה ובבה"ל 

 שם) 

הרא"ש שם כתב דמנהג העולם להקל הוא משום דהוי ספק ספיקא. ספק אם הוי חדש או ישן, ואת"ל דחדש הוי דהיינו משנה זו שמא ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  

השריש לפני הפסח והותר ביום הינף. והרא"ש הביא מי שטען כנגדו דכיון דהוי דבר שיש לו מתירין יש להחמיר בספק ואף בספק ספיקא ודחה 

דבריו ונקט דרק בביטול בשישים מחמירין בדשיל"מ ולא בספק ספיקא, עי"ש. והרמ"א (סימן רצ"ג) למעשה דעתו להחמיר אלא שכתב דאין 

למחות ביד המקילין ומוטב שיהיו שוגגין ולא מזידין. ובעיקר דברי הרא"ש בס"ס שכתב להתיר תמהו האחרונים דהלא הוי ספק ספיקא משם אחד 

 ייןולא הוי ס"ס כמ"ש התוס' בכתובות (דף ט'.) ושני ספיקות דידן בעצם ספק אחד הם אם הוי חדש או ישן. וזו סוגיא רחבה שדשו בה הפוסקים וע 

בזה בכללי הש"ך לס"ס אות ב' ובספר שדי חמד מערכת ס"ס ובשו"ת מוצל מאש סימן ג' והובא בהגרעק"א יו"ד סימן רצ"ג. וע"ע בערוך השלחן 

 יו"ד סימן רצ"ג סעיף ט"ז. 

בקהילות החסידים בחו"ל נוהגים להקל בענין חדש לפי מנהג גדולים. וכמ"ש בשו"ת אבני נזר (ליקוטים שבחלק ז' סימן קט"ו) שמה ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  ולמעשה  

שנהגו חסידי פולין להקל בחדש משום שהרה"ק החוזה מלובלין זי"ע העלה חדש על שלחנו, ואמר דכיון שהוא מצאצאי הב"ח כדאי הוא לסמוך 

 עליו, עי"ש.

היו רבים מגדולי האדמורי"ם שכתבו להחמיר בזה וכמ"ש בשו"ע הרב (סימן תפ"ט אמנם אמנם אמנם אמנם 

סעיף ל') דכל בעל נפש ראוי שיחמיר וכ"כ בשו"ת צמח צדק (יו"ד סי' רי"ח) וגם הגה"ק 

מבוטשאטש בספר אשל אברהם (סי' תפ"ט) אף שכתב ליישב מנהגן של ישראל להקל 

בסוף דבריו הוסיף "הזהרתי בביתי לקנות רק חטים ודגן שידוע וניכר שאינו חדש". 

 עכת"ד.

נראה דאף שנתבאר לעייל דעת הרא"ש ושאר הפוסקים המקילין בדין חדש יש ולמעשה ולמעשה ולמעשה ולמעשה 

להם על מה שיסמוכו וזה דעת כמה גדולי עולם לדורותיהם, אבל לכתחלה נכון יותר 

להחמיר כשיטת רוב הראשונים והפוסקים. ומה גם שבימינו יש סחורה מין הישן מצויה 

 לרוב.

וכיום מצוי דאף מי שנוהג קולות בדברים אחרים כגון באבקת חלב נוכרי, בדין חדש מקפידין כיון דלדעת התוס' והרמב"ם ועוד ראשונים חדש 

 אסור מהתורה אף בחו"ל.

חייבים אנו להזכיר דברי הגאון הנודע ביהודה שכתב לענין כל הדברים המתחדשים בימיו (וכ"ש בימינו) בכל ענין ודבר אף אם יש טעם ולסיום  ולסיום  ולסיום  ולסיום  

 להתיר הדברים מ"מ חדש אסור מהתורה וספיקו להחמיר. 

 הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 הרב יוסף שטילרמןהלכה פסוקה 
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 באפי תלתא -שמירת הלשון 

פתגם הרגיל בפי אנשים, שכל דבר שכבר ידוע לרבים (מחמת שהיה בעיתון וכדומה), מותר   הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 
לדבר בהן ואין בו משום לשון הרע. לכן, מספרים בכל סקנדל חדש, וחוקרים בה לתת דעתם אם אמת אם 
לא, ומביאים ראיות וסברות לכאן ולכאן, וכולם מורים היתר בעצמם שאין חשש לשון הרע מחמת 

 ש"כולנו יודעים מזה". האם סברא זו נכונה?
. (א) איתא בגמרא "כל מילתא דמיתאמרא באפי תלתא, לית ביה משום לישנא בישא" דעות בראשונים:  דעות בראשונים:  דעות בראשונים:  דעות בראשונים:  

בראשונים מצינו ארבע מהלכים איך ללמוד דברי הגמרא. א) רמב"ם ורשב"ם: הגמ' כפשוטו, שדבר שכבר 
רונאמר בפני שלושה, נחשב ככבר ידוע לרבים, ועכשיו מותר לספר בה. הסברא הוא, שכיון שבין כך יהיה מפורסם, נמצא שהמספר אינו מזיק בדיבו

 . ב) תוס': הגמ' איירי רק במקרה של אבק לשון הרע, דהיינו במקרה שהמילים עצמם יכולים לומר אותם בניגון שישמע לגנאי או בניגון שישמע(ב)
 לטוב. ובפני תלתא יהיה שמירה שידקדק לומר אותם באופן טוב. הסברא הוא, שכמו שבפני בעלים בודאי ידקדק לומר באופן טוב, ה"ה בפני שלשה

ג) רש"י: הגמ' איירי בענין גילוי סוד. דהיינו, שבדרך כלל, דין הוא שאסור לגלות  .(ג)שמכיר שיהיה נשמע לרבים, שישמור את עצמו לומר באופן טוב
סוד ששמע מחבירו, אא"כ חבירו אמר לו בהדיא שמותר לגלות. בנוגע לבאפי תלתא, אם בעל הסוד סיפר סודו בפני שלשה, ולא אמר להם בהדיא 

. ד) רבינו יונה: הגמ' איירי בדבר שמותר לפרסם לרבים, לגנות בעלי עבירה כדי לקנא (ד) לשמור הסוד, הוי כאילו אמר להם בהדיא שמותר לגלות 
 .  (ה)קנאת ה'. ובזה חידש הגמ' שיש להקפיד לספר את זה דווקא בפני שלשה, כדי שהשומעים לא יחשדוהו שהוא לא מספר לשם שמים

החפ"ח הביא דעות הראשונים הנ"ל, והדגיש שלפי המהלך של רש"י, והמהלך של תוס', והמהלך של רבינו יונה, אין שום מקור להקל דעת החפ"ח: דעת החפ"ח: דעת החפ"ח: דעת החפ"ח: 
לומר לשון הרע ממש מדין "באפי תלתא". אמנם, כתב החפ"ח, שגם הרמב"ם אינו דעת יחיד בזה, ואין לדחותה לגמרי מהלכה, לכן כתב החפ"ח 

. עוד כתב שם, שאף אם רוצה לסמוך להקל כהרמב"ם, מ"מ יש (ו) דעת הרמב"ם בלשון "יש אומרים", אף שכתב שצ"ע אם יכול לסמוך עליו להלכה
 . (ז)הרבה תנאים לפני שיכול להקל (ע' התנאים לקמ'), עד שסיים החפ"ח שכמעט אי אפשר למצוא ציור להקל אפילו בדעת הרמב"ם

אף שכתבנו שרוב ראשונים חולקים על ההיתר של הרמב"ם, אמנם, יש אומרים שכל הני ראשונים מסכימים לדעת הרמב"ם דבר המפורסם לרבים: דבר המפורסם לרבים: דבר המפורסם לרבים: דבר המפורסם לרבים: 
במקרה שכבר מפורסם לרבים. שדווקא אם אמרו רק בפני שלשה בכה"ג הם מחמירים, מחמת שאינו ברור שיתפרסם, משא"כ אם כבר מפורסם בפי 

אמנם, גם אם מפורסם בפי כל, עדיין צריך לקיים   . (ט) . כן מוכח בחפ"ח למעשה, שלכו"ע יש להקל אם כבר מפורסם (ח) כל, אולי לכו"ע יש להקל 
 התנאים (דלקמ') לפני שיכול להקל, וכבר כתבנו בשם החפ"ח שכמעט אי אפשר לקיים כל התנאים.

א) אסור להטעים הסיפור: פשוט שאסור להוסיף שום מילים או הסבר לסיפור (בין אם אמת או לא) כל שאינו כבר מפורסם לרבים. אפילו  תנאים:תנאים:תנאים:תנאים:
. ב) אסור לגנותו: אף אם לא מוסיף כלום בסיפורו, אסור לומר הסיפור (י)רק להוסיף לומר "מסתברא שאמת הוא" או "יפה נשמע עליו" שפיר אסור

. (יא) בניגון של גנות לגנותו ולבזותו, שזהו ג"כ הוספה, שהרי לא יודע אם הסיפור אמת. ואף במקרה שיודע שהעובדות אמת, מ"מ הגנות אינו אמת 
. ג) (יב)חוץ ממקרה שהסיפור המפורסם הוא על אדם שעשה עבירה ואין במה לדונו לכף זכות, והמספר יודע שאמת הוא, שבמקרה כזה מותר לגנותו

ד) לספר רק   . (יג) ואין לספר אלא דרך אקראי   אסור לכוון לפרסם: אף אם רוצה להעביר הסיפור בדיוק בלי שום הוספה, מ"מ אסור לכוון לפרסם, 
 קמ'לשומע הגון: אף אם המספר יודע בעצמו שהוא יכול להיזהר בתנאים אלו, מ"מ אסור לספר לפני שומע שאינו הגון, דהיינו שטבעו להאמין (ע' ל

יש סוברים שגם הרמב"ם לא מיקל באפי תלתא אלא בסוג של לשון הרע של "היזק",         . ה) (יד) שאסור להאמין), או שטבעו לחזור ולספר שלא כהוגן
 .(טז). אבל החפ"ח סבר בדעת הרמב"ם להקל גם בסוג לשה"ר של "גנאי"(טו)אבל לא בסוג של לשון הרע של "גנאי"

עד כאן לענין דיני ה"מספר", אם מותר לספר על דבר שכבר מפורסם לרבים. ולענין דיני ה"שומע", אסור לו להאמין הסיפור ששמע,  דיני ה"שומע":דיני ה"שומע":דיני ה"שומע":דיני ה"שומע":
ובמקרה שהשומע גם לא יודע מעצמו שהסיפור מפורסם, רק   . (יז) שהרי מה בכך אם הסיפור מפורסם אם לא, מ"מ אין שום הוכחה שהסיפור אמת 

. [וצ"ב, במקרה (יח) שהמספר טוען שהוא מפורסם, אסור להאמין את זה שהוא כבר מפורסם, לכן יהיה אסור להשומע לספר סיפור זה לאחר 
שהשומע לא יודע מעצמה שסיפור זה כבר מפורסם, וכתב החפ"ח שאסור להאמין המספר שטוען שהוא מפורסם, א"כ צ"ב ההיתר להטות אזנו 

 .](יט)לשמוע, שהרי גם איסור "שמיעה" אסור מדאורייתא. וע' בהע'
לפי מה שלמדנו, בנוגע לכתוב בעיתון או להדפיס עיתון בדברי גנאי על מי ששומר תורה ומצוות, לא מצינו שום היתר מכח הסוגיא של "באפי  עיתון:עיתון:עיתון:עיתון:

גם ון  תלתא", שהרי אחד מן התנאים הוא ש"אסור ליתכוון לגלותו יותר", ובודאי כל התכלית של העיתון הוא לגלותו יותר. ובנוסף לזה, הכותב בעית 
ם עובר על "לפני עור" להקוראים שמאמינים בסיפורם. [אמנם, באופנים מסויימים, יהיה היתר מכח סוגיא אחרת של "תועלת", אבל דווקא אם מקיי 

 כל התנאי תועלת.] עד כאן לענין לכתוב או להדפיס עיתון, שאין היתר מכח הסוגיא של "באפי תלתא". לענין לקרוא עיתון, לכאורה אחרי שכבר
ן מי לכ   נדפס, בין בהיתר בין באיסור, עכשיו מפורסם הוא, לכן מעיקר הדין יהיה מותר לקרוא העיתון. אמנם, עדיין אסור להאמין שום סיפור וכנ"ל, 

. [ואף מי שאין טבעו להאמין, צריך לחשוב בעצמו למה לקרוא גנאי בלי תועלת, לשים (כ)שמכיר בטבעו שהוא נוטה להאמין לדברים, אסור לו לקרוא
ו יינ עצמו בסכנה כזו אולי יבוא להאמין לעבור על קבלת לשון הרע דאורייתא.] ואם אח"כ רוצה הקורא לספר לחבירו, צריך לקיים התנאים דנ"ל, דה 
צד א) שלא נתכוון לגלותו יותר אלא באקראי, ב) וגם לא לגנותו, ג) וכל שכן שאין להוסיף ולהטעים הסיפור כלל. וכמעט אין במציאות אנשים שמ 

אחד אוהבים לקרוא ולדבר בגנאי חבירו בלי שום תועלת, ומצד שני הם יכולים לדקדק במילים לא להוסיף שום מילה נוספת ממה שקרא בעיתון, 
  לא להטעים ולא לגנות. האם יש אנשים כאלו? עכ"פ, סיים החפ"ח "קולא זו, כמעט אין לה מקום במציאות כו', לכן השומר נפשו ירחק מזה".
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