
    ונתנו איש כופר נפשוונתנו איש כופר נפשוונתנו איש כופר נפשוונתנו איש כופר נפשו

ונתנו נקרא ישר והפוך אומר "בעל הטורים": מה 

שאדם נותן לצדקה יחזור אליו ולא יחסר לו 

 בשביל זה כלום.

צדקה באותיות א"ת ב"ש הוא (משמאל לימין) 

גם כן צדקה רמז כי עשיר עושה צדקה עם העני 

 והעני עושה צדקה עמו.   (מדבר קדמות לחיד"א)

    

    זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקלזה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקלזה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקלזה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל

"הראה לו כמין מטבע של אש ואמר לו כזה 

 יתנו" (רש"י)

אומר הרבי מקוצק: "אם הנתינה לא תהא סתם 

מטבע, אלא באש ובהתלהבות, אז זה יהיה כופר 

 נפש".

ואפשר להוסיף "אמר לו כזה יתנו" כזה בגימט' 

לב דהיינו בהתלהבות ומכל הלב. קידומה של כל 

אות מהמילה שקל תתקבל המילה תרמ (שורש 

של תרומה). השורש של תרומה צריכה לבוא מה

 לב (כזה יתנו).-

סיכום כל כסף הפקודים ע"פ מנין בני ישראל של 

שש מאות ושלוש אלף חמש מאות וחמשים מבן 

עשרים שנה ומעלה היה שלוש מאות ואחד אלף 

שבע מאות וחמשים שקלים שהם מחצית השקל 

 למנין הכללי. שוויו של שקל עשרים גרה.

ולכאורה היה ראוי להיות עשרים וארבעה שהרי 

חמש מעה -שקל שווה לארבעה זוזים וזוז שווה ל

 שש מעה.-הוסיפו לו שתות והעלוהו ל

בגימט'   12וסכום זה נרמז במילה "זה יתנו", שהם  

 12ומחצית מעשרים וארבעה גרה הינם  (זה)  

 השווים למחצית השקל.

בסיכום הכללי מציינת התורה שנאספו "מאת 

 ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל".

ונוסף לזה היתרה בסך   681"מאת ככר" בגימט'  

(שקל) ובצרוף סך האותיות "מאת ככר   1775

ל  שק ם  י ע ב ש ו שה  מ ח ו ת  ו מא ע  ב ש ו לף  וא

 .2492) בסיכום כולל = 36בשקל" (

"בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש" 

 .                                         (משב"א)2492בגימט' = 

 

 6:48רבנו תם:       6:12צאת השבת:    5:04כניסת השבת:         

 

 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

 ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה,ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה,ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה,ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה,(ל"א ב') 

 הקב"ה קרא לבצלאל ומילא אותו רוח חכמה כדי שיעשה את הכלים של המשכן:

    כתוב במדרש:כתוב במדרש:כתוב במדרש:כתוב במדרש:

מה עשה הקב"ה? הביא למשה רבינו את הספר של אדם הראשון 

והראה לו את כל הדורות שעתידים לעמוד מבראשית ועד תחיית 

המתים, דור דור והמלכים שלו, דור דור והנביאים שלו, ואמר 

הקב"ה למשה שכל אחד ואחד כבר הכנתי אותו מבריאת העולם!  

וגם בצלאל מאותה השעה הכנתי אותו, וזה מה שכתוב בפסוק 

 ראה קראתי בשם בצלאל. -שלנו 

להבין, וכי אין לאדם בחירה? אם הקב"ה הכין את כולם וצריך  וצריך  וצריך  וצריך  

 מבריאת העולם אז משמע שאין בחירה כי כל אחד כבר קבעו לו מה הוא יעשה בעתיד?

הוא כזה: נכון שהקב"ה כבר קובע מי יהיה מלך, ומי יהיה נביא, ומי יהיה כהן, אבל זה הביאור  הביאור  הביאור  הביאור  

דומה לאדם שנולד עם תכונות של צייר, אדם שאין לו את חוש הציור הוא לא יהיה צייר טוב, כך 

גם בדברים אלו, נכון שהקב"ה יקבע שפלוני יהיה מלך אבל זה לא אומר כלום כי הוא יכול להיות 

מלך צדיק והוא יכול להיות מלך רשע!  יש אדם שקבעו שיהיה לו איזה ייעוד של נביא, אבל הוא 

יכול להיות משה רבינו והוא יכול להיות בלעם הרשע!  גם כהן, האדם נולד כהן אבל היו הרבה 

כהנים בזמן בית שני שהיו רשעים וכל שנה מתו!  אדם יכול לקבל איזה ייעוד בעולם אבל הבחירה 

היא בידו איך להשתמש בתכונות שהוא קיבל אם לטוב ואם לרע,  כך גם בצלאל כיון שהוא היה 

 צדיק הוא זכה באמת להשתמש בייעוד שלו לטובה.

 אדם יש את המתנה הפרטית שלו השאלה היא רק איך הוא משתמש בה!לכל לכל לכל לכל 

דוגמא משני אנשים שהקב"ה היה איתם אבל כל אחד השתמש עם הברכה לכיוון אחר אביא  אביא  אביא  אביא  

 לגמרי:

", ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת בישמעאל (בראשית כ"א כ') " כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

" רק שהוא השתמש בזה להיות רבה קשת (יורה ויהי אלהים את הנערויהי אלהים את הנערויהי אלהים את הנערויהי אלהים את הנערורואים שבישמעאל כתוב "

ויהי איש ויהי איש ויהי איש ויהי איש " והשתמש בזה לעליה ולכך כתוב " ויהי ה' את יוסףויהי ה' את יוסףויהי ה' את יוסףויהי ה' את יוסףחיצים, צלף טוב), אבל ביוסף כתוב "

 "!מצליחמצליחמצליחמצליח

ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר לך גם ביאור הפסוק (ביחזקאל ט"ז) שכתוב: " זה זה זה זה 

", ונראה שהפסוק בא לתת ציווי שאף שיש בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי בדמייך חיי ואומר לך בדמייך חיי 

 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 כי תשא

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 

jewishfoshan.com 

 8המשך בעמוד 

!úåëøáå áåè ìæî 
 øäì åúéòøå éùé ïá äùîåéä 

 íúá éñåøéà ìòäìéäú 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 

!úåëøáå áåè ìæî 
 øäì åúéòøå áééìçô ïéîéðáåéä 

 íúá éñåøéà ìòäëøá ìçø 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 

!úåëøáå áåè ìæî 
 øäì åúéòøå ïùã ìàéðãåéä 

úáä úãìåä ìò 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 

!úåëøáå áåè ìæî 
 øäì åúéòøå øôåñ äîìùåéä 

 íðáì úá ,äãëðä úãìåä ìòíéøôà 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 
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מי שהפסיק בין מצוה או אכילה בשתיקה ממושכת בלבד, או במעשה שלא לצורך, 
 האם צריך לחזור

הבית יוסף  סימן קמ, וז"ל  כתב ה"ר דוד אבודרהם ז"ל בהלכות ברכות (עמ' שיז) שכתב ה"ר כתב  כתב  כתב  כתב  

גרשום ב"ר שלמה על מעשה שאירע בראש חודש טבת שמוציאים שני ספרים וטעה שליח ציבור 

ופתח של חנוכה ובירך הקורא עליו והזכירוהו הציבור שטעה ובשל ראש חודש יש לו לקרות 

ראשונה והפסיק וגלל ס"ת עד שהגיע לפרשת החודש, ויש 

מאנשי הדור שמוכיחין שצריך לחזור ולברך שנית על פרשת 

ראש חודש מדגרסינן בירושלמי פרק כיצד מברכין (ה"א) הדין 

דנסיב פוגלא ומברך עליה והוא לא אתא לידיה צריך לברוכי 

עליה זמן תנינות, רצה לומר כיון שהפסיק אחר ברכתו שנטלו 

מן הקרקע חוזר ומברך אף על פי שלא הפסיק אלא בשתיקה, 

וג"כ בכאן כיון שהפסיק זמן גדול בשתיקה בעת שגלל ס"ת 

הוי ליה הפסקה כגון אם הפסיק בדיבור, ועוד דגרסינן תו 

בירושלמי (שם) רבי זירא בעי האי מאן דנסיב תורמוסא ונפל 

מידיה מהו לברוכי עליה זמן תנינות, פירוש היו תורמוסין 

לפניו ונטל אחת מהן ונפלה מידו ומיבעיא ליה אם צריך לברך פעם שניה על האחרים, ומקשי ומה 

בינו לאמת המים, ומתרץ אמרין תמן לכך כיון דעתו מתחלה, ברם הכא לא לכך כיון דעתו מתחלה, 

והכא נמי כיון דלא נתכוין בברכתו על זאת הפרשה צריך לחזור ולברך, ולפי דעתו טעו כי הטעם 

הראשון בטל שהרי הירושלמי ההוא אינו עיקר דהלכה כרבא (ברכות לט:) מברך ואח"כ בוצע דלא 

חשבינן שתיקה להפסקה לא שנא מרובה לא שנא מועטת, והטעם השני בטל ג"כ לדעת הראב"ד 

דפסק לקולא, והביא ראיה לדבריו דכל דמנח קמיה חיילא ברכה עליה הכי נמי הא ס"ת קמיה 

ודעתיה עליה לכל הפרשיות הכתובות בו גם אם לא גלל אותו ס"ת עצמו שבירך עליו תחלה אלא 

פתח ס"ת אחר יש פנים להיתר כי אחר שהוציאו אותם שני ס"ת יחד לקרות אותם שתי פרשיות 

שהם ענין היום יש לומר דמנחי קמיה הוו ודעתיה עילוויהו, וכן יצאה הוראה בחבורה בעירנו עכ"ל: 

והפוסקים פסקו כההיא דהדין דנסיב תורמוסא לחומרא וכמו שיתבאר בסימן ר"ו (ד"ה וז"ל 

שבה"ל) בסייעתא דשמיא ולפי דבריהם בההוא עובדא דס"ת צריך לחזור ולברך כמו שהורו אנשי 

 הדור ההוא ודלא כה"ר גרשום ב"ר שלמה,

ערוך  סימן ק"מ סעיף ג' כתב והעולה לקרות בתורה והראו לו מקום שצריך לקרות, וברך על בשולחן בשולחן בשולחן בשולחן 

התורה והתחיל לקרות או לא התחיל,  והזכירוהו שפרשה אחרת צריך לקרות וגלל הספר תורה 

למקום שצריך לקרות בו,  י"א שאינו צריך לחזור ולברך,   וי"א שצריך. ע"כ , ולכאורה יש לנו כלל 

 שי"א וי"א הלכה כיש בתרא, 

רו סעיף ג כתב השו"ע  כל אלו הברכות צריך  שלא יפסיק  בין ברכה לאכילה. הגה:  יותר ובסימן  ובסימן  ובסימן  ובסימן  

 מכדי דבור (ב"י בשם שיבולי לקט) ,

ואם בירך על המצוה לעשות או על דבר לאכלו  -מגן אברהם סימן רו ס"ק ד' יותר מכדי דיבור וכתב וכתב וכתב וכתב  

ולא עלתה בידו לפי שעה ונעכב יותר מכדי שאילת תלמיד לרב (דהיינו שלום עליך רבי) ועלתה בידו 

צריך לחזור ולברך עכ"ל ב"י בשם שבולי הלקט , ובסימן ק"מ כתב שהאבודרהם חולק על זה וכתב 

דשתיקה לא חשיב' הפסקה לא שנא מרובה לא שנא מועטת , ולכתחלה ודאי לא מפסקינן אבל 

 בדיעבד א"צ לחזור ולברך אא"כ דיבר בנתיים, 

היינו כדי שאילת תלמיד לרב  שהוא שלום   -במשנה ברורה סימן רו ס"ק יב יותר מכדי דיבור  וכתב וכתב וכתב וכתב 

עליך רבי ויותר מהכי חשיב הפסק ומיירי  בשתיקה אבל דיבור  אפילו מלה אחת הוי הפסק כל 

שהוא שלא לצורך הברכה וכמבואר בסימן קס"ז ס"ו עי"ש עוד יש חילוק בין שתיקה לדיבור 

דבדיבור הוא לעיכובא וצריך לחזור ולברך אבל בשתיקה הוא  רק לכתחלה אבל בדיעבד אפילו 

שהה הרבה יותר מכדי דיבור א"צ לחזור ולברך כל שלא הסיח דעתו בינתים. וכתב בשער הציון 

שהמגן אברהם ואליה רבה ושאר אחרונים כתבו שבדיעבד בשתיקה לא הוי הפסק, ומפני שיש בזה 

 דעות בין הראשונים וספק ברכות להקל לא חוזר ומברך,

כתבו האחרונים  החזון עובדיה ועוד , שלכתחילה לא יעשה שום הפסק בין הברכה לאכילה  לסיכום:לסיכום:לסיכום:לסיכום:

או בין הברכה למצוה אפילו שלא דיבר , ובדיעבד ומחמת ספק ברכות לא חוזר ומברך בזמן 

שהפסיק בשהיה מרובה או הפסק במעשה. ולכן כל שאר עניני אכילה ושתיה שיש להכינם כל כמה 

שאפשר על מנת שיהיה ראוי מיד בגמר הברכה לאכילה וכגון אוכל הארוז בקופסא או עטוף בנייר 

או שקית וכדו' יש לפתוח האריזה ולקרוע הנייר לפני הברכה, ומשקה הנמצא בבקבוק יש למזוג 

המשקה לכוס לפני הברכה, אוכל הזקוק לתבלינים שונים יש להכניסם למאכל לפני הברכה, המברך 

על ריח עצי בשמים וכדו' הזקוקים למלילה כדי שיצא מהם ריח חזק ימלול אותם לפני הברכה, וכן 

 כל כיוצא בזה.

 

 

 

 –(ה'תע"ז   מִליֶז'ְנְסק וייסבלום אלימלךרבי 

) היה 1787  –  1717כ"א באדר ה'תקמ"ז;  

אדמו"ר ומנהיג חסידי בדור השלישי 

לחסידות, מחבר הספר "נועם אלימלך". 

בחצרות החסידיות מקפידים לכנותו 

נחשב אחד   . אלימלך   רבי   הרבי בתואר  

מגדולי מבססי החסידות בפולין, עד כדי 

 השוואתו לבעש"ט.

רבי אלימלך נולד בטיקטין למירל (מיריש) 

ורבי אליעזר ליפא ליפמן, למשפחה בת 

ששה ילדים, שהגדול שבהם הוא רבי 

משולם זוסיא מאניפולי, הידוע יותר בשם 

 ר' זושא.

עוד בצעירותו למד קבלה לפי שיטת 

האר"י, ובשלב מסוים הצטרף לאחיו רבי 

זושא מאניפולי ללימודים בעיר רובנה 

אצל המגיד ממזריטש. ערך מסעות 

"גלות" יחד עם אחיו רבי זושא. על 

מסעות אלו נוצר סוגה ספרותית חסידית 

המכונה "האחים הקדושים". נפטר בכ"א 

באדר ה'תקמ"ז בעירו ליז'נסק. אחריו 

 שימש ברבנות בנו רבי אלעזר.

חיבורו "נועם אלימלך" היה מראשוני 

ספרי החסידות, ובו עיקרי דרכו ושיטתו 

אשר קובצו יחד על ידי בנו אלעזר, ואשר 

נערכו לפי סדר פרשיות השבוע. דברי 

התורה נאמרו על ידי רבי אלימלך בשבת 

ונכתבו על ידי בנו. לאחר שהראם לאביו 

פי ציוויו לא -קיבל את ברכתו, אך על 

הביא את הספר לדפוס עד לאחר פטירתו 

. ספר זה הוא   של אביו "מהטעם הכמוס" 

נכס צאן ברזל בתנועת החסידות ורבים 

קובעים בו לימוד מדי שבת. בהסכמות 

לספרו שניתנו מפי גדולי רבני הקהילה 

 הרעיפו עליו ועל ספרו שבחים רבים.

הספר "נועם אלימלך" יצא לאור מחדש 

תשע"ג   -במהדורת "פאר מקדושים"  

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 

 5המשך בעמוד 



מהדורה מפוסקת מנוקדת ומעוצבת באופן 

 מושלם, עם מראי מקומות.

רבי אלימלך נפטר בכ"א אדר תקמ"ז בעיר 

רבנותו בליז'נסק, וקברו הפך למקום עלייה 

לרגל. בכתובת על המצבה לא מופיעה שנת 

פטירתו, אלא נכתב "נפטר בכ"א אדר שנת 

תנצב"ה -תקמ"ז ול -"; בגימטריה, ל   תנצב"ה 

 ערך מספרי זהה.

כשהגיעה שעתו של הרבי רבי אלימלך 

להיפטר מן העולם סמך את ידיו על ראשי 

תלמידיו ולארבעה מהם הקרובים ביותר 

 העביר מכוחו הרוחני:

לחוזה מלובלין ממנו ביקש לחנוך את אחיינו 

צבי אלימלך שפירא מדינוב נתן את כוחו 

 הרוחני של מאור עיניו.

 למגיד מקוז'ניץ נתן את כוחו הרוחני שבלב.

לרבי מנדיל מפרוסטיק (מרימנוב) נתן את 

 כוח הנשמה שבמוחו.

 לרבי מאפטא נתן את כוחו שבפיו.

עוד הבטיח רבי אלימלך כי מי שיעלה לקברו 

 לאחר מותו לא ייפטר מהעולם בלא תשובה.

רבי אלימלך חיבר תפילה שנועדה לאמירה 

 רבי  תפילת כהכנה לתפילת שחרית, הידועה כ

. קטע מתוך התפילה הולחן, והפך אלימלך 

לשיר שבוצע במקור על ידי הזמר החסידי 

 בשם 'אדרבה':  אברהם פריד,

 

ַאְּדַרָּבה, ֵּתן ְּבִלֵּבנּו ֶׁשִּנְרֶאה ָּכל ֶאָחד 

ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְולא ֶחְסרוָנם, ְוֶׁשְּנַדֵּבר ָּכל 

ֶאָחד ֶאת ֲחֵברו ַּבֶּדֶר ַהָּיָׁשר ְוָהָרצּוי 

ְלָפֶני, ְוַאל ַיֲעֶלה ׁשּום שְנָאה ֵמֶאָחד ַעל 

רּוֵתנּו  ֲחֵברו ָחִליָלה ּוְתַחֵּזק ִהְתַקׁשְּ

 .ַּכֲאֶׁשר ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני ,ְּבַאֲהָבה ֵאֶלי

ֶׁשְּיֵהא ַהּכל ַנַחת רּוַח ֵאֶלי 

    
    

    
 דרך הפסק בשו"ע על פי רוב בין הרי"ף הרא"ש והרמב"ם

הבית יוסף בהקדמה "לכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלשת עמודי ההוראה אשר הבית בית כתב כתב כתב כתב 

ישראל נשען עליהם בהוראותיהם. הלא המה הרי"ף, הרמב"ם והרא"ש ז"ל. אמרתי אל ליבי 

שבמקום ששנים מהם מסכימים לדעת אחת נפסוק הלכה כמותם. אם לא במקצת מקומות 

שכל חכמי ישראל או רובם חולקים על הדעת ההוא. ולכן פשט המנהג להיפך". עכ"ל. וצריך 

ביאור בדרכו של מרן השו"ע כיצד נקט נקט כתרי שיטה זו, דהא קיי"ל דאזלינן בתר גדול 

. וביד (עיין רדב"ז ח"ד סי' אלף שנ"ג) בחכמה. וא"כ היה לו לילך אחר התוס' דהוו גדולים טפי  

ואין לומר דמרן השו"ע פסק כהני משום שפסקם היה מקובל  (כללי הרמב"ם אות כ"ח)מלאכי 

בארצות ספרד וארץ ישראל. דהשו"ע נתחבר לכלל ישראל והכל נעשה לכלל ישראל ולא לפי 

 .(ע"ע ברכי יוסף חו"מ סי' כ"ה אות כ"ט)מנהג מקום מסויים. 

זה נראה דהשו"ע רצה לבסס פסקו ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

שיהא על דעת רוב הראשונים והפוסקים, 

כמבואר בהקדמתו בב"י שחיבר חיבורו 

ת  ו ע ד ב  ו ר ל  ל ו כ א  ו ה ש " ר  ו ט ה ב  י ב ס

הפוסקים". והרי"ף והרמב"ם והרא"ש הם 

שלשת עמודי ההוראה אשר בית ישראל 

. ולכך נקט כשנים מתוך (וע"ע שם שכתב דהרא"ש כולל בתוכו דברי התוס') נשען עליהם.  

שלושה שהם העיקריים. וכמו שביאר שם דאם לא גילה דעתו אחד מאלו השלושה והשנים 

חלוקים בדין. חזר הדין ע"פ שאר שיטות הראשונים "ואל מקום אשר היה שמה הרוח וכו' נלך" 

 כלשונו ז"ל.

שקבלה בידינו   (ח"ו סי' ב' אלפים רס"ה) ראיתי להזכיר כאן מה שכתב הרדב"ז בתשובה  ועוד ועוד ועוד ועוד 

דהרי"ף והרמב"ם ראו כל הפוסקים אשר היו לפניהם ע"כ. ולפי זה נמי מבואר אמאי נקט מרן 

(וע"ע בענין זה בשו"ת אבקת לשלושה אלו מכיון שהם כוללים דעת כל או רוה גדולי רבותינו.  

 ומעתה מבוארת דרכו של מרן השו"ע. וא"צ עוד פנים לזה.רוכל סי' י"ח) 

מה דמרגלא בפומייהו דרבנן דבני ספרד וארץ ישראל נוהגין כמרן השו"ע מדין מרא ולפיכך  ולפיכך  ולפיכך  ולפיכך  

(עיין בספר פרח מטה אהרון ח"ב סי' פ"א. וע"ע בתשובת ראנ"ח סי' ק"ס. ובשו"ת דאתרא  

. ולפי זה הכריעו כי כל אלו שעלו לארץ ישראל קמא קמא בטיל וצריכים הלק"ט סי' קפ"ב) 

לגבי קהילה (סי' י"ח)  לנהוג כדעת השו"ע. וכמו שכתב מרן עצמו בתשובה בשו"ת אבקת רוכל  

 שנהגו כהרמב"ם והתווספו אליה עוד אחרים.

דבר זה צריך תלמוד דהא מרא דאתרא כוחו הוא כל זמן שהוא מרא דאתרא ומי אמר אבל  אבל  אבל  אבל  

לאחר שנפטר או הלך לו עדין הוא בגדר מרא דאתרא. ולענ"ד נראה דמה שפסק מרן השו"ע 

אינו דוקא משום מרא דאתרא. דהא ידוע שהשו"ע נתחבר לכלל ישראל ע"מ שיהא להם ספר 

אחד שממנו יוכלו להורות. וזה תמצא בכל ספרי גדולי הדורות שמרן השו"ע נתקבל לפוסק בכל 

תפוצות ישראל. עיין להחיד"א בשם הגדולים (ערך בית יוסף) וע"ע לו בברכי יוסף (שם) וספרי 

רבותינו הספרדים מלאים כל טוב מזה. וכן תמצא בספרי גדולי רבותינו האשכנזים. וכמ"ש 

דאין לזוז מפסקי מרן השו"ע שהם הלכות (ספר שאילת יעב"ץ ח"א סי' ע"ה)  הגאון יעב"ץ  

(יו"ד סו"ס ע"ח) קבועות לכל ישראל. וכ"כ הגאון ר' אפרים זלמן מרגליות בשו"ת בית אפרים  

 ובספר מאמר מרדכי בהקדמה ועוד תמצא כהנה וכהנה.(חאהע"ז ח"ב סי' ק"ב) וע"ע בחת"ס 

ולפי זה מבואר שקיבלו את השו"ע בתור פוסק שיהא מוסכם על כלל עם ישראל. אלא 

שבמקומות מסויימים תראה שחלקו בענין מסויים מכל מיני טעמים שונים כאשר ראו גדולי 

 הדורות. אבל בסתם הלכה כמותו.

אחר מרן השו"ע לא יכול לבא אדם ולחלוק אחרת מדבריו אא"כ רב חיליה ורב גובריה. ולפיכך ולפיכך ולפיכך ולפיכך 

דאחר השו"ע אנו נוהגין להורות ע"פ גדולי (בחלק יו"ד סי' ק"נ סק"י)  וכגון מה שכתב החזו"א 

השו"ע אף נגד השו"ע כמו הש"ך, הפר"ח והגר"א. עכ"ל. ולענ"ד החזו"א דיבר לפי מנהגם שנהגו 

ע"פ גדולים לשנות מפסק השו"ע ובדברים מסויימים, ולא בכל מקום. ועוד דבר זה לא ניתן לכל 

חכם לדון בזה אלא כדוגמת החזו"א והמשנה ברורה שברוב גודלם מצאו מקומות דיש לדון 

אחרת מפסקי השו"ע. וכן אם תמצא ג"כ בספרי גדולי הדורות. ומרבותינו הספרדים שגם הם 

עצמם אע"פ דס"ל שדברי מרן אין לזוז מהם ימין ושמאל, בכ"א באיזהו מקומות נטו מדבריו 

(ואפי' תמצא להגאון היביע אומר שכל ספריו מלאים מחמת טעם או סיבה וכל מקום לגופו.  

מזה שאין לזוז כלל מפסקי מרן השו"ע, בכ"א באיזהו מקומות פוסק להלכה אחרת מדעת 

 השו"ע. והכל לגופו של ענין ולפי הנידון ואכמ"ל)

זה לגבי אם מנהג שנהגו בקהילה מסויימת מבטלים אותו בארץ ישראל ונוהגים כפסק ובדבר  ובדבר  ובדבר  ובדבר  

השו"ע מכיון שרבו בזה דעות גדולי רבותינו ואין כאן מקום היריעה להכיל נדבר בזה במקום 

 אחר, ועד התם כל אחד ינהג לפי דברי רבותיו.

 הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 עני המהפך
מי שבא לחנות בגלל שידע שיש מבצע ענק על מוצר אחד (למשל שעון יד), וראה שלא נשאר מוצר זה בחנות על המדפים, אבל ראה בתוך שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

    סל של אדם אחר שלוש מהם. האם מותר לקחת אחד מהם מתוך הסל?

יש ג' דרגות בכל משא ומתן. א) יש שהגיעו לשלב שבו אסור ללוקח ולמוכר לחזור מהעסק (או הקדמה כללית: הקדמה כללית: הקדמה כללית: הקדמה כללית: 

מדינא או במחוסר אמונה או במי שפרע). ב) יש שהגיע לשלב שבו מותר ללוקח ולמוכר לחזור, אבל אסור לאדם 

אחר להתערב, והיינו מה שאנו קורין "עני המהפך". ג) ויש שעדיין לא הגיע לשלב משמעותי, ומותר לאדם אחר 

 לנסות לקנות אותה חפץ. הנידון שלנו הוא ממתי מתחיל שלב ב' שבו אסור לשני להתערב מדין "עני מהפך". 

המחזר אחר דבר לקנותו וקרוב לקנותו, אסור לאחר להקדים לקנותו, והוא האיסור המכונה הקדמה לעני מהפך: הקדמה לעני מהפך: הקדמה לעני מהפך: הקדמה לעני מהפך: 

. מי שעבר על "עני (ב) . העובר על "עני המהפך" נקרא רשע, מחמת שיורד לחיי חבירו (א) בשם "עני המהפך" 

. כל זמן ) 4, מ"מ מכריזים עליו בבית כנסת שהוא רשע (ג) המהפך", אע"פ שאין ב"ד כופין אותו להחזיר החפץ 

. אף שב"ד אין כופין השני (ה) שמחזיק בחפץ נקרא רשע, ולכן אם רוצה לעשות תשובה צריך להחזיר החפץ 

. גם מי שעבר על "עני המהפך" בשוגג (ו) להחזיר, מ"מ לפני שהשני קונה, בית דין יכולין לעכב אותו מלגמור הקנין 

 .(ז)(דהיינו, שקנה דבר ולא ידע שהיה מישהו אחר המחזר אחריו), י"א שקורין אותו רשע כל זמן שלא רוצה להחזיר החפץ לראשון

. שלא שייך לומר שיורד לחיי חבירו, שהרי חבירו לא הגיע (ח) לפני שהיה פיסוק דמים בין הלוקח ומוכר, אין בעיה של "עני המהפך" פיסוק דמים:  פיסוק דמים:  פיסוק דמים:  פיסוק דמים:  

אפילו לפיסוק דמים. פיסוק דמים היינו שהמשא ומתן הגיע לשלב שבו בדרך כלל יגמר המקח (לולי מקרה חדש פתאום או שאדם אחר מתערב). 

ואם המשא ומתן היו בשוק, והלוקח כבר התחיל ללחום עם המוכר לענין המחיר של חפץ אחד, זהו גם נחשב כ"פיסוק דמים", שזהו הדרך בשוק 

. ותלוי בכל מצב ומצב, מתי הגיע לשלב שלולא דבר (ט)כששנים מסכימים על המקח, ונשאר להם רק לקבוע המחיר ע"י תהליך זה שצועק אחד לשני

חדש, יגמר המקח. ולכן בשאלתנו שהחפץ כבר בסל שלו, דרך הוא שהוא יבוא לקנותו, ולכן שפיר דומה לפיסוק דמים, ולכן לכאורה הלוקח מתוך 

 הסל שלו עובר על "עני מהפך" ונקרא רשע.

יש מח' ראשונים אם שייך "עני המהפך" לגבי מציאה. למשל, מי שראה מציאה והגיע למציאה אבל עדיין לא עשה קנין גמור, האם אדם מציאה: מציאה: מציאה: מציאה: 

אחר יכול להקדים לתפוס המציאה. ר"ת מקיל בזה, וטען שאיסור של "עני המהפך" שייך רק במקח וממכר. והסביר שלגבי מקח וממכר שייך לומר 

לשני לקנות או להשתכר במקום אחר, ולמה לו לחזר על זאת שכבר טרח בה חבירו. משא"כ במציאה שאי אפשר להשיג מציאה כזאת במקום אחר, 

ולכן אינו רשע בגלל שהוא טרח לחזור אחריו. ורש"י סבר שאין חילוק בין מציאה או מקח וממכר, משום שאף במציאה סוף כל סוף הראשון כבר 

. מ"מ (י) הגיע לכאן, ואסור לירד לחיי חבירו. שני דיעות אלו הובאו בש"ע. ולמעשה, הרמ"א פסק כר"ת להקל, ובפשטות גם דעת הש"ע כר"ת להקל 

 . (יא)ראוי לכל ירא ה', להזהר אפילו במציאה, כיון שיש דיעות בראשונים ואחרונים שסוברים שהוא נקרא רשע

ע' ברמ"א שכתב דעת ר"ת שמקיל לגבי מציאה, וכתב שלאו דווקא מציאה ממש, אלא ה"ה ששייך דין "מציאה" לגבי מקח דברים הדומה למציאה: דברים הדומה למציאה: דברים הדומה למציאה: דברים הדומה למציאה: 

. וגדר בזה קשה לגדור, אבל צריך (יג) . וכן כל כעין זה שברור שקנייה כזאת הוא "מציאה" מאיזה טעם שיהיה (יב) וממכר, כגון אם המקח זול מאוד 

. וי"א בדעת ר"ת שאין להקל אלא במציאה ממש, אבל בכל מקח וממכר אמרינן שלא פלוג הוא, (יד)להיות מבצע נדיר מאד, ולא סתם מחיר זול מעט

 . אמנם בלא"ה כתבנו שראוי לכל ירא השם ליזהר אפילו במציאה.(טו)ואסור מדין "עני המהפך"

שאלנו לענין אם מותר לקחת חפץ שבתוך סל של אחר. מסתמא כל מה שבסל נחשב כ"פיסוק דמים", ולכן הלוקח מהסל למעשה בנוגע לשאלתנו: למעשה בנוגע לשאלתנו: למעשה בנוגע לשאלתנו: למעשה בנוגע לשאלתנו: 

. אבל בשאלתנו החפץ היה במבצע ענק, ולכן יש לומר שדינה כעין "מציאה" ששיטת ר"ת להקל. ואף שבפשטות עיקר הדין (טז)עובר על "עני מהפך"

 , ואין ליקח חפץ מסל של אחר.(יז)להקל בזה, מ"מ יש לכל ירא שמים לחוש להמחמירים
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 מעלה של שני דמים אלו, דם מילה ודם פסח, בכל זאת הציווי הוא "בדמייך חיי" שצריך שיהא השימוש בזכויות הדמים לטובה ולעליה.

 עוד כמה מקורות לעיין בהם בענין המושג של "זמן", שהקב"ה יודע מה יהיה ובכל זאת יש לאדם בחירה:ואוסיף ואוסיף ואוסיף ואוסיף 

של "זמן" מצינו שנהיה אנו מוגבלים בו, אבל הקב"ה אין הוא במגבלת זמן ועל כן אפשר שיהיה מקום במגבלת זמן ובכל זאת הקב"ה יהיה במושג במושג במושג במושג 

", גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולו אחד בהם גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולו אחד בהם גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולו אחד בהם גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם יכתבו ימים יצרו ולו אחד בהם הזמן כלפיו "כהיה הוה ויהיה" הכל בענין אחד, ונעיין, כתוב בתהלים (קל"ט ט"ז) " 

 בר,וביאר רש"י, גלמי ראו עיניך, מאז בראת את העולם ראו עיניך את כל גולמי הדורות הבאים, כל מעשה האדם הכל גלויים לפניך כאילו יוצרו כ 

בטרם אצרך בבטן בטרם אצרך בבטן בטרם אצרך בבטן בטרם אצרך בבטן כאילו שזה כבר קרה! ואלו הם פלאי מפעלות אלהים ומשפט גבורתו שעתידות גלוים לפניו טרם תבאנה וכן הוא אומר (ירמיה א') 

 ‘‘‘‘ממממפפפפאאאאתתתת    חחחחווווססססרררר    ממממקקקקווווםםםם    ההההממממששששךךךך    בבבבפפפפעעעעםםםם    אאאאחחחחררררתתתת    בבבבעעעעזזזזררררתתתת    הההה                  וגו'.                                                                                                                        
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