
הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז ר
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצצבב"הה
ע"יי ב בנו הונצצח

חחיחיפהפהההה - חחחיווו ששיש ומוממשפשפשפשפשפ רנרנרנשטשטשטייןןןן ואואואא אשאשאשאשרררר חיחיחיפפהפהפה""ררררר -- שישיישיחיחיחיווו ומומומומשששפפפפ''' נרנרנרנששטשטשטייייייןןן אואואו שאשאשרר ן""רר

יצצחחקקאאייזזייקקאוררננשששטיי ההר"ר"רר

הההההר"ר"הההההררר"ר"ר"

הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז ר
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצצבב"הה
ע"יי ב בנו הונצצח

חחיחיחיחיפהפהפהפהפה -- חחחיחיוווו ששישיש ומומומומשפשפשפשפ'' ואואואורנרנרנרנשטשטשטשטייייןןןןן אשאשאשאשאשררר שיישיחיחיו""ררררר ומומשפשפפ''' אואורנרנשטשטייייןן ןששרר

יצצחחקקאאייזזייקקאוררננשששטיי ההר"ר"רר

הההההההררר"ר"ר"

הר"ר יצחק אייזיק אורנשטיין ז"ל
ב"ר שכנא דוד ז"ל

נלב"ע ט"ו בחשון תשל"ב

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אשר אורנשטיין ומשפ' שיחיו - חיפה

זז"ל קק אאורנששטייין יצחחקק אאייז ר
בב"ר ששכנאא דודד ז"ל

תתששל"ב נלב"עע ט"ו ב בחששוןון

תתנצצבב"הה
ע"יי ב בנו הונצצח

חחיחיחיחיפהפהפהפהפה -- ששישישיחחחיחיחיוווו ומומומומשפשפשפשפשפ'' ואואואורנרנרנרנשטשטשטשטייייייןןןןןן אשאשאשאשאשרררר שיישיחח""ררררר ומומשפשפפ''' אואורנרנשטשטייייןן ןששרר

יצצחחקקאאייזזייקקאוררננשששטיי ההר"ר"רר

הההההההררר"ר"ר"

הר"ר דב בוריס קורצמן ז"ל

ב"ר יוסף לייב ז"ל

נלב"ע ט"ז בשבט תשס"ח

תנצב"ה
   הונצח ע"י משפחת קורצמן שיחיו - בני ברק

מרת יהודית גיפמן ע"ה
בת ר' יוסף חיים ז"ל

נלב"ע י"א בשבט תשס"ח

תנצב"ה
     הונצחה ע"י בנה ידידנו הר"ר אילן גיפמן הי"ו

ומשפ' שיחיו - גבעת שמואל

הר"ר שמעון צבי ז"ל

ב"ר דוד וסולטן ז"ל

נלב"ע ט"ו בשבט תשנ"א

תנצב"ה
הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

הר"ר יהודה אריה לינצר ז"ל ב"ר שמואל ז"ל

נלב"ע י"ב בשבט תשע"א תנצב"ה
הונצח ע"י בנו ידידנו עו"ד הר"ר שמואל לינצר ומשפחתו שיחיו - פ"ת

"גר תושב" כשר לכתיבת תפילין
הנחת תפילין של ראש בלבד

דחיית ביצוע נדר ליום האחרון
זכרונות השנה הקודמת הדוהים במהלך השנה שלאחריה

אדם שהקדיש שילינגים אנגליים לבית המקדש
בני זוג שתרמו פרוכת "קודש לה'"

יובל
"גר תושב" - כיצד ומדועעל כל אחד לתקוע בשופר

דף כג/א בשאלה דהקדש קמיפלגי

אדם שהקדיש שילינגים אנגליים לבית המקדש
לרגל לימוד הסוגיות העוסקות באדם המקדיש את נכסיו לבדק הבית שבבית המקדש, ובדיניו 

של הפודה נכסים מן ההקדש, ראוי לייחד מאמר לתקפם של דינים והלכות אלו בימינו.

נפתח בסיפור הפרוכת הפולנית.

היא  החליטה,  אשר  לרקום,  שהפליאה  באשה  מעשה  לה'":  "קודש  פרוכת  שתרמו  זוג  בני 
ובעלה, לתרום פרוכת לבית כנסת. אמרו ועשו. לא ארכו הימים עד שברגשות קודש הם הביאו 
פרוכת מרהיבה ביופייה לבית כנסת, שעליה חרותות המילים "קודש לה', פרוכת זו נדבת ר'… 
וזוגתו…". תלמיד חכם צעיר שהבחין בנוסח הנדיר 'קודש לה'', עורר משא ומתן הלכתי שהגיע 
עד לחדר לימודו של הגאון מטשעבין זצ"ל, כאשר הטענה המרכזית היתה, כי הפרוכת הוקדשה 
לבית המקדש! "קודש לה'", ואסור להשתמש בה כפי שאין להשתמש בכל חפץ השייך להקדש.

הגאון מטשעבין זצ"ל (שו"ת "דובב מישרים" חלק א' סימן כ"ז) דן במספר היבטים הלכתיים של 
שאלה זו, ולבסוף קבע, כי הפרוכת אינה הקדש, שכן, הרשב"א (שו"ת חלק א' סימן תשמ"ב) כותב, 
כי בימינו, האומר שבכוונתו להקדיש חפץ להקדש, אין כוונתו להקדישו לבית המקדש, אלא 
כוונתו ליתנו לעניים וכן נפסק להלכה (רמ"א יו"ד סימן רנ"ח סעיף א'). "ערוך השולחן" (שם) מחזק 

את הדברים מן הנהוג בתקופות קדומות לכנות את קרנות הצדקה בלשון 'הקדש'.

כל האמור הוא במקרים שבהם אנו טוענים, כי דעת נותן החפץ היתה לתיתו למטרת צדקה 
החפץ  את  מקדיש  הוא  כי  במפורש,  שאומר  באדם  לנהוג  יש  כיצד  ברם,  המקדש.  לבית  ולא 
לבדק הבית. סיפור שכזה הובא להכרעתו של בעל "חלקת יעקב" זצ"ל (שו"ת או"ח יו"ד סימן קל"ט), 
כאשר יהודי ניצול שואה היגר לאנגליה והופתע לגלות מטבעות זהב עוברות לסוחר. באותו רגע 
החליט היהודי היקר, כי כל מטבע זהב שתעבור תחת ידו תונח במקום מיוחד, "במחשבה טהורה 

להביאם לבית המקדש כאשר נזכה שיבנה במהרה בימינו". מה עושים.

"זה קרבן הפסח שלי": סיפור דומה אירע בימיו של "חתם סופר" זצ"ל, כאשר רועה צאן תמים 
הורה על כבש ואמר, "זה קרבן הפסח שלי". "חתם סופר" (שו"ת או"ח סימן קל"ט) נקט להחמיר, כי 
ההקדש חל ויש לנהוג בכבש כבקרבן. אמנם, בגמרא מבואר, כי ניתן להישאל על הנדר, היינו: 
מסויימים,  לנתונים  מודע  היה  לו  כן  עושה  היה  החפץ  מקדיש  אם  בודק  אשר  לחכם  לפנות 

יוצאים לפנסיה
אותו ערב יירשם בדפי ההיסטוריה של חובבי הנגינה.
הוא נערך במלאת עשור למשהוא שאיש בכלל לא 
זכר את דבר קיומו, אך כפי שהכל יודעים, לא משנה 
למה אתה עושה, משנה מה אתה עושה. והוא נעשה 

על הצד הטוב ביותר.
חשבו על כל פרט. האולם שבו נערך הקונצרט עדיין 
היה נעול ככספת האוצרת בתוכה יהלומים למכביר, 
ולא בכדי. מיטב כלי הנגינה הובאו אל האולם מבעוד 
מועד וניצבו הכן על מקומם, כלי כלי ליד מקומו של 
האומן המפליא להוציא ממנו את המיטב. שוויים של 
האולם,  של  ערכו  על  עלה  יחד,  גם  הנגינה  כלי  כל 
ושמירה הדוקה הופקדה סביבו. מומחים בינלאומיים 
טרחו במשך שבועות סביב האולם, הביטו בקירותיו, 
האקוסטיקה  רצפתו.  על  וטפחו  תקרתו  את  מששו 
כמובן. איש מהם לא היה מסוגל להעלות על דעתו, 
בעודם  הגיטרה  בצווחת  יתערבל  הכינור  שקול 
מיוחדות  יריעות  חלילה.  התקרה.  במעלה  מטפסים 
נמתחו מצד לצד, כדי להעביר את הקולות בהרמוניה 
משם  אותם  ולהחזיר  האולם  קצוות  לכל  מושלמת 
יכול  היה  לא  איש  האולם.  מרכז  אל  פנימה,  כהד 
המומחים  בכיר  אבל  הזו,  התאוריה  את  להוכיח 

התעקש כי זה בדיוק מה שקורה כעת באולם.
עצמותיהם  לטובת  הוזמנו  מיוחדים  מושבים 
להאמר,  ניתנת  אמת  הקונצרט.  באי  של  המעודנות 
כי בכסף שהם שילמו כדי להשתתף באירוע, אפשר 
את  ולממן  מפוארת,  כורסה  על  גם  להושיבם  היה 
גם  אבל  באוויר.  שישאוה  משרתים  שני  של  שכרם 
הכיסאות שסופקו לאולם לכבוד הערב הקסום, היו 

מכובדים ונוחים.
שורת מלצרים עטויים פפיונים ניצבו הכן על המדרכה 
שלפני המבנה הגדול, וקידמו בחיוך ובכוסית משקה 


דבר העורךדבר העורך

השבוע בגליוןשבוע בגליון
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זיסר ומוטי  ברכה  קרן  וע"י  שליט"א  קובלסקי  הגרח"ד  בראשות  היומי"  "דף  שיעור  למגידי  ביהמ"ד  ע"י  יו"ל    
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גליון מס' 663מסכת ערכין כ"ג-כ"טבס"ד, י"ב שבט תשע"ב



ואם הוא מוצא כי הוא לא היה עושה כן, הוא מתיר את הקדשו והחפץ חולין, ברם, אומר "חתם 
סופר", "שקשה עלי מאד להתיר איסור חמור של קדשים על ידי שאלה ופתח חרטה של עם הארץ 

שמקילים בהיתר נדרים ואינן מבינים ואין רוצים להבין מה שמסבירים להם איך יתחרטו".

היו שביקשו ללמוד מפסק הלכה זה, כי דעת "חתם סופר" זצ"ל להחמיר בכל נדרי הקדש, שאין 
אפשרות להשאל עליהם, אך בעל "חלקת יעקב" הבהיר, כי כל האמור הוא באדם שאינו מעוניין 
להבין הקדש מהו, וכיצד נשאלים עליו, במקרה אשר כזה אין לו תקנה, אך אם ברי לנו כי אם 
מקדיש מטבעות הזהב היה יודע "הקדש" מהו, וכאשר ישטחו לפניו את המכשולות ההלכתיים 

העצומים העלולים להגרם בעקבות הקדשו, לא היה עושה כן – אפשר להתיר לו את נדרו.

דף כד/א אין מקדישין לפני היובל

יובל
חלק נכבד מן המסכת, ובפרט עשרת דפיה האחרונים, סובבים סביב שנת היובל.

יובל היא השנה החמישים שלאחר שבעה מחזורים של שנות שמיטה. לאחר ארבעים ותשע שנים 
שבמהלכן היו שבע שנות שמיטה, כל שנה שביעית מוכרזת שנת יובל אשר במהלכה (ויקרא כה/י): 
לבעליהם,  חוזרים  שנמכרו  ושדות  בתים  תשובו".  משפחתו  אל  ואיש  אחוזתו  אל  איש  "ושבתם 

עבדים עבריים נוטשים את בית אדונם ושבים אל משפחתם.

בספר  ורד"ק  כה/יא  ויקרא  עזרא  (אבן  נוספים  וראשונים  סא/א)  (נדרים  ההר  מן  אברהם  רבי  לדעת 
השורשים), שמו של ה'יובל' בא לו על שם שבתחילת שנת היובל תוקעים בשופר של איל הנקרא 

יובל. רמב"ן (ויקרא שם) דוחה פירוש זה, משום שלדעתו תקיעת השופר ביובל אינה מוגבלת לשופר 
של איל בלבד. לפיכך, הוא וראשונים נוספים (עיין אבן עזרא שם בפירוש הראשון וחזקוני שם) מפרשים, 
בחזרה,  אליהם  מובלים  שדותיהם  ואת  בתיהם  את  המוכרים  שכל  מובל,  מלשון  הוא  'יובל'  כי 

והעבדים מובלים בחזרה אל משפחותיהם.

ספירת היובל: מעניין לגלות, כי כפי שאנו סופרים ארבעים ותשעה ימים לעומר, כך גם בזמן 
אשר  "ברוך…  ובירכו  השנה  ראש  ליל  בכל  עמדו  הדין  בית  קיים,  המקדש  כשבית  נוהג,  שהיובל 
קדשנו במצוותיו וציונו על ספירת היובל. היום כך וכך שנים ליובל" (עיין ספר המצוות לרמב"ם עשין 
קמ, ראב"ד ור"ש משנץ בביאורם לתו"כ בהר פרשה ב, ועיין ספר החינוך ומנחת חינוך מצוה ש"ל). את שנת היובל 

עצמה בית דין מקדשים בתחילת השנה, ואף לכך ברכה מיוחדת: "ברוך… אשר קדשנו במצוותיו 
וציונו לקדש שנים. שנה זו מקודשת ליובל" (עיין חינוך מצוה של"ב ומאירי ראש השנה ח/ב).

ראשונים  ולדעת  בשופר,  תוקעים  היובל  שבשנת  הכיפורים  ביום  בשופר:  לתקוע  אחד  כל  על 
רבים, כל אדם חייב לתקוע בשופר בעצמו, ואינו יוצא ידי חובת המצווה על ידי שמיעת תקיעת 
אין  כי  מבואר,  שם  ובמאירי  שם  הרא"ש  בתוספות  אולם,  ל/א.  השנה  ראש  וריטב"א  רשב"א  (עיין  מאחר!  שופר 
חילוק בין תקיעות של ראש השנה לתקיעות של יובל). לדעת רבים מן הראשונים, מצווה זו היא המקור 

למנהג הקדום לתקוע בשופר במוצאי יום הכיפורים (תשובות הגאונים שערי תשובה סימן ס"ז ועוד רבים), 
כזכר לתקיעות שביום הכיפורים של שנת היובל (עיטור סוף הלכה יוה"כ ועוד).

דף כט/א גר תושב

"גר תושב" - כיצד ומדוע?
הפירוש המילולי של המושג "גר תושב" הוא, שמותר להניח לו להתיישב בארץ ישראל, שלא 
כשאר אחיו עובדי עבודה זרה, אותם אנו מצווים שלא לשכן בארץ הקודש (רמב"ם הל' איסורי ביאה 

פרק י"ד הל' ז', "החינוך" מצוה צ"ד).

כיצד גוי נעשה "גר תושב"? בנושא זה נחלקו תנאים, ולהלכה נפסק כדעת חכמים, ש"גר תושב" 
הוא נכרי שקיבל על עצמו לקיים את שבע מצוות בני נח (רמב"ם שם ו"שולחן ערוך" יו"ד סי' קכ"ד סעי' א'). 
השאלה המתבקשת היא, מה בינו לבין שאר הנכרים, הרי כל יצורי אנוש הצטוו בשבע מצוות בני נח?

הנכרים כאינם מצווים ועושים לגבי שבע מצוות בני נח: הריטב"א (מכות ט/א) מבאר, כי לאחר 
(חבקוק  הפסוק  כמאמר  נח,  בני  מצוות  שבע  את  מקיימים  אינם  העולם  שאומות  נוכח  שהקב"ה 
כ"מצווה  נחשב  מצוותיו  את  המקיים  נח  בן  אין  שוב  גויים",  ויתר  "עמד  לט/ב):  קמא  בבא  עיי'  ג/ו, 

ועושה" אלא כמי "שאינו מצווה ועושה". לפיכך, נכרי המקבל על עצמו את שבע מצוות בני נח, שב 
ומתעלה לדרגת "מצווה ועושה" ועל ידי כך הוא מקבל מעמד של "גר תושב".

חכמי אומות העולם: מעניין לציין, כי הרמב"ם (הל' מלכים פ"ח הל' י"א) כותב: "אבל אם עשאן מפני 
הכרע הדעת אין זה "גר תושב" ואינו מחסידי אומות העולם ולא מחכמיהם", כלומר, על הנכרי 
לקבל על עצמו את שבע מצוות בני נח מפני שכן ציווה הקב"ה ולא משום שהגיע למסקנה כי קיום 
מצוות אלו ראוי וטוב להנהגת העולם. הפליאה המתבקשת היא, מדוע הרמב"ם קובע על אדם 
זה "ולא מחכמיהם", מדוע אין הוא חכם? רק לאחרונה התאמתה הגירסה הנכונה, על פי כתבי יד 
ומקור במדרש: "אלא מחכמיהם". כלומר, הוא אינו אלא נכרי פיקח, אך אינו חסיד אומות העולם 

ואף לא "גר תושב" (ראה ברמב"ם מלכים שם מהדורת פרנקל, בשינויי נוסחאות ובספר המפתח).

המדרכה,  אל  החליקו  נוצצות  מכוניות  אורח.  כל 
רוח  והדר.  הוד  עטויות  דמויות  מתוכם  והוריקו 
קלילה ריחפה ונשאה ניחוח יסמין שהותז בחשאי 
מתחת למקטורנו של המלצר הראשי, והמוזמנים 
הלכו בניחותא סביבות האולם, משוחחים ונפגשים 

עם מכרים, עד בוא השעה היעודה.
מארגני  זה.  את  זה  הכירו  הקונצרט  מבאי  רבים 
אירגנו  תמימה,  שנה  במשך  תוכנן  אשר  האירוע, 
מרוכשי  קבוצות  בהם  אשר  קצרים  ערב  מפגשי 
שעתיד  אחר  או  זה  אומן  עם  נפגשו  הכרטיסים 
להופיע בקונצרט, והוא סיפר להם על פעלו, הסביר 
הוא  יצירה  באיזו  עובד,  הכלי  כיצד  בדיוק  להם 
ישמש כנגן הראשי ואחרים ילווהו, ובאילו מנגינות 
האנשים  היו  כך,  כדי  בתוך  ישמעוהו.  בקושי 
הגדול,  הערב  במהלך  שינוגנו  ליצירות  מתוודעים 

ומכינים את נפשם למאורע האדיר.
חמש דקות לפני פתיחת הקונצרט נשמעה נעימה 
מוסיקלית קצרה, ובסיומה הכרוז הודיע, כי שערי 
מוזמנים  המכובדים  והאורחים  נפתחו  האולם 
אצו  סקרנים  מספר  מקומותיהם.  על  להתיישב 
אך  התפאורה,  מן  להתרשם  כדי  האולם,  אל  רצו 
הרגע  עד  העולם.  ממנהג  חרגו  לא  האנשים,  רוב 
האחרון הכל מהלכים בניחותא, עקב בצד אגודל, 
ועם השמע האות המבשר את פתיחת הטקס, איש 
את רעהו יבהלו עקב על אגודל, כדי להתיישב על 
בחלל  הראשון  הצליל  יהדהד  בטרם  מקומותיהם 

האולם.
המסודרים  כסאותיהם  על  ישבו  אנשים  אלפי 
בשורות ישרות למופת. מן האושר שהפיקו פניהם 
של שניים מן המוזמנים, ניתן היה להאיר את כל 
עבודה,  מקום  באותו  יחד  עבדו  שניהם  האולם. 
במסירות,  עמלו  בצוותא,  התקדמו  ה…  שנות  מאז 
כמנהל  כיהן  האחד  מרצם.  כל  את  השקיעו 
חשבונות של המפעל, ורעהו שימש כמבקר איכות 
של מוצרי המפעל. בתקופה זו של חייהם הם פסעו 
צעד משמעותי, עבור עברו בזאת השנה דרך שער 

הגימלאים, גאים בעברם, חוששים לעתידם.
היקר.  הכרטיס  על  פרוטה  לא  אף  שילמו  לא  הם 
הנפלא  המעביד  הראשונה.  בשורה  ישבו  והם 
הנדיבות  הפרידה  במתנות  ידוע  היה  שלהם, 
היתה  הפעם  לגימלאות.  שיצאו  לעובדיו  שהעניק 
זו מחווה נדירה, מפני שכל כרטיס עלה הון רב, ולא 
היה ניתן לרכוש אותו סמוך למועד האירוע, אלא 
מעבידם  של  התנהגותו  לכן.  קודם  תמימה  שנה 
הוא  עבודתם  סיום  טרם  ששנה  כך,  על  הצביעה 

כבר חשב עליהם.
החשבונות  מנהל  לחש  אותו,  תראה  הכנר,  זה 
אותם.  השתיקה  נרגנת  שקבוצה  לפני  לחבירו, 
הכנר הפסיע מעדנות לקול תשואות הנוכחים. חלק 
מהם הכירו אותו מן המפגשים המוקדמים, כך גם 
מנהל החשבונות. המבקר לא מצא פנאי להשתתף 
במפגשים מוקדמים אלו, מה גם שבסופו של דבר 
מנה  יש  אם  מכולם.  הגדול  באירוע  ישתתף  הוא 
מרכזית מבשר, בשביל מה לאכול עוף, היה שואל 
מאד,  מרוגש  היה  הוא  השנה.  במשך  חבירו  את 
לא  מימיו  באמת,  מכובד.  כך  כל  אירוע  המבקר. 

השתתף בכזה מעמד.
הבמה,  בקצה  הכן  עמד  התופים  על  אשר  האיש 
המתין  הוא  אך  הנאספים,  קהל  לעיני  להפסיע 
מלאכתו,  כלי  את  ייטיב  הכנר  אשר  עד  בדומיה, 

וישמיע מקבץ של צלילי היכרות מן הכינור.
ט-ר-ר-םווווו…

אנחת התפעלות עלתה מבין הספסלים. מדהים. הכנר 
הגדול,  הקונצרט  לפני  הקצרצרה  הופעתו  את  סיים 
ובעת שהתיישב העביר את מטהו על מיתרי הכינור 
במהירות הבזק, והפיק צליל מיוחד, אשר דומה היה 

כי נתלה מעל ראשי האנשים ולא הוסר משם.
הנאתו  ונפערו.  הלכו  החשבונות  מנהל  של  עיניו 

עלתה על כל דמיון.
הוא  ממנו,  למצופה  מפתיע  ובניגוד  הופיע,  המתופף 
נקש חרישית במקלותיו על התופים האדירים שניצבו 
הכן מולו, ויהיו הקולות העולים מתופיו כרחש עלוות 

העלים בליל קיץ אוורירי. חווייה מדהימה.
שגרמו  עבות,  אצבעות  בעל  איש  הפסנתרן.  ויעל 
לרבים לתמוה, כיצד הוא מצליח ללחוץ על קליד 
בודד, אבל מיד נוכחו הכל, כי הוא מפליא לעשות. 

"חתם אומר ברם חולין והחפץ הקדשו את מתיר הוא כן עושה היה לא הוא כי מוצא הוא ואם

י"ב-י"ח שבט ערכין כ"ג-כ"ט
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"גר תושב" כשר לכתיבת תפילין: נוכל לעמוד על הרגע הגדול בחייו של נכרי המקבל על עצמו 
כשר  תושב"  "גר  כי  ל"ט),  סי'  משה"  ("דרכי  הרמ"א  של  פסקו  ידי  על  נח,  בני  מצוות  שבע  לקיים 
כשר  הוא  כיצד  תמהים,  השקל"  וה"מחצית  מגדים"  ה"פרי  בכללם  הפוסקים,  תפילין!  לכתיבת 
לכתיבת תפילין, הרי כל מי שאינו מצווה במצוות תפילין, אינו כשר לעשותן, ולפיכך, גם אשה 

אינה ראויה לכתוב תפילין.

לבד  המצוות,  כל  את  עצמו  על  שקיבל  בנכרי  עוסק  הרמ"א  כי  מבאר,  אפרים"  ה"יד  אמנם, 
בהם  האחרונים,  של  דעתם  אולם,  תפילין.  לכתיבת  כשר  הוא  ולפיכך,  נבילות,  אכילת  מאיסור 
ה"ביאור הלכה" (או"ח סי' ל"ט) עדיין לא נחה מביאור זה, ולדעתם, אין די בכך כדי להתיר לנכרי "גר 

תושב" לכתוב תפילין.

"גר תושב" רשאי לקבל על עצמו מצוות מן התורה: עם זאת, מחדש ה"ביאור הלכה" (סי' ש"ד, 
בביאור דעתו של ה"מגן אברהם" שם), כי מעמד קבלת שבע מצוות בני נח על ידי הנכרי, מיוחד הוא, 

ובאותו זמן רשאי הוא לקבל על עצמו כל מצווה ממצוות התורה שיחפוץ! ואת אותה מצווה עליו 
לקיים כיהודי החייב בה על כל פרטיה ודקדוקיה. כלומר, מעמד קבלת המצוות של "גר תושב", 
הוא רגע נשגב וחשוב שבו הוא יכול להחליט לקבל על עצמו מצוות נוספות. לאחר זמן, אין הוא 
יכול לקבל על עצמו מצוות נוספות [עיי"ש שהוכיח את דבריו. אך ראוי לציין, כי דברי ה"ביאור הלכה" בסי' 

ל"ט ובסי' ש"ד אינם תואמים וצ"ע].

הנחת תפילין של ראש בלבד: בבית מדרשנו העירו, כי מאחר שהנחת תפילין של ראש והנחת 
תפילין של יד שתי מצוות המה, יתכן, איפוא, לדברי ה"ביאור הלכה", ש"גר תושב" יקבל על עצמו 

להניח תפילין של ראש בלבד, או של יד בלבד…

ראוי לציין, כי בימינו נכרי אינו יכול לקבל מעמד של "גר תושב", משום שהלכה זו נוהגת רק 
בזמן שהיובל נוהג [אולם, לגבי היתר ישיבה בארץ ישראל נחלקו הרמב"ם והראב"ד הל' עבודת כוכבים פ"י הל' ו'].

דף לא/ב בראשונה היה נטמן… התקין הלל

דחיית ביצוע נדר ליום האחרון
אמרה תורה כי המוכר בית בארץ ישראל, בעיר המוקפת חומה, רשאי לחזור בו מן המכירה עד 

תום השנה הראשונה למכירת הבית, על ידי השבת כסף המכירה לידי הקונה.

מכירה על תנאי: אין חולק על כך, כי מכירת בית בצורה זו היא מכירה על תנאי, שהמכירה תלוייה 
בדעתו של המוכר במשך השנה הראשונה למכירת הבית. אך נחלקו רבותינו האחרונים בהגדרת 
חלה  המכירה  הבא:  באופן  מוגדר  התנאי  א'),  ס"ק  נ"ה  (סימן  החושן"  "קצות  בעל  לדעת  זה.  תנאי 
באופן מוחלט, אלא שהמוכר רשאי לבטלה בתוך השנה הראשונה. ואילו בעל "נתיבות המשפט" 
(שם) חולק עליו וסובר, כי התנאי מוגדר באופן הפוך: המכירה לא תחול, עד לקבלת אישורו של 

המוכר. אישורו של המוכר בא לידי ביטוי באי החזרת דמי המכירה לקונה. אם המוכר מחזיר את 
הכסף, מתברר כי המכירה בטלה, ואם הוא אינו עושה מאומה, הרי הוא מסכים שהמכירה תחול, 

ומתברר למפרע כי הקניין שנעשה בתחילת השנה שריר וקיים.

במאמר הבא ניווכח, כיצד מחלוקת אחרונים זו משתלבת במחלוקת ראשונים מפורסמת, לגבי 
הגדרת אונס.

אונס ליום אחרון: קיימת מחלוקת חשובה ועקרונית לגבי "אונס ליום אחרון", דהיינו: אדם נדר 
לבצע מעשה מסויים בתוך זמן קצוב, והוא דחה את ביצוע המעשה עד ליום האחרון, ולבסוף, ביום 
האחרון, הוא נאנס ולא עלה בידו לקיים את נדרו. מחד גיסא, אפשר להחשיבו כמי שביקש לקיים 
את נדרו אך נאנס, ואינו נחשב כאדם שעבר על נדרו. מאידך גיסא, מאחר שהיה באפשרותו לקיים 
את הנדר זמן רב, והוא מיזמתו דחה את ביצועו עד ליום האחרון, אין האונס שאירע ביום האחרון 
גורם לכך שנחשיבו כמי שביקש לקיים את הנדר ונאנס, אלא אשמתו היא שגרמה לכך שלבסוף 
לא קיים את נדרו. בשאלה זו נחלקו בעל "אגודה" והר"ן (עיין רמ"א יו"ד סימן רל"ב סעיף י"ב). לדעת 
הר"ן, "אונס ליום אחרון" נחשב אונס, ולדעת בעל "אגודה" אינו נחשב אונס. בעל "אגודה" הביא 

ראיה לשיטתו מן המשנה:

במשנה מבואר, כי אנשים שקנו בית בעיר חומה הסתתרו בשלהי שנת המכירה כדי שהמוכר לא 
ימצא אותם וכך לא תהא בידו אפשרות להשיב להם את דמי המכירה ולבטלה. משראה כן הלל הזקן 
התקין שהקונה ישליש את דמי המכירה בידי היושבים בלשכה שבבית המקדש, וייכנס לבית שמכר.

לכאורה, לשם מה היה צורך בתקנת הלל הזקן, הרי המוכר ביקש וחיפש אחר הקונה, והוא נאנס 
ולא עלה בידו למוצאו, מה לנו כי נלין עליו? אין זאת, אומר בעל "אגודה", אלא משום שהמדובר הוא 
על היום האחרון של שנת המכירה, כלשון המשנה "היה נטמן יום שנים עשר חודש" - ביום שבו מלאו 
שנים עשר חודש, ביום זה כבר לא עומדת לזכותו של המוכר טענת אונס, שכן, עמדה לרשותו שנה 
תמימה להחזיר לקונה את כספו ולבטל את המכירה, ועתה אינו רשאי לטעון כי לא ביטלה מחמת 

אונס. הרי לנו, אומר בעל "אגודה", כי אונס ליום אחרון אינו נחשב אונס ("בית יוסף" סימן כ"ז).

בקירות  הלמו  האדיר,  הפסנתר  מן  שעלו  הקולות 
שהבטיח  כמו  בדיוק  המרכז,  אל  חזרו  האולם, 
החשבונות  מנהל  הגוו.  את  וצמררו  האקוסטיקאי, 
הביט רגע קט ברעהו, לבחון את תגובותיו, והנה זה 
ממצמץ חליפות בעיניו, ימין שמאל וחוזר חלילה. 
התרגשותו,  את  להביע  משלו  דרכים  אחד  לכל 

הרהר לעצמו.
החלילן הוטס במיוחד מאיזור כפרי נידח במעמקי 
הג'ונגל, שם למד את אומנות החליל מאבותיו ואבות 
לכדי  החליל  על  הנגינה  את  פיתחו  אשר  אבותיו, 
הנחלים  בין  הטבע,  בחיק  שם,  טבעית,  על  אומנות 
המפכים והטלאים הפועים. חושיו המוסיקליים היו 
מחודדים באופן נדיר, אך במשך חודשים עמלו כדי 
יתר  עם  נגינתו  את  לשלב  שישכיל  לקח,  לאלפו 
המחוספס,  העץ  חליל  את  בידיו  אחז  הוא  הנגנים. 
גבותיו  ואת  עיניו  את  כיווץ  שפתיו,  בין  אותו  נעץ 
צחור  צמר  ככדור  וענוג  רך  וצליל  אחת,  למקשה 
שהקיפוהו  צלילונים  בשיירת  מלווה  מחלילו,  בקע 

מכל עבר. נשימתו של מנהל החשבונות נעתקה. 
- מה אתה אומר, שאל את חבירו בהתפעלות.
- שיתחילו כבר, נראה מה הם יודעים לעשות.

ללא אות, הכנה, סימן או הקדמה, פרצו כל הכלים 
באחת כאבחת חרב אבירים הנשלפת מנדנה בשדה 
פסנתרנים,  מתופפים,  מחצרצים,  כנרים,  הקרב. 
היו  והסקספון,  החליל  הגיטרה,  העוגב,  מנגני 
את  מכליהם  הפיקו  אחת  ובבת  כקשת,  דרוכים 
ומחצה,  שניות  לשתי  דממו  ביותר;  הגבוה  הצליל 
מיוחדת  מנגינה  בסימפוניה  לנגן  החלו  ומיד 

שהולחנה לכבוד קיום האירוע.
מבקר האיכות לא נהנה בעליל. הוא היה בן אדם 
המנגנים  של  לנפשם  הבין  ולפיכך,  לזולת,  רגיש 
גבוה,  כך  כל  מדוע  אך  כליהם,  על  לנגן  האוהבים 
לבעל  לו  אפשי  אי  הזמן.  כל  ומתמשך,  ארוך 
המקלות הארוכים להניחם קמעא, לנגב את מצחו 
ולהרפות מקולות הנקישה שהוא משלח אל אזני 
מסוגל  אינו  הפסנתרן  כלום  רחם?  ללא  הנאספים 
על מה שהוא מקיש, הלה הולם  להקיש בעדינות 

בראשו ומותח את עצביו.
שמרצם  הרבים,  המנגנים  את  בייאוש  סקר  הוא 
הלך וגבר, ונזכר בתסכול באמרתו של מנצח ששמו 
נשכח ממנו: "לעולם אל תביט בטרומבונים, זה רק 
ביתר  הביט  משתוממות  בעיניים  אותם…".  מעודד 
האורחים, אשר ישבו דומם על כסאותיהם, חלקם 
כאילו  וקול,  צליל  כל  והפנימו  עצומות,  בעיניים 
להעסיק  החליט  הוא  זהב.  לאוצר  סודי  קוד  היו 
את עצמו בהתבוננות על המנגנים, מי מהם יושב, 
מי עומד, היכן מוקם כל אחד מהם, בני כמה הם, 

לשער כמה משלמים להם.
של  הראשון  החלק  בליבו.  אחז  החשבונות  מנהל 
של  להפליא  בדעיכה מתואמת  הקונצרט הסתיים 
את  והותיר  הוא,  בתורו  גווע  אחד  כל  הכלים.  כל 
הרושם, כי עוד מעט קט ישוב. אחד אחד הם דממו, 

עד האחרון שבהם. החליל.
להביט  ופנה  לאחור  באחת  גופו  את  שמט  הוא 
ויורדת  עולה  בטנו  את  רואה  היה  לא  אם  ברעהו. 

עם נשימותיו, היה בטוח כי הוא מת.
סידר  הוא  הקונצרט,  חלקי  שני  שבין  בהפסקה 

הסעה למבקר האיכות, אשר ביקש לחזור לביתו.
מי שמבין ואוהב, אינו מסוגל בלי זה.
מי שאינו מבין, אי אפשר להסביר לו.

  
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא.

אמת.
אחד:  דבר  עושים  הבא  בעולם  לזכור;  נא  אך 

מנגנים. מנגנים תורה. רק תורה.
לשבת בעולם הבא בלי לעשות חזרות בעולם הזה, 

בלי להפנים את לימוד התורה… לא מומלץ.
טלפן עכשיו למוקד מאורות הדף היומי 03-5775333 

לבירור על שיעור דף היומי באיזור מגוריך.
ההנאה כולה שלך.

בברכת התורה, העורך

המעוניין לזכות את הרבים בסיפור מעניין, או בעובדה מרתקת שניתן 
ללמוד ממנה מוסר השכל, מוזמן לפנות למערכת מאורות הדף היומי, 

ואנו נפרסם זאת בע"ה בטור זה. כתובתנו: ת.ד. 3446 בני ברק.
mendelson@meorot.co.il :פקס: 03-570-67-93 דוא"ל

ל ל ל ל ל ל ל ל ל

ערכין כ"ג-כ"ט י"ב-י"ח שבט 

עמוד 3 



לעילוי נשמת

הרב אליעזר טיברגר ז"ל
ב"ר יוסף ז"ל נלב"ע י"ב בשבט תשנ"ה

תנצב"ה

הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

ר' ישעיהו עברוני ז"ל
ב"ר מרדכי ודינה ז"ל נלב"ע ט"ו בשבט תשס"ט

תנצב"ה

הונצח ע"י בני המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת
הר"ר שמחה אריה אנסבכר ז"ל
ב"ר ברוך מרדכי וציפורה יבדלחט"א

נלב"ע אור לי"ז בשבט תשס"ז
תנצב"ה

הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת

ר' משה פריימן ז"ל
ב"ר אליהו ז"ל נלב"ע י"ז בשבט תשס"ה

תנצב"ה

הונצח ע"י המשפחה שיחיו

לעילוי נשמת אבי מורי
הר"ר אלתר יוסף מאירוביץ ז"ל
ב"ר זאב ז"ל נלב"ע י"א בשבט תשל"ז

תנצב"ה
הונצח ע"י בנו

הר"ר אברהם זאב מאירוביץ ומשפ' שיחיו

ואילו בעל "קצות החושן" טוען, כי אין כל הוכחה מתקנת הלל הזקן, שכן, בדיני בתי ערי חומה, 

טענת אונס אין בה ממש, גם אם אינה ביום אחרון. שכן, כנזכר לעיל, לדעת "קצות החושן" מכירת 

בית בעיר חומה שרירה וקיימת ככל מכירה רגילה, אלא שתנאי הניחה התורה בין הקונה והמוכר, 

כי המוכר רשאי לבטל את המכירה בתוך השנה הראשונה. אם לא עשה כן, מכל סיבת אונס שלא 

תהא, נותרה על כנה המכירה שהוא בעצמו ביצע. טענת אונס אין בה אלא כדי לפטור את האדם 

מהתחייבויות או מעונשים שהיו צריכים להתגולל עליו עקב אי עשיית דבר שהיה חייב לעשותו, 

אך טענת אונס אינה יכולה ליצור יש מאין [כלשון הירושלמי "אונס כמאן דעביד לא אמרינן"]. אדם זה 

אינו דומה אלא למי שנאנס ואיחר את הרכבת. הוא צודק, אבל הרכבת כבר נסעה.

ואילו הר"ן אשר סובר כי טענת אונס שייכת גם במכירת בית בעיר חומה, סובר כפירושו של 

"נתיבות המשפט", שצורת התנאי נעשתה באופן שעל המוכר לאשר את המכירה כדי לתת לה 

תוקף, וממילא, אם זה בא וטוען כי העובדה שלא הביע את אי הסכמתו נבעה מחמת אונס, יש 

ממש בדבריו, שכן, כעת מתברר כי הסכמתו למכירה לא ניתנה לבסוף.

דף לא/א כשהוא אומר תמימה להביא את חדש העיבור

זכרונות השנה הקודמת הדוהים במהלך השנה שלאחריה
רשאי  המוכר  במהלכה  אשר  חומה,  ערי  בתי  של  הראשונה  המכירה  שנת  כי  למדים  במשנה 

לפדות את הבית מידי הקונה, מתמשכת על פני כל השנה, כולל חודש העיבור, ואין מנכים חודש 

אחד בגין החודש המעובר, וכן נפסק להלכה (רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק י"ב הלכה ה').

הלכה מעניינת הוציא ממשנה זו "חתם סופר" זצ"ל (שו"ת אהע"ז חלק א' סימן קי"ט). כידוע, רבינו 

תם תיקן, כי אדם אשר נשא אשה ולדאבון לב היא נפטרה בתוך השנה הראשונה לנישואיהם בלא 

שהותירה אחריה זרע, יחזיר לאביה את הנדוניה ואת התכשיטים שהביאה עמה מבית אביה ולא 

יירשם [ראה בהרחבה "מאורות הדף היומי", בכורות, דף נב/ב, מאמר "רבינו תם על מה ולמה"]. הפוסקים דנו 

כיצד לנהוג בשנה מעוברת, מכיון שטעמו של רבינו תם שהתקין את התקנה לשנה אחת בלבד 

היה, כי לאחר שנה נתינת הנדוניה משתכחת מן הלב ועצבון האב על כך שממונו עבר לחתנו אינו 

רב. לדעת בעל "שבות יעקב" (שו"ת חלק ב' סימן קכ"ה), מאחר שהדבר תלוי בשכחה, התקנה פגה 

כעבור י"ב חודש ממועד הנישואין, ואין צריך להמתין שנה תמימה, כאשר השנה מעוברת.

אולם "חתם סופר" זצ"ל חולק על כך ונימוקו עמו.

לדעתו, המקור לכך שכעבור שנה הזיכרון כהה ונחלש, נלמד מדין בתי ערי חומה. הרמב"ן (ויקרא 

כה/כט) מבאר כי טעמה של אפשרות גאולת הבית בשנה הראשונה למכירתו היא, כי מכירת בית 

שנת  לאחר  אולם  אליו.  ולהשיבו  לפדותו  אפשרות  לו  העניקה  התורה  כך  ומשום  לאדם,  קשה 

מגורים במקום אחר, נתייאש מביתו הקודם ונשתכחו זכרונותיו. זהו המקור לכך, שלאחר שנה 

הזכרונות מיטשטשים.

והנה, לאחר שמפורש במשנה, כי גם בבתי ערי חומה שנה היא שנה תמימה, ובשנה מעוברת 

השנה מתמשכת על פני שלשה עשר חודשים, הוא הדין לגבי תקנת רבינו תם.

מה טעם בדבר, אם אדם שוכח לאחר שנים עשר חודשים, כלום זכרונו מתארך ומתחזק לרגל 

וצום,  אבל  ימי  מועד,  חג,  כל  כי  מבאר,  קי"ט)  סימן  אהע"ז  (שו"ת  זצ"ל  סופר"  "חתם  העיבור?  שנת 

נזכר  הבית  מוכר  הראשון,  הפסח  חג  בהגיע  אדם.  כל  עבור  ייחודיים  זכרונות  בחובם  נושאים 

בסעודת ליל הסדר שנערכה בביתו הקודם ברוב פאר והדר. בהדלקת נרות חנוכה נפשו יוצאת אל 

המדף שהתקין בפתח הבניין בצעירותו, וכן הלאה. לאחר שחלף עליו פעם אחת גלגל השנה על כל 

מאורעותיה, זכרונו הדואב מרפה מלפיתתו לקראת השנה הבאה, שכן, זכרונות חדשים מן השנה 

האחרונה דוחקים את הקודמים להם. לפיכך, הדבר אינו תלוי כלל במספר חודשים, י"ב או י"ג, 

אלא בשנה תמימה החולפת על האדם, עם כל ימיה המיוחדים ונקודות הציון שבה.

למנוי לגליון לילדים חייג:

1700-500-151
חודש היכרות חינםחודש היכרות חינם

ֶכת ֲעָרִכין  דף כ"ה  דף כ"ה  יום שלישי י"ד בשבט יום שלישי י"ד בשבט ֶכת ֲעָרִכין ַמּסֶ ַמּסֶ

א! - ַאּבָ
יִרי? ִני ַיּקִ - ַמה, ּבְ

עּור  ִ ֵמַהּשׁ ְמַעְנֵין  ַבר-ָמה  ּדְ ה  ׁשָ ַבּקָ ּבְ ִלי  ר  ַסּפֵ  -
ַהּיֹוִמי!

ֶתר, ַעל "ַמּפֶֹלת  ין ַהּיֶ ַדף ֶזה, ּבֵ ה: ָלַמְדנּו ּבְ ׁשָ ַבּקָ ּבְ
ָוִרים". ָיד" ְוַעל "ַמּפֶֹלת ׁשְ

ַעל  דֹות  ּשָׂ ּבַ ָרִעים  ַהּזְ ֶאת  זֹוְרִעים  ָהיּו  ֶבָעָבר 
ֶדה,  ַהּשָׂ ת  ֲחִריׁשַ ְלַאַחר  ָרִעים  ַהּזְ ּזּור  ּפִ ְיֵדי 
ָהיּו  ַהּיֹום.  ְרִגיִלים  ָאנּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ ְמכֹונֹות  ּבִ ְולֹא 
"ַמּפֶֹלת  ָרִעים:  ַהּזְ ֶאת  ר  ְלַפּזֵ ֵאיְך  יטֹות  ׁשִ י  ּתֵ ׁשְ
ִמּתֹוְך  ָלָכָתם  ַהׁשְ ְיֵדי  ַעל  ָרִעים  ַהּזְ ּזּור  ּפִ  - ָיד" 
ָוִרים" - ֶהֱעִמיסּו  ַדִים. אֶֹפן נֹוָסף: "ַמּפֶֹלת ׁשְ ַהּיָ
ָקָטן  ֶנֶקב  ָיְצרּו  ׁשֹור,  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ְזָרִעים  ָמֵלא  ק  ׂשַ
ִמן  ִלְנׁשֹר  ִהְתִחילּו  ָרִעים  ַהּזְ ק,  ַהּשָׂ ית  ַתְחּתִ ּבְ
ַהְתָלִמים  ְלאֶֹרְך  ָהַלְך  ֹור  ְוַהּשׁ ַאט  ַאט  ק  ַהּשַׂ

ְרַקע. ָרִעים ָנְפלּו ַעל ַהּקַ ים ְוַהּזְ ַהֲחרּוׁשִ

כל יום הילד שלך לומד,
מוסיף ידיעות בתורה!

ָרִעים ק ַהּזְ ׂשַ חֹור ּבְ

קטע יומי מתוך הגליון השבועי
ף ַהּיוִֹמי - ִליָלִדים" "ְמאוֹרוֹת ַהדַּ

כל הוכחה מתקנת הלל הזקן, שכן, בדיני בתי ערי חומה, ואילו בעל "קצות החושן" טוען, כי אין

בה ממש, גם אם אינה ביום אחרון. שכן, כנזכר לעיל, לדעת "קצות החושן" מכירת טענת אונס אין

והמוכר, הקונה בין התורה הניחה שתנאי אלא רגילה, מכירה ככל וקיימת שרירה חומה בעיר בית
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