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  ם"צדקה ונדבת עכו                  
     

                       

  ) ח"ב י"כ(איש איש מבית ישראל                                       
  )'ב' תמורה ב(ם שנודרין ונודבין כישראל "לרבות את העכו

                                      

וכ� ציוותה התורה , אכ� כ� הוא
תו� , עלינו לאחר היציאה ממצריי�

.  של ע� ישראלחירותדי קבלת הכ
מייד לאחר הניצחו� הגדול והשחרור 

 טובכשהכל היה נראה , מבלי העבדות
כשבאוויר מרחפת רוח של , מאי פע�

של , של תקווה ושל שחרור, ניצחו�
הנה זה "גשה שנשימה עמוקה ושל הר

  . ועכשיו הכל טוב, "עבר

ספירת  "–מתחילה העבודה , עכשיו
עבודת הכנה רצינית , "העומר

, על מנת להגיע מחושלי�, ומייגעת
  .ליו� מת� תורה, בנויי� וחזקי�

כי יש לנצל , כא� לימדה אותנו התורה
רגעי� גדולי� לבניית תשתית 

" רגע הגדול"אי� להסתפק ב. חינוכית
סיפוק המרעננת שהוא ובתחושת ה
ומתו� כ� להיכנס , הביא עימו

  "!!!הכל בסדר"לאשליית 
  ! ?הגיע " רגע הגדול"ה

  !!! זה הזמ� לעבודה 
וזו לא ספירה רגילה , הספירה החלה

 כמה ימי� נשארו עד �של המתנה 
, אלא ספירה קדימה. ליו� הגדול

ה מ, מה עשינו כבר, כמה ימי� עברו
איזו , מה הושל�, כבר תוק�

כיצד מומש , התקדמות הושגה
, מה הלאה, מה הלקחי�, הניצחו�

י� הלכה למעשה את כיצד מיישמ
 שהושגה ע� השחרור מכבלי חירותה

כיצד מתרגמי� את הניצחו� , העבדות
  . למשהו ענייני רציני ומועיל לעתיד

מיו� " לספור"אפוא נצטווינו "

 כלל – דר� –ולמדנו מכ� , ...תהחירו
, ת שהישגי� אלה אינ� התכלי�

אחר , ....אלא רק התחלת השאיפות
כ� מורי� לנו את הדר� להשגת 

שבע פעמי� תפעיל . מטרת הספירה
השבת את כוחה המחנ� על חיי 

שבע פעמי� , המעשה והמלאכה
', וכו' נקבל עלינו את עול מלכות ה

ויי� לזכור את אותו רא' ורק אז נהי
 "הישג שספירתנו תוביל אליו

  )ר הירש"רש(
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  פוטו

 סטודיו

. ל"עכ, נדר מחוסר אבר אמרינ� ליה קו� והבא קרב� של�
' ס כתב להקשות על לשו� התוס"א ש� בגליו� הש"והגרע

והא ב� נח אינו , אמאי אומרי� לו להביא קרב� של�
כ הג� שא� "וא, מצווה על בל יחל ומוצא שפתי� תשמור

אבל א� נדר קרב� , רוצה להביא קרב� צרי� להביא של�
באבני מילואי� ' וכ� הק. מה מחייבו להביא קרב� של�

ב "א ע"יר סבנז' ש שהביא דברי התוס"עיי, ב"סק' א' סי
פ מבואר "עכ. שכתבו דב� נח אינו ראוי לבא לכלל בל יחל

א "הרע' ע קו"וצ, � ישנו בנדרי קרב�"דהעכו' מדברי התוס
מ "ובאב. [� באחריות הנדר"מ מה מחייב את העכו"והאב

� הוא מחמת דאמירה "ש� כתב ליישב דחיוב העכו
וא� נדר , לגבוה הוא קני� גמור כמו מסירה להדיוט

ל חוב גמור וגובי� מנכסי� משועבדי� "קרב� הולהביא 
ד שיעבודא דאורייתא ואית בה משו� קני� וככתיבה "למ

  ].       ש"עיי, בשטר
דהנה איתא בשבועות , א"ונראה לבאר בזה באופ       

' ב דא� שבכל הנדרי� צר� להוציא בשפתיו וילפי"ו ע"כ
מ לגבי הקדש סגי ג� במה שגמר "מ, לה מלבטא בשפתי�

מעשה הקרבות ' ד מהל"� פי"ז ברמב"והובא ד, לבוב
אלא א� א� , צ להוציא בשפתיו בנדרי� ונדבות"דא, ב"הי

. וילפינ� לה מנדיב לב, ז חייב"גמר בלבו שיביא עולה ה
ז שהנדרי� ונדבות חלי� בגמירות הלב "ומעתה נראה דד

ואי� בזה די� לא , אינו שיי� כלל לפרשת נדרי� ונדבות
וכ� אי� בזה די� מוצא , א לא אמר כלו�דה" דברו"יחל 

כ נראה דהוי "ובע. תשמור דהא לא הוציא בפיו" שפתי�"
� דבנדיבות לב "כ הרמב"וכמש, פרשה חדשה ודי� חדש

  .נתחייב להביא קרב� וחייב באחריותו
ומעתה יבואר היטב הא דנתרבה מאיש איש       

א ל' דלכאו' והק, � נודרי� נדרי� ונדבות כישראל"דהעכו
שיי� נדר בב� נח שאינו מצווה בבל יחל ובמוצא שפתי� 

ש דחיוב האחריות בנדרי קרב� "ולהמבואר א. תשמור
אלא , דהא נדרי קרב� חלי� בלב, אינו מדי� בל יחל דברו

הוי פרשה מחודשת שהתחדשה בקדשי� שהנודר קרב� 
, והוי מדיני הפרשה של נדיב לב, חייב להביא קרב�

  .  � מקרא דאיש איש"עכוופרשה זו נתחדשה ג� ב
   

  )תקלא, טו' עמ, יקרא דאורייתא ויקרא(
  

  'בין ישראל לעמים'
  

. למי שאי� לו, בוודאי א� זה לעזור למי שנמצא במצוקה, לתת צדקה להביא נדבה זו מצווה
 והחזקת כי ימו� אחי�'. ת והערבות ההדדיתזה נובע מנדיבות לב וזה הוכחה על רגש האחריו

  . 'בו
  

מי שמייחדי� בתי כנסיות לתפלה ונותני� נר למאור ויי� '. ריש ג� נדרי� ונדבות לצרכי ציבו
זה מזכה , מי שמוכ� לתת משלו למע� הציבור בוודאי שזו מעלה גדולה. 'לקידוש ולהבדלה

  . הרבי�
  

 שהוא נודר בעת צרה �א. בית המקדשב' הקריב לד ויש ג� מי שנודר או נודב להביא קרב� ל
 �א ו' מ� הצרה הזאת אביא עולה או שלמי�א� תעשה עמי להפליא להצילני 'ואומר 

  . שנדבה רוחו אותו ועכשיו הוא מתחייב להביא קרב�כ
  

אשר .. איש איש': מהפסוקאת זה הגמרא לומדת . ג� גויי� יכולי� להביא נדרי� ונדבות
ג� גויי� יכולי� להביא . 'לרבות את הנכרי� שנודרי� נדרי� ונדבות כישראל' 'יקריב

 ואפילו שהגוי אמר .אבל הקרב� שלה� יכול להיות רק קרב� עולה. שקרבנות לבית המקד
הוא , לא יוכל לאכול ממנו כי כולוהוא . זה לא יחול, שהוא נודר או נודב קרב� שלמי�

  . עולהליהיה כליל , ונסכיו
  

או שזה ' איבעית אימא קרא ואיבעית אימא סברא ':אומרת שהמקור לכ�הגמרא במנחות 
עובד ': או שזה סברא. 'כל דמקרבי עולה להוי' 'עולה' אשר יקריבו לד ':מהמש� הפסוקנלמד 

  . 'ונכלאכוונתו שיהא קרבנותיו כליל לשמי� ולא שי': י"אומר רש. 'כוכבי� ליבו לשמי�
  

הוא רוצה שכל מה שהוא . ירדה תורה לסו� דעתו של הגוי הנודר והמנדב, סבראבזה כ� 
הוא . � יאכלו והוא ג� לא רוצה בעצמו לאכולהוא לא רוצה שהכהני. ביא יהיה לשמי�מ

  . ה"לקב, מבי� שהכול צרי� להיות לשמי�
  

בודקי� אותו אי ' :אומרת הגמרא בערכי�, ג� כשעובד כוכבי� מפריש תרומה מתבואה שלו
 תל� ,שלמקו� שתרומת ישראל הולכת'שהוא מתכוו� : י"מפרש רש' בדעת ישראל הפרישה

צרי� . 'חישינ� שמא בליבו לשמי�. טעונה גניזה, וא� לאו. '�תינת� לכה'שמה שהפריש ', זו
אולי הגוי התכוו� להקדיש את התבואה הזו מפני שאנחנו חוששי� . לגנוז את הפירות האלו

  . צרי� לגנוז את התרומה לכ� ,בזמ� הזה הקדש אסור בהנאההיות ולשמי� ו
  

ות� יהיה במאה אחוז הוא רוצה שמה שהוא נ. מתכוו� לש� שמי�הוא גוי תור� כאשר 
ואנחנו לא תרומה א� הפריש  ולכ� .עולהיכולי� להיות רק לכ� קרבנות שתור� . לשמי�

  . אסורה בהנאה כהקדשיודעי� בוודאות למה התכוו� אז התרומה 
  

כל זמ� שכול� יודעי� שפלוני , ע נפסק שא� ישראל נדב נר או מנורה לבית הכנסת"בשו
א� נשתקע ש� בעליה 'אבל . למטרה אחרתשנותה אסור ל, הישראל תר� את המנורה

יכולי� הציבור לשנותה אפילו , 'שכבר לא מזהי� את המנורה ע� מי שתר� אותה' מעליה
  . 'לדבר הרשות

כל זמ� שלא נשתקע , היה המנדב עובד כוכבי� אסור לשנותה אפילו לדבר מצווה'אבל א� 
דסת� עובד ': ש"בות הראז בטע� הדבר בש� תשו"וכותב ש� הט. 'ש� בעליה מעליה

אבל בישראל ציית . וצועק תמיד שעשו שלא כהוג� ויש חילול הש� בדבר, מפעי פעי, כוכבי�
  .'ואפילו א� אינו ציית מכל מקו� אי� כא� חילול הש�. לדברי חכמי�

  
וא� אחד . מה שהוא התכוו�המנורה שתר� את הגוי שתר� התכוו� לש� שמי� שיעשו ע� 

שעשו 'שפגעו בו הוא יתבכיי� לפני כול� את מטרת תרומתו וא� ישנו .  לבוא ולשנותלא יכול
ישראל יודע שיש כוח ביד חכמי� לשנות והוא מבי� שלא ב� .  'שלא כהוג� ויש חילול הש�

וג� א� יעשה זאת לא יגר� על ידי זה חילול . יעזור לו להתבכיי� ולבוא בטענות לא� אחד
  . הש�

  
זה ללא ' מתכוו� לש� שמי�'הגוי כשהוא . 'שבי� ישראל לעמי�'גדול בהבדל למדנו כא� יסוד 

כשהוא נודב קרב� הוא לא מבי� שיש מצב . א� אחד לא יכול להתערב להביע דעה. שו� תנאי
כשהוא מפריש תרומה הוא לא מבי� שיש מצב ששבט . שיש כהני� שאוכלי� משולח� גבוה

שיש הוא לא מבי� , כשהוא תור� מנורה לבית הכנסתכ� ג� . לוי יוכל ליהנות מהפירות האלו
כבר נמסר הכוח ביד . 'לא בשמי� היא'כבר ' משה קיבל תורה מסיני'שאחרי ש. 'דעת תורה'

  . חכמי� להחליט
  

התקשה ' משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע': על המשנה, הברטנורה בריש מסכת מכות
מדוע לא מופיעה משנה זו . ש מסכת מכותל להודיענו דבר זה דווקא ברא"מדוע בחרו חז

את , ג� ש� חשוב לדעת את כוח� של מעתיקי השמועה. בראש מסכת בבא קמא או קידושי�
  .השתלשלות המסורה של גדולי ישראל

  
צוה ממצוות התורה כשאר ילפי שמסכת זו אינה מיוסדת על פירוש מ': וכותב ש� הברטנורה
וחכמי אומות העול� ג� כ� חברו ספרי� . ידותאלא כולה מוסרי� ומ. המסכתות שבמשנה

, לפיכ� התחיל התנא במשנה זו. כמו שבדו מלב� בדרכי המוסר כיצד יתנהג האד� ע� חברו
לומר ל� שהמדות והמוסרי� שבזו המסכת לא בדו אות� חכמי , משה קיבל תורה מסיני

  . 'המשנה מלב� אלא א� אלו נאמרו בסיני
  

אי� עלינו לדעת כי . מסורת של מעתיקי השמועה מאז ועד עתהלנו יש תורה מסיני ויש לנו 
כותב ' הלוא הדבר ידוע'. תלמידי חכמי� לומדי תורהגדולי ישראל בלי קיו� לע� ישראל בלי 

כי . כי אי� העבודה מתקיימת בלתי על ידי לומדי התורה  אשר יהגו בה יומ� ולילה'רבנו יונה 
וה� יעמידו בישראל לבלתי תשכח .  מה יעשה ישראלה� יורו דעה ויודעי בינה לעיתי� לדעת

  . 'ובמקו� שאי� עוסקי תורה ירבו המכשולי� וישר באד� אי�. תורה מפי זרע�
  

. תלמידי חכמי�הכרה בסמכות של בלי , גדולי ישראלהכרה בסמכות של בלי , חד משמעית
'  ככל אשר יורו�ועשית'. הציות לדעת תורה הוא אב� יסוד באמונתנו. אי� קיו� לע� ישראל

ג� א� אתה חושב או נדמה ל� שמה שה� אומרי� לא מתאי� . לשמוע בקול דברי החכמי�
  . 'אפילו אומרי� ל� על ימי� שהוא שמאל'. ל�

  
א� מותר לי . א� העו� הזה כשר או לא. זה לא רק בשאלות הלכתיות של איסור והיתר

אי� שו� שאלה .  כל שטחי החיי�היא על' דעת תורה'. בשבת לעשות את הפעולה הזו או לא
זה לא קל לכופ� את דעת� לדעתו של . צרי� לעבוד על זה. בחיי� שאינה כפופה לדעת תורה

אבל זו היא מהותו וייחודו של ע� ישראל מכל אומות . זה מבח� גדול. זה ניסיו� גדול. אחר
   . העול�

  
  

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה
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  ם"בעניני קרבנות עכו
  
י "דבר אל בנ, ויקרא גבי קרב� עולה כתיב' בקרא בפר   ]‡

כ ש� "ובתו, 'וכו' ואמרת אליה� אד� כי יקריב מכ� קרב� לה
.  הגרי�ד דרשו אד� לרבות את"א ה"ובירושלמי שקלי� פ

ע על הגרי� שיכול להביא "ב אמאי צרי� ריבוי בפנ"וצ
וביותר יקשה דהא קרא . קרבנות והא גר הוא ישראל גמור

גוי יכול להביא קרב� ' ב דהא אפי"כ צ"וא, איירי בפרשת עולה
אכ� . עולה ומהיכי תיתי דגר גרע ואינו יכול להביא קרב� עולה

 פרשת ל דהא האי קרא נכתב קוד� כל"בזה היה אפ
ל דהאי קרא הוי הקדמה לכל פרשת הקרבנות "וי, הקרבנות

ל דבעינ� להאי קרא "ומעתה י, ולא מיירי בעולה לחודיה
אבל לגבי עולה באמת לא בעינ� , לרבות גר לשלמי� ולחטאת

הראשונה למאי ' קו' אלא דאכתי יק. לריבויי גר דלא גרע מגוי
  .ורבעינ� לרבות גר לקרבנות והא גר הוי ישראל גמ

ל דגוי שהקדיש בהמה לשלמי� "דהנה קיי, והנראה בזה      
ע איזה חלות קדושה חלה על "ויל, מקריבי� אותה עולה

דכיו� שלגוי אי� קרב� , הא� חל עליו קדושת עולה, קרב� זה
או דילמא דחל . שלמי� ממילא חייל על הקרב� קדושת עולה

גוי אלא דדינא הוא ששלמי� של , על הקרב� קדושת שלמי�
דכל מה שגוי נודב מקריבי� אותו , כ כעולה"מקריבי� אותו ג

  .כליל
באופ� שהגוי הקדיש קרב� לשלמי� ולפני , מ בזה"והנפ      

דאי , ד היא� הוא די� הקרב�"ויל, הקרבת הקרב� נתגייר הגוי
נימא שחייל עליו קדושת עולה אזי א� שנתגייר קוד� 

אי נימא דבאמת אבל , מ יהיה די� הקרב� עולה"ההקרבה מ
� הוא "אלא שדי� הקרבת שלמי עכו, חיילא קדושת שלמי�

ל "ג שנתגייר הגר קוד� ההקרבה י"כ בכה"א, כליל כעולה
, דכיו� שעכשיו הוא ישראל וחלות קדושת הקרב� הוא שלמי�

  .הרי דיקריבו את הקרב� כשלמי�
עובד כוכבי� " שלמי"ב "ג ע"במנחות ע' והנה לשו� הגמ      

ומשמע מזה דבאמת חלות קדושת הקרב� היא , 'וכוועולות 
וביותר . � מקריבי� אותו כעולה"שלמי� ורק דשלמי עכו
ג "מעשה הקרבנות ה' ג מהל"� בפ"מבואר כ� בדברי הרמב

ומבואר . מקריבי� אות� עולות" שלמי�"נכרי שהביא , שכתב
ורק דשלמי , � דחלות הקדושה של הקרב� היא שלמי�"ברמב

ל דבאופ� שנתגייר הגוי "ומעתה י, קרב כעולות� דינ� לי"עכו
ומעתה . הרי דיקריבוהו כקרב� שלמי�, קוד� הבאת הקרב�

דג� בגוונא , כ אד� לרבות את הגר"נראה דזהו חידוש התו
א "דהו, שהקדיש את הקרב� לשלמי� בהיותו גוי ונתגייר

ל דכיו� שנתגייר הרי "ז קמ"וע, שיקריבו את הקרב� כעולה
  .ומקריבי� הקרב� כשלמי�, רבנות כישראלהוא בפרשת הק

ב דרשינ� מקרא איש איש לרבות את "ג ע"במנחות ד� ע   ]·
ולשו� הברייתא . הנכרי� דנודרי� נדרי� ונדבות כישראל

שנדבה היינו בגוונא , דהנה ההפרש בי� נדר לנדבה הוא, קשה
שאמר על בהמה הרי זו קרב� וא� אבד הקרב� או נפסל אינו 

ונדר היינו בגוונא שאמר הרי עלי קרב� , תוחייב באחריו
ג א� א� אבדה הבהמה שהפריש לנדרו חייב "דבכה

ז שחייב באחריותו הוא מחמת הנדר שקיבל "וד, באחריותו
� "והנה לשו� הברייתא שהעכו. עליו ומדי� לא יחל דברו

לא שיי� ' דלכאו, ב"ונדבות כישראל צ" נדרי�"נודרי� 
דש בקרא דאיש איש הוא שג� דהא כל מה שנח, � נדר"בעכו
אבל הדי� חיוב אחריות שבנדרי� הא , � יש תורת קרב�"לעכו

, אלא מחמת די� לא יחל דברו, אינו מחמת עצ� הקרב�
� "כ לא שיי� בעכו"� הא אינו מצווה בלא יחל דברו וא"ועכו

  .נדרי�
� "ואי� לומר דלשו� הברייתא אינו בדוקא ובאמת בעכו      

ב כתבו דא� "ע' ז ה"בע' דהא בתוס,  נדרי�שיי� רק נדבה ולא
ק ג� "מ בביהמ"מ, שב� נח יכול להקריב בעל מו� בבמה

דמאיש ' וכתבו ש� התוס, � אסור להקריב בעל מו�"עכו
� נודרי� נדרי� ונדבות כישראל וא� "איש מרבינ� שהעכו

  לעילוי נשמת  

הו אלי' בן ר רבי יצחק 
  ואסתר זר

 

  מצוה לחסר ממונם
  

אפילו ' וגו" איש כי ידור "פ"עה.) נזיר סב(ל "דרשו ז
  . ומותר לקחת מה�,� נודרי� נדרי� ונדבות"עכו

,  בלקחת מה� צדקהזהלכאורה צרי� ביאור מה עני� יש ב
 ולא נחשבת הצדקה – "חסד לאומי� חטאת" והלא

  .ללה כ"שלה� בעיני הקב
‰ËÚ¯˙ ל בעל " זצ¯·Â˜ÈÊ„Ó Ú˘Â‰È È·ק "וביאר הגה

‰ÚÂ˘È לכלו�– דה� הכי נמי שאי� נחשבת צדקה שלה�  ,
אלא מטרה אחרת יש בכ� בזה שלוקחי� נדריה� 

  ".כי מצוה לחסר ממונ�"ונדיבותיה� 
נתינת צדקה של זרע  שמה בי� –" עטרת ישועה"ומוסי� ה

שזרע ישראל נותני� הצדקה , ישראל לבי� אומות העול�
כ אומות "משא, ה ציוה לתת צדקה"בשביל המצוה שהקב

רק בזמ� שלב� מעורר אות� ומרחמי� על נותני� העול� 
  . )תרומה' פר, ÚÂ˘È ˙¯ËÚ‰ (ד"העני ולא לשמו יתבר� עכ

 ¯·ÁÒÈ˘ÙÓ Ì�Â· ‰ÁÓ˘ È‡ק " שהרהובעני� זה מסופר
ביקר פע� בעיירה אחת וביקש מאחד החסידי� , ל"זצ

השיב , שיכי� עבורו סעודה קטנה ואז יבוא ויסעד אצלו
לו החסיד בצער שהוא עני ואביו� ואי� לו בביתו לח� 
לאכול לפי הט� ובודאי שאי� לו בשביל להכי� סעודה 

כ ביתו אינו מספיק מכובד לקבל "וכמו, יוולרבי ולמלו
בונ� שלא ' אמר לו הרבי ר, כאלו �בתוכו אורחי� חשובי

ואמנ� , ידאג על כ� כי הוא יכי� את הסעודה על חשבונו
שלח את תלמידיו שמיד העמידו כל צרכי הסעודה 

בבית עוד  כדי שישאר הברכה מ� הסעודה בהרחבה יתירה
וא� הלבישו , וכמו כ� תיקנו את הבית כראוי. ימי� רבי�

  .ונאי�את האיש ובני ביתו במלבושי� חדשי� 
 למארחוב לצאת העניק "לאחר הסעודה כשפנה הרר

תמה החסיד ושאל מדוע נות� לו הרבי , סכו� כס� גדול
הלא כל צרכי הסעודה היה על , עוד תוספת סכו� זה

ועוד הוסי� לתק� ולשפ� את ביתו ומדוע ראוי , חשבונו
בונ� תשובה עמוקה ' השיב לו הרבי ר, לשכר כל שהוא
  :] שהזכרנו�כעניו[ורבת משמעות 

בראשונה כשסיפרת לי על גודל העניות שבבית� נכמרו "
תי לתלמידי� להתקי� וב כאבי על מחסור� ציוירחמי ומר

א� לא היתה הנתינה ההיא לש� , ולמלא בית� מכל טוב
אלא מחמת מדת , מצות צדקה שכ� נצטווינו בתורה

הרחמנות שהיתה בי גרמה לי לתת ל� כל צרכי הסעודה 
רק עתה כשהעניות שוב אינה זועקת מבית� אזי , והותר

  ". הנני נות� ל� סכו� מעות לש� מצות צדקה
ל לבאר לפי זה הפסוק "זצ˜ ÁÒÈ˘ÙÓ‡ "‰¯‰והוסי� 

, "נתו� תת� לו ולא ירע לבב� בתת� לו) "י, דברי� טו(
שבשעת הנתינה תת� לו כדי לקיי� מצוה ולא משו� 

ה זו אינו שכואב ל� לבב� מחמת מצבו הדחוק כי נתינ
פתוח "כי א� , בתורת צדקה אלא מדת רחמנות היא

 על ¯ÌÈÙÂˆ ÌÈ˙Ó(' כדי לקיי� מצות ה" תפתח את יד�
  ). פרק כז אות עד'תנא דבי אליהו'

‰‡‰·˙ ˘ÌÂÏ ' ק ב" הרה� באופ� נפלא זה פירש יסוד וב
·ÂÒ‡˜Óל " זצ �הנות� סלע .) "פסחי� ח(ל " מאמר� ז

י "עפ, "דיק גמורלצדקה בשביל שיחיה בני הרי זה צ
  :וכה סיפר, מעשה שבאה לידו

והיה מנהגי תמיד לגבות ממנו , עשיר אחד היה בעירי"
א� לפדיו� שבויי� , צדקה והיה פזר� גדול לכל הצדקות

א� לצור� עני להשיא בתו או לצור� עני לכבוד שבת 
פע� אחת חלה , וא� פע� לא סירב לי ונת� בוותרנות', וכו

י במרירות לב שאתפלל לרפואת בנו של העשיר ובא אל
 שלא ראיתיו נודר לצדקה אפילו � והייתי תמה עליו , בנו

 והרי ידעתי נדבת לבו הרחב ולמה לא נת� � פרוטה אחת 
  "?צדקה כעת

הנות� סלע בשביל שיחיה בני הרי "ל "הנ' אז הבנתי הגמ
 מי .‡בחינות בנתינת הצדקה ' כי יש ב" זה צדיק גמור

ות שיש לו בטבע לב ר� ורחמ� שנות� מצד טבע הרחמנ
הג� שאי� לו כל כ� אמונה שהצדקה תועיל להצילו 

ז נות� "עכ, ו"חממיתה ולבטל ממנו גזירות קשות ורעות 
 והיא .·. הוא מצד טבעו הרחמ� ואפילו הכי נקרא צדיק

צדקה היותר מובחרת שנות� מחמת אמונה שמאמי� 
ו שהצדקה מועילה מאוד ותצילינו מכל רעתו ותועילנ

והג� שיש לו בטבע לב , להחיותו ולהחיות נפשות ביתו
 משבר הוא את טבעו וכובש את יצרו ונות� צדקה –אכזר 

  .בשביל אמונתו
יותר מובחרת מ� הראשונה שנות� הוא מצד ' ובחינה הב

 בשביל לצדקהזו הנות� סלע "וזהו , בחירתו ואמונתו
י הר",  ומראה בזה שנתינתו היא מצד האמונה"שיחיה בני

כי הוא מובחר מ� " הרי זה"ודייק תיבת " זה צדיק גמור
   ).ראה'  פר‡‰·˙ ˘ÌÂÏ. (הראשו�

  

 

  

  

  ·¯‰ÚÈ¯‚¯·�ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ 

  לעילוי נשמת
' מרת שפרה בת ר

  ה"ישראל אפרים פישל ע

 ה.ב.צ.נ.ת

  מ ברלי�"ד ור" אב� רבי עזריאל הילדסהיימר 
  נער� מכתב ידו ]   ט" תרנ�פ "תק[

  

  בענין קבלת מילגה מגויים
  

  :הנה יש לצדד בכוחא דהיתירא לנוטלה מכמה צדדי�
דהאיסור ליטול ', ק  ב"ד ס"רנ' ד סי"ז יו"פ דברי הט"ע. א

� מכוי� דוקא לעניי "וא רק כשהעכוה, �"צדקה מעכו
, בזה יש לו זכות גדולה, ובזה מייקר ש� ישראל, ישראל

ב , ב י"כדאיתא בב" [ביבוש קצירה תשברנה"והקפידו מאד 
כ "משא, ]� אז ישברו"דכשתכלה לחלוחית זכות העכו

אלא הוא מצד טבעו רחמ� , כשאי� כוונתו דוקא על ישראל
ולית ביה משו� , גדולהאי� זו זכות , על כל הפושט יד

  ".ביבוש קצירה"
כי , הא אי� נותני� לזוכה מצד מה שהוא יהודי, ז הכא"ולפ

יד שאול (ובספר ידות נדרי� . א� מצד מה שהוא ראוי יותר
א "ח הי"� פ"ז מהרמב"החזיק סיבות הט, ע ש�"על השו) 

 .ש"ממלכי� יעו
' ב סובר דצדקה היא בכלל ז"ו ע"� בסנהדרי� ד� נ"הר. ב
). שנסתפק בזה, א ש�"ונעל� זה מהמהרש(צות ב� נח מ

ומסיק דא� אינו , פלפל על זה) ש�(ובספר ידות נדרי� 
והכא כמה מהממוני� ואולי . עובד עבודה זרה בודאי מותר
 .רוב� ג� בשיתו� אי� מאמיני�

) ע"ש� בשו(ל להלכה "אולי יש לדמות ג� למאי דקי. ג
 ופשיטא בזה דוקא .י ישראל שרי"דא� אי אפשר להחיותו ע

ז יש לצרפו "ועכ, בעיקר צדקה על המחיה ועל הכלכלה
 .לסני�

רק א� , לא די שאי� מ� הצור� למנוע לקחת, אשר על כ�
א� רואה בחור יקר וירא שמי� משמח , עיצה יוכל לתת
ז לעלות על במתי התורה "שיוכל עי, אלוקי� ואנשי�

  .ד כתבתי"והנלענ. והחכמה
 

 עורך הרב הלל מן

ההתרגשות שאחזה בגוי 
  קיבלו את נדבתושלא 

  
, אחד מגדולי מרביצי התורה שנסע לשליחות חשובה בגולה

כשלצידו במושב ישב גוי מאחת , טס במטוס לאר� ייעודו
בשל טיב הכשרות הביא עמו הרב מזו� מוכ� , הארצות

מביתו לבל יזדקק לשירותי המזו� בטיסה שאינ� מ� 
משעברו דיילי המטוס והגישו לפני , ואכ�, �המהודרות דיי

הוציא א� הרב את מנתו , היושבי� את סעודת הצהרי�
לפני שהחל לסעוד את ליבו , מתיקו ופרס זאת על השולח�

  .יטול את ידיוק� ממקומו ויצא ל
בשובו מנטילת הידיי� במטוס התעורר אצלו ספק , והנה

בשר ' די� של ,אולי קיבל הבשר שהכי� ליד מקו� מושבו
 ,כיוו� שבזמ� שנעדר ויצא ליטול ידיו', שנתעל� מ� העי�

במטוס להחלי� את ישב לידו היתה אפשרות בידי הגוי ש
והלכה מפורשת היא . הבשר ולהניח לו בשר אחר במקומו

שש� הובאה ', ג סעי� ב"בשלח� ערו� יורה דעה סימ� מ
  .מחלוקת בעני� זה

את הבשר לשקית ללא כל שהיות הכניס ראש הישיבה 
והניחו חזרה בתיק כדי שבהזדמנות הראשונה שתהיה לו 

  .ישלי� את הבשר לפח האשפה ולא יכנס לספק הלכה
בספסל שלצידו ישב הנוסע הגוי אשר ראה את מעשיו של 

הוא , היהודי וביקש לדעת מדוע נמנע מלאכול את הבשר
קש שיסביר לו את הסיבה שלא יפנה אל ראש הישיבה וב

א� ראש הישיבה התחמק בתירוצי� , שהכי� לפניואכל את 
כיו� שלא רצה לומר לו שאינו יכול לאכול את הבשר , שוני�
  ...בגללו

הוכרח , לאחר שהגוי המשי� ללחו� עליו שיגלה את הסיבה
ראש הישיבה לשטוח בפניו את דברי הגמרא והפוסקי� 

ואז פר� לפתע הגוי בקריאת . בדבר בשר שנתעל� מ� העי�
שהצילו אתכ� , ברוכי� ה� חכמי ישראל: ת ואמרהתפעלו

  .מ� החטא
עכשיו הגיע תורו של ראש הישיבה להתעניי� אצל הגוי על 

הגוי לא חס� , מה ולמה התפר� הגוי בהתרגשות רבה כל כ�
כשקמת ממקומ� ". במילי� אלא הסביר דבר דבור על אופנו

עלה באפי ריחו של הבשר המבושל , ויצאת ליטול ידיי�
 עד שתקפני בולמוס ולא יכולתי להירגע , במושב�שהכנת

עד כי שלחתי את ידי ונטלתי קציצה אחת , מרוב התגרות
א� מה , חששתי מאד שתבחי� בגניבתי, מתו� השקית של�

גדולה היתה שמחתי כשנוכחתי לראות כי במנת הטיסה 
י הדיילי� היו קציצות דומות להפליא "שהוגשה לי ע

כ� חשבתי שאתרו� ל� אני ו, לקציצת הבשר שהיתה ל�
 במהירות אצל� לבל תבחי� �הנחתי אותו, מקציצותיי אלו

  .בכ�
 כשראיתי ,עכשיו בטח מבי� הנ� מדוע התרגשתי כל כ�

בחוכמת חכמיכ� שאסרו לכ� לאכול בשר שנתעל� מ� 
 י גויי�" שמא תבואו לבסו� לאכול בשר שנתבשל ע,העי�

  . סיי� הגוי...שניאותו לתת לכ� מנדבת�
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רֹ� ְוֶאל ָ	ָניו ַ�ֵ	ר ֶאל �ֲהיח :ויקרא כב .מקור העני�.] א
ְוֶאל ָ�ל ְ	ֵני ִיְ�ָרֵאל ְו�ַמְרָ� ֲאֵלֶה� ִאי� ִאי� ִמֵ	ית 
ִיְ�ָרֵאל "ִמ� ַהֵ!ר ְ	ִיְ�ָרֵאל ֲאֶ�ר ַיְקִריב ָקְרָ	נ� ְלָכל 

:  ְלעָֹלה'הִנְדֵריֶה� "ְלָכל ִנְדב�ָת� ֲאֶ�ר ַיְקִריב" ַל
 לרבות את ( איש איש  דרשו ]:'ג ב"ע[מנחות ובגמרא 

אשר יקריבו , הנכרי� שנודרי� נדרי� ונדבות כישראל
ע "ודרשא זו היינו כר . אי� לי אלא עולה בלבד( לעולה ' לה

ש� שנפסק להלכה שרק עולה מותר לקבל ממנו ולא שאר קרבנות 

ולכאורה מה , ב הרי נדר פירושו הרי עלי"ועצ� הדבר לכאורה צ

הבהמה מתה הא� צרי� להפריש � שאמר הרי עלי ו"יהיה בעכו

ומסתברא שאינו חייב שהרי המחייב של הרי עלי זהו הדי� , אחרת

עוד �.ש בגוי"של לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה וזה ודאי ל

א נסתפקו הא� כהני שלוחי דרחמנא או "נדרי� לה ע' ע דבגמ"צ

 � ואי� יקריבו קרבנו של גוי"והרי אי� שליחות לעכו, שלוחי דיד� 

ראה מקנה קידושי� �ע"א� שלוחי דיד� הרי אי� שליחות לגוי וצ

  :.מא

 �"פסק הרמב. איזה קרבנות מקבלי� מ� הגויי�.] ב
 מקבלי� אי� �"העכו אבלב "ה ג"פ הקרבנות מעשה הלכות
 תקריבו לא נכר ב� ומיד שנאמר בלבד עולות אלא מה�
 הנכרי מ� מקבלי� העו/ עולת אפילו, אלהיכ� לח� את
ובספר צפנת פענח הקשה מדברי [, ז"ע עובד הואש פ"אע

י שמשמע שמקבלי� רק ממי "י ה"� בהלכות מלכי� פ"הרמב

 שלמי� מה� מקבלי� אי� אבל.] מצוות בני נוח' ששומר ז
 שאינ� עולות וכ�, ואשמות חטאות ולא מנחות ולא

 כגו� הנכרי מ� אות� מקבלי� אי� ונדבה בנדר באות
 משו� באות שאינ� ותמעול בה וכיוצא יולדת עולת

ומקור הדברי� דהנה נחלקו בזה  .נדבה משו� ולא נדר

י הגלילי הא� שלמי� גוי יכול "ע ור"ר) ש� במנחות(בברייתא 

: ש� דתניא' דבגמ, ע ש�"� פסק כר"וכפי הנראה דהרמב, להביא

 נדרי� שנודרי� כוכבי� העובדי את לרבות? איש איש ל"ת מה � איש

, עולה אלא לי אי� � לעולה' לה ריבויק אשר, כישראל ונדבות

: לומר תלמוד? מני� תודה, נדריה�: לומר תלמוד? מני� שלמי�

 נדריה�: ל"ת? והעצי� והלבונה והיי� העופות לרבות מני�, נדבות�

 פרט � עולה? עולה ל"ת מה כ"א, נדבות� לכל נדבות�, נדריה� לכל

 � לעולה' לה בויקרי אשר: אומר ע"ר; הגלילי יוסי' ר דברי, לנזירות

 מהת�? נפקא מהכא לנזירות פרט והאי. בלבד עולה אלא לי אי�

 נדר לנדור יפליא כי איש אליה� ואמרת ישראל בני אל נפקא דבר

 אי! נודרי� כוכבי� העובדי ואי� נודרי� ישראל בני � להזיר נזיר

 חלה נזירות אבל, לייתי דלא הוא קרב�: אמינא הוה, מהת�

כתב התורה תמימה ' יאור המחלוקת ש� בגמ ובב.ל"קמ, עלייהו

וטע� הדבר שמביאי� רק עולה הוא מפני שכשמביא עובד  כא� 

וקרב� כזה הוא רק ', כוכבי� קרב� כונתו שיהיה כולו כליל לה

ל דהכל מוסב על "פ דכתיב לכל נדריה� ולכל נדבות� ס"ואע, עולה

בסמו� ומדייק כ� מדכתיב , והיינו שאת הכל יקריבו עולה, לעולה

, עקיבא' ובגמרא מבואר דזו דעת ר, תמי� זכר שזה אינו רק עולה

ל דמקבלי� מה� כל מיני קרבנות להקריב� כמו "ג ס"וריה

כ אינו בא להורות "ל דמה דכתיב תמי� זכר ע"ל דס"וצ, שמביאי�

שהרי מרבינ� כא� ג� גרי� ונשי� , וראיה לזה, כ"ע כמש"ש ר"כמ

  : מיני קרבנותומה� בודאי מקבלי� כל, כבסמו�
אסור לישראל ליטול צדקה מגוי . צדקה מגוי.] ג

שהוא  והטע�. א"רנד ס' ע סי"וכ� נפסק בשו. בפהרסיא
� "כ� ביארו הש.  שמבזה עצמו בפני הגוי 'משו� חילול ה

הוא ' ב שהחילול ה"ו ס"ובחכמת אד� כלל קמ, א"ז בסק"והט

א ביאר " סד"רנ' ובערו� השולח� סי, שאי� הישראל מפרנסי� אותו

' ובגמרא בבא בתרא ד/ י. שזה בזיו� שהישראל נצר� לגוי
א מבואר טע� נוס/ ודרשו ש� על הפסוק ביבוש "ע

והיינו כשתכלה זכות של הגויי� , קצירה תשברנה
. ותיבש לחלוחית מעשה הצדקה שלה� אז ישברו

ובחומר הדבר כתוב בתשובות הגאוני� אסור ליטול 
ע "ובשו. ימ� ברכה לעול�צדקה מ� הגוי שאינו רואה ס

ח כתוב שהמקבל צדקה מ� הגויי� בפהרסיא א� "ד סי"ל' מ סי"חו

והיינו {ובצינעא . שיכול לקבל בצינעא הרי הוא פסול לעדות
ע "כ� מוכח מהשו. מותר לקחת מגוי} שהדבר לא יוודע

וכ� א� מוכח שנות� . ב"ז ש� סק"כ הט"א וכ"ד ס"רנ' בסי
,  או תגמול שיש לו מזההגוי בשביל איזה טובת הנאה

' ת אפרקסתא דעניא סי"כ בשו"כ. מותר לקבל בלי פקפוק

וכ� מותר לקחת מגוי א� . ג בש� רבי שלמה קלוגר"קפ
, מוכרח לקחת וכגו� שלא מספיק לו הצדקה מישראל

  

   מאיר שולביץהרב
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 ¯ÂÓ‡-ÂÎÚ ˙·„�Â ‰˜„ˆ "Ì , איש איש מבית

� שנודרי� "לרבות את העכו) ח"ב י"כ(ישראל 

  )'ב' תמורה ב(ונודבי� כישראל 

‰·" ·-‰˜ÒÙ‰  
 ¯·„Ó· -˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á È‚‰�Ó  ,ענינא דיומא  

 )'ב וכואכילת מאכלי חל, קריאת מגילת רות(
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בנו' מ שיחי"ם ע"קבלת צדקה מעכו
  

  .ו"אייר תשל' ה י"ב  
ג רב פעלי� לתורה ולתעודה יוס� "כבוד ידידי הרה  

  ".מפעל תורת חכמי אשכנז"א ראש ומנהל "בוקסבוי� שליט
  .רב' ברכה ושלו  

  
היות , השאלהד "וע, מכתבו משלהי ירח ניס� קבלתי  

והיות , י מגדולי אשכנז מתקופות שונות"ובזמ� האחרו� נתגלו כת
והנה יש סיכויי� לקבל כספי� , והוצאות הדפוס עולי� להו� רב

י "מהמקומות שבה� נולדו מחברי כת(' ל מגרמני"למטרות הנ
ואסור " ביבוש קצירה תשברנה"ת ד"הא� יש בזה משו� ל) ל"הנ

  .או לא, לקבל כספי� מה�
  

' ת סי"מהדו) תאומי�(ת חסד לאברה� "וראיתי בשו...  
בנו רשאי� לקבל ממנו ' ח שהעלה בגוי שנת� צדקה בכדי שיחי"נ

י בנו אי� לו 'מ שיח"מבואר בגוי הנות� צדקה ע' ה כ"הואיל ובר
  .ש"ש בזה עני� של ביבוש קצירה ע"וממילא ל, זכות צדקה
נו יכול אי, ל"ד ז"רנ' ש הדרישה סי"ז ממ"ויש להעיר ע  

והא דכתיב וחסד , �"ליתנ� לעניי ישראל שזה יגרו� זכות לעכו
� הוא חטאת לה� "ג שצדקה של עכו"לאומי� חטאת היינו אע

כ וקראו חטאת כנגד "מ זכות יש לה� ג"מ, מכח שמתפארי� בה
מ "ל דע"וצ. ב"ה בב"מ ביד רמ"וכ. צדקה של ישראל שכולה זכות

  .בני גרע טפי' שיחי
רי החסד לאברה� נהי דאי� בזה משו� ב דב"ואכתי צ  

ל מטע� "תיפו, אכתי אי� רשאי� לקחת ממנו צדקה, ביבוש קצירה
א� לא דנימא דמכיו� שהוא נות� , ד ש�"חילול הש� וכמבואר ביו

קא מבזי "ש בזה משו� ד"ול, בנו אי� בזה חילול הש�' מ שיחי"ע
  ...שהרי הוא המעוניי� בזה" 'נפשי

  בברכת התורה
   אלישיב'יוס� שלו

  )צז' א סי"קטע מתו� קוב� תשובות ח(

  בדין נדרים ונדבות

  ם" וצדקה בעכו
איש איש מבית ישראל ומ� הגר בישראל אשר יקריב "פ "עה

ב נזיר "ג ע"מנחות ע' מובא בגמ) ח"י, ב"ויקרא כ" ('קרבנו וגו
ב לרבות את העובדי כוכבי� שנודרי� "ג ע"א חולי� י"ב ע"ס

  .נדרי� ונדבות כישראל
א "ה ודע והרעק"ז ד"י מהלכות מלכי� ה"המשנה למל� בפ

� שנודר "ב כתבו לחדש שעכו"ע' במסכת עבודה זרה ד� ה
 � אינו"להביא קרב� אינו נהיה מחויב קרב� כלל שהרי עכו

מוצא שפתי� "ע "עובר באיסור בל יחל ואינו מחויב במ
� יכול להקדיש בהמה שלו וחל "אלא נתחדש שעכו, "תשמור

� "ג המזבח אבל חיוב קרב� אי� לעכו"עליה קדושה וקרבה ע
ומשו� כ� תמהו על . ג� א� נדר הואיל ואינו בפרשת נדרי�

� הביא קרב� שהוא "ב שכתבו שא� עכו"ה ע"ז ד"בע' התוס
סר אבר שזה פסול להקרבה אומרי� לו קו� והבא קרב� מחו
ותמוה דנכו� שלא מקריבי� בהמה שהיא מחוסרת אבר , של�

  . אבל לחייבו להביא אחרת מני� הרי אינו בפרשת נדרי�
כתב ליישב דנכו� ' ק ב"ס' האבני מילואי� בתשובתיו סימ� א

� שנדר להביא קרב� מהלכות נדרי� אי� לחייבו שהרי "שעכו
אבל מחויב משו� שאמירה לגבוה , ו בפרשת נדרי�אינ

כמסירה להדיוט ויש לו חוב ממוני לגבוה שהוא ממש כקני� 
ד שיעבודא דאורייתא יגבו ממנו אפילו מנכסי� "ולמ

משועבדי� כמו כל חוב רגיל ולכ� אומרי� לגוי הבא קרב� 
' ת אחיעזר חלק ג"שו' עי. (של� שהוא מחויב קרב� לגבוה

ומסביר בקהילות יעקב מסכת עבודה זרה ). 'גז אות "סימ� ס
דמה שהגוי חייב להביא קרב� אחר לא מתורת מצוות ' סימ� ב

נדרי� ואיסורי בל יחל מחייבי� אותו אלא מתורת דיני ממונות 
שהתחייבות לגבוה כהתחייבות להדיוט שיש בזה חיוב ממוני 

ות וכל עניני ודיני ממונות כגו� הלואות והקנאות נזיקי� ואונא
א "ת הרמ"כ בשו"נוהג גבי נכרי� והוא מכלל מצות דיני� כמש

נ אי� בל "אול� כתבו האחרוני� להעיר על דבריו שבב. 'סימ� י
ג "ב קנ"� בב"יחל אבל יש בו חיוב אמירה לגבוה הרי הרשב

מוצא "ב מפרש דדי� זה דאמירה לגבוה נלמד מהפסוק "ע
ה "ב ד" עט"ש בפירושו לנדרי� דכ"וכ� הרא, "שפתי� תשמור

שאני הכא כתב דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט וחייב לקיי� 
ואי� כתב " מוצא שפתי� תשמור"דבריו כאילו נדר דכתיב 

נ אי� בכלל מוצא שפתי� תשמור ויש בו די� "מ דב"האב
ל מה "בקהילות יעקב הנ' עי, דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט

ל חלק "זצד פוברסקי "ישועות דוד להגר' עי. [ז"שתיר� ע
ח מה שמביא בש� הגאו� רבי חיי� עוזר "מ סימ� י"חו

  ].ל"גרודזינסקי זצ
ב כתב דמאיש "כ' אול� בספר תורת זרעי� על מסכת פאה עמ

� מחויבי� בנדרי הקדש א� "איש לומדי� די� מיוחד שהעכו
בהגהות מצפה אית� ושפת אמת ' עי. (שאי� לה� נדרי� בעלמא

א "כות פסולי המוקדשי� פבאב� האזל הל). ב"ה ע"ז ד"בע
� נודרי� "ד כתב לדבר פשוט מזה שאמרו דעכו"הלכה ל

' עי(נדרי� ונדבות כישראל דג� די� נדרי� דהרי עלי יש בגוי 
  ).א"א ה"חזו� יחזקאל בהשמטות ומילואי� לערכי� פ

ת "כ בשו"מביא מש' במשמר הלוי מסכת תמורה סימ� ז
 נכרי מערי� כתב ד לגבי"ל דיסקי� חלק הכתבי� סימ� ל"מהרי

, דאי� ללמוד שיחויב בתורת נדר מה שאנו מוציאי� ממנו"ל "וז
ל דא� דאי� עליו חיוב כלל נוכל להוציא ממנו כפי דינינו "די

כמו שפוסקי� בדיני ממונות א� יש לנכרי דינא בהדי ישראל 
י שהוא אינו מצווה ודאי לשמוע "פוסקי� לו כ� דינינו אעפ

אינו מצוה דהיינו שאינו בחיוב המצוה י ש"כלומר אעפ, "דינינו
ד אי� חיוב "� בחיוב הדי� ולדעת מהריל"מ שיי� העכו"מ

� מצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דבלא זה שיי� "העכו
ב "ע' וזה הוא שלומדי� בערכי� ה, עליו חיוב ממוני כפי דינינו

ב וממילא שיי� לומר לו כ� דינינו שתשל� את "ובנזיר ד� ס
ז "ב כשמפריש ונות� לגזבר דמי הער� נתפס עהער� ושו

קדושת בדק הבית ונקרא תשלו� חיוב ערכו שאכ� נתחייב לא 
  . מחמת המצוה אלא מדיני הממונות

� הוא "מ והחזו� יחזקאל למדו דהחיוב של עכו"אול� האב
ז חיוב על "מצד אמירה לגבוה כמסירתו להדיוט שנהיה ע

הנדר דזה לא שיי� אמנ� לא רק של מצוה של קיו� , הנודר
אבי ' עי[� "� אלא חיוב ממוני וקניני וזה שיי� ג� בעכו"בעכו

' א� עי, )ש�(ג "עזרי בתחילת הלכות מעשה הקרבנות ובפ
ד שכתב "א מהלכות פסולי המוקדשי� ה"באבי עזרי תליתאה פ

  ].מ דגוי אי� בו חיוב נדר כלל"בשיטת הר

***  

 מעוני� בזמ�  מפני מה גרי�–ב "ח ע"יבמות מ' מובא בגמ
והקשה . הזה מפני ששהו עצמ� להכנס תחת כנפי השכינה

ומתר� ? � וכי יש חיוב לגוי להתגייר שיענשו על זה"היעב
אול� עדיי� , ששהו עצמ� אחרי שקבלו עליה� להתגייר

הקושיא קיימת וכי מפני שקבלו על עצמ� יענשו וכי יש חיוב 
  ?לקיי� מה שקבל עליו

ק "ס' סימ� ד' חלק ב) ל"� אריק זצ"למהר(ת אמרי יושר "בשו
ביבמות סוברת ' ובכלי חמדה פרשת תזריע כתבו שהגמ' ד

, ה"ז ד"בע' כשיטות שיש בל יחל בנכרי וכמו שכתבו התוס
ומה דלא נחשב במני� של השבע מצוות משו� דדברי� בקו� 

ט ולכ� מחויבי� "ועשה לא מחשיבי� כמבואר בסנהדרי� ד� נ
צ "חסידי� סימ� תר' וכ� משמע בס, לקיי� מה שקבלו עליה�

  .דגר שקיבל עליו עול מצוות אסור להאכילו נבילות וטריפות

***  

ו שאל מה שונה נדרי� "ב סימ� ל"ק דב"בהגהות אשרי פ
בבא בתרא ד� ' ונדבות שמקבלי� מה� ואילו צדקה מובא בגמ

ותיר� לו רבו דצדקה מכפרת ? ב שאי� מקבלי� מה�"ע' י
ב כש� שהחטאת מכפרת על "ע' יב ד� "עליה� כמובא ב

� לאו בני "ישראל כ� צדקה מכפרת על אומות העול� ועכו
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  ג אליקום דבורקס"הרה

ת נחמת יוס� סימ� "בשו. [ואילו נדרי� ונדבות אי� באי� לכפר, ב"ה ע"הרצאה כמובא בזבחי� מ
� אי� לה� נזירות מפני דנזירות "ז כתב לציי� את דברי הירושלמי בנזיר ריש פרק תשיעי דהעכו"ק

' ק ד"ד ס"ד סימ� רנ"ז יור"� ובט"א בש"וכ� הובאו דברי הג]. � לאו בני כפרה"ומכפר ועכ
ו שהעיר "ס מנחות סימ� פ"בהר צבי עמ' עי. 'ק ד"ט ס"ד סימ� רנ"ראשו� לציו� יור' ח בס"והאוה

  ].א"ע' אמרי אברה� סי' בס' עי. [ת"הרי נדרי� ונדבות מכפר על עשה ול
' וכתב בס, י כתב למה כתוב אד�"וברש, "קריב מכ� קרב�אד� כי י "–בריש פרשת ויקרא כתוב 

אול� נדרי� , �"ב דאד� ממעט עכו"יבמות דס' י דברי הגמ"פרדס שמאי פרשת ויקרא לפרש עפ
� אי� "י דעולה מכפר על עשה ולא הניתק לעשה אבל בעכו"ברש' עי. � לנדור"ונדבות יכולי� עכו

ל "א הנ"ניתק לעשה דאינה מצווה על עשה והגעולה מכפר כלו� דלא שיי� אצלו עשה או לאו ה
ונרצה ' אד� כי יקריב וגו"וזה כוונת הכתוב באמרו , כתב שצדקה מכפר ונדרי� ונדבות אינ� מכפרי�

  . � שמביאי� עולות ואינ� מכפרי� עליה�" למעט עכוÂÈÏÚוכתב , "לו לכפר עליו
א " בקרבנו וציי� את דברי הג� כפרה"כתב שאי� לעכו' ענ� א' ח סימ� א"ת באר יצחק חאו"בשו

כ בתורת כהני� "או כמש, � לאו בני הרצאה"ב דעכו"ה ע"בזבחי� מ' ל והוא משו� דברי הגמ"הנ
  ".� לאו בר כפרה הוא בקרב�"אבל עכו"ש ש� "פרשת אחרי הדרשה דלכ� ולא לאחרי� וכתב הר

***  

ג מהלכות מעשה "וא בפי א� הביא עולה מקבלי� ממנו וכ� ה"י ה"� בהלכות מלכי� פ"כתב הרמב
 ‰·È‡� שכתב וא� "דנראה להוכיח מלשו� הרמב' סימ� ד' תורת הקודש חלק ג' כתב בס. הקרבנות

� לאו בני הרצאה נינהו כמובא "דהיות ועכו, � מקרב� ישראל" דחלוק קרב� עכוÂ�ÓÓ ÔÈÏ·˜Óעולה 
ל ואי� חייב על " הנובהגהות אשרי) ש�(א ובערו� לנר "ה ע"סוכה ד� נ' ב ועי"ה ע"בזבחי� ד� מ

ומקור לזה , קרבנו בכל החיובי� שישנ� בקרב� ישראל הרי חלוק בעיקר דינו מקרב� ישראל
והובא ש� חילוק ) 'משלי ה" (יהיו ל� לבר� ואי� לזרי� את�"ר פרשת שמות על הפסוק "מהמד

' ועי. "ול� תהיה צדקה"� כגו� שמיטי� ויובלות מעשרות וצדקה שנאמר "דיני� בי� ישראל לעכו
וכ� בתנחומא , ולא לאחרי�" לכ� על המזבח לכפר"� מקרא ד"כ פרשת אחרי דממעט עכו"בתו

ל "ע על כל המדרשי� הנ"ולכאורה צ, ולא מ� האומות" אד� כי יקריב מכ�"ריש פרשת בחוקתי 
ר שמות שדרשו הקרבנות לכ� שנאמר "ע דברי המד"ובפרט צ, כ קרבנות"� מביאי� ג"דהרי עכו

  ). 'שמות כ" (ו את עולתי�וזבחת עלי"
ÂÎÚ„" Ìונראה , מ חלוק קרבנו בעצ� דינו מקרב� ישראל"� מביא קרב� עולה מ"ל דא� דעכו"וצ

Ô·¯˜‰ ‡È·Ó ‡¯ �̃ Â�È‡בהלכות מלכי� א� הביא עולה "כ הרמב" וזמש �ÌÈÏ·˜Óכ "משא,  ממנו
בנות שכתב � בהלכות מעשה הקר"וכ� מדויק לשו� הרמב, �˜¯‡ ˘‰Ô·¯˜‰ ˙‡ ‡È·Ó ‡Âבישראל 

,  מה� אלא עולות בלבד�ÌÈÏ·˜Ó אי� " כל הקרבנות אבל העכוÌÈ‡È·Óאחד אנשי� ואחד נשי� 
ב אות "א ע"ק מנחות ס"בשיטמ' עי[� אינו נקרא מביא הקרב� אלא רק דמקבלי� ממנו "והיינו דעכו

 ד� בהגהות חשק שלמה מנחות, � אינו בעלי� על הקרב� היות ואי� ה� אוכלי� את הבשר"דעכו' ב
  ].� אי� לה� כפרה בקרבנ� ואינ� בעלי� על הקרב� ותמה עליו"ג מביא בש� הדברי חיי� דעכו"ע

ולכ� , � נחשב בעלי� על הקרב�"שמסיק דעכו' ו אות ג"א סימ� ט"בדבר אברה� ח' אול� עי
וכ� , בריש מסכת תמורה א� עושה תמורה והלא אי� עושה תרומה אלא הבעלי�' מסתפקת הגמ
האחרוני� כתבו לציי� . � נחשב בעלי� על קרבנו"העולת שלמה בריש זבחי� דעכונראה מסקנת 

ריש פרשת צו דכתב לבאר הטע� דאי� ' את דברי הזית רענ� לבעל המג� אברה� בביאורו לילקו
א דחובת נסכי� הוא "ע' ב משו� דמובא במנחות כ"ג ע"� מביא נסכי� כמובא במנחות ע"העכו

  ).ו"מ סימ� פ"ת אבני נזר חו"שו' עי( כפרה � אינ� בר"משו� הכפרה ועכו
ת באר "והנה בשו. ש"ג דשלמי נכרי עולות ולומדי� זאת מסברא ומפסוק עיי"מנחות דע' מובא בגמ

ת חת� "ושו[ט "ב סימ� קי"כתב ליישב קושיית הפני� מאירות ח' ענ� א' ח סימ� א"יצחק חלק או
א "א כתובות ד� י"ז ובחידושי רעק"ג אות י"סד סימ� "ת בית יצחק יור"א שו"ד סימ� שכ"סופר יור

א "ה ע"ב ובנדרי� ל"ג ע"קידושי� כ' שהקשו מה הספק בגמ] ג"ו ספ"א סימ� ט"ובדבר אברה� ח
� מביאי� קרבנות כישראל מוכח "א� כהני� שלוחי דרחמנא או שלוחי דיד� והלא מכ� שהעכו

ומיישב הבאר יצחק דא� ? �"דשלוחי דרחמנא נינהו דאי שלוחי דיד� הרי אי� שליחות לעכו
¯‡ÌÈÏÚ·Ï ˘È„ Ï ל "ב דצרי� שליחות בשחיטת קדשי� י"דמבואר בקידושי� מ È̆· ‡˜Â„ Â�ÈÈ‰

Ô·¯˜‰ ÛÂ‚· ˙ÂÎÊ כגו� א� ה� שלמי� יש לה� זכות לאכול הבשר וא� ה� עולות וחטאות יש לה� 
 השחיטה ת או עשה ולכ� שיי� שפיר על הבעלי� חיוב לעשות שליח על"זכות שמכפרת על ל

כ נכרי דאחר שמסרו להקדש לא שיירו לעצמ� שו� "משא, משו� דעדיי� יש לבעלי� חלק בקרב�
א דנדרי� ונדבות "כ בהג"ומכפרת עליה� לא שיי� כש, זכות כלל בקרב� דהא שלמי נכרי עולות ה�

כ אי� לה� שו� זכות בקרב� דנאמר דיעשו שליחות על "� שאינ� באי� לכפר א"מקבלי� מעכו
י והמקנה "ד ובפנ"ת מנחת ברו� סימ� י"שו' עי. (טה דהוא כמי שאי� בעלי� על הקרב� כללהשחי

לל

ואינו יכול לקחת מהגוי בסתר אז מותר א� 
 הדבר ובטע� ,א"ס רנד' סי ע"בשו כ� מבואר. בפהרסיא

 ,כלל' ה חילול מגדר זה אי� שבאמת א"ס ש� ש"ההערו כתב

 לכ� מגוי� לצדקה ישראל שיצטרכו כבוד זה שאי� אלא

 כתב לדרשה ובנוגע ,מותר גמור הכרח והוא ברירה כשאי�

 עובדי ז"בזה �"העכו שאי� כתב עוד ,בעלמא אסמכתא שהוא

 ט"בהלק כתבה כבר זו וסברא מה� לקבל להתיר יש ולכ� ז"ע

 בדרישה' ועי ,קיב' סי ד"יו אמת זרע תשובתוב צב' סי ב"ח

 ליטול מותר וליחיד אסור שלרבי� לחלק שרצה רנד' סי

 לחלק סברא שאי� דבריו דחה ז"הט א� ב"סק ז"בכ ד"והו

 וחי דכתיב שמותר בטע� כתב ח"סקנ ח"פ אמונה ובדר� בכ�

 חו� נ"פיקו בפני העומד דבר ל� ואי� בה� שימות ולא בה�

ובכל הנידוני� כא	 לא מדובר לקבל –. תרמו לכ� דברי�' מג

שלדאבוננו , ז"צדקה מגויי� שיש בזה שאלה של מודה בע

ויש בזה , ז שרוצי� לתרו� ליהודי�"לאחרונה רבו העובדי ע

וכמו הקר	 , ז שאסור מ	 הדי	"נידו	 של אביזרייהו דע

  .וכבר התריעו במכתב� גדולי ישראל בעני	 זה, לידידות

 הגוי אמר. קבל מ� הגויאופני� שמותר ל.] ד
 שאר או בני שיחיה בשביל תהיה זו שצדקה
 לו נחשב דאינו ממנו לקבל מותר ב"כיוצ תועלת
 ד"הו נח' סי ד"יו תנינא לאברה� חסד ת"שו . לצדקה

 ל"שבה ת"בשו ש"ועיי, קמא' סי ה"ח הלוי שבט ת"בשו

 או מגוי לקבל מותר כ� כמו. ע"בצ דבריו שהשאיר
 הגוי בי� אחד שהפסיק ופ�בא הגוי של משלוחו

 שיחלק ישראל לעשיר שלח שהגוי וכגו� לעני
 משמיה קפג' סי ד"יו דעניא אפרקסתא ת"שו.   לעניי�

 מרדכי לבושי ת"בשו כ"וכ שי כהתשורת ודלא קלוגר ש"דר

 נחשב אינו שגבאי והוסי� ק"דרש משמיה קיב' סי ד"יו תנינא

 ואמר לישראל ממו� ששלח חשוב גוי. כאמצעי
 .שלו� דרכי משו� לו מחזירי� אי� לצדקה היהשי

 שלו� משו� חשוב שר 'נקט ע"ובשו ב"ס ש� ע"ראה בשו

 חשוב אד� סת� נקט ב"ס רנד' סי ש"בערוה א�' מלכות

 נט ק"ס ח"פ אמונה בדר� כ"וכ ה� והיינו שלו� דרכי ומשו�

 וא�. איבה חשש מלקבל במניעה שיש נכבד גוי כל ה"שה
ראה חכמת . �"עכו לעניי יתנו לעניי� לחלק אמר

 ישראל לעניי דוקא אמר א� א� .ג"אד� כלל קמו ס
 ישמע שלא כדי בסתר גויי� לעניי שיתנו א"י

 משו� לישראל לתת אי� ולדעתו ב"ס רנד' סי ע"שו. הנות�

 ז"הט וכתב, תשברנה קצירה ביבוש לעיל שהזכרנו הדרשה

 זהד ז"עי הגלות את מארי� שהוא אסור בצינעא' שאפי ב"סק

 שכתבנו הקוד�' הסעי ובי� הכא בי� והחילוק, לגוי� זכות

 בגלל הצדקה את נות� הגוי אי� דש� מיחיד לקבל שמותר

 ואי� שמבקש אחד כל על שמרח� בגלל אלא ישראל שהמקבל

 משו� הגוי כשנות� כ"משא לקבל מותר לכ� זכות כ"כ מזה לו

 יהגו דעת גניבת בזה שאי� ז"הט כתב עוד לקבל אסור מצוה

  .גוי� עניי ג� מפרנסי� שהיהודי� יודעי� הגוי� ג� כי
 ב"ס רנד' סי א" רמ. הנות� שציוה מה שיעשה א"וי

 שג� א"ברמ ביאר ג"סק �"הש בדבר ז"והט �"הש ונחלקו

 מהטע� גוי� לעניי� לתת יש ודאי סת� שלחו א� א"לרמ

 הגוי שא� א"לרמ ל"ס א� �"לעכו זכות יהיה שלא ל"הנ

 שציוה למי יתנו ולכ� דעתו לגנוב אסור ימתמסוי לצדקה אמר

 וזה גוי� לעניי� ג� לתת אפשר לעניי� ששלח כס� סת� אבל

 צדקה נות� שהישראל יודעי� הגוי� ג� כי דעת גניבת אינו

 א"הרמ על פליג ג"סק ז"הט א� ישראל עניי ע� גוי� לעניי

 א"הרמ וכדברי א"כרמ ולא ע"כשו הוא לדינא שודאי ל"וס

 מצד כששלח ודוקא .ג"ס קמו כלל א"בחכ פסק
 מטבעו רחמנות מתו� שלח א� אבל המצוה

חכמת אד� כלל קמו . ישראל לעניי לתת מותר הטוב

 רנד' סי ש"ערוה. פקפוק בלי לקבל נהגו  והיו�ג"ס

 �"לרמב והביא מותר רב הדוחק והיו� דמאחר וביאר ג"ס

 אי� מצוה לעשות הרוצה שגוי 'שכתב י"ה י"פ מלכי�' בהל

 ל"עכ' ממנו מקבלי� צדקה נת� כהלכתה לעשותה אותו נעי�מו

 שרי ודאי ז"ע עובדי� אינ� הגוי� שהיו� ובעיקר �"הרמב

 ליקוטי מספר שהביא ב קמא' סי ה"ח הלוי שבט ת"בשו' ועי

 ובעל זה ש"ערוה טע� על שפקפק צדקה' הל על ויגדור הלכות

 המקילי� על זכות לחפש יש שא� וכתב עמו הסכי� ל"שבה

 מפני או הפרנסה מפני או היינו אחרות בדרכי� ל"י לקבל

 נתינת� כל שכמעט לעיל כ"מש לפי ובעיקר מלכות שלו�

 לאברה� החסד לדעת וזה גמורה פניה לשו� זה היו�

מתנה מותר לקבל מגוי כשלא נת�  .מותר דלעיל
  . ק"הגרח. הגוי לשו� צדקה

 .נדבת גוי לבית הכנסת ובית המקדש.] ה
 א"י ה א"פ וחרמי� ערכי� הלכות �"כתב הרמב

 נות� עלי פלוני דמי או עלי דמי שאמר �"עכו
 מ� מקבלי� שאי� ללשכה נופל ואינו נדרו כפי

 הבית בדק את לחזק נדר או נדבה �"העכו
 לבנות ולנו לכ� לא שנאמר ירושלי� בדק או

 וצדקה חלק אי� ולכ� ונאמר', וגו בית
 תנדבשה גוי מקו�  ומכל. בירושלי� וזכרו�

 רנד' סי א"רמ. ממנו מקבלי� הכנסת לבית דבר

 שהוא ד"סק רנד' בסי �"הש וביאר ד"ס רנט' וסי ב"מ

 מכפרת דצדקה נוס� וטע�, מגוי� שמקבלי� כקרב�

 באי� שאי� ונדבות נדרי� אבל מה� מקבלי� אי� ולב�

 ישראל שבדעת אמר א� ודוקא [.מקבלי� לכפר
 ו�וטע לקרב� שלבו חיישינ� ה"דאל הפריש

 לבית וכדומה מנורה התנדב וא�] גניזה
 דהיינו מו נשתקע שלא עוד כל הכנסת
 למוכרו אסור ולנדבתו שמו זה על שכתוב

 וה� הקדשתי אני שיאמר' ה חילול מפני
 מותר מתרומתו שמו נשתקע א� אבל מכרו

 ג"מ רנט' סי ע"שו .הרשות לדבר א� למוכרו

' יאפ אסור אז שכשאסור ש� ומבואר ב"סקי �"ובש

  ג"ס קמו כלל א"חכ .למוכרו העיר טובי לשבעה
 �" כתב הרמב.נדבה ממומר או משומד.] ו

 שהוא ישראל ד"ה ג"פ הקרבנות מעשה הלכות
 אי� בפרהסיא שבת מחלל או ז"לע מומר

 העולה אפילו, כלל קרב� ממנו מקבלי�
 מקבלי� אי� הנכרי� מ� אותה שמקבלי�

 יקריב כי אד� שנאמר הזה המומר מ� אותה
 כולכ� ולא מכ� למדו השמועה מפי מכ�

 מומר היה א� אבל, המומר את להוציא
 הקרבנות כל ממנו מקבלי� עבירות לשאר

 לעבירה מומר היה, בתשובה שיחזור כדי
 בי� בה והורגל לעשותה וידוע מפורס� והוא

 קרב� ממנו מקבלי� אי� לתיאבו� בי� להכעיס
 לאכול רגיל שהיה כגו� כיצד, עבירה לאותה

 ואכל ושגג לתיאבו� בי� להכעיס בי� חלב
. ממנו אותה מקבלי� אי� חטאת והביא חלב
 שבת לחלל ממומר צדקה מקבלי� אי�

 א� להכעיס ממומר או להכעיס בפרהסיא
 נותני� כמה יש א� א� עבירות משאר באחד

  .ממנו לקבל מותר נות� הוא וג� כשרי�
 ה"סק �"והש ממומר מקבלי� אי� ב"ס רנד' סי א"לרמ

 מקבלי� לא קרב� דדוקא שמקבלי� ט"מהמבי כתב

 פ"שאע א"ע ח ד� ב"בב ס"החת בחידושי כ"וכ ,ממומר

 וכ� ,קצירה ביבוש ביה שיי� ולא הוא ישראל שחטא

 דובב ת"ובשו קנו כלל מ"המ מערכת חמד בשדי התיר

 ו"קמ' סי ד"חיו דוד ויע� ת"ובשו צה' סי ג"ח מישרי�

 ר"שהאדמו שובההת בשלהי הביא להתיר שכתב אחר

 ח"פ אמונה בדר�' ועי ,להתיר עימו הסכי� מסאטמר

 שממומר א"ע ח ד� ב"בב המאירי בש� קצ ל"ציה

' סי ג"ח י"שבו ת"בשו לאסור כ"וכ מקבלי� אי� להכעיס

 אי� מומר שנעשה קוד� שנדר מה שא� והוסי� פה

 מח ק"ס קנד' בסי ב"המשנ הכרעת וכתבנו מקבלי�

 לכתוב מעות נתנו שא� שהוסי� אלא מקבלי� שאי�

 ממומר לקבל לאסור כ"וכ לקבל מותר בשמ� ת"ס

 דהנה ה"ד ק' סי ו"ח יצחק מנחת ת"בשו שבת לחילול

 בית שלבנות תפ תעט' סי ב"ח והנהגות בתשובות' ועי

 האידנא בפרהסיא שבת מחלל של מתרומות כנסת

 לא א� מקרב� וזה שמותר ל"י שנשבו תינוקות שה�

 או בפרוזדור אלא בפני� הכנסת תבי בתו� שמו יכתבו

 בסו� וראה תעט' בסי עיצה עוד ש"ועי לבני� מחו�

  וצו צה אות קנייבסקי ח"הגר בתשובת הספר

  

   ג אלחנן פרץ"הרה

  ל"זצ זוננפלד ח"הגר
éúòîù åðéðî ìù áøä äúééäù åëøã úåðòúäì 
ãåòáî íåé ìëá úåéðòúä øàåáîë øòùá ïåéöä 

éñá '÷ú"ð åúåéäáå ïáë íéðåîù äðù äéä øãáê 
ìúåëäî éáøòîä åúéáì äéäå óééò ãåàî úîçî 
úéðòúä øîàå åì åãëð àîù áùé áøä ìò øãâ 
íéðáà äúééäù ìò íà êøãä ,ïàî áøä úáùì 

íù ììâá úåéä øãâä ìù éìàòîùé åøîàå æç"ì 
øåñàù úç÷ì ä÷ãö éåâî .  

  

  גרמניה
íéãåäé íéáø åìáé÷ íééåöéô òøæî ÷ìîò ,ùéå 

ïåãì êéà åùò ïë àìäå øåñà ìá÷ì ä÷ãö éåâî 
øàåáîë åéá"ã éñ 'ðø"ã .ïáåîëå àìà åòâôðù 
íôåâá åà åãáò íù íéîé äáøä ïéà óñëä áùçð 

íééåöéô àìà éîã øòö éåôéø úáù) èáù (úùåáå .
íøá ,àìà íéç÷åìù íéîã íúñ íä ùé ïðåáúäì 
äæá .äðäå ,øùàë éåâ éãéçé ïúåð ä÷ãö ùé äæá 

ú÷åìçî íéðåùàø íà ìá÷ì åðîî ìãëåïìä .ìáà 
óñë òéâîä úåëìîî øåîç øúåé .  

  

  מלכותן המשך
áúë åðáø íåùøâ àáá àøúá ïéàù ìá÷ì ä÷ãö 

íééåâî íåùî íøåâù êùîäì ïúåëìî äàøðå 
åðåùìî íù ãåñéù øåñéàä ìá÷ì úåëìîî à÷ååã 

ìáà ìá÷ì éåâî éèøô ïéà øåñéà .íøá ,úìàùî 
ñåú 'àáá àøúá óã ç äàøð ïéàù ìá÷ì ä÷ãö 
íâ éåâî éèøô ,åù÷äù íù êéà åìáé÷ ä÷ãö 

àåääî àòééè áãðã àâøù éáì àúùéðë ,
äøåàëìå äî àééùå÷ éøäå íãà éèøô àåä .øùà 

çëåî äæî øåñàù ìá÷ì ä÷ãö íâ íãàî éèøô .
)ñåú 'íù åöøéú äáãðù úéáì úñðë ïéà åæ ä÷ãö 

åîëå ïë úðúî éåâ äðéà ä÷ãö øùôàå ìëéù 
øâä"ç ãìôððåæ úáùì ìò øãâ éðáàäí éôì äæ 

äàøðëå àúìéî àúåãéñçã àåä ãáòã .(  
  

   ב"ארה
úìá÷ òåéñ úåöøàî úéøáä ùé äì éããö øúéä éë 
íéùåò ïë éãë ÷æçì úà íãîòî åðøåæàá øùôàå 

íéîãäù íéáùçð íéîã ìù íåìùú ìò ÷åæéç 
ïåçèéáä éøåæàä ìáà úìá÷ óñë úåîåàî 
úåøçà éðéà ïéáî øúéä äæá.  

  

  "ידידות "קרן
íéôñë ìçîù÷ ãøùî äãåáòä í÷ìçáå íä 
úåîåøú íéðåâøàî ìù åëò"í äôåøéàá íéìåú÷ 

åëå ,'éåàø àìù ùîúùäì äæá íåùîå èùôù 
äëìää åéá"ã øåñàì ä÷ãö éåâî óàå éåâî éãéçé 

íâä èáù"æ íù àáåî íàù éåâä êîåú ìëá ÷÷æð 
åàìå à÷ååã íéãåäéá øúåî úç÷ì åðîî î"î ùé 

ïé÷ìåç éåàøå ùåçì íäéøáãì .  
  

  לוואהה
ïååéë úòãù íéðåùàø äàååìäù äðéä ä÷ãöë êëå 
àéä úèéù áîøä"í) àìã úèéùë áîøä"ï (ùé 

÷ôúñäì íà øúåî ìá÷ì äàååìä éåâî àîùå 
äååöî úúì åì úéáéø .åîë ïë ùé ïåãì ïééðòì 

éåâ øúååîù ìò éîã ç÷îä .äàøðå øåúéååù ìò 
éîã ç÷îä àì áùçð ä÷ãö ïéàù äùåò úàæ 

úøèîì àìà êëù íëøã ìù íéùðà íé÷ñòúîä 
ç÷îá äæ íò äæ . 
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