
 
אין לו לאדם מממונו - אלא צדקתו
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

"ויקחו לי תרומה" כתב הבית הלוי ע"ה )שמות כה, ב(, דקדק הכתוב ואמר "ויקחו" 
לי תרומה ולא אמר "ויתנו" לי תרומה, דלשון נתינה היא משל האדם. וכתב 
ויקחו כלומר שדבר שאינו שלו, דעיקר מה שיש לו להאדם בממונו הוא מה 
שנותן לצדקה. דגם מי שיש לו ממון הרבה אין הממון שלו, רק הממון מונח 
אצלו. והוא דומה ממש לחתיכה גדולה של סוכר המונח בארגז סגור, וזבוב 
היוכל הזבוב  וגם אוכל ממנה כמו שירצה,  עליו  הולך  כן בתיבה  גם  אחד 
להתפאר שהוא עשיר ויש לו הרבה? אחרי כי גם הוא סגור, וגם דאין בכחו 
ליטלו כולו לעצמו. כן העשירות לגבי האדם, דהוא רק מונח אצלו ולא שהם 
שלו, ורק הסך שנותן לצדקה הוא שלו ממש. וזה מה שאמר הכתוב ויקחו. 

דאינו שלך.  ותן לו משלו ]של הקב"ה[.

שבזבז  המלך  במונבז  מעשה  "ת"ר  יא.(  דף  ב"ב  )במס'  שאמרו  מה  מיושב  ובזה 
אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו 
לו אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, אמר להם אבותי גנזו לאחרים, ואני 

גנזתי לעצמי, שנאמר ולך תהיה צדקה" ע"כ. 

אמר "ואני גנזתי לעצמי שנאמר ולך תהיה צדקה", כי לפני הצדקה ממונו 
אינו שלו, אלא אחראי עליו כפקיד בבנק האם תחשב שהכספת שלו?... 

אבל מה שהוא נותן הוא שייך לו, בעצם הוא חושב שנותן צדקה לאחרים, 
אבל בעצם הוא נותנה לעצמו, שנאמר ולך תהיה צדקה. על זה נאמר "איש 

את קדשיו לא יהיה".

בגמ' )מסכת כתובות דף סז.( מסופר על  ההוא עני שבא לפני רבא, אמר לו במה 
אתה סועד אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן. אמר ליה רבה אתה לא חושש 
אוכל,  אני  עולם  מבורא  אוכל  משלהם  אני  וכי  לו,  אמר  הציבור?  לדוחק 
ככתוב "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו", בעתם לא 
נאמר אלא בעתו - מלמד, שכל אחד ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו 
רבא אחתיה דרבא, שלא  בינתיים שהם מדברים באה אחותו של  בעתו. 
ויין ישן... אמר רבא  ראה אותה שלוש עשרה והביאה לו תרנגולת פטומה 
מהו דבר זה שבא לפנינו, הלא סימן משמים הוא אמר לו רבא דיברתי אליך 

יותר מדי,  קום אכול.

וזה העני שבא לבקש אוכל מהאנשים ושם בה' מבטחו, ומאמין שלא שלא 
משלהם הוא אוכל, אלא משל הקב"ה. 

כתב בילקוט המאירי, שהיה לאיש הזה מדרגה גדולה של ביטחון ובעבור זה 
השיב הקב"ה כבטחונו, והיה ה' מבטחו והזמין לו את מבוקשו, שאפי' רבא 
התפעל ממנו. ואיש זה הבין שאין לאדם כסף פרטי, והכל ניתן בידי הבורא 

יתברך ומה שמקבל הוא מהבורא.

יתן  נתנן סוף מתעשר, שנאמר איש אשר  ואם  )דף סג.(,  ועוד אמרו בברכות 
לכהן "לו יהיה" - לו יהיה ממון הרבה.
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בפרשתנו הקב"ה מצווה את משה רבינו ע"ה, "ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה", )פכ"ה פס' לא(. 
ובסוף  "ועשית",  למשה  הקב"ה  אמר  שבתחילה  בפסוק  בלשון  הקושי  על  עמדו  ורבותינו 
אחר,  "דבר  מובא,  פ"ג(  בהעלותך  )תנחומא,  ובמדרש  המנורה".  "תעשה  מאליה,  נעשית  שהיא  משמע  הפסוק 
כיון  וכו'..  המשכן,  כלי  מכל  יותר  המנורה  במעשה  משה  שנתקשה  מוצא  אתה  הנרות.  את  בהעלתך 
מה  מעצמה...  נעשית  והיא  והוציאהו,  לאש  והשליכהו  זהב  ככר  טול  למשה  הקב"ה  אמר  שנתקשה 
האש.  בתוך  נשלך  הככר  הרי  עולם  של  רבונו  משה:  ואמר  לאור,  והשליכו  הככר  את  נטל  משה,  עשה 
יצאת המנורה עשויה כתיקונה... מי עשאה? הקדוש ברוך הוא." כשם שאתה רוצה תיעשה לפניך. מיד 

ורש"י כאן, הביא את דברי המדרש הנ"ל בקיצור והוסיף, "תיעשה" המנורה - מאליה, לפי שהיה משה מתקשה 
בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה, לכך לא נכתב תעשה. ע"כ. וכך יישב 
את הקושי בלשון הפסוקים, שמשה מתחילה צווה "לעשות", וכיוון שלא הצליח לבסוף נעשתה המנורה מאליה.

שמשה  ידע  אחרית,  עד  מראשית  צופה  אשר  וכליות,  ליבות  בוחן  הקב"ה  שהרי  בזה,  להתבונן  יש  אכן 
לו  ציווה את משה לבנותה? שהיה אומר  כן מדוע  ואם  יוכל לבנות את המנורה בכוחות עצמו לבד,  לא 
מראש להשליך את הזהב לאש, וכך תעשה המנורה ללא קושי. ועוד יש להבין, שהרי מלשון הפסוק משמע 
שכך היה ציווי ה' למשה, בתחילה תעשה אתה את המנורה, ובסוף היא תעשה מאליה. ומה הצורך בכך?

וז"ל:  רמז,  בדרך  המדרש  דברי  לבאר  שכתב  ממודז'יץ(,  )האדמו"ר  התורה  על  ישראל  דברי  בספר  וראיתי 
"יש לומר לא ללמד על עצמו יצא, אלא לרמז על הכלל כולו יצא. כן הוא - בכל דבר הקשה על אדם, 
והוא  יהבך  ה'  על  השלך   - העצה  א(.  קיח  )פסחים  סוף  ים  כקריעת  מזונות  שקשה  הפרנסה  לחם  ככר  כגון: 
)תהלים נה, כג(. היינו, השלך את הככר לחם, לאור פני מלך חיים, והיא נעשית מאליה. ודי למבין". יכלכלך 

ודבריו כמים חיים לנפש עייפה, ובכך נוכל ליישב את התמיהות בלשון הפסוק. והוא, שהקב"ה מצווה את משה 
רבינו מתחילה, "ועשית מנורת זהב" בלי שום עזרה - לבד! משה רבינו מקיים את ציווי הקב"ה אבל נתקל 
בקושי גדול יותר מכל כלי המשכן ולא מצליח לבנותה. והוא פונה לקב"ה לקבלת עזרה, עונה לו הקב"ה, 
"השלך את הככר לאור", אם ניסית ולא הצלחת יש עצה פשוטה, תשליך את הככר "לאור", ומהו האור? אומר 
הדברי ישראל, האור הכוונה לקב"ה, אם תשליך את הקושי שלך עלי, אני מבטיחך שהיא "נעשית מאליה". 

בגמרא במס' ראש השנה )דף כו:( מסופר, שחכמים לא ידעו את ביאור המילה "יהבך" שדוד המלך התכוין 
שצריך להשליכו לקב"ה, עד שרבה בר בר חנה ביאר, ששמע סוחר ישמעאלי שאמר לו, "שקול יהביך ושדי 
אגמלאי", קח את "המטען" שלך והשלך אותו על הגמל שלי". ומכאן למדו ש יהב הוא מטען, ומשא כבד.

וכך פירש הרד"ק שם, "השלך. אמר דוד כנגד עצמו וכנגד כל צדיק: השלך על ה', משאך והוא יסבול 
יניחנו  לא  לצדיק,  מוט  לעולם  יתן  לא  כי  יסעדך,  הוא  בו  תבטח  אם  כי  אדם  מבני  תירא  ואל  אותך, 
לעולם שימוט". וכך ביארו המפרשים שם. עיי"ש. )ועיין רש"י שביאר שרוח הקודש ענתה כן לדוד. וע"ע מדרש תהילים(.

עוד  יותר!  מסוגל  לא  הוא  נפש!  עד  מים  שהגיעו  לפעמים  מרגיש  אדם  החיים,  תחומי  בכל  כך 
ה'  על  "השלך  המלך,  דוד  אומר  אחת,  עצה  יש  כזה  במצב  קורסת.  שלו  הסיבולת  ויכולת  קצת 
שלך,  המעשים  ואת  שלך,  הרצונות  ואת  שלך,  השיקולים  את  תזרוק  אם  יכלכלך".  והוא   – יהבך 
אבל  מאליה,  תיעשה  שבקשתו,  מבטיחו  הקב"ה  לי,  שנתת  הכבד  המשא  את  כך  לו  ותאמר  לקב"ה 
ידאג שהיא תיעשה מאליה. והקב"ה  לנסות, עליך מוטל להתחיל לעשות את המנורה,  בתנאי שתתחיל 

החפץ חיים )על התורה בשלח( המשיל על כך את משלו, על אדם עני שבוסס בבוץ ונשא על גבו שק כבד, עבר שם 
יהודי רכוב במרכבתו, והציע לו 'טרמפ', העני שמח על ההצעה וקיפץ קלות אל תוך העגלה, והתיישב במקומו 
ואת שקו הכבד הניח על כתפו, תוך השמעת אנחות צער. בעל העגלה שראה כך שאל אותו בפליאה, מדוע 
אינך מניח את השק הכבד על רצפת העגלה? ענה לו העני, "די לי במה שאני מכביד על העגלה בעצצמי, איני 
רוצה להכביד יותר על העגלה בסחיבת שקי הכבד... "שוטה שכמוך", גער בו בעל העגלה, הלא בין כך ובין כך 
סוחבת העגלה אותך ואת חבילתך, ומה ההבדל בין אם החבילה מונחת על רצפת העגלה, או על כתפיך?...

יותר מידי מהקב"ה... אולי הגזמתי... הפעם אני  לפעמים עולה בליבו של אדם הדואג מחשבה, ביקשתי 
אתמודד לבד... וזו טעות, משום שהקב"ה נושא אותך בעצמו רגע רגע על שלל חבילותיך... עוד חבילה 

אחת לא תזיק!

השפת אמת )תרומה תרל"א( מבאר את המדרש הנ"ל כעין זה, ומוסיף, שככלל לאמיתו של דבר אין בידי אדם 
לבצע מאומה מן המצוות שציווה הקב"ה בכוחו לבד. אלא רק ע"י עזרתו של הבורא יתברך. אלא שתפקיד 
האדם מצטמצם רק בהשלכה לאור, דהיינו מעשה השתדלות מצידו, ברצון העז לקיום המצווה, והביצוע כמו 
נעשה מאליו. ובכך ביאר את דברי הגמ' )מגילה דף ו:(, "יגעת ומצאת תאמין", שלכאורה אם אדם יגע בכוחו 
על דבר מסוים, אין זה נקרא ש"מצא", שהרי מציאה באה לאדם באקראי ולא ביגיעה. אלא שהכוונה, שע"י 
יגיעתו משמים עוזרים לו שיקבל את אותו דבר בקלות כמו ב"מציאה". רק שצריך את היגיעה הראשונית.

תרומה",  לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר  הלשון  ביאור  שזה  לומר,  וחשבתי 
ויתנו לי תרומה? אלא הכוונה, שהקב"ה רוצה בכל מצווה  והמפרשים עמדו על הלשון שהיה צריך לומר 
ונדבת לב, שהאדם "יקח" את עצמו, דהיינו שעל ידי שלוקח את רצונו לעשות רצון ה', על ידי כך יגיע 

לדרגה שנותן תרומה לקב"ה, שמעשיו רצויים ומקובלים לפני ה' יתברך.



שלום בית 

ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. )שמות פרק כה –ח(

"דרש רבי עקיבא, איש ואשה, זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתן". פירש רש"י, שכינה ביניהן, שהרי 
חלק את שמו ושיכנו ביניהן, יו"ד באיש וה"י באשה. לא זכו אש אוכלתן שהקדוש ברוך הוא מסלק שמו 

מביניהן ונמצאו אש ואש. )סוטה יז.(.

הנהגת האיש והאשה בביתם| וכן צוו חכמים שיהיה אדם מכבד את אשתו יותר מגופו, ואוהבה כגופו, 
ואם יש לו ממון ירבה בטובתה כפי ממונו, ולא יטיל עליה אימה יתירה, ויהיה דבורו עמה בנחת, ולא 
יהיה עצב ולא רגזן. וכן צוו על האישה, שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי, ויהיה עליה מורא 
ממנו, ותעשה כל מעשיה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך, מהלכת בתאוות לבו ומרחקת כל 
מה שישנא. וזה דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים והטהורים בזיווגן, ובדרכים אלו יהיה יישובן 

נאה ומשובח" )רמב"ם הלכות אישות פט"ו הלכה י"ט-כ(.

גדר למנוע מריבות בתוך ביתו | “והגדר למנוע דברי ריבות מביתו, הוא שלא לדקדק כל כך בהוצאות 
פלא יועץ, ערך אהבה). יחד עם זאת אם תראה האשה שבעלה דחוק ]בפרנסס )הבית על כל פרוטה ופרוטה"

תו[, אל תרבה עמו במשאלות, אע"פ שהם צורך הבית מאד, תצמצם עצמה. ומה תועיל דרישתה. ואם 
מתבייש ממנה יהיה מוכרח לגנוב ולגזול" )שבט מוסר, פרק כד(.

י שָׁלֹום  שלום בית אמיתי| האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר: "ְוָיַדְעתָּ כִּ
ָאֳהֶלָך"  )יבמות סה, ב(.  שורש כל המחלוקות הוא שכל אחד מחפש את הכבוד והגאווה של עצמו, ולכן 
נוצרות סתירות. ומי שהוא ענו אין אצלו מקום למחלוקות כלל, אם כל אחד יחפש את הכבוד של השני 
וידאג רק למה שמוטל עליו לעשות, אז לא יהיו מחלוקות.(ובלי ספק כי מי שיתלמד להיות עלוב מבני ביתו, ולא עולב, 
הוא יהיה עניו לכל ויקנה בלבו מדת הענוה. כי אם בביתו שהם תחת ידו הוא עלוב ולא עולב, כל שכן מהשאר..."  ראשית חכמה, שער הענוה 

פ"ג(    

ומה שיש אומרים, שככל שנמצאים יותר ביחד יש יותר מריבות – אין זה נכון. אדרבה, ב"רוח חיים" )פ"ו 
כתב: "כמו למשל איש ואשתו נקראים רעים אהובים, שכל זמן שהם יותר ביחד יותר אהבה מתחס  מ"א(

זקת ביניהם" )הגר"נ קרליץ(.

חלות אשתו עדיפות על החלות הקנויות| נשאל הגר"נ קרליץ שליט"א מאברך:  אשתו אפתה חלות לשבת, 
ויש לפניו גם חלות מהחנות. החלות מהחנות ערבות עליו יותר; על אילו חלות עדיף שיבצע? רבנו נהנה 

מאוד מהשאלה, והשיב בחביבות: ודאי הידור מצוה הוא לבצוע על מה שאפתה אשתו לכבוד שבת!

ברכה לשלום בית|  אחד בא קמי' רבנו הגריא"ל שטיינמן זצ"ל ואמר לו שרוצה ברכה לשלום בית, וכן 
סלחתן לפני החתונה שבא לשאול הדרכה ועצה. היתה התשובה "תוותר ותחזור ותוותר" זוהי הברכה והע

צה הטובה ביותר. כל הבעיה של השלום בית הוא שכל אחד עומד על שלו, ברגע שאחד מוותר, נעשה 
שלום בית. ופעם אחת הגיע לרבנו זקן בגיל שמונים שרוצה ברכה לשלום בית, ואמר לו רבנו בתקיפות: 

"בגיל כזה כבר צריך לדעת איך להתנהג"....

הבאת שלום בין איש לאשתו|  מסופר על יהודי תושב העיר פוניבז' שבא לפני הגאון רבי יוסף שלמה 
כהנמן זצ"ל רבה של העיר, בבקשה לסדר לו גט עבור אשתו, כי הוא רוצה להפרד ממנה. לשאלת הרב 

מה ראה על כך? ענהו, שאשתו אינה מחוננת במידת הסדר והדבר מפריע לו מאד.

 דחהו הרב שאין זו סיבה מספקת לגירושין, וחז"ל רואים בגירושין דבר חמור עד שאמרו שהמגרש את 
אשתו הראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. האיש חזר והופיע כמה פעמים, ובכל פעם השתדל 
הרב לדחותו, עד שלבסוף התעקש הבעל לקבל את הגט ללא דחוי. כשראה הרב שאין תקוה, קבע 
לבעל את מקום סידור הגט בבית הרב כעבור כמה שעות. בינתיים שלח הרב שליח לרבנית שתעשה 
וכו'. בשעה המיועדת כשנכנס  מהפכה בסדרי הבית, שתהפוך את ארון הבגדים ואת חדר האורחים 
הבעל הנרגז לביתו של הרב, הוא השתומם לראות את אי הסדר השורר שם, פנה הרב לבעל ואמר 
לדבריך גם אני חייב להפרד ח"ו מזוגתי. הלה הביט סביבו, ראה את הנעשה, נרגע והחליט לוותר על 

תביעתו. השכנת שלום היא כה חשובה, עד שמן הראוי לפעול למענה גם בדרכים מיוחדות.

בערב שבת יש להשמר מאוד ממריבות| בעלות המנחה בערב שבת קודש הנה הוא עת מסוכן למחלוקת 
יעורר שום  יצרו שלא  יכוף  והאיש הירא  בין איש לאשתו. הסטרא אחרא טורחת הרבה לחרחר ריב 
מחלוקת והקפדה, ואדרבא יבקש שלום. ודע כי הנה כל אדם העושה קטטה ומריבה עם אשתו או בניו 
או משרתיו, ודאי נראה לו שהדין עמו וראוי לריב על המכשלה שיצאה מתחת ידם בעניני הבית. אך 
באמת מי שיש לו מח בקדקדו יבין שאם ַיַצא מכשול זה מתחת ידם, איננו נעשה מאתם ואין זה מעשה 
ידיהם, אלא הוא מעשה שטן לחרחר ריב ומדון בעת ההיא. ואם השטן עומד כנגד האשה או המשרת 
ומכשילם בעניני הבית לעשות דבר שאינן מתוקן לבעל הבית, מה כוחם לדחות מעשה שטן, וכי יש אדם 
שיכול להלחם עם השטן ולנצחו? מי זה יאמר יכולתיו וניצחתיו? לכן כל איש מבין כשיראה איזה מכשול 
וחסרון בעניני הבית לא ישים אשמה על אשתו ומשרתיו לריב אתם, אלא יתבונן עבורם בלבבו התנצלות 
הזאת שכתבנו, כי אמת היא. ואז ישתוק ולא יריב ולא יתכעס, וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא". )בן 

איש חי פרשת וירא בשם החיד"א(.

תיק התפילין- אופן שמירתו

שאלה: תיק תפילין שבתוכו תפילין האם מותר להניח התיק על 
הקרקע. 

תשובה: תפילין הנמצאים בתיק המיוחד להם אסור להניחם בקרקע אלא רק 
אם התיק יש בו טפח על טפח חלל פנימי וגם זה אין ראוי להניחם כך על 

הרצפה, אבל תיק שאינו הכלי המיוחד להם כגון תיק צד או מזוודה מותר 
מעיקר הדין להניחו ברצפה כשיש בו תפילין אפילו שאין בו טפח, אבל ראוי 

שלא לעשות כן שלא יראה כביזוי לתפילין ולא להניחם כך שלא במקום צורך.

ביאורים: כתב בשו"ע סי' מג' סעי' ו' היה לבוש בתפילין והוצרך לבית הכסא 
בלילה או סמוך לחשיכה שאין שהות להניחם עוד אחר שיצא לא יכנס 

בהם גלולין בבגדו ואפילו להשתין מים בבית הכסא קבוע, אלא כיצד יעשה 
חולצן ומניחן בכלי אם היה בו טפח או בכלי שאינו כליין אף על פי שאין בו 

טפח ואוחז הכלי בידו ונכנס. ומבואר שההבדל בין כליין ללא כליין שכלי 
שהוא כליין אם אין בו טפח הוא בטל לתפילין ואם אינו כליין אינו בטל 

אפילו שהוא פחות מטפח. ועיין בביה"ל בסי' מג' ד"ה ומניחן בכלי שהביא 
בשם המג"א דאם הכלי היה טפח חשיב הכלי אוהל להפסיק בינם לקרקע 

ומותר להניחם בביתו ע"ג קרקע ובכלי שאינו כליין אפילו פחות מטפח. 
וגם בשע"ת בסי' מ' הביא את שו"ת התשב"ץ ח"ג סי' כ"ו לגבי כיס של 

תפילין יש לעשותו צר קצת כדי שיפגע תחלה בשל יד ולא יצטרך לעבור 
על המצות ומה שאמרו כיס של תפילין טפח היינו לענין הנחה על גבי קרקע 

דבכלי שהיא כליין אם אין בו טפח יש זלזול.  
ולפי זה מעיקר הדין תפילין הנמצאים בתיק צד או ילקוט שאינו כליין מותר 

להניחו ברצפה אפילו שאין בו טפח. אבל תיק המיוחד לטלית ותפילין 
שנחשב לכליין חייב שיהיה בו לפחות טפח על טפח ואז מותר להניחו 

מעיקר הדין על הקרקע אלא שכמובן היכן שיש אפשרות להניחם במקום 
אחר לא יניחם שם כיון שאין זה כבוד לתפילין להניחם בקרקע.

שאלה: האם יש מקום להקפיד שלא לתלות את תיק התפילין על קולב או על 
צידי השלחן. והאם מותר לתלות את תיק האוכל של הילד בקולב.

תשובה: תיק תפילין או כיס תפילין מעיקר הדין מותר לתלות בקולב 
כשהתפילין בתוך התיק או הכיס ויש מהחסידים שמחמירים בזה ותע"ב. ולגבי 

תיק אוכל שיש בתוכו לחם אסור לתלותו כשהלחם שלו ולכן המביא את בנו 
לגן ילדים או לתלמוד תורה לא יתלה את התיק בקולב אלא יבקש מאחר 

שיתלה לו.

ביאורים: לגבי תפילין איתא בגמ' ברכות כד. אמר רבי חנינא אני ראיתי 
את רבי שתלה תפיליו מיתיבי התולה תפיליו יתלו לו חייו לא קשיא הא 
ברצועה הא בקציצה ואי בעית אימא לא שנא רצועה ולא שנא קציצה 

אסור ורבי שתלה זה היה בכיסם ופסקו הרי"ף והרא"ש והרמב"ם כתירוץ 
זה שאם תלויים בכיסם מותר. וכן פסק בשו"ע בסי' מ' סעי' א' אסור לתלות 

תפילין בין בבתים בין ברצועות אבל מותר לתלותן בכיסן. ועיין בטעמי 
המנהגים בענייני תפילין אות כ' והביאו הפס"ת עמ' שנח' שהמהר"ש 

מבעלזא היה מקפיד שלא לתלות התפילין בכיסם והיה אומר שקשה 
לפרנסה, אף שמצד ההלכה אין חשש בזה כלל  וגם שאר ההנהגות שהביא 
שם לא ראיתי שהקפידו בזה אבל חסידים אם ירצו להקפיד יש מקור לכך. 

ולגבי תליית פת בתיק כיון שבגמ' פסחים דף קיב'. מבואר שקשה לעניות 
לכן גם בסל או תיק שלו אסור לתלות הלחם והוא ענין סגולי וכתב בשו"ת 

אול"צ ח"ב עמ' קז' שבתלמוד תורה וגני ילדים מותר למלמדים והגננות 
לתלות התיק כיון שהפת לא שלהם ורק בפת שלו יש להקפיד בזה ודייק 

מלשון רש"י שנקט תולה "פיתו" שמשמע רק בפת שלו האיסור והסכנה 
קיימים. ולפי זה אב או אם שמביאים ילדיהם לגן לא יתלו את התיק 

בעצמם אלא יתנו לאחר שיתלה התיק מחשש זה.

.



פותח את ידיך

  יונתן גולד היה אמן עם נשמה מיוחדת. אל תשאלו איך ולמה, אבל 
הקב"ה נטע בו כשרון אומנותי ששילב בצורה מדהימה, ויזואליה הרמונית 

ססגונית שבין פסוקי תהילים לבין ציורים מלאי הבעה מתוך הבריאה המופלאה של 
ריבון העולמים. כל המביט בציוריו היחודיים של גולד, כאילו נוגע בהבזקים הבלתי 
נראים שבין "ויהי אור" כמאמר, לבין האור עצמו הפולח לאישוני עיניו, היוצא מתוך 

הצורות והצבעים.
הוא לא צייר הרבה גולד הצעיר, שכן כל ציור היה יונק ממנו המון כוחות ורגשות 

אציליים ששטפו את פנימיותו כזרמי נהר הוולגה בחורף סואן. הוא צייר מעט, אבל 
מדהים.

הפסוקים בציוריו, לא רק נכתבו ביד אמן, הם כמו דיברו לצופה את תוכנן העמוק, 
אותו תוכן עלום וסודי שדוד המלך המשורר, המאמין, הרגל הרביעית של המרכבה 

הבליע במילים, בתגים, ואפילו ברווחים והחללים שבין תיבה לתיבה ובין שורה 
לשורה. הוא ידע לנגן את מילות הקודש במכחולו, ואם הייתם מתעקשים יכולתם 

להאזין לשירת הלוויים הבוקעת משם.

יונתן גולד היה גם מרצה מאלף, שמעבר למוסר היהודי המתנגן שבקע ממנו, הוא 
סהיה בבחינת "דברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל לב השומעים". עם תום ההר

צאה הוא היה מגביה את פרוכת הקטיפה שמאחוריו, ולעיני מאזיניו, היו נפרשים 
קומץ ציוריו המדהימים שמעבר לויזואליה שלהם שידרו את קסם הבריאה מחד, 

ושירת דוד המלכותית מאידך. היה זה מהלך מהמם ומפתיע.

יונתן גולד היה אמן רגיש ואיש טוב לב, שידע להעניק מעצמו לאחרים, במידה 
נדירה. לאחר הרצאתו הרגישה הוא נהג לספר על ציוריו, אבל זו כבר היתה שיחה 

קולחת חברית, שהעניקה הרבה בטחון ואהבת השם לכל מי שהאזין לו.

את ציוריו המקוריים שמר מר 
גולד בכספת גדולה באחד 

הבנקים בניו-יורק.
ערכם היה רב, והוא לא רצה 

חלילה להקלע לסיטואציה קשה 
מבחינתו, של שוד וגניבה. 
הנשמה שלו היתה אצורה 

בציורים הללו, והוא לא יכול 

היה שיקרעו ממנו – חלילה – את נשמתו. אשר על כן, הוא שיכפל בהדפסי משי 
מרהיבי עין, 200 עותקים מכל ציור שלו ומיספר אותם באופן מדוייק.

באחת מהרצאותיו בדרום הארץ בחודש אלול לפני כ- 20 שנה, הוא הבחין בגברת 
אחת, קשישה עטויית כיסוי ראש שבחנה לאחר ההרצאה את ציוריו אחד לאחד, 

בעין בוחנת. היא נראתה נרגשת, ופיה מילמל תפילה, או פסוקי תהילים.

"אני רוצה לקנות את הציור הזה" אמרה הקשישה לגולד, והצביעה על הציור אשר 
בתוכו נשזר הפסוק מתהילים "פותח את ידיך... ומשביע לכל..." הציור והפסוק 

האירו לעיני המתבונן את מצוות הצדקה באור אלוקי. הנתינה, העין הטובה והלב 
הנדיב פעמו מן המילים והצבעים. הצדקה קיבלה ביטוי עליון וערכי, היישר מעולם 

האצילות.
יונתן גולד אמר לה: "גברתי את זוכה לקנות את הציור האחרון בסידרת "הצדקה", 

שיהיה לך לברכה. הקשישה נטלה את הציור והתבוננה בו שנית. היא הוציאה מכיסה 
פנקס המחאות ורשמה. אחר כך היא התיישבה על כורסא סמוכה, והביטה שוב 

בציור. לפתע הוסט ראשה ימינה ושמאלה, לפתע חירחרה וחיוורון עטה פניה עד 
שכולם הבחינו שהיא איבדה את הכרתה.

גב' מורן, אחות במקצועה שהבחינה בכך, סטרה קלות בלחייה של הקשישה, אחזה 
בלשונה שלא תכנס לגרונה, הנשימה אותה ארוכות... כשמסביב כולם קוראים 

תהילים בהתרגשות "... מאין יבוא עזרי, עזרי מעם ה'". 

לאמבולנס שהגיע תוך דקות ספורות לא היתה עבודה. גב' בלומה מאיר התאוששה 
וחזרה אט אט להכרה. האח בדק את לחץ הדם, את פעימות הלב, הכל היה תקין. 

אחרי רבע שעה בלומה חזרה לעצמה.

יונתן גולד היה נסער. "גברתי מה קרה? נראה לי שהציור...". "כן" השיבה "הציור 
שלך השפיע עלי קשות... הבט כאן במספר הסידורי המופיע כאן בציור שלך מצד 

שמאל. 199A. "נו, מה בכך?" שאל גולד "זה המספר הסידורי של העותק הזה".

"הבט כאן בזרועי" ביקשה גב' מאיר, "כאן מופיע גם המספר 199A, אני ניצולת 
שואה כפי שאתה מבין... אני פשוט הזדעזעתי מן העובדה שהמספר על זרועי תואם 

את המספר שעל הציור שקניתי שהוא, לפי דבריך, האחרון בסידרת הצדקה".
"ומדוע קנית דווקא ציור זה" שאל גולד.

"כי נושא הצדקה קרוב לליבי. לפני השואה ניהלתי גמ"ח גדול שסייע ליתומים 

וליתומות להקים בית בישראל. גם במהלך השואה עשיתי מאמצים רבים לעשות צדקה, עד 
כמה שיכולתי בתוך השכול הדמע והיסורין, וברוך השם ניצלתי, הגעתי ארצה, ויחד עם בעלי 

המנוח חזרנו לעזור לכל דיכפין ודיצריך...

199A. גולד הביט במספר שעל זרועה, הביט במספר הסידורי של הציור ואמר ... "לא 
יאומן צדקה בגימטריה... 199".

יד ההשגחה העליונה ליטפה את תלתליו של גולד הצעיר, כמו אומרת לו "אתה מבין כישרון 
צעיר שלי, צדקה תציל ממוות זה לא רק ציור, או פסוק, או מספר של אסירה במחנה 

ההשמדה, אלא זו הנהגה אלוקית פשוטה. והנה חביבי קיבלתם רמז אתה והגב' הצדקנית 
בלומה גולד. 199".

מאמר החכם
המקבץ מעות לצדקה, ייטיב לעשות אם יקח עמו שני כיסים. אחד בשביל המעות ואחד 

בשביל הבזיונות.
)רבי נחום מצ'רנוביל(

)מאת ר' קובי לוי הי"ו(

רבי שבתי הכהן בן רבי מאיר היה מחכמי ליטא, מחשובי 
מפרשי ה”שולחן-ערוך”. פוסק מובהק ומגדולי ההוראה. 
תקיף וחריף. נולד באמסטיטוב שליד וילקאויסק, בשנת 
ה’שפ”ב )1622(. נפטר בהולסוב, בגיל 41, בראש-חודש 

אדר ה’תכ”ג )1663(. למד בקז'ימייז' בישיבה של ר' יהושע 
העשיל בעל "מגיני שלמה" ידידו ושותף לימודים של אביו. 

כמ כן למד בישיבה של ר' נתן נטע שפירא בעל "מגלה 
עמוקות". וכן אצל המהר"ם מלובלין, ורבי יהושע פלק כץ 

מחבר ספר 'סמ"ע'.
רוב ימיו חי בליטא. אביו הרב מאיר הכהן אשכנזי כ"ץ 

מחבר ספר שו"ת גבורות אנשים, אב"ד אמסטאוטי 
ומוהילוב.

נוספים  תורה  גדולי  ואצל  אביו  אצל  תורה  למד  שבתי  רבי 
)כדוגמת רבי העשיל(, וכבר בילדותו נודע כעילוי מופלג, 

נישא לינטה-לאה, בתו של שמעון וולף,  אחד מעשירי וילנה 
שהיה נכדו של הרמ"א, שדאג לכל מחסורו ואיפשר לו להקדיש את כל זמנו לתורה. שמעו יצא 

לתהילה והוא נתמנה לדיין בבית-דינו של רבי משה לימא בווילנה.

על  כהן”,  “שפתי   – הראשון  ספרו  את  בקראקוב  להדפיס  הש”ך  החל   )1646( ה’ת”ו  בשנת 
החכ גדולי  של  הנלהבות  להסכמותיהם  זכה  הספר  דעה”.  “יורה  חלק  ס“שולחן-ערוך” 

ערוך”.  ה”שולחן  של  המהדורות  ברוב  הודפס   )1674( ה’תל”ד  ומשנת  ובליטא  בפולין  מים 
הלוי,  שמואל  בר  דוד  לרבי  דעה”,  “יורה  על  )ט”ז(  זהב”  “טורי  הספר  נדפס  שנה  באותה 
הכסף”.  “נקודות  בשם  הט”ז  על  השגות  כתב  הש”ך  מקובל.  כפוסק  אז  נודע  שכבר 
ב”קונטרס  והשיג  הש”ך  שב  עליהם  פירושו,  בסוף  הודפסו  אלו  להשגות  הט”ז  של  תשובותיו 
להעסיק  המשיכו  והט”ז  הש”ך  בין  המחלוקות  הכסף”.  “נקודות  בסוף  שהודפס  אחרון” 
הש”ך. של  כדעתו  ההלכה  נפסקה  בדרך-כלל  אך  אחרכך,  רבות  שנים  עוד  החכמים  את 

הקושיות  את  מיישב  רגילה,  בלתי  בחריפות  ה”שולחן-ערוך”  דעת  את  הש”ך  מבאר  בחיבורו 
שהקשו עליו מפרשים אחרים ופעמים רבות הוא מכריע במחלוקות שבין מרן המחבר “הבית יוסף” 
)רבי יוסף קארו( לבין הרמ”א )רבי משה איסרליש(, אם כי לא אחת הוא חולק על מרן המחבר. 
הש”ך כתב פירוש “שפתי כהן” גם על “שולחן-ערוך” חלק “חושן משפט”, וגם בו ניכרת גאוניותו 
בהלכה. היסוד  מספרי  אחד  ימינו  עד  מהווה  כהן”  “שפתי  ספר  ההלכה.  בפסיקת  וחדשנותו 

כבר בצעירותו נחשב לאחד מגדולי הפוסקים. בשנת תי"א מונה לחבר בית הדין של וילנא )אצל ר'  
משה לימא בעל החלקת מחוקק(, על מקום רבי הלל בן נפתלי הירץ ה"בית הלל". בתקופת הגזירות 
שהחלה בעת המלחמה בין פולין לרוסיה, בעת כיבוש ווילנא בידי הרוסים בשנת ה'תט"ו גלה מווילנא 
ונדד ממקום למקום, עד שהגיע לעיר הלישוי שבצ'כיה, שם נתקבל לרב, אך נפטר לאחר זמן קצר.

סיפור נודע מדור לדור, שרבי שבתי איבד את בתו התינוקת ביער כשברח מביתו בשנת ה'תט"ו, שנה 
בה כבשו הרוסים את ווילנא, ומלך או שר מקומי מצא אותה, וגידל אותה כנסיכה ללא שתדע את 
מוצאה היהודי, ובאורח פלאי, החליטה להצטרף לעם היהודי, ומצאה את אביה שזיהה אותה כבתו.

הספר  גם  בלובלין  לאור  יצא  פלא  באורח  ספרו,  את  הש"ך  הוציא  בה  שנה  באותה 
זקן  פוסק  שהיה  )הט"ז(,  סגל  הלוי  דוד  ר'  מאת  דעה"  "יורה  חלק  על  זהב'  'טורי 
חלקן  שעל  הכסף",  "נקודות  בשם  השגות  ספרו  על  השיג  הש"ך  הב"ח,  של  וחתנו  ומפורסם, 
)ה"דף"  אחרון"  ב"קונטרס  בחריפות  הש"ך  ענה  אלו  תשובות  ועל  אחרון",  ב"דף  הט"ז  השיב 
השו"ע(. של  הגדולות  במהדורות  יו"ד,  חלק  של  הראשון  הכרך  בסוף  נדפסו  וה"קונטרס" 

הט"ז  של  ביקורו  את  מתאר  בה  הט"ז,  על  השגותיו  אודות  הש"ך  של  התבטאותו  מעניינת 
טורי  הבעל  עם  מחלוקת  ח"ו  לי  שהיה  שמפני  זה  בספרי  הקורא  לב  על  יעלה  "אל  אצלו: 
כי  לכל  נודע  הלא  כי  ספרו,  על  השגות  חברתי  עליו  טינא  איזו  בלבי  לי  שיש  או  זהב 
שנעשיתי  שלה",  אכסניה  אחר  מחזרת  ו"התורה  בסופה",  והב  "את  בנו  נתקיים 

הש"ך-רבי שבתי כהן - א' אדר א'



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 17:00 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  16:40  -מנחה מניין ב'

 17:48 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים
שלמה רבי שיעור עם  - 14:15

 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב  -15:00
 אלמליח שליט"א.

שיעור עם הרב שליט"א  -15:50
 ב"הלכות שבת".

שיעור בהלכות  -17:35
עם הרב  "טבילת כלים"

 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'נייום ש

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א בבית : יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

כך  המדרכה,  גבי  על  נמצאים  שהשולחנות  במסעדות  לאכול  מותר  האם  שאלה: 
שהם ברחוב ממש? ומה הדין באכילה בחצר ארועים, שאוכלים תחת כיפת השמים?

תשובה: אכילה במסעדות שהשולחנות ברחוב ממש,  מעיקר הדין אין בזה איסור. 
אך יש להימנע מכך, ובפרט בני תורה שלא יתגנו בפני הבריות. אומנם בחצר 

ארועים אין חשש ומותר לאכול כך. וכן המנהג.
מקורות: בגמ' קידושין )דף מ:( מובא: "האוכל בשּוק הרי זה דומה לכלב, ויש אומרים פסול לעדות, והלכה כיש 
אומרים". והטעם לכך פרש"י שם, "כיון שאינו מן היישוב, אין מקפיד על עצמו ואין לו בושת פנים, וכן האוכל 
בשוק הואיל ואין מקפיד על כבודו אינו בוש לזלזל בעצמו וליפסל". וכ"כ בשו"ת הר"י מיגאש )סי קנט( עיי"ש. 

שאוכלים  הוא  שהטעם  מתבאר  הרמב"ם  בדברי  בראשונים,  שיטות  כמה  נאמרו  בשוק,  אכילה  ובגדר 
שביאר(. מה  שם  בב"י  )ועי'  העם".  כל  בפני  בשוק  ואוכלים  שהולכים  "האנשים  שכתב:  העם,  בפני 

כן  אם  תאמר  "אם  והקשו:  ואוכל.  שחוטף  מיירי  "דהכא  חננאל  רבנו  פירוש  את  הביאו  שם  והתוספות 
עליו". מקפיד  שאינו  דבר  שגזל  נמי,  אי  פרוטה  משוה  פחות  שחוטף  וי"ל  הוא,  דגזלן  דפסול  פשיטא 

והמאירי כתב בביאור דברי רבנו חננאל: "שאוכל דרך גרגרנות בחפזון על דרך חוטפין מצה בערבי פסחים, שאם 
חטיפה ממש הרי יש לך סרך פסול מצד אחר והוא הגזל". ולפרושו דומה לכלב משום שכך היא דרכו של כלב.

מעט  כולם  משל  וטועם  המוכרים  אצל  שהלך  "כגון  נוסף:  פירוש  הביאו  אליהו,  הר"ר  בשם  ובתוספות 
וכאן מעט". וניחא השתא שקורין כלב - שדומה לכלב אוכל כאן מעט  מעט, כאילו רוצה לקנות מהם, 

יותר".  דגנאי  דפת,  סעודה  שאוכל  היינו  בשוק  "דאוכל  תם:  רבנו  בשם  כתבו  עוד 

להלכה  מרן השו"ע )סימן לד סי"ח( העתיק את לשון הרמב"ם: "הבזויים פסולים לעדות מדבריהם, והם 
האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם". ועיי"ש בדברי הסמ"ע )ס"ק מד( שכתב, "דווקא כשהוא 
בפני כל העם, וכו'..". אומנם הב"ח  )ס"ק ל( כתב בביאור דעת הרמב"ם, שהאוכל בשוק פסול רק בהתקיים 
שני התנאים:  אוכל בשוק בפני הכל. ובנוסף,  בשעת אכילה הולך ואוכל ואינו יושב במקום אחד עיי"ש.

וכמו  לת"ח  ראוי  זה  שאין  ודאי  אבל  כלל.  חשש  אין  לעיל,  שהבאנו  הטעמים  לפי  ולכאורה 
וכו'. יתגנה  שלא  בחוץ  או  בשוק  החכם  יאכל  שלא  ה"ב(  פ"ה  דעות  )הל'  הרמב"ם  שכותב 

והרב משנה הלכות )חט"ו סי' סא( כתב: "ההולכים על חתונות, שעושים שם מה שקורין פה שמארגעס-בארד 
בלע"ז ]בר[ וסובבים שם אנשים ונשים וכל אחד לוקח צלחת בידו ומסובב והולך ואוכל ככלב, הגם שאינו 
בשוק ממש, אמרתי שמי שאכל על שמאגעס-בארד באופן כזה בעמידה או בהילוך ונושך מהלחם בפיו 
וכיוצא בו, יש ליזהר אחר כך שלא לקראו להיות עד מעדי קידושין, כי זה יותר מזלזול בעצמו, וכו'.. עכ"ד.

האוכלים  לפסול את  העלה, שאין  שליט"א,  זילברשטין  להגר"י  ג:(  דך  )ברכות  חמד  חשוקי  בספר  וע"ע 
בישיבה ליד שולחן הנמצא במסעדה במדרכה, משום שהאיסור הוא רק באכילה בהליכה ולא בישיבה, 
והוסיף: "סיבה נוספת להתיר משום שהמהרש"א הסביר שהאוכל בשוק דומה לכלב משום שאין מזונו של 
הכלב מצוי בבית, ולכן אוכל הוא גם בשוק אם נמצא לו שם. ולפי זה האוכל במסעדה שהוציאה שולחנותיה 
חוצה אין הוא חברו של כלב". אמנם למעשה סיים כי "אין ראוי לחכם לאכול כך שלא יתגנה בפני הבריות".

ועתה ראיתי למו"ר הראשל"צ הגר"י יוסף שליט"א בקובץ בית יוסף )יח' סימן עז(, וכן בשו"ת הראשל"צ )ח"ב 
עמ' תסז( ביתר ביאור, שכתב שבשולחן מסעדה העומד על המדרכה מעיקר הדין מותר אך ת"ח ובני תורה אין 
ראוי שינהגו כן. ולגבי חצר אירועים אין חשש לאכול שם, משום שאין זה נחשב בחוץ. והכי נהוג עלמא. עיי"ש.

שאול  אבא  הגרב"צ  את  ששאלו  שהעיד  שליט"א  סופר  להגרי"ח  כה(  )סי'  יעקב  שלום  בספר  ושו"ר 
ברחוב  בחוץ  מניחים  השלחנות  שאת  ברחוב  הנמצאות  במסעדות  שאוכלים  אלו  באותם  זלה"ה 
בחוץ. אוכל  נחשב  זה  ואין  דמי.  דשפיר  והשיב  לעדות  שיפסל  בשוק  כאוכל  יקרא  לזה  אם  ממש 

וע"ע בספר דברות אליהו ח"ו סי' צד( להגר"א אברז'ל שליט"א, שראוי להימנע לאכול במסעדה כאשר 
הוא. דבזוי  חכם  לתלמיד  ובפרט  הדחק  בשעת  לא  אם  הרחוב  לצד  למסעדה  מחוץ  הם  השלחנות 

וממוצא הדברים אתה למד, שיש לחלק בין אכילה בחוץ ממש וכגון, שולחן שעל המדרכה, שאין ראוי 
לעשות כן אף שמדינא אינו נפסל לעדות, ובחצר ארועים אין חשש ופוק חזי מאי עמא דבר. ואכמ"ל.

האוכל במסעדות בחוץ, ובחצר אירועים האם פסול לעדות? אכסניה להבעל טורי זהב, והיה אצלי שלשה ימים וכבדתיו כבוד גדול אשר לא יאומן כי 
בית  כשמחת  ממש  בי  ושמח  ראשי  על  שנשקני  עד  הרבה  בי  נתכבד  הוא  וגם  יסופר 
יודע ועד שלא חיברתי ספרי נקדות הכסף הלז רק לשם שמים.  השואבה. וא-ל א-להים 

ערוך  השולחן  דברי  על  מלחלוק  הש"ך  נרתע  לא  בכתביו  ההלכה:  בפסיקת  דרכו 
ועוד:  הרמ"א  השו"ע,  דברי  על  תמה  אחר  ובמקום  סברא.  מכח  התוספות  נגד  ולהכריע 
ובעל  ומהר"ם איסרליש,  ולא הוצרכתי להאריך רק שהב"י  זה ברור כשמש בצהרים  "וכל 
לי  הניחו  ומקום  ידיהם  את  חיל  אנשי  כל  מצאו  לא  וב"ח  יוסף  ושארית  משנה  לחם  ספר 
מן השמים". וכן כתב על הר"ן שלא עיין בגמרא עצמה אלא במה שהובא מדבריה ברי"ף.

במחלוקת הט"ז והש"ך כמו מי ההלכה? 
חן  חכם  פי  "דברי  אה"ע  ט"ז  לספר  בהסכמתו  ז"ל,  יהושע  פני  בעל  כתב 
אבי  המפורסם  הגאון  ה"ה  אחד  מרועה  נתנו  נטועים  וכמסמרות  כדרבנות 
בכל  והוראותיו  חיבוריו  נתפרסמו  שכבר  זהב  טורי  מחבר  זצ"ל  הלוי  דוד  מוהר"ר  תעודה 
גדול  שהוא  המקומות  ברוב  כמותו  שהלכה  הולכים  אנחנו  ולאורו  ישראל  תפוצות 
ע"א(. ודע"ו  ע"א  דנ"ח  יופי  )כלילת  ממנו  למעלה  שאין  שבראשונים  וראשון  שבאחרונים 

הי"ד,  ז"ל  פרייליך  נתן  ישעיה  רבי  הרה"ג  כתב  הש"ך:  פסיקות  את  קיבלו  באשכנז 
מהדיר ספר שערי דורא בהגהותיו שערי בינה )שער ה' ססק"א דכ"ט ע"א( שכתב וז"ל, "בספר 
פליגי  דכי  דוד  פרדס  בעל  דישבעק  דוד  רבי  בשם  הביא  קי"ז  סימן  יו"ד  יעקב  באר 
רבותינו הט"ז והשייך, באשכנז בתר השייך גרירי וגם הרב באר יעקב הסכים בזה" עכ"ל. והביא 
את דבריו גם כן, הרב החיד"א ז"ל, בספרו שם הגדולים )ספרים מערכת ש' אות קל"ד(.

ז"ל  קוידר  שמואל  רבי  מפראג  הגאון  דברי  את  הביא  סח(,  סי'  )ח"ו  יעקב  הדר  בספר 
בספרו שו"ת עולת שמואל )או"ח ס"ס י"ז ד"ה ואף די"ח ע"א( שנדפס בפראג שנת תקפ"ג, שכתב 
בז מקום  מכל  ממנה,  גדולה  מידה  לך  שאין  מעלה  התלמוד  שלימוד  לך  שאמרתי  ס"ואף 

הפוסקים  בלימוד  אם  כי  לחוד,  התלמוד  בלימוד  חובה  ידי  יוצא  אדם  אין  זה  מנינו 
אשר  המפה  עם  קארו,  יוסף  מהר"ר  הקדוש  לפנינו  ערך  אשר  הטהור  בשלחן  ובראשם 
וכבר  התורה.  דיני  כל  על  האדם  יעמוד  ידם  על  אשר  כליהם  ונושאי  רמ"א  הגאון  פרש 
קבלו עליהם לדון באורח חיים על פי המגן אברהם וביורה דעה על פי השייך ובאבן העזר 
על פי הבית שמואל ובחשן משפט על פי הסמ"ע ובכל זאת אין למדים מן הכללות וכו'...

וראיתי  ציון  מנחם  הגהות  עם  הגדולים  שם  ספר  לידי  ובא  כתב  שם,  יעקב  הדר  בספר 
מאמר  בשו"ת  מדילסדורף  למהר"ם  וראיתי  שכתב  שם  הגדולים  שם  ספר  שעל 
הט"ז. דברי  מינאי  אישתמיט  בש"ך  לימודינו  עיקר  כי  והיות  שכתב  כ'(  )סימן  מרדכי 

ז"ל,  מונסונייגו  ידידיה  רבי  הגאון  כתב  במחלוקתם:  מרוקו  רבני  פסיקת  דרך 
בכללי  הי"ו(,  עמאר  משה  ר'  )בהוצאת  הרוכלים  קופת  בספר  תרכ"ח(  בשנת  )נפטר 
הפוסקים )אות מ"ו, עמ' 96( וז"ל, "ואם הסמ"ע וש"ך פליג  בפירוש השו"ע, אזלינן בתר אותו 
השו"ע  בדברי  כולם פשט  ואם  לשכנגדו.  מסייע  ט"ז  אפילו  השו"ע,  בדברי  שדבריו פשט 
וחיון  דוד  בן  וכהר"ר  פינטו  כמוהר"א  וחתום  עכ"ל.  אחרון  דהוא  מטעם  הש"ך  אחר  אזלינן 
י"ץ. עכ"ל. ן מוחא  ידידינו כמוהר"ר מסעוד  וכן השיבו לשואלם דבר מספר שהביא  ז"ל. 

שיש  יעקב,  הדרת  בספר  שם  הביא  עוד  הט"ז?  או  הש"ך  )אחרון(  בתראה  נחשב  מי 

שנת  שבט  ו'  נפשיה  נח  הט"ז  שהרי  ז"ל,  לט"ז  בתראה  חשיב  ז"ל  הש"ך  אם  לדון 
נח  והש"ך  ע"ד(.  דט"ז  ק"ל  אות  ד'  )מערכת  ודורשיו  דור  דור  בספר  שהביא  וכמו  תכ"ו, 
ע"ש. סע"ד(  ד"ס  תקכ"ט  אות  ש'  )מערכת  הנ"ל  בספר  וככתוב  תכ"ו,  שנת  אדר  בא'  נפשיה 

וכתב, שיש לעיין בדבר אם אכן במצב כזה ששני הפוסקים היו וחיו באותו זמן, אלא שהאחד 
כמותו  שהלכה  שנאמר  לחבירו,  ביחס  בתראה  נקרא  הוא  אם  מחבירו  יותר  ימים  האריך 
מטעם דהלכה כבתראי. והפוסקים נחלקו בדומה לזה גבי מרן הבית יוסף ז"ל ורבינו הרמ"א 
ז"ל  הסוברים דמרן  ולפי  מ"ו(.  אות  ט"ז  )סימן  הפוסקים  כללי  בזה בספר שדי חמד  עיין  ז"ל. 
שחיו  מאחר  ז"ל,  רמ"א  אחרי  ונפטר  ימים  שהאריך  אף  ז"ל,  לרמ"א  בתרא  נחשב  אינו 
באותו הדור, אם כן יש לומר גם בעניינו על הט"ז והש"ך, דאחר שהיו וחיו באותו זמן אף 
שהש"ך נפטר אחרי הט"ז, מכל מקום בזה לא מיקרי בתרא לגבי שתקבע הלכה כמותו.

קבורת  מצבת  העתיק  ע"א(  )דנ"ח  יופי  כלילת  בספר  אומנם  פטירתם:  זמן  מהו  דעות  חילוקי 

רבינו הט"ז ז"ל וכתוב בה, שנפטר בכ"ו שבט תכ"ז. ושם בכלילת יופי )דס"א ע"א( כתב, שהש"ך 
נפטר בשנת תכ"ג. ונמצא אם כן, שהש"ך נפטר ארבע שנים לפני הט"ז. ולא ככתוב בספר 
דור דור ודורשיו. ואם כן הש"ך אינו נחשב בתראה להט"ז. אין לדון דהש"ך בתראה לט"ז.

לשונות הפוסקים בהקשר קבלת דברי הט"ז והש"ך: 
כתב הפרי מגדים: )סימן קפ"ד מש"ז סק"א( "אדוננו דוד הט"ז ז"ל מאורן של ישראל".

הביא  סע"ד(,  ד"ס  בגדים  כלאי  ערך  )ח"ג  יצחק   פחד  בספרו  ז"ל,  למפרונטי  יצחק  רבי  הגאון 
אחד  ז"ל,  ט"ז  "הרב  שכתב,  ז"ל  ויקייוו  דיל  אלישע  ב"ר  שבתי  רבי  הג"ר  תשובת  את 
עמו,  ונימוקו  בישיבה  יושב  נאה  ופרקו  זקן  חביב,  אחרון  אחרון  האחרונים  המיוחד שברוב 
וכו'... כולם  ויודע דעת  דהוא אחרון  ואחרונים  ראשונים  הפוסקים  להאמינו בספרי  ועלינו 

ובשו"ת תועפות ראם )או"ח סימן ל"ב די"ז ע"ג( כתב, "רבינו הט"ז "מי כמוהו מפלס מעגלי 
נתיבותיו בדרך הישר".

פסיקות הט"ז על פי הסוד: הגאון בעל דרכי תשובה ז"ל ממונקאטש, בהסכמתו לספר דברי 
דוד ט"ז על התורה כתב: "מי יעיד על השמש בצהרים ואשר מפיו דהט"ז אנחנו חיים, 

ודו"ד עולה היא המסילה אשר בית ה' עולה, וכפי המקובל אצלינו מצדיקים קדושי עליון 
מתלמידי רבינו הבעל שם טוב זיע"א, כי דברי רבינו הט"ז זיע"א הן המה במעלת הסודות 
יש לפרש דבריו אשר במעטה הנגלות לנו ולבנינו הם טובא גניז בהו ודו"ד בא עד הראש 

שמי רום גדולתו וקדושתו זצללה"ה עיי"ש.


