
דבר תורה בגידז'על
גידז'על, הסמוך לפלאוונע,  נסתר התגורר בכפר  צדיק 
היה,  מופלג  ישיש  הערשל.  רבי  הקדוש  הרב  ושמו 
שבנעוריו למד תורה מפי רבו הגאון רבי יחזקאל לנדא, בעל 
תלמידו  את  עימו  נטל  בונם  ר'  הרבי  מרן  ביהודה.  הנודע 

הרה"ק מקאצק לבקרו, ועוד צדיקים שיחרו פניו.
פעם, לקראת שבת פרשת ראה, הגיעו אל ביתו מרנן 
רבותינו הקדושים הרי ר' אברהם משה זצללה"ה יחד עם 
מרן הרבי הזקן מווארקא זצללה"ה והתארחו בצל קורתו. 
ר'  הרבי  פתח  'תורה'.  שיאמרו  בקשם  השבת,  ביום  ויהי 
אברהם משה ואמר: 'ראה- אנכי נותן לפניכם היום ברכה 
כשאינו  לימודו  בתחילת  שהקטן  שבעולם  בנוהג  וקללה', 
במה  ולפתותו  עליו  לאיים  צריך  ודעת  טעם  טוב  טועם 
אבל  שילמד.  בשביל  לקבל  לו  נאות  שכלו  קטנות  שלפי 
משעה שהוא גדל, כבר אינו צריך עוד למתנות או לעונשים, 
צריך  וממה  עבורו  טוב  מה  מבין  הוא  ובדעתו  בשכלו  כי 
ישראל,  את  מוכיח  ע"ה  רבינו  שמשה  מה  וזה  להשמר. 
שאחר ראותם את כל ניסי יציאת מצרים קבלת התורה וכל 
ניסי המדבר עדיין צריכים הם לברכה אם ישמעון, ולקללה 
והבן  הבט  מישראל  אחד  כל  'ראה',  לא;  אם  חלילה  ר"ל 
ברכה  היום  לפניכם  נותן  ל'הנני  נזקק  שהנך  מצבך  שפל 

וקללה'.  

בין דור המדבר לדורותינו
אכן זה היה התביעה על דור דעה יוצאי מצרים שראו 
בעיניהם נסי המדבר, אבל באמת התורה היא נצחית לכל 
לעורר  כדי  והעונש,  השכר  לפרט  נצרך  ועבורנו  הדורות, 
אותנו לבחור בתורה ועבודה. ובפרט בדורנו, שעיקר הנסיון 
הוא רדיפת התאוות, והוא הנסיון הגדול ביותר, העצה לזה 
עול  עצמו  על  שמקבל  למי  מאוד  מטיב  שהשי"ת  לידע 
תורה, אף שאיננו בעל כשרון, וע"י שידע זאת יטעם מטוב 

טעם ודעת התורה ועבודת ה', ויזכה להמשיך בה כראוי.
הקב"ה  שמעניק  בטובות  מאריך  הכתוב  כן   ועל 
להולכים בחוקות התורה, על אף ששכר מצוה בהאי עלמא 
הטובות  על  השי"ת  הבטחת  וכל  לט:),  (קידושין  ליכא 
קיום תורה  שבעניני גשמיות אינם באים בתורת שכר על 
היכולת  ישראל  לכלל  שיהא  אמצעי  רק  אלא  ומצוות, 
מניעות  שום  בלא  בשמחה,  ה'  ובעבודת  בתורה  לעסוק 
ודאגות מצרכים גשמיים, כלשון הרמב"ם ז"ל (תשובה ט, 
א) שהקב"ה נתן לנו את התורה והודיענו שכל העושה כל 
בתורה  והבטיחנו  העוה"ב,  לחיי  זוכה  כראוי  בה  הכתוב 
שאם נעשה אותה בשמחה ונהגה בחכמתה תמיד שיסיר 
חולי  כגון  מלעשותה,  אותנו  המונעים  הדברים  כל  ממנו 
הטובות  כל  לנו  וישפיע  בהן,  וכיוצא  ורעב  ומלחמה 
ושלום  שובע  כגון  התורה,  לעשות  ידינו  את  המחזיקות 
וריבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף 

צריך להן.
זה  שאין  מאחר  זאת,  כל  לפרט  הכתוב  הוצרך  ולמה 
דהנה  התורה,  לקיום  סיוע  רק  אלא  האמתית,  המטרה 
ויראת  תורה  עול  לקבלת  להביאנו  כולה  הפרשה  מהות 
את  הכתוב  פירט  שמים  יראת  בנו  לעורר  ובכדי  שמים, 
את  לפרט  הכתוב  והוסיף  התורה,  את  המבטל  העונש 
הטובה הבאה ע"י קיום התורה, בכדי שנדע שאין טוב אלא 
תורה (ברכות ה.), ולא נאמין ליצה"ר המשקר ומפתה את 
האדם לילך בשרירות לבו, באומרו שרק אם יתרשל מקיום 
לו, שהרי ההיפך  ייטב  עוה"ז  ויעסוק בעניני  ומצוות  תורה 
וחצי  מת  אדם  אין  לב)  א,  (קה"ר  ז"ל  כאמרם  הנכון,  הוא 
תאוותו בידו, והקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם 
מן העולם (אבות ד, כא), לכן הוצרך הכתוב לפרט הטוב 
המוכן לעמלי התורה, שרק העוסק בתורה נוחל חיי עוה"ז, 

ואח"כ להזהיר בפסוקי התוכחה על המבטלה.

טוב טעם ברוחניות
וענין נוסף יש בהבטחת הטובות והוא דהנה הכתוב עוסק 
שפירש  מה  כפי  תלמודו,  על  העמל  הישראלי  באיש  כאן 
הכתוב  בדברי  נכלל  ולכן  בתורה,  עמלים  שתהיו  ז"ל  רש"י 
שתזכו  ר"ל  יבולה'  הארץ  'ונתנה  מזו,  זו  שונות  ברכות  שני 
לברכה בעניני גשמיות, ולא זו בלבד אלא גם בעניני רוחניות 
בעסק  עמלכם  פרי  ותראו  תצליחו  פריו'  יתן  השדה  'ועץ 

התורה הק', אשר מכונה בכתובים (משלי ג, יח) עץ חיים.
והענין הוא על פי מה שביאר בקדשו כ"ק מרן אדמו"ר 
הזקן זצללה"ה זי"ע (ישמח ישראל פר' זו אות ב) ענין עמל 
התורה הק', כי הלומד תורה ומבין ומכיר בפלפול וסברת 
התורה ומתענג, לזה לא נקרא לימוד התורה עבודה ויגיעה 
ועמל, כי בזה שאדם נהנה ושמח לא ייעף ולא ייגע, כי רק 
הלומד תורה מתוך הדחק ומתוך טירוף הדעת אף שאיננו 
לא  כי  ועמל,  ועבודה  יגיעה  נקרא  אצלו  היטב,  בה  מבין 
ירגיש התענוג מהתורה, ואצלו נקרא כל התורה חוקה בלי 
טעם, כי אינו מבין טעמה מפני דוחקו וטירוף הדעת שלו, 
היינו  בתורה'  עמלים  'שתהיו  ז"ל  רש"י  שפירש  וזהו 
שתלמדו התורה אף שיהיה בדרך חוקה וברוב עמל ויגיעה.

ובזה יבואר המכוון בסדר הכתובים, 'אם בחוקותי תלכו' 
בלימודו  ומתייגע  מתקשה  הישראלי  האיש  כאשר  היינו 
שגם  ר"ל  תשמרו'  מצוותי  'ואת  חוק,  בבחי'  דוחקו,  מפני 
קיום המצוות הוא אצלו מתוך טירוף הדעת ודחק, ועם כל 
יכולתו, אזי  כן בכל  'ועשיתם אותם' הרי הוא מתאמץ  זה 
בשכר זאת מבטיחו הכתוב 'ונתתי גשמיכם בעתם' שיזכה 
יבולה'  הארץ  'ונתנה  הן  טובות,  וההשפעות  הברכות  לכל 
לברכה בעניני גשמיות, והן 'ועץ השדה יתן פריו' שיצליח 
חיים,  עץ  שהיא  הק'  התורה  בעסק  בעמלו,  פרי  ויראה 

שיזכה לעסוק בה ולקיים אותה מתוך הרחבת הדעת.
(ע"פ ע"ו, ע"ד)

טובות בגשמיות וברוחניות
פנינים י˜רים
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ב˘ער

אם בחוקותי תלכו (כו, ג)

היינו  שכל העמל  ז"ל שתהיו עמלים בתורה.  ופירש"י 
חוקה,  בלשון  נאמר  זה  ומשום  התורה,  ע"פ  יהיו  והחיים 
התורה,  עפ״י  החיים  לסדר  אפשר  וכי  האדם  יאמר  שאם 
הרי המקום והעת לא מוכשר לזה, ע״ז נאמר בלשון חוקה, 
מ״מ  שכלך  עפ״י  שאינו  שאע״פ  והבנה,  טעם  בלי  כחק 
ופרנסתך  שלך  החיים  צרכי  לך  יזמין  שהבוית״ש  תאמין 
עפ״י התורה.                                                (אמונת משה, יב)

ג

והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע (כו, ה) 

שמענו מכ׳׳ק מורי ורבי הה״ק מראדזמין זצ״ל בשם כ״ק 
הרבי מלובלין זצללה׳׳ה, וזה לשונו הק׳, והשיג לכם דיש את 
בציר, אם תרצה להשיג השם שד״י אותיות די׳׳ש, את בציר, 
(שבת  בציר  חז״ל  כלשון  יתירה,  בהכנעה  עצמך  המעט 
י״ט.), מלשון מיעוט.    (ישמח ישראל, ב. עיי"ש מש"כ לבאר בזה) 

ג

ואולך אתכם קוממיות (כו, יג)

ופירש"י ז"ל בקומה זקופה. ולכאורה הוא פלא, הלא זהו 
(טושו"ע  זקופה  בקומה  לילך  ואסור  מאד,  עד  מגונה  מדה 

או"ח ב, ו). 

זרות  במחשבות  שמחשבתו  מי  כי  הפירוש,  אולי  אך 
דעת  לה  שאין  'בהמה'  בחינת  הוא  הרוח  וגסות  וגיאות 
וראשה מבטת תמיד לארץ בכפיפות הראש, וכמו שאיתא 
בזוהר הק' (עי' ח"ג קיט:) על הנחש שרישא לארעא כרע, 
שכל זה היא מפאת הסתת נחש הקדמוני והיצר הרע, אבל 
ומחשבתו דבוק תמיד בקדושה העליונה  לו דעת  מי שיש 
וזהו  עליון.  ראש  להרים  ויכול  שלימה  קומה  בחינת  הוא 

ואולך אתכם קוממיות בקומה זקופה. 

(תפארת שמואל שקלים, ד. ובסגנון זה שם ר"ה, ג)

ג

לא יבקר וגו' ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש 
לא יגאל (כז, לג) 

עת  הוא  כאשר  ר"ל  ימירנו',  'המר  הכתוב,  ברמז  י"ל 
להמירם  וצריכים  י'מירנו,  ה'מר  בר"ת  כרמוז  ח"ו,  דינים 
מקום  כל  'והיה',  יחלפניה,  חלפא  כתרגומו  ולהחליפם, 
ע"י  כלומר  ג),  מב,  (ב"ר  הוא  שמחה  לשון  והיה  שנאמר 
השמחה אשר משורש הביטול, יהיה 'הוא', הוא דא עתיקא 
(ח"ג קעח:), שיתגלה בחינת כתר שעל ידו נמתקים הדינים 
לרחמים ולחסדים. 'והיה הוא', שאז מסוגל להכנעה שהיא 
ישראל  ישמח  הבהיר  בספר  כדאיתא  השמחה  שורש 
בעיני  ושפל  נכנע  איננו  שהאדם  זמן  שכל  ח)  אות  (סוכות 
יוכל לשמוח בחלקו, כי לפי גיאותו חסר לו  עצמו וכו', לא 
ע"י  אבל  כבודו,  פחיתות  על  תמיד  שדואג  גם  ומה  תמיד, 
הכנעה אמיתית הוא שש ושמח בחלקו שנפל לו בגורלו, כי 
על פי ענוותנותו גם זה לא מגיעו, וממילא הוא בשמחה, וע"י 
כל  קודש',  יהיה  'ותמורתו  וזהו  כסדרן,  הוי'  שם  נעשה  זה 
קודש הוא מצד החכמה (פרדס שער יב פרק ג) וחכמה הוא 

מסטרא דחסד (זוה"ק שם רכז:), שהכל נתהפך לחסד.

(אמרי מנחם ט"ו בשבט, ט)

דבר העורך
במשנתו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

א

גיזום 'גדר חיה'
'גדר  שבילים  בצידי  או  חצר  סביב  שעושים  מצוי  שאלה: 
המשמשים  צפופים  ועלים  ענפים  בעל  מצמח  שעשויה  חיה', 
כמחיצה. במשך הזמן מתארכים ענפיה ובולטים ממנה החוצה, 
בשנת  לגזום  מותר  האם  ושבים.  לעוברים  מפריעים  והם 

השמיטה את הענפים שמפריעים למעבר?
תשובה: מכיון שהכוונה בגיזום היא רק לסלק את הענפים 
המפריעים ולא להשבחת האילן, מותר לגזום אותם בשביעית. 
הענפים  את  רק  יגזום  אבל  כדרכו,  אותם  לגזום  ורשאי 
המפריעים למעבר. ויכול אף לשכור גנן שיעשה זאת, אבל אם 
והזמירה  הקציצה  מדרך  לשנות  עליו  מקצועי,  גנן  הוא  הגוזם 

הנהוגה בכללי הגיזום המקצועיים.

ביאורים:
בגיזום  בגליונות הקודמים הבאנו דעת הפוסקים להחמיר 
גדר חי, ושיש מקילים בזה. אולם בנידון דידן, שאינו גוזם אלא 
הכל.  לדברי  מותר  הדבר  למעבר,  המפריעים  הענפים  את 
לתועלת  רק  אלא  האילן  לתועלת  כלל  כוונתו  אין  דבודאי 
לתועלת  גוזם  שאינו  היטב  ניכר  ואף  והשבים,  העוברים 

והשבחת הצמיחה, ואין קציצה זו חשובה מלאכה כלל.
וכן יש ללמוד מדברי הר"ש סיריליאו על האמור בירושלמי 
את  הוא  נוטל  אבל  מגזמין  "אין  ג):  הלכה  ב  פרק  (שביעית 
לרשות  הרואה  דהיינו  בעיני  "נראה  הרש"ס:  ופירש  הרואה", 
הרבים, ומשום דמזיקין, דתנן בסוף פרק לא יחפור: אילן שהוא 
לא  ולהכי  ברוכבו.  גמל  עובר  שיהא  כדי  קוצץ,  לרה''ר  נוטה 
את  לסלק  כדי  שקוצץ  שכל  מבואר,  באילן".  עבודה  מחזי 

ההיזק מן הדרך, אינו נראה כעבודה בקרקע.
וכן מובא בספר ארחות רבינו (חלק ב עמוד שנה), שמעשה 
היה בשנת השמיטה תשי"ב, בעץ דקל שענפיו הפריעו למעבר 
בסמוך לבית מדרשו של החזו"א, וכמו כן בחצר בית החזו"א 
והיוצאים מן הבית,  היתה גדר חיה שענפיה הפריעו לנכנסים 

ושאלו לחזו"א האם מותר להורות לגנן לקצוץ את הענפים 

המפריעים והורה להיתר. למחרת היום מחה אחד מגדולי 
התורה על שחתכו את הענפים, וטען שעשו שלא כדין, אבל 
וכן  עיי''ש.  לו שהוא בעצמו הורה להם להיתר,  החזו"א אמר 
רפג)  ס"ק  ההלכה  ציון  א  פרק  (שמיטה  אמונה  בדרך  כתב 

שהחזו"א התיר לקצוץ ענפים שמפריעים למעבר האנשים. 
וכשם שרשאי לקצוץ ענפים אלו בעצמו, כך רשאי לשכור 
גנן מקצועי שיעשה זאת. אלא שאם הקוצץ אינו גנן, ואינו בקי 
כדרכו  דכשעושה  כדרכו,  לגזום  רשאי  עצים,  וזמירת  בגיזום 
אינו עושה לפי דקדוק הזמירה לצורך השבחת העץ. אבל אם 
הקוצץ הוא גנן מקצועי שיודע את כללי הגיזום והזמירה, צריך 
לשנות ולגזום באופן שאינו מטיב לעץ, וכגון שיגזום רק מצדו 

האחד של העץ וכיוצא בזה (עי' משפטי ארץ פ''ד סעיף כו). 

גיזום 'גדר חיה'
שאלה: האם מותר בשביעית לכסח את הדשא שגדל פרא, 

כדי לשמור על מראה יפה ונעים?
וגם  הדשא,  לקלקול  יגרום  הכיסוח  מניעת  אם  תשובה: 
בלא  לאיתנו  להחזירו  באפשרות  יהא  לא  שביעית  לאחר 
כן, דעת  גדולה מותר לכסח את הדשא, אבל אם לא  הוצאה 
מקילין  ויש  בשמיטה.  האסורה  מלאכה  דהוי  פוסקים  הרבה 
כשהדשא  צורתו,  על  לשמור  כדי  [בשינוי]  הדשא  את  לכסח 
וגם  הצמיחה,  עידוד  לשם  בכיסוח  צורך  לו  ואין  וצפוף,  מלא 
[דהיינו  בלבד,  הדשא  עלי  אלא  יכסח  לא  המתירים  לדעת 
נחשב  הגבעולים  דכיסוח  הגבעולים,  ולא  יותר]  גבוה  שיכסח 

למלאכה כיון שהוא מעודד את הצמיחה.
ביאורים:

"ואותם  כתב:  ד)  ס"ק  ב  אות  ג  (פרק  השמיטה  בספר 
הדשאים הנזרעים לנוי, לא יחתכם מלמעלה כדרך שחותכים 
גידול אלא רק  זה כוונת  אותם להשוותם. דאף שאין בחיתוך 
זה  הרי  פנים  כל  שעל  כיון  אסור,  מקום  מכל  בעלמא,  ליופי 

מועיל לגידול הצמח". 

אין  שכאשר  שס"ל  המתירים  דאף  הוסיף,  בהערה  ושם 
ידוע  אם  גם  כדרכו  לקצוץ  מותר  הצמיחה  לתועלת  כוונתו 
שהקציצה תועיל לצימוח, יודו כאן שאסור. והטעם, שהרי אינו 
פני  וליישר  לתקן  כדי  אלא  בו,  להשתמש  כדי  הדשא  קוצץ 

הקרקע, ובזה לכו''ע אסור. 
תועלת  כל  אין  דאפילו  לאסור,  סברא  עוד  שכתבו  ויש 
זו אחת המלאכות הרגילות  לדשא מן הקציצה, סוף סוף הרי 
שדרך הכל לעשותן בשדה, וכל פעולה שדרך לעשותה בשדה 
נחשבת למלאכה ממלאכות הקרקע ואסור לעשותן בשמיטה, 
וכמו שהבאנו בשם כמה פוסקים שכתבו סברא זו לענין גיזום 

גדר חי לנוי. 
אמנם יש מן הפוסקים שכתבו להקל, וסבירא להו דאין בזה 
בספר  שליט''א  שטרנבוך  הגר"מ  כתב  וכן  מלאכה.  משום 
לדעת  דשא,  "ולקצוץ  יא):  סעיף  א  (פרק  כהלכתה  שמיטה 
ולכן  בזמירה,  כמו  כלל  הצמח  להבריא  מועיל  אינו  מומחין 
וכן  זמירה,  מלאכת  בכלל  אינו  לנוי  אלא  מתכוין  כשאינו 
בהימנעו לקצוץ יתקלקל במכת שמש, ולכן מותר לקצוץ. אך 

גם בזה נראה שראוי לשנות אם אפשר''.
ועיין עוד בשו''ת משנת יוסף (חלק א סימן ח) באלו אופנים 

ניתן לכסח את הדשא לכולי עלמא. 
לנוי,  הדשא  כיסוח  המתירים  לדעת  שגם  להדגיש,  ויש 
דבריהם אמורים רק בדשא מלא וצפוף, שאין בכיסוחו תועלת 
ופסק  שהתנוון  דשא  או  דליל,  בדשא  אבל  הצמיחה.  לעידוד 
כיסוחו  שהרי  בשמיטה,  לכסח  אסור  עלמא  לכולי  מלגדול, 

גורם לעידוד הצמיחה של הדשא, ובוודאי ניחא ליה בכך.
אמנם אם על ידי מניעת הכיסוח ייגרם נזק משמעותי וניכר 
הוצאה  בלא  השביעית  לאחר  לתקנו  ניתן  יהיה  שלא  לדשא, 
הוא  הדשא  כיסוח  שהרי  בשמיטה.  לכסחו  להקל  יש  גדולה, 
במקום  דרבנן  מלאכות  בכל  להקל  לן  וקיימא  דרבנן,  מלאכה 
הפסד, וכמו שכתבנו בגליונות הקודמים לענין צמח בעל מראה 

ייחודי. 



פסקי הלכות מרבני אנ"ש‰úכ‰ úמע˘‰

גיזום 'גדר חיה'
'גדר  שבילים  בצידי  או  חצר  סביב  שעושים  מצוי  שאלה: 
המשמשים  צפופים  ועלים  ענפים  בעל  מצמח  שעשויה  חיה', 
כמחיצה. במשך הזמן מתארכים ענפיה ובולטים ממנה החוצה, 
בשנת  לגזום  מותר  האם  ושבים.  לעוברים  מפריעים  והם 

השמיטה את הענפים שמפריעים למעבר?
תשובה: מכיון שהכוונה בגיזום היא רק לסלק את הענפים 
המפריעים ולא להשבחת האילן, מותר לגזום אותם בשביעית. 
הענפים  את  רק  יגזום  אבל  כדרכו,  אותם  לגזום  ורשאי 
המפריעים למעבר. ויכול אף לשכור גנן שיעשה זאת, אבל אם 
והזמירה  הקציצה  מדרך  לשנות  עליו  מקצועי,  גנן  הוא  הגוזם 

הנהוגה בכללי הגיזום המקצועיים.

ביאורים:
בגיזום  בגליונות הקודמים הבאנו דעת הפוסקים להחמיר 
גדר חי, ושיש מקילים בזה. אולם בנידון דידן, שאינו גוזם אלא 
הכל.  לדברי  מותר  הדבר  למעבר,  המפריעים  הענפים  את 
לתועלת  רק  אלא  האילן  לתועלת  כלל  כוונתו  אין  דבודאי 
לתועלת  גוזם  שאינו  היטב  ניכר  ואף  והשבים,  העוברים 

והשבחת הצמיחה, ואין קציצה זו חשובה מלאכה כלל.
וכן יש ללמוד מדברי הר"ש סיריליאו על האמור בירושלמי 
את  הוא  נוטל  אבל  מגזמין  "אין  ג):  הלכה  ב  פרק  (שביעית 
לרשות  הרואה  דהיינו  בעיני  "נראה  הרש"ס:  ופירש  הרואה", 
הרבים, ומשום דמזיקין, דתנן בסוף פרק לא יחפור: אילן שהוא 
לא  ולהכי  ברוכבו.  גמל  עובר  שיהא  כדי  קוצץ,  לרה''ר  נוטה 
את  לסלק  כדי  שקוצץ  שכל  מבואר,  באילן".  עבודה  מחזי 

ההיזק מן הדרך, אינו נראה כעבודה בקרקע.
וכן מובא בספר ארחות רבינו (חלק ב עמוד שנה), שמעשה 
היה בשנת השמיטה תשי"ב, בעץ דקל שענפיו הפריעו למעבר 
בסמוך לבית מדרשו של החזו"א, וכמו כן בחצר בית החזו"א 
והיוצאים מן הבית,  היתה גדר חיה שענפיה הפריעו לנכנסים 

ושאלו לחזו"א האם מותר להורות לגנן לקצוץ את הענפים 

המפריעים והורה להיתר. למחרת היום מחה אחד מגדולי 
התורה על שחתכו את הענפים, וטען שעשו שלא כדין, אבל 
וכן  עיי''ש.  לו שהוא בעצמו הורה להם להיתר,  החזו"א אמר 
רפג)  ס"ק  ההלכה  ציון  א  פרק  (שמיטה  אמונה  בדרך  כתב 

שהחזו"א התיר לקצוץ ענפים שמפריעים למעבר האנשים. 
וכשם שרשאי לקצוץ ענפים אלו בעצמו, כך רשאי לשכור 
גנן מקצועי שיעשה זאת. אלא שאם הקוצץ אינו גנן, ואינו בקי 
כדרכו  דכשעושה  כדרכו,  לגזום  רשאי  עצים,  וזמירת  בגיזום 
אינו עושה לפי דקדוק הזמירה לצורך השבחת העץ. אבל אם 
הקוצץ הוא גנן מקצועי שיודע את כללי הגיזום והזמירה, צריך 
לשנות ולגזום באופן שאינו מטיב לעץ, וכגון שיגזום רק מצדו 

האחד של העץ וכיוצא בזה (עי' משפטי ארץ פ''ד סעיף כו). 

גיזום 'גדר חיה'
שאלה: האם מותר בשביעית לכסח את הדשא שגדל פרא, 

כדי לשמור על מראה יפה ונעים?
וגם  הדשא,  לקלקול  יגרום  הכיסוח  מניעת  אם  תשובה: 
בלא  לאיתנו  להחזירו  באפשרות  יהא  לא  שביעית  לאחר 
כן, דעת  גדולה מותר לכסח את הדשא, אבל אם לא  הוצאה 
מקילין  ויש  בשמיטה.  האסורה  מלאכה  דהוי  פוסקים  הרבה 
כשהדשא  צורתו,  על  לשמור  כדי  [בשינוי]  הדשא  את  לכסח 
וגם  הצמיחה,  עידוד  לשם  בכיסוח  צורך  לו  ואין  וצפוף,  מלא 
[דהיינו  בלבד,  הדשא  עלי  אלא  יכסח  לא  המתירים  לדעת 
נחשב  הגבעולים  דכיסוח  הגבעולים,  ולא  יותר]  גבוה  שיכסח 

למלאכה כיון שהוא מעודד את הצמיחה.
ביאורים:

"ואותם  כתב:  ד)  ס"ק  ב  אות  ג  (פרק  השמיטה  בספר 
הדשאים הנזרעים לנוי, לא יחתכם מלמעלה כדרך שחותכים 
גידול אלא רק  זה כוונת  אותם להשוותם. דאף שאין בחיתוך 
זה  הרי  פנים  כל  שעל  כיון  אסור,  מקום  מכל  בעלמא,  ליופי 

מועיל לגידול הצמח". 

אין  שכאשר  שס"ל  המתירים  דאף  הוסיף,  בהערה  ושם 
ידוע  אם  גם  כדרכו  לקצוץ  מותר  הצמיחה  לתועלת  כוונתו 
שהקציצה תועיל לצימוח, יודו כאן שאסור. והטעם, שהרי אינו 
פני  וליישר  לתקן  כדי  אלא  בו,  להשתמש  כדי  הדשא  קוצץ 

הקרקע, ובזה לכו''ע אסור. 
תועלת  כל  אין  דאפילו  לאסור,  סברא  עוד  שכתבו  ויש 
זו אחת המלאכות הרגילות  לדשא מן הקציצה, סוף סוף הרי 
שדרך הכל לעשותן בשדה, וכל פעולה שדרך לעשותה בשדה 
נחשבת למלאכה ממלאכות הקרקע ואסור לעשותן בשמיטה, 
וכמו שהבאנו בשם כמה פוסקים שכתבו סברא זו לענין גיזום 

גדר חי לנוי. 
אמנם יש מן הפוסקים שכתבו להקל, וסבירא להו דאין בזה 
בספר  שליט''א  שטרנבוך  הגר"מ  כתב  וכן  מלאכה.  משום 
לדעת  דשא,  "ולקצוץ  יא):  סעיף  א  (פרק  כהלכתה  שמיטה 
ולכן  בזמירה,  כמו  כלל  הצמח  להבריא  מועיל  אינו  מומחין 
וכן  זמירה,  מלאכת  בכלל  אינו  לנוי  אלא  מתכוין  כשאינו 
בהימנעו לקצוץ יתקלקל במכת שמש, ולכן מותר לקצוץ. אך 

גם בזה נראה שראוי לשנות אם אפשר''.
ועיין עוד בשו''ת משנת יוסף (חלק א סימן ח) באלו אופנים 

ניתן לכסח את הדשא לכולי עלמא. 
לנוי,  הדשא  כיסוח  המתירים  לדעת  שגם  להדגיש,  ויש 
דבריהם אמורים רק בדשא מלא וצפוף, שאין בכיסוחו תועלת 
ופסק  שהתנוון  דשא  או  דליל,  בדשא  אבל  הצמיחה.  לעידוד 
כיסוחו  שהרי  בשמיטה,  לכסח  אסור  עלמא  לכולי  מלגדול, 

גורם לעידוד הצמיחה של הדשא, ובוודאי ניחא ליה בכך.
אמנם אם על ידי מניעת הכיסוח ייגרם נזק משמעותי וניכר 
הוצאה  בלא  השביעית  לאחר  לתקנו  ניתן  יהיה  שלא  לדשא, 
הוא  הדשא  כיסוח  שהרי  בשמיטה.  לכסחו  להקל  יש  גדולה, 
במקום  דרבנן  מלאכות  בכל  להקל  לן  וקיימא  דרבנן,  מלאכה 
הפסד, וכמו שכתבנו בגליונות הקודמים לענין צמח בעל מראה 

ייחודי. 

הרה"ג ר' מרדכי צבי שאהן שליט"א

מ‡וˆרו˙ ספרי ‰חסי„ו˙

ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם – חוקים דייקא

מאת הרה"ח ר' אהרן אריה לייב רוזנברג שליט"א

אם בחקתי תלכו וגו' (כ"ו ג').
המצוות  בשאר  וכמו"כ  וכו',  טעם  להם  שאין  המצוות  נקראים  חוקים  כי  ידוע  דהנה 
אעפ"י שיש בהם טעם פשוט, צריך לידע שיש טעם נסתר וגבוה מעל גבוה, ולכן כשעושה 
המצוה צריך לכוון שעושה המצוה מחמת שכן צוה הבורא יתברך ויתעלה, וזשה"כ "אם 
תשמרו  כך  טעם,  בלי  שהם  בחוקותי  שתלכו  כמו  תשמרו",  מצותי  ואת  תלכו  בחקתי 
מצותי ועשיתם אותם, שתעשו המצוה מחמת שאני מצוה אתכם, כי הטעמים נסתרים 
וגזירת  (צמח צדיק). שצריך האדם לקיים כל המצוות שבתורה בבחינת חוקה  מאתכם 
המלך, ולא יהרהר כלל לחשוב שהוא יודע הטעם של המצוות, אך שצריך להתבונן שאי 
אפשר להאדם שידע טעמם של המצוות עד תכלית (מגן אברהם). אך כשאדם עושה בלי 

ה',  צוה  כן  כי  בסתם  שעושה  רק  כוונה,  שום 
דרך  וזהו  הצורך,  כל  בהמצוה  נעשה  מסתמא 
בעשיית  ב"ה  לא"ס  עצמו  שידבק  הישר 
הצורך  כל  שיעשה  להקב"ה  ויבקש  המצוה, 
טשערנאביל-  תורה  (לקוטי  זו  מצוה  בכוונת 
בחקתי  'אם  כאן  מאה"כ  בא  ולזה  במדבר). 

תלכו', פירוש אם האדם יעשה המצוה בכוונה זו, לצד אשר חקק ה' ב"ה, תועיל להם כוונה 
זו, כאילו קיימו המצוות כמו שנתכוין ה' לעשות (אוה"ח הק'). ונתגלה לי, שדווקא הכוונה 
לפי מה שציוה הבורא גורם התיקון, כיון שעושה רק לקיים ציווי הבורא ית"ש, הרי הוא 
עושה להשלים רצונו ית"ש, וא"כ נעשה התיקונים כפי הרצון וכו', אבל אם אינו עושה רק 
על פי שכל, א"כ הרי אינו יכול לתקן יותר ממה שהשכל מגיע (ישמח משה- ויצא). והגם 
שיודע איזה טעם על המצוות שיש להם טעם, לא ישים מחשבתו בעשיית המצוות על 
הטעמים שמבין לבד, כי בזה נותן קצבה וגבול בעשיות המצוה, כיון שאין כוונתו רק עד 
כוונתינו בעשיות מצותיו, אפילו שיש להם  עיקר  נשים  רק  וכו',  מקום שחכמתו מגעת 
ושום השגה, רק במידת אין בבחינת אמונה  נקיימם בענין חוקים בלא טעם כלל  טעם, 
ט"ז  (ר"ה  תקעו  אמר  רחמנא  תוקעין  למה  מלובלין  הרבי  וכמאמר  קודש).  (זרע  בלבד 
ע"א), היינו שזה הוא הכוונה הנבחרת בכל המצוות, שאנחנו עושים מצוות ה' שציונו בזה, 

אף אם לא נדע שום טעם ולא נרגיש שום אור ונעימות, אעפי"כ נעשה מחמת ציווי הבורא 
ה'  מצות  ולעשות  ללמוד  היא  ישראל,  עבודת  עיקר  כי  ישראל-שמיני).  (ישמח  ית"ש 
(ישמח  ה'  חפץ  באלה  לא  כי  בהמצוה,  טעם  שום  מבין  שאיננו  אף  פשוטה,  באמונה 
ישראל). וזה רמז לן נמי כאן, 'אם בחקתי תלכו', שתקבל עליכם לעשות אפילו אם יהיה 
מבלי  רבו,  מצות  לעשות  העבד  מצות  כי  משה).  (תורת  טעמם  מובן  בלתי  לחוק  לכם 
עול  לקבל  הוא  הניסיון  עיקר  כי  וכו',  עשייתו  טעם  מובן  שאינו  אף  הדבר,  טעם  שאלת 
המצוות בהיותם רק בלי טעם (פנים יפות). שעבדות ה' נקראת בשם עבודה וכו', כי עיקר 
הוא שיעשה האדם מצוות ה' מצד ציווי ה' וכו', כי כן גזרה חכמתו יתברך, אף כי איננו מבין 
הדבר  טעם  יודע  שאיננו  אף  אדונו,  וציווי  רצון  שעושה  עבד  בחינת  כמו  וכו',  טעמה 
חוק  עפ"י  דבר  העושה  כי  שמואל).  (תפארת 
בלא טעם זאת היא העבודה גמורה ואינו נפסק 
המצוות  טעמי  נכתבו  לא  ולכן  אהרן).  (בית 
להשיגם שהרי אחרי כל ההשגות העיקר הוא 
תצוה).  הארץ-  (פרי  מושג  בשאינו  להתדבק 
קדשנו  אשר  מטעם  רק  המצוות  לעשות 
וצונו לעשות אותה, בבחינת אמרתי ונעשה רצוני, ולא בשום טעם  הבוית"ש במצוותיו 
כלל, והוא עיקר קבלת עול מלכות שמים (עבודת יששכר- חקת). וע"כ עיקר התיקון תלוי 
צריך  והאדם  וכו',  בתמימות  רק  היא  והעשיה  נודע,  טעמם  אין  באשר  החוקים  בקיום 
לקיים כל המצוות לא מצד הטעם, רק מחמת ציווי השי"ת, ומצד גדר החוקים שבהן (שם 
ויעש  ועי"ז מעוררים רצון העליון להטיב לנו ג"כ בלי טעם, רק נפשו אוותה  משמואל). 
(זרע קודש). ומשלם לו ה' ג"כ למעלה מהטבע וכו', בלי גבול והשגת בן אדם בלי הפסק 
עד עולם (תפארת שמואל). חיתום דברינו יהא בדברי הבני יששכר (חודש אדר- מאמר 
י'). וזלה"ק "וזה שאמרו רז"ל (ב"ב י' ע"א) גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה, אפילו ח"ו 
שאין  בדברים  אומן  אמונת  מאמינם  היינו  צדקה  שעושים  כיוון  וכדאים  ראויים  אינם 
נותן שיעשה  וצדקה הוא מישראל, הנה המשפט  רק הוא אמונת התורה  השכל משיגו 

עמנו צדקה ויגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו אמן". 

וזה רמז לן נמי כאן,'אם בחקתי תלכו', שתקבל 
עליכם לעשות אפילו אם יהיה לכם לחוק בלתי 

מובן טעמם. (תורת משה)

מלאכות בשביעית בחצר ובגינה (ד)



'הודאה',  ששמה  מידה  באותה  לעיין  ונפנה  הבה 
שגדלה עד מאוד, כמו שמצאנו בפירוש בפסוקים רבים 
שתכלית כל גאולת ישראל שתהיה במהרה בימינו היא 
אלקינו  ה'  'הושיענו  בפסוקים:  כמבואר  לה',  להודות 
להשתבח  קדשך  לשם  להודות  הגויים  מן  וקבצנו 
וקבצנו  ישענו  אלקי  הושיענו  'ואמרו  וכן  בתהלתך' 
להשתבח  קדשך,  לשם  להודות  הגויים  מן  והצילנו 
בתהלתך'. וכשמגיע יום השבת קודש, מעין עולם הבא, 
ש'טוב  שמבין  עד  האדם  את  ומעלה  משבח  הוא  הרי 
הישמח  הרבי  מרן  של  הנודע  כביאורו  להשם'  להודות 
ישראל זצללה"ה. וכן כלל ישראל נקראים על שמו של 
ה',  את  אודה  'הפעם  ההודאה,  שם  על  שנקרא  יהודה 
ונודע מה שפסק מרן המחבר (או"ח סי' נא, ס"ט) שיש 
עתידות  השירות  שכל  בנגינה,  לתודה'  'מזמור  לומר 

ליבטל חוץ ממזמור לתודה.
הוא  חסד,  עימו  גמל  שאחר  אדם  שבעולם,  בנוהג 
מודה לו. וכגודל החסד כן תרבה הודאתו למיטיב עימו, 
עד שבהרבה פעמים מרגיש מי שהטיבו עימו שאין די 
בהודאה במילים או בכתב, והוא מוסיף להעניק תשורה 
רגש  אלא  כאן  אין  לכאורה  תודתו.  גודל  להביע  ומתנה 
יקר ומשובח שניטע באדם, להיות מכיר בטובה ומודה 
עמוק  אחר  באופן  זה  על  להביט  מקום  יש  אמנם  עליה. 
חסד.  המקבלים  מן  להיות  לאדם  מאוד  עד  קשה  יותר: 
מידת הגאווה המוטבעת בכל אדם מיצירתו, אינה מניחה 
לו לקבל מרעהו חסד, כי בכך נודע וניכר היטב אפסותו 
על  אחרים.  לחסדי  וצריך  מושלם,  הוא  שאין  ופחיתותו 
כן, בעת שאחר גומל עימו חסד, חש מקבל החסד חובה 
גדולה לשלם תמורת מה שעשה עימו רעהו, כי בכך לא 
וחסד, אלא  חינם  נהמא דכיסופא, במתנת  יהיה כמקבל 
כבא בזרוע המשלם תמורת מה שנהנה, על ידי ההודאה 
הרצון  מתגדל  כן  יותר,  גדול  שהחסד  ככל  ולכן  שלו. 
להודות באופן גדול יותר, כדי 'לשלם' לנותן לו תמורת 
בקבלו  ומבוזה  מושפל  כך  כל  יחוש  שלא  כדי  חסדו, 
של  זה  רגש  על  שמתגברים  ויש  רעהו.  מאת  טובה 
עד  ובזוי  מכוער  אחר,  באופן  החסד  בקבלת  השפלה 
מאוד, והוא שמרגישים בקרבם כאילו חייבים המיטיבים 
וממילא  סיבות,  מיני  כל  מחמת  עמם,  להיטיב  עימהם 
במה  השפלה  להרגיש  מקום  אין  שוב  כך  כשמרגישים 
הלה  אין  הנאלחת  הרגשתם  לפי  כי  איתם,  שמיטיבים 
אלא כפורע חובו למען עצמו ולא כמיטיב עימו, ואז גם 
רגש ההודאה נעדר מקרבם, ואדרבה, מצוי מאוד שעוד 
דעתם  לפי  כי  להם  שהיטיב  מי  על  ויתרעמו  יקצפו 

והרגשתם לא עשה הלה מספיק ולא יצא ידי חובתו...
הבושה  מקום  את  למלאות  באה  שההודאה  וכיון 
וההשפלה שיש בקבלת החסד, הרי היא בצורה ובאופן 
כזה שמודה בכל כוחו עד שסרה ממנו תחושת הבושה 
וההשפלה שהיתה בעת שנעשה עימו חסד, ואם מאיזו 
כגון  ובושה,  השפלה  של  הרגשה  כאן  היתה  לא  סיבה 
שמצוי  מה  או  עימו,  להיטיב  שהתכוונו  לו  נודע  שלא 
או מבני משפחתו  שאדם מקבל טובות עצומות מהוריו 
שאינו חש בזה השפלה מחמת כמה סיבות (שהורגל לזה 
עצמם  להנאת  כך  שעושים  שסבור  או  היותו,  מיום 
וכדומה) בדרך כלל גם ההודאה לא תהא באופן מיוחד. 

כל זה הוא בהודאה שבין אדם לחברו. אדם המורגל 
בהודאה כזו, ניגש בדרך כלל גם אל ההודאה להשי"ת 
באופן כזה. ולכן על נס גדול ונפלא שאירע לו, או איזה 
להשי"ת  מודה  –הוא  פרטית  השגחה  של  מיוחד  גילוי 
בלב ונפש חפצה, ואם היה החסד גדול עד מאוד, אז יכול 
להיות שלא רק באותו היום יהיה פיו מלא תהילה ושבח 
להשי"ת אלא אף לאחר כמה ימים עדיין יודה וישבח על 
זה. אבל בדרך כלל, כחלוף משך זמן, ייחלש אצלו רגש 
הגדולה  הטובה  בעיניו  ותהיה  שייפסק,  עד  ההודאה, 
חקר  לאין  העצומות  הטובות  כשאר  ה',  עימו  שעשה 
שאנו  כמו  ורגע,  עת  בכל  עימו  שעושה  שיעור  ולאין 
נפלאותיך  ועל  עימנו,  יום  שבכל  ניסיך  'על  אומרים 
וטובותיך שבכל עת', וכמו שעליהם ליידער ליידער אין 
פיו מלא תהילה והודאה, כך גם ינהג גם לגבי החסד הזה. 
אז  הנס,  עימו  כשנעשה  מיד  שבתחילה,  מחמת  זה  וכל 
הרגיש בחוש קטנותו ואפסותו וכמה היה נצרך לישועת 
ה' עד שעשה עימו להפליא, וכדי להשקיט רגש זה הוא 
עד  בהודאתו,  לה'  כ'משלם'  עצמו  מחשיב  בסכלותו 

עבור זמן ורגש הבושה נעלם ועימו הצורך להודות.
מייחלים.  אנו  לכך  ולא  אמיתית,  הודאה  היא  זו  לא 
כמו  הקב"ה.  כלפי  בעיקר  שייכת  אמיתית,  הודאה 
הרבי  מרן  בשם  ישראל  הישמח  הרבי  מרן  שמביא 
מביאלע שמידת הוד שבהוד הוא להעלות את כל ההוד 
וההדר להשי"ת. כי הודאה אמיתית, היא מלשון 'מודה 
בשכלו  מתבונן  שאדם  ממה  נובעת  והיא  האמת',  על 
אצל  כלום  לבריה  ש'אין  האמת  את  ומבין  ובדעתו 
טובה,  שום  מבלי  ועריה  ערום  כל,  חסר  והוא  בוראה', 
ואז  יתברך,  משלו  הוא  לאדם  לו  שיש  מה  כל  שהרי 
זכה  ומפאר בטהרה, הודאה  ממילא הוא מודה ומשבח 
המודים  מעלה  מלאכי  של  הודאתם  דמעין  מעין 
ומהללים ומשבחים רק מחמת שהם רואים ומשיגים אפס 

מה גדלותו יתברך שמו.
בהודאה זו אין חילוק בין נס גדול ונורא כניסי יציאת 
וזריחת  הנשימה  לניסי  בגלות,  ישראל  ועמידת  מצרים 
עצום  חסד  הוא  מהם  אחד  כל  ביומו.  יום  דבר  השמש 
ונשגב של הבורא יתברך שמו שאין לנו שום אפשרות 
שעושה  חסד  של  'משהו'  על  לו  לשלם  ועד  לעולם 
עימנו, ובכל אחד מהם ניכר האמת האמיתית שאין עוד 

מלבדו ו'כולהו קמיה כלא חשיבי'.
ודאתינן להכי, יכול וראוי לאדם להקיש מהודאה זו 
עימו  עושה  וכשאחר  לחברו,  בין אדם  להודאה של  גם 
שנפער  החור  את  למלא  אץ  להיות  לא  טובה,  או  חסד 
בכבודו מחמת החסד שקיבל מחברו –על ידי מילים או 
מעשים של הודאה. אלא יתבונן בשכלו ויודה על האמת 
לעיניו  שהוכח  כמו  כלום,  לעשות  יכול  הוא  אין  שאכן 
בחוש בעת שנצרך לחסדי זולתו, וגם העושה עימו חסד 
לא משל עצמו עשה עימו, ולו לא חפץ ה' בהטבתו- לא 
היה  ולא  והנאים  הטובים  רצונותיו  כל  לו  מועילים  היו 
עולה בידו לגמול עימו חסד אפילו כל דהו. אלא שזכה 
חברו ובחר בטוב, והקב"ה שלח לו ודרכו ישועה וחסד, 
ועל זה יודה לחברו בד בבד עם ההודאה להשי"ת מקור 
כל החסדים, ויכיר במעלתו של העושה עימו חסד שזכה 

להיות כלי וצינור לטובו וחסדו הגדול של השי"ת. 

חסי„'˘ע ˜úער

גיזום 'גדר חיה'
'גדר  שבילים  בצידי  או  חצר  סביב  שעושים  מצוי  שאלה: 
המשמשים  צפופים  ועלים  ענפים  בעל  מצמח  שעשויה  חיה', 
כמחיצה. במשך הזמן מתארכים ענפיה ובולטים ממנה החוצה, 
בשנת  לגזום  מותר  האם  ושבים.  לעוברים  מפריעים  והם 

השמיטה את הענפים שמפריעים למעבר?
תשובה: מכיון שהכוונה בגיזום היא רק לסלק את הענפים 
המפריעים ולא להשבחת האילן, מותר לגזום אותם בשביעית. 
הענפים  את  רק  יגזום  אבל  כדרכו,  אותם  לגזום  ורשאי 
המפריעים למעבר. ויכול אף לשכור גנן שיעשה זאת, אבל אם 
והזמירה  הקציצה  מדרך  לשנות  עליו  מקצועי,  גנן  הוא  הגוזם 

הנהוגה בכללי הגיזום המקצועיים.

ביאורים:
בגיזום  בגליונות הקודמים הבאנו דעת הפוסקים להחמיר 
גדר חי, ושיש מקילים בזה. אולם בנידון דידן, שאינו גוזם אלא 
הכל.  לדברי  מותר  הדבר  למעבר,  המפריעים  הענפים  את 
לתועלת  רק  אלא  האילן  לתועלת  כלל  כוונתו  אין  דבודאי 
לתועלת  גוזם  שאינו  היטב  ניכר  ואף  והשבים,  העוברים 

והשבחת הצמיחה, ואין קציצה זו חשובה מלאכה כלל.
וכן יש ללמוד מדברי הר"ש סיריליאו על האמור בירושלמי 
את  הוא  נוטל  אבל  מגזמין  "אין  ג):  הלכה  ב  פרק  (שביעית 
לרשות  הרואה  דהיינו  בעיני  "נראה  הרש"ס:  ופירש  הרואה", 
הרבים, ומשום דמזיקין, דתנן בסוף פרק לא יחפור: אילן שהוא 
לא  ולהכי  ברוכבו.  גמל  עובר  שיהא  כדי  קוצץ,  לרה''ר  נוטה 
את  לסלק  כדי  שקוצץ  שכל  מבואר,  באילן".  עבודה  מחזי 

ההיזק מן הדרך, אינו נראה כעבודה בקרקע.
וכן מובא בספר ארחות רבינו (חלק ב עמוד שנה), שמעשה 
היה בשנת השמיטה תשי"ב, בעץ דקל שענפיו הפריעו למעבר 
בסמוך לבית מדרשו של החזו"א, וכמו כן בחצר בית החזו"א 
והיוצאים מן הבית,  היתה גדר חיה שענפיה הפריעו לנכנסים 

ושאלו לחזו"א האם מותר להורות לגנן לקצוץ את הענפים 

המפריעים והורה להיתר. למחרת היום מחה אחד מגדולי 
התורה על שחתכו את הענפים, וטען שעשו שלא כדין, אבל 
וכן  עיי''ש.  לו שהוא בעצמו הורה להם להיתר,  החזו"א אמר 
רפג)  ס"ק  ההלכה  ציון  א  פרק  (שמיטה  אמונה  בדרך  כתב 

שהחזו"א התיר לקצוץ ענפים שמפריעים למעבר האנשים. 
וכשם שרשאי לקצוץ ענפים אלו בעצמו, כך רשאי לשכור 
גנן מקצועי שיעשה זאת. אלא שאם הקוצץ אינו גנן, ואינו בקי 
כדרכו  דכשעושה  כדרכו,  לגזום  רשאי  עצים,  וזמירת  בגיזום 
אינו עושה לפי דקדוק הזמירה לצורך השבחת העץ. אבל אם 
הקוצץ הוא גנן מקצועי שיודע את כללי הגיזום והזמירה, צריך 
לשנות ולגזום באופן שאינו מטיב לעץ, וכגון שיגזום רק מצדו 

האחד של העץ וכיוצא בזה (עי' משפטי ארץ פ''ד סעיף כו). 

גיזום 'גדר חיה'
שאלה: האם מותר בשביעית לכסח את הדשא שגדל פרא, 

כדי לשמור על מראה יפה ונעים?
וגם  הדשא,  לקלקול  יגרום  הכיסוח  מניעת  אם  תשובה: 
בלא  לאיתנו  להחזירו  באפשרות  יהא  לא  שביעית  לאחר 
כן, דעת  גדולה מותר לכסח את הדשא, אבל אם לא  הוצאה 
מקילין  ויש  בשמיטה.  האסורה  מלאכה  דהוי  פוסקים  הרבה 
כשהדשא  צורתו,  על  לשמור  כדי  [בשינוי]  הדשא  את  לכסח 
וגם  הצמיחה,  עידוד  לשם  בכיסוח  צורך  לו  ואין  וצפוף,  מלא 
[דהיינו  בלבד,  הדשא  עלי  אלא  יכסח  לא  המתירים  לדעת 
נחשב  הגבעולים  דכיסוח  הגבעולים,  ולא  יותר]  גבוה  שיכסח 

למלאכה כיון שהוא מעודד את הצמיחה.
ביאורים:

"ואותם  כתב:  ד)  ס"ק  ב  אות  ג  (פרק  השמיטה  בספר 
הדשאים הנזרעים לנוי, לא יחתכם מלמעלה כדרך שחותכים 
גידול אלא רק  זה כוונת  אותם להשוותם. דאף שאין בחיתוך 
זה  הרי  פנים  כל  שעל  כיון  אסור,  מקום  מכל  בעלמא,  ליופי 

מועיל לגידול הצמח". 

אין  שכאשר  שס"ל  המתירים  דאף  הוסיף,  בהערה  ושם 
ידוע  אם  גם  כדרכו  לקצוץ  מותר  הצמיחה  לתועלת  כוונתו 
שהקציצה תועיל לצימוח, יודו כאן שאסור. והטעם, שהרי אינו 
פני  וליישר  לתקן  כדי  אלא  בו,  להשתמש  כדי  הדשא  קוצץ 

הקרקע, ובזה לכו''ע אסור. 
תועלת  כל  אין  דאפילו  לאסור,  סברא  עוד  שכתבו  ויש 
זו אחת המלאכות הרגילות  לדשא מן הקציצה, סוף סוף הרי 
שדרך הכל לעשותן בשדה, וכל פעולה שדרך לעשותה בשדה 
נחשבת למלאכה ממלאכות הקרקע ואסור לעשותן בשמיטה, 
וכמו שהבאנו בשם כמה פוסקים שכתבו סברא זו לענין גיזום 

גדר חי לנוי. 
אמנם יש מן הפוסקים שכתבו להקל, וסבירא להו דאין בזה 
בספר  שליט''א  שטרנבוך  הגר"מ  כתב  וכן  מלאכה.  משום 
לדעת  דשא,  "ולקצוץ  יא):  סעיף  א  (פרק  כהלכתה  שמיטה 
ולכן  בזמירה,  כמו  כלל  הצמח  להבריא  מועיל  אינו  מומחין 
וכן  זמירה,  מלאכת  בכלל  אינו  לנוי  אלא  מתכוין  כשאינו 
בהימנעו לקצוץ יתקלקל במכת שמש, ולכן מותר לקצוץ. אך 

גם בזה נראה שראוי לשנות אם אפשר''.
ועיין עוד בשו''ת משנת יוסף (חלק א סימן ח) באלו אופנים 

ניתן לכסח את הדשא לכולי עלמא. 
לנוי,  הדשא  כיסוח  המתירים  לדעת  שגם  להדגיש,  ויש 
דבריהם אמורים רק בדשא מלא וצפוף, שאין בכיסוחו תועלת 
ופסק  שהתנוון  דשא  או  דליל,  בדשא  אבל  הצמיחה.  לעידוד 
כיסוחו  שהרי  בשמיטה,  לכסח  אסור  עלמא  לכולי  מלגדול, 

גורם לעידוד הצמיחה של הדשא, ובוודאי ניחא ליה בכך.
אמנם אם על ידי מניעת הכיסוח ייגרם נזק משמעותי וניכר 
הוצאה  בלא  השביעית  לאחר  לתקנו  ניתן  יהיה  שלא  לדשא, 
הוא  הדשא  כיסוח  שהרי  בשמיטה.  לכסחו  להקל  יש  גדולה, 
במקום  דרבנן  מלאכות  בכל  להקל  לן  וקיימא  דרבנן,  מלאכה 
הפסד, וכמו שכתבנו בגליונות הקודמים לענין צמח בעל מראה 

ייחודי. 

פנינים ואמרי קודש מרבותינו הקדושים על דברי מלכות שבהוד - שלמות ההודאה
חז"ל בפרקי אבות

פרק ד'

בן עזאי אומר, הוי רץ למצוה קלה (כבחמורה), ובורח מן 
העברה. שמצוה גוררת מצוה, ועברה גוררת עברה. ששכר 

מצוה, מצוה וכו' (ב)
ולזכרו  ה'  לייחוד  לבוא  למען  הוא  המצוות  של  עיקרן 

נועם  המצוה  וטעם  אחד,  רגע  אפילו  לשכוח  ולבל  תמיד 

ידידות מתיקות הרגשת קרבת אור פני מלך חיים  ערבות 

מאמר  הוא  וזה  מזכרונו,  ימוש  ולא  ליבו  מלוח  ישכח  בל 

חז"ל 'ששכר מצוה מצוה', כי עיקר השכר הוא לזכור את 

וזהו  מצוה,  כן  גם  הוא  בעצמו  הזה  והזכרון  תמיד,  המצוה 

'ששכר מצוה' הוא הזכרון בה, הוא גם כן 'מצוה'.

(ישמח ישראל הגדה של פסח, כו)

כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר (ט)
 'כל המקיים את התורה מעוני' היינו שזכה להכנעה, ועל 

ידי זה היה יכול לקיים את התורה, 'סופו לקיימה מעושר', 

כיון  העושר  ידי  על  ליבו  יגבה  לא  עושר  לו  כשיהיה  שאף 

שכבר זכה למדת ההכנעה.                            (עקדת יצחק בא, ב)

רבי יוחנן הסנדלר אומר כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה 
להתקיים, ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים (ד, יא). 

אפשר לומר המכוון עפ"י מאמר הכתוב (שמות יט, ב) 

אחד,  בלב  אחד  כאיש  ז"ל  רש"י  ופירש  ישראל,  שם  ויחן 

ולכאורה יש לדקדק על אומרו 'כאיש אחד בלב אחד', כי די 

כי  בפשוט,  נראה  אכן  לא,  ותו  אחד'  'כאיש  לומר  היה 

כוונת  פעמים ישנם בני אדם המתאחדים לדבר אחד, אך 

שנים  משל  ע"ד  לחבירו,  דומה  אינו  ואחד  אחד  כל 

המתחברים לבנות בנין, האחד כדי לדור הוא עצמו בבנין, 

והשני למכור הדירות כדי להרוויח, הנה שניהם בונים, אבל 

כוונתם ומחשבותם אינן דומות, ואין זה אחדות גמור, רק 

עיקר האחדות האמיתית כאשר מתאחדים ומתחברים זה 

וזהו  אחד,  והמחשבות  הכוונות  גם  להיות  לגמרי,  זה  עם 

ישראל  שנתאחדו  היינו  אחד',  בלב  אחד  'כאיש  הפירוש 

חפצם  היה  שכולם  אחד',  'כאיש  סיני,  הר  מעמד  טרם 

גם הכוונות כולם  'בלב אחד', שהיו  ורצונם לקבל התורה, 

וזהו  השי"ת.  מצוות  לקיים  בכדי  התורה  לקבל  מאוחדים, 

ז) נעשה ונשמע, שרצון הקבלה היה  ענין אמרם (שם כד, 

לכוונה אחת.

כנסיה שהיא לשם  'כל  יוחנן הסנדלר,  רבי  וזהו מאמר 

שהיא  התכנסות  כל  היינו  להתקיים',  סופה  שמים 

התאחדות אמיתית, שהכוונות ג"כ מאוחדים, לשם שמים, 

כאיש אחד 'בלב אחד', הנה זה הוא האיחוד הגמור בין בני 

התורה,  בכח  השי"ת  עם  כן  ע"י  ומתאחדים  ישראל, 

עג.),  ח"ג  (זוה"ק  חד  וישראל  ואורייתא  קוב"ה  בבחינת 

הקב"ה,  עם  ההתאחדות  מחמת  להתקיים,  סופה  ממילא 

לא כן כנסיה 'שאינה לשם שמים אין סופה להתקיים', היינו 

פנימה  ובנפשם  בלבם  אבל  ומתאחדים  מתכנסים  כאשר 

נגיעה בשביל  יש לכל אחד כוונה אחרת, היינו כ"א יש לו 

עצמו, ואינם מתאחדים במחשבה אחת, לשם שמים, הנה 

זה אינו נקרא איחוד, כדאיתא בספה"ק ישמח ישראל (פר' 

לך לך אות ח, ל"ג בעומר אות א, ועוד) על מאמר הגמרא 

(ברכות סג:) חרב אל הבדים ונואלו (ירמיה נ, לו), חרב על 

שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד בבד ועוסקים 

בקרנות,  המדרש  בבית  שיושבים  ת"ח  היינו  בתורה, 

וחפצים להיות מיוחדים בעולם, אף שלומדים עם אחרים 

„ר˘ינן בפר˜‡

המשך בעמוד הבא



אחר  ואף  מחבבו,  זז  לא  פייבל  שרגא  ר'  הרבי  מרן 
פסק  לא  לחסיד,  והיה  מלובלין  הרבי  למרן  שהתקרב 
עם  בבד  בד  זה,  לרבו  מובהק  כתלמיד  עצמו  מלהחשיב 
החזיקו אותו לאיש גדול וקדוש, כמסופר בפי חסידים: פעם 
אחת, בעת תחילת התמנותו לרב –שהיתה אף היא על פי 
מפשיסחא  בונם  ר'  הרבי  ממרן  דעת'  ה'חוות  רבו  דרישת 
בשאלה  עיין  הרבי  עגונה.  שאלת  לפניו  באה  זצללה"ה- 
את  נטל  כאשר  אבל  להתירה,  לו  היה  נראה  כך  ומתוך 
שאבריו  לפתע  הרגיש  ההיתר,  את  לכתוב  לידו  הקולמוס 
כבדים עליו והעט נפל מידו. 'הלוא דברים בגו' אמר לנפשו, 

ובקש מהעגונה לשוב בעוד מספר ימים.
בינתיים הריץ אגרת אל ליסא, לרבו המובהק, בה גולל 
וסיים  להתירה,  שהעלה  והסברות  השאלה  צדדי  כל  את 
שאף שנראה לו כך להלכה, ליבו אומר לו שלא בכדי אירע 
יש בדבר שלא להתיר למעשה.  ואולי רמז  לו מה שאירע, 
במכתב התשובה כתב לו החוות דעת שאף שדבריו נכונים 
הם להלכה, למעשה גם הוא מייעץ לו שלא יתירנה, כאשר 

עם לבבו.
שמח הרבי על תשובתו של רבו, קרא לעגונה והזהירה 
את  איש  אשת  כי  לאחר,  תינשאי  פן  לך  'השמרי  לאמר: 
בנסיון,  עמדה  לא  האומללה  אבל  העולם!'  כל  על  ואסורה 
שהיא  הכריע  ולבסוף  בדבר,  שהתעמק  אחר  רב  אל  נסעה 
שנים  לאחר  אבל  לאיש.  ונישאת  עמדה  פיו  ועל  מותרת, 
ברגליו',  הרוג  ש'בא  בעת  הסיפים  אמות  רעשו  מספר, 
והבעל הנעדר שב והופיע, ממיט חרפה וכלימה על האשה 
ועל זרעה שהתבררו כפסולי קהל... כך עמדה למרן הרבי ר' 
וצדקתו עם צדקת רבו הקדוש מליסא  זכותו  שרגא פייבל 

שלא יארע דבר תקלה על ידם.
יעקב  רבי  הגאון  זכה  לה  והגדולה  הכבוד  אף  על  אבל 
שיסופר  וכפי  לנצח...  מגוריו  מקום  בה  קבע  לא  בליסא, 

בשבוע הבא בעז"ה.
(לרגל יום ההילולא הק"צ, ביום כ"ה אייר) 

עדיין  אזנם...  למשמע  האמינו  לא  ליסא,  העיר  שלוחי 
חרוט בזיכרונם המעמד הנורא, בו עמדו כאיש אחד סביב 
מיטת רבם הנערץ הגאון רבי טעביל, כשהוא מוטל על ערש 
הקהל  ראש  קרא  'רבי'  הדין.  בעלמא  נרו  יכבה  טרם  דווי, 
בקול חנוק מבכי 'על מי נטשת הצאן? מי ייתן והרבי יחלים 
נגזרה  ושלום  חס  אם  אך  להנהיגנו.  וישוב  לאיתנו,  ויחזור 

גזרה – מי יורה לנו שמועה?'
לחישתו  היטב  נשמעה  היקרים'  בני  וחביבי,  'אהוביי 
כי  כמדומני  ושנותי,  ימי  אריכות  'אחר  הרב  של  החלושה 
'רבי  בשם  אחד  חכם  תלמיד  אחרי  שתתורו  ביותר  הטוב 
יעקב מסטאניסלוב' והוא יהיה לכם לרב'. בדממה העמוקה 
הגדולה  העיר  היתכן,  עצומה:  פליאה  נמסכה  שבחדר, 
ולא  אלמוני  חכם  תלמיד  בראשה  תמנה  ליסא,  לאלוקים 
אל  התוודע  ומהיכן  יעקב,  רבי  אותו  מיהו  ובכלל,  ידוע? 

רבם?
אבל תמיהתם לא שבה ריקם. 'היה זה לפני כמה שנים' 
חמורה  'שאלה  מילותיו  את  שוקל  בשנית,  הרב  פותח 
הוא  עגונות  היתר  כידוע  לפני.  באה  עגונה  בהלכות 
מההלכות החמורות הנוגעות לאיסור דאורייתא של אשת 
רב  של  הקשות  מהעבודות  הוא  בו  וההכרעה  איש, 

בישראל'.
הסבוכים,  פרטיה  כל  עם  השאלה  את  וערכתי  'עמדתי 
ושגרתיה אל ידידי הגאון האדיר רבי משולם איגרא, שכיום 
כבוד  שכן  הזמן  באותו  אבל  פרשבורג,  של  כרבה  נודע 
מה  כדת  דעתו  ויחווה  בדבר  יעיין  למען  העיר-  בטיסמניץ 

לעשות'.
תכריך  מונח  שולחני  על  והנה  ספורים,  ימים  'כעבור 
העוסק  איגרא,  משולם  רבי  מאת  אליי  שנשלח  כתבים 
היתה  הוא,  תשובתו  אל  אבל  איתתא,  דהאי  בשריותא 
ועליה  בעיני,  רב  חן  שמצאה  נוספת  תשובה  גם  מצורפת 
יעקב מסטאניסלוב'. מבין השיטין הצצתי  'הק'  חתום היה 
וראיתי כי עטרת רבנות עירנו –לו נאה וגם יאה, על כן אציע 

בפניכם שתחפשו אחריו, תמצאוהו, ולרבכם תכתירוהו'.
'ואם לא נצליח למצוא אותו, את מי ניקח?'

הספר  של  המחבר  הוא  מי  שתבררו  אליכם  עצתי  'אזי 
דעה,  יורה  ערוך  שולחן  על  מכבר  לא  לאור  שיצא  החדש, 
אבל  שמו,  את  העלים  המחבר  אמנם  דעת'.  'חוות  ששמו 
לאזני גונב שהוא רב בעירה קטנה בגאליציא, שם גם שוכנת 
סטאניסלוב. סעו איפוא לגאליציא, ושם תחפשו אחרי רבי 

ואת אחד  יעקב מסאניסלוב, או אחרי מחבר החוות דעת, 
דבריו,  את  טעבילי  רבי  סיים  ליסא'  של  לרבה  תמנו  מהם 

ויגווע ויאסף אל עמיו.
כמה  של  משלחת  התמהמהו.  לא  הקהילה  פרנסי 
מנכבדי הקהילה יצאה מליסא, כשפניה מועדות לגאליציא, 
לחפש את רבי יעקב מסטאניסלוב או להיוודע מיהו המחבר 
לא  האליץ',  העיר  אל  בהגיעם  אך  דעת'.  'חוות  הספר  של 
האמינו למשמע אזנם כי שני האנשים אותם הם מחפשים 
מסטאניסלוב,  יעקב  רבי  הוא  אחד!  איש  אלא  אינם 
שבהיותו דר שם החזיק למחייתו 'ווינהויז' בית תעשיה ליין 
עימו  שדן  איגרא,  משולם  רבי  של  ביתו  מבאי  והיה  שרף, 
על  דבריו  את  יעקב  רבי  שהעלה  ולאחר  העגונה,  בהיתר 
רבי  תלמידו  של  שמו  את  עליהם  וחתם  הרב  עמד  הכתב 
יעקב וישגרם אל רבה של ליסא, והוא ולא אחר המחבר של 
ח"י  בן  אך  והוא  לאור  שהוציאו  שמפני  דעת,  חוות  הספר 
שנים, בחר להעלים את שמו! 'והנה הוא מכהן כעת כרב לא 
לגלות  האליץ'  בני  סיימו  העיר'  בקאלוש  מכאן,  הרחק 
לשלוחי ליסא המשתוממים על ה'מופת' הנפלא המתרחש 

מול עיניהם.
זאת לא ידעו בני ליסא, שבאותו זמן היה רבי יעקב נתון 
שבקאלוש  הלומדים  והן  הבתים  בעלי  הן  גדולה;  במועקה 
בתים  הבעלי  חייו,  את  ומיררו  נגדו  אחת  יחד  עשו  כמו 
של  במלחמתה  כנגדו  לחמו  והלומדים  שלהם,  בעניניהם 
להעבירו  העיר  טובי  וגמרו  שנמנו  עד  גדול,  בקצף  תורה 

ממשרתו, כדבר המצוי בקהילות ישראל בימים ההם.
עודם מטכסים עצה ותחבולה איך לסלק מעל ראשו את 
נזר הרבנות, ושלוחי ליסא באו ויגישו לו את כתב הרבנות, 
ואת  לו  אשר  כל  את  עימו  נטל  לב,  בחפץ  להם  נענה  והוא 
נכדו החביב אפרים, בן בתו הרבנית החכמנית מרת חיה'לה 
תאומים, ויילך אל ליסא, על שמה נקרא שמו בישראל עד 

היום הזה.  
ראש  למד  בה  הרמה,  ישיבתו  את  כונן  בליסא,  שם 
פייבל  שרגא  ר'  הרבי  מרן  דידן,  קדישתא  שושילתא 
הרה"ק  מנוער  רעו  עם  יחד  תמימה,  שנה  במשך  זצללה"ה 
רבי אלכסנדר זושא מפלאצק זצוק"ל. גם את חיבורו העצום 
בקאלוש,  בשבתו  עוד  לחבר  החל  אותו  המשפט  'נתיבות 
ר'  הרבי  מרן  את  מפקיד  כשהוא  בליסא,  לערוך  המשיך 
שרגא פייבל על מלאכת הכתיבה והסידור של החלק השני, 

ואף העיד עליו כי יש לו מוח גדול כאחד הגאונים.

‡ספר‰

גיזום 'גדר חיה'
'גדר  שבילים  בצידי  או  חצר  סביב  שעושים  מצוי  שאלה: 
המשמשים  צפופים  ועלים  ענפים  בעל  מצמח  שעשויה  חיה', 
כמחיצה. במשך הזמן מתארכים ענפיה ובולטים ממנה החוצה, 
בשנת  לגזום  מותר  האם  ושבים.  לעוברים  מפריעים  והם 

השמיטה את הענפים שמפריעים למעבר?
תשובה: מכיון שהכוונה בגיזום היא רק לסלק את הענפים 
המפריעים ולא להשבחת האילן, מותר לגזום אותם בשביעית. 
הענפים  את  רק  יגזום  אבל  כדרכו,  אותם  לגזום  ורשאי 
המפריעים למעבר. ויכול אף לשכור גנן שיעשה זאת, אבל אם 
והזמירה  הקציצה  מדרך  לשנות  עליו  מקצועי,  גנן  הוא  הגוזם 

הנהוגה בכללי הגיזום המקצועיים.

ביאורים:
בגיזום  בגליונות הקודמים הבאנו דעת הפוסקים להחמיר 
גדר חי, ושיש מקילים בזה. אולם בנידון דידן, שאינו גוזם אלא 
הכל.  לדברי  מותר  הדבר  למעבר,  המפריעים  הענפים  את 
לתועלת  רק  אלא  האילן  לתועלת  כלל  כוונתו  אין  דבודאי 
לתועלת  גוזם  שאינו  היטב  ניכר  ואף  והשבים,  העוברים 

והשבחת הצמיחה, ואין קציצה זו חשובה מלאכה כלל.
וכן יש ללמוד מדברי הר"ש סיריליאו על האמור בירושלמי 
את  הוא  נוטל  אבל  מגזמין  "אין  ג):  הלכה  ב  פרק  (שביעית 
לרשות  הרואה  דהיינו  בעיני  "נראה  הרש"ס:  ופירש  הרואה", 
הרבים, ומשום דמזיקין, דתנן בסוף פרק לא יחפור: אילן שהוא 
לא  ולהכי  ברוכבו.  גמל  עובר  שיהא  כדי  קוצץ,  לרה''ר  נוטה 
את  לסלק  כדי  שקוצץ  שכל  מבואר,  באילן".  עבודה  מחזי 

ההיזק מן הדרך, אינו נראה כעבודה בקרקע.
וכן מובא בספר ארחות רבינו (חלק ב עמוד שנה), שמעשה 
היה בשנת השמיטה תשי"ב, בעץ דקל שענפיו הפריעו למעבר 
בסמוך לבית מדרשו של החזו"א, וכמו כן בחצר בית החזו"א 
והיוצאים מן הבית,  היתה גדר חיה שענפיה הפריעו לנכנסים 

ושאלו לחזו"א האם מותר להורות לגנן לקצוץ את הענפים 

המפריעים והורה להיתר. למחרת היום מחה אחד מגדולי 
התורה על שחתכו את הענפים, וטען שעשו שלא כדין, אבל 
וכן  עיי''ש.  לו שהוא בעצמו הורה להם להיתר,  החזו"א אמר 
רפג)  ס"ק  ההלכה  ציון  א  פרק  (שמיטה  אמונה  בדרך  כתב 

שהחזו"א התיר לקצוץ ענפים שמפריעים למעבר האנשים. 
וכשם שרשאי לקצוץ ענפים אלו בעצמו, כך רשאי לשכור 
גנן מקצועי שיעשה זאת. אלא שאם הקוצץ אינו גנן, ואינו בקי 
כדרכו  דכשעושה  כדרכו,  לגזום  רשאי  עצים,  וזמירת  בגיזום 
אינו עושה לפי דקדוק הזמירה לצורך השבחת העץ. אבל אם 
הקוצץ הוא גנן מקצועי שיודע את כללי הגיזום והזמירה, צריך 
לשנות ולגזום באופן שאינו מטיב לעץ, וכגון שיגזום רק מצדו 

האחד של העץ וכיוצא בזה (עי' משפטי ארץ פ''ד סעיף כו). 

גיזום 'גדר חיה'
שאלה: האם מותר בשביעית לכסח את הדשא שגדל פרא, 

כדי לשמור על מראה יפה ונעים?
וגם  הדשא,  לקלקול  יגרום  הכיסוח  מניעת  אם  תשובה: 
בלא  לאיתנו  להחזירו  באפשרות  יהא  לא  שביעית  לאחר 
כן, דעת  גדולה מותר לכסח את הדשא, אבל אם לא  הוצאה 
מקילין  ויש  בשמיטה.  האסורה  מלאכה  דהוי  פוסקים  הרבה 
כשהדשא  צורתו,  על  לשמור  כדי  [בשינוי]  הדשא  את  לכסח 
וגם  הצמיחה,  עידוד  לשם  בכיסוח  צורך  לו  ואין  וצפוף,  מלא 
[דהיינו  בלבד,  הדשא  עלי  אלא  יכסח  לא  המתירים  לדעת 
נחשב  הגבעולים  דכיסוח  הגבעולים,  ולא  יותר]  גבוה  שיכסח 

למלאכה כיון שהוא מעודד את הצמיחה.
ביאורים:

"ואותם  כתב:  ד)  ס"ק  ב  אות  ג  (פרק  השמיטה  בספר 
הדשאים הנזרעים לנוי, לא יחתכם מלמעלה כדרך שחותכים 
גידול אלא רק  זה כוונת  אותם להשוותם. דאף שאין בחיתוך 
זה  הרי  פנים  כל  שעל  כיון  אסור,  מקום  מכל  בעלמא,  ליופי 

מועיל לגידול הצמח". 

אין  שכאשר  שס"ל  המתירים  דאף  הוסיף,  בהערה  ושם 
ידוע  אם  גם  כדרכו  לקצוץ  מותר  הצמיחה  לתועלת  כוונתו 
שהקציצה תועיל לצימוח, יודו כאן שאסור. והטעם, שהרי אינו 
פני  וליישר  לתקן  כדי  אלא  בו,  להשתמש  כדי  הדשא  קוצץ 

הקרקע, ובזה לכו''ע אסור. 
תועלת  כל  אין  דאפילו  לאסור,  סברא  עוד  שכתבו  ויש 
זו אחת המלאכות הרגילות  לדשא מן הקציצה, סוף סוף הרי 
שדרך הכל לעשותן בשדה, וכל פעולה שדרך לעשותה בשדה 
נחשבת למלאכה ממלאכות הקרקע ואסור לעשותן בשמיטה, 
וכמו שהבאנו בשם כמה פוסקים שכתבו סברא זו לענין גיזום 

גדר חי לנוי. 
אמנם יש מן הפוסקים שכתבו להקל, וסבירא להו דאין בזה 
בספר  שליט''א  שטרנבוך  הגר"מ  כתב  וכן  מלאכה.  משום 
לדעת  דשא,  "ולקצוץ  יא):  סעיף  א  (פרק  כהלכתה  שמיטה 
ולכן  בזמירה,  כמו  כלל  הצמח  להבריא  מועיל  אינו  מומחין 
וכן  זמירה,  מלאכת  בכלל  אינו  לנוי  אלא  מתכוין  כשאינו 
בהימנעו לקצוץ יתקלקל במכת שמש, ולכן מותר לקצוץ. אך 

גם בזה נראה שראוי לשנות אם אפשר''.
ועיין עוד בשו''ת משנת יוסף (חלק א סימן ח) באלו אופנים 

ניתן לכסח את הדשא לכולי עלמא. 
לנוי,  הדשא  כיסוח  המתירים  לדעת  שגם  להדגיש,  ויש 
דבריהם אמורים רק בדשא מלא וצפוף, שאין בכיסוחו תועלת 
ופסק  שהתנוון  דשא  או  דליל,  בדשא  אבל  הצמיחה.  לעידוד 
כיסוחו  שהרי  בשמיטה,  לכסח  אסור  עלמא  לכולי  מלגדול, 

גורם לעידוד הצמיחה של הדשא, ובוודאי ניחא ליה בכך.
אמנם אם על ידי מניעת הכיסוח ייגרם נזק משמעותי וניכר 
הוצאה  בלא  השביעית  לאחר  לתקנו  ניתן  יהיה  שלא  לדשא, 
הוא  הדשא  כיסוח  שהרי  בשמיטה.  לכסחו  להקל  יש  גדולה, 
במקום  דרבנן  מלאכות  בכל  להקל  לן  וקיימא  דרבנן,  מלאכה 
הפסד, וכמו שכתבנו בגליונות הקודמים לענין צמח בעל מראה 

ייחודי. 

ברכת מזל טוב מעומק הלב שלוחה בזה למעלת כבוד ידידנו היקרים
אנשי שלומנו לרגל השמחה שבמעונם בשעה טובה ומוצלחת

הרה"ח ר' יעקב צבי גוטמן שליט"א
וחתנו הרב ירחמיאל ישראל גרליץ הי"ו

לרגל שמחת אירוסי הנכד -הבן החתן אריה לייב הי"ו

הרה"ג ר' עזריאל אהרונוביץ שליט"א
ובנו הרה"ג ר' אהרן צבי שליט"א

לרגל שמחת אירוסי הנכד-הבן החתן יהודה משה הי"ו

הרב אברהם מנחם גוטמן שליט"א
בנו הר"ר מאיר הי"ו

נכדו-בנו הר"ר משה הי"ו
לרגל שמחת הולדת הנין-הנכד -הבן

יה"ר שתזכו לשובע שמחות ונחת דקדושה מכל יו"ח
בבריות גופא ונהורא מעליא וכל טוב סלה

מרכז חסידי אלכסנדר

נפרדת,  כוונה  לו  יש  אחד  שכל  לפי  בבד,  בד  ג"כ  הוא 

כזו אין סופה להתקיים, כמאמר פה  וכנסיה  בשביל עצמו, 

קדוש מרן הרבי מביאלא זצללה"ה זי"ע (עי' ישמח ישראל 

יא  שער  ע"ח  (עי'  המקובלים  בספרי  שמובא  מה  על  שם) 

אחיזה  להם  שאין  נקודות,  הוא  התוהו  שעולם  א)  פרק 

אחיזה  בלעדי  כי  מזה  הלימוד  לאחת,  אחת  והתחברות 

וריעות איש ברעהו הוא בחינת תוהו, ממילא אין לזה קיום, 

כי הוא בחינת עולם החורבן.                (אמרי מנחם קרח, יד)

רבי אלעזר הקפר אומר, הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין 

את האדם מן העולם (כא)
שמעתי לפרש את דברי המשנה הנ״ל דשלושה דברים 

אלו מרמזין לשלשה זמנים בחיי האדם, שבילדותו שולטת 

בו הקנאה שמקנא ברעהו, ואח״כ כשמשתחרר מזה בטבעו 

ובזקנותו  התאוה,  בו  שולטת  כלום,  זה  שאין  שרואה 

בו  שולט  התאוה,  שבטלה  בטבעו,  מזה  גם  שמשתחרר 

איננה  שהתאוה  זו  למדרגה  שבא  סובר  שהאדם  הכבוד, 

שולטת בו מפני מדרגתו ולפיכך רוצה שיכבדוהו.
(אמונת משה מצורע, י. וידוע שפעם הוכיח כ"ק מרן הרבי הישמח ישראל אדם אחד 

ואמר לו: 'האסט נאך נישט גענדיקט מיט'ן ערשט'ן, און שוין צוגעכאפט צום צווייט'ן' 

עדיין לא סיימת עם הראשון (-הקנאה), וכבר 'נתפסת' לשני (-התאווה)...)

לוח המבחנים החודשי ב'דרשו'

דף היומי: יבמות מח. - עז:
דף הכולל: יבמות מח. - עז:

דף היומי בהלכה: סי' י"ד עד סי' כ"ז ס"ד
המבחן:  יום ה' פר' במדבר כ"ה אייר

ויום שישי כ"ו אייר

בטאון "האספו"
בהוצאת מרכז חסידי אלכסנדר

להערות, הארות ולתרומות
050-416-4844

 office@congalexander.org
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