
'פאר וואס און פאר ווען'
משתטח היה אותו חסיד, מתלמידיו של הרה"ק ה'רב' 

ומעתיר  רבו  של  הקדוש  ציונו  על  זצוק"ל,  התניא  בעל 

בתפילה שיוושע בזכות הצדיק הטמון שם. הרבה להפציר 

נושע  לא  ועדיין  ובכיות,  ותפילות  בצעקות  שיח  ולשפוך 

וישועתו בוששה מלבוא. 

עד שביום מן הימים נקרא הוא אל בנו וממשיך דרכו 

של ה'רב', הלוא הוא הרה"ק רבי דב בער המכונה 'אדמו"ר 

 , דיליה)  דהילולא  יומא  הוא  כסליו  ט'  (שביום  האמצעי' 

והרבי שח לו כך: בחלום הלילה ראיתי את אבא, והוא נם לי 

אודותיך כהאי לישנא: 'יענער קומט צו מיר און רייסט איין, 

פאר וואס און פאר ווען' [חסיד זה בא אלי ומפציר אצלי, 

באיזה זכות ועל סמך מה]. ומתוך הדברים הבין הרה"ק רבי 

טובה  קבלה  עצמו  על  לקבל  חסיד  אותו  שעל  בער  דוב 

ובזכות קבלה זו יזכה לפעול שם את ישועתו.

מעלתה של קבלה טובה
ידה  על  להמשיך  ברכה,  מחזיק  כלי  היא  טובה,  קבלה 

טובות,  ההשפעות  כל  את  בזכותה  ולקבל  ישועתו,  את 

ולהמשיך בה שפע רב על העתיד, כי כאשר האדם מקבל 

על עצמו קבלה טובה בעת צרה, זה עצמו העצה והסגולה 

להוושע ולצאת ממיצר למרחב, כאשר מצינו ביעקב אבינו 

ע"ה: וידר יעקב נדר לאמור אם יהיה אלקים עמדי ושמרני 

בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבוש, 

והאבן  לאלקים,  לי  ה'  והיה  אבי  בית  אל  בשלום  ושבתי 

הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלקים וכל אשר תתן לי 

עשר אעשרנו לך. 

להדיא  מבואר  הלא  (שם)  ז"ל  האברבנאל  ודקדק 

במשנה (אבות א, ג) אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב 

על מנת לקבל פרס, ולכאורה מלשון הנדר הזה שנדר יעקב 

אבינו ע"ה נראה שהיה מתנה את עבודתו על מנת שיקבל 

מכל,  מעשר  יתן  אז  ורק  ללבוש,  ובגד  לאכול  לחם  פרס, 

ובודאי ח"ו לומר כן על אותו צדיק, הבחור שבאבות (ב"ר 

עו, א), יעקב אבינו.

ע"ה,  אבינו  יעקב  של  נדרו  ענין  לבאר  אפשר  אמנם 

שכאשר בהליכתו בעירום ובחוסר כל, היה מחשב חשבון 

נפשו בעת הזאת, עד שבא לידי מסקנא זו, שאין בידו שום 

עצה כלל, כיצד יוכל להמשיך בדרך הטבע, אלא 'עזרי מעם 

ה' עושה שמים וארץ', רק השי"ת בלבד יוכל להושיע, ובו 

ית' הוא שם כל מבטחו, שבודאי יעזרהו, אף למעלה מדרך 

וכבר קיבל  נפשו על העתיד,  כן חישב את חשבון  הטבע, 

עליו מעתה שאחר שה' יסייע בידו לזכות לכל טוב, לחם 

בשלום  ולשוב  ומלבן,  מעשו  להנצל  ללבוש,  ובגד  לאכול 

לבית אביו, גם בעת ההיא 'והיה ה' לי לאלקים', ישכיל 

יעבדהו  וממילא  ה',  מאת  הם  הטובות  שכל  להבין 

יהיה בית אלקים  והאבן הזאת אשר שמתי מצבה  כראוי, 

וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך.

ובסגנון זה יש לפרש מה שדרשו במדרש (ב"ר ע, א), 

ונפסק להלכה (טוש"ע יו"ד רג, ה), וידר יעקב נדר לאמור, 

שיהיו  כדי  לדורות,  'לאמור'  אמר],  [למי  'לאמור'  מהו 

להורות  בא  ע"ה  אבינו  שיעקב  היינו,  צרתן.  בעת  נודרים 

תוכן הנדר בעת צרה, שכאשר האדם מסובב בצרות רח"ל, 

ישים אל לבו להבין שכל מטרת הנסיונות בכדי לבוא לידי 

לעצמו  ויאמר  בריי,  מן  סברי  מוביד  אנא  לית  זו,  מסקנא 

"איך קען טאקע נישט, אבער דער רבונו של עולם קען יא" 

[אני אינני יכול באמת, אבל ה' יכול], ויפנה רק אל השי"ת 

בעת  שגם  זו,  קבלה  עליו  יקבל  ואז  מצרותיו,  שיושיעו 

שיזכה לכל טוב, לא ישכח זאת, ובל ידמה לומר כוחי ועוצם 

ידי עשה לי את החיל הזה (דברים ח, יז), אלא ידע שאין לו 

להבין  ימשיך  וממילא  כלל,  כוחו  זה  ואין  כלום,  מעצמו 

שבאמת זהו מתנת חינם מאת ה'. 

'וידר יעקב נדר לאמור - לדורות' היינו "נאר מיט  וזהו 

דעם עקזעסטירען מיר אלע דורות, פון יעקב אבינו ביזען 

הדורות,  בכל  קיימים  אנו  זה  באופן  [רק  טאג"  היינטיגען 

מיעקב אבינו עד היום הזה], שבמשך כל הדורות, "יעדער 

איינער וואס איז איהם ענג" [כל יחיד הנתון במיצר], יתחזק 

שום  לו  אין  הטבע  דרך  שלפי  שאף  בה',  ובטחון  באמונה 

עזר ומנוס מצרותיו, בודאי יעזרהו השי"ת, הכל יכול, ויקבל 

על עצמו לידע ולהכיר תמיד שהכל נעשה בידי שמים, גם 

בעת אשר ייטב לו. 

לצורך עבודת ה'
ועוד ענין יש בבקשתו זו של יעקב אבינו, שאף  שאמרו 

חז"ל בגמרא (שבת קיח:) כל המענג את השבת נותנין לו 

נחלה בלי מצרים, שנאמר (ישעיה נח, יג-יד) וקראת לשבת 

ארץ  במתי  על  והרכבתיך  ה'  על  תתענג  אז  וגו'  עונג 

ופרצת  יד)  (כח,  בו  שכתוב  אביך,  יעקב  נחלת  והאכלתיך 

ימה וקדמה וצפונה ונגבה. ומבואר מזה, שבהבטחת ופרצת 

ימה וגו' נכלל ג"כ הברכה על ריבוי נכסי יעקב אבינו ע"ה, 

מהשי"ת  אח"כ  ביקש  ומדוע  גבול,  בלי  לעשירות  שיזכה 

(כח, כ) ונתן לי 'לחם לאכול ובגד ללבוש', ותו לא.

וי"ל עפ"י מה דאיתא במדרש (ב"ר ע ה, קה"ר ז טז) ונתן 

לחמו  לכו  ה)  ט,  (משלי  דכתיב  תורה  זו  לאכול'  'לחם  לי 

טו,  (במדבר  הכתוב  [ע"ד  טלית  זו  ללבוש'  'ובגד  בלחמי, 

אבינו  יעקב  שכוונת  מזה  ומבואר  בגדיהם],  כנפי  על  לח) 

שהבטיחו  העושר  כל  את  שיקבל  היתה,  בתפילתו  ע"ה 

השי"ת, וישתמש בו רק לצורך עבודת ה'.

(ע"פ פ"ב, ע"ז)

פנינים י˜רים
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ב˘ער
וראשו מגיע השמימה  והנה סולם מוצב ארצה  ויחלום 

והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו (כח, יב)

אדם  חייב  (נד.)  ברכות  בשלהי  המשנה  פי  על  לומר  יש 
לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, והיינו כי חוב קדוש 
הוא על כל איש ישראל להאמין באמונה שלימה שאין שום 
דבר בכלל ובפרט שלא יהא בהשגחה פרטית מהבורא ב"ה, 
לא  ומאתו  ס:),  (ברכות  עביד  לטב  רחמנא  דעביד  מה  וכל 
הוא  הזאת  ובאמונה  חסד,  הוא  הדין  ושורש  הרעות,  תצא 
ממתיק הדינים בשרשם ונעשו רחמים וחסדים. וזהו שהראה 
הקב"ה ליעקב בחלום 'סולם מוצב ארצה', ר"ל, שהראה לו 
כי  בבחינת  ארצה,  מוצב  שיהיו  ישראל  של  והצרות  הגליות 
שחה לעפר נפשינו דבקה לארץ בטננו (תהלים מד, כו), עכ"ז 
ידי אמונה שלימה ימתקו כל  'וראשו מגיע השמימה', שעל 

הדינים ויהיו לחסדים מגולים, וירומם קרנם למעלה ראש.

לשון  הוא  והנה  ד)  ג,  (במדב"ר  ז"ל  כאמרם  'והנה',  וזהו 
יוצא  הוא  הנה  יד)  ד,  (שמות  הכתוב  כמאמר  שמחה, 
בשמחה,  הדינים  שיקבל  בלבו,  ושמח  וראך  לקראתך 
דליקבלינהו  הנ"ל  המשנה  על  (ס:)  שם  בגמרא  וכדאמרינן 
בשמחה. וזהו 'והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים', שבשעה 
שהם יורדים המה בשמחה כמו שהם עולים, בידעם כי רצון 
הקב"ה כך הוא.                                               (תפארת שמואל ד)

ג

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי 
לא ידעתי (כח, טז)

(ח"א  בזוה"ק  המכונה  ע"ה,  אבינו  שיעקב  לומר  נראה 
שהיא  הענוה  מדת  לו  שהיה  היינו  דאבהן,  שלימו  קמז:) 
השלימות, היפך האי מאן דיהיר בעל מום הוא (מגילה כט.), 
כמו שאמר הכתוב (עמוס ז, ב) מי יקום יעקב כי קטן הוא - 
רוממות  גילוי  אז  לו  שהיה  שחלם,  החלום  ע"י  לכך  זכה 
השי"ת כאומרו 'אכן יש ה' במקום הזה', ועי"ז בא לידי הכנעה 
בתכלית כאומרו 'ואנכי לא ידעתי', ר"ל מכח גילוי רוממותו 
ית' יודע אנכי שהנני בגדר 'לא', ["איך בין א גארנישט"], ע"ד 
שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים קלח, ו) כי רם ה' ושפל יראה, 
פי' על ידי שמכיר בגודל רוממות השי"ת כי רם הוא, הנה הוא 

רואה את שפלות ערכו, מה הוא נחשב.

(אמרי מנחם ר"ח סיון ג, וכעי"ז בפרשתן אות ד, ויב)

ג

אשר  אנכי  אלהים  התחת  ויאמר  ברחל  יעקב  אף  ויחר 
מנע ממך פרי בטן (ל, ב)

יש לבאר טענת רחל אמנו ע"ה ותשובת יעקב אבינו ע"ה 
דהנה ידוע דכפי שהאדם בוטח בה' ומאמין בו יתברך שרק 
ממנו תבוא ישועתו, כמו כן השי"ת מושיעו, כדאיתא בחובות 
על  רחל  שהתרעמה  מה  וזה  הבטחון),  שער  (ריש  הלבבות 
ממנה,  בנים  לו  שייתן  בהקב"ה  בטח  לא  מדוע  אע"ה  יעקב 
שאם היה בוטח כן כבר היה נמשך לה ישועה. וזה שהשיב לה 
צריך  הייתי  אני  וכי  אני',  אלקים  'התחת  ע"ה  אבינו  יעקב 
לבטחון, כנודע (עיין ישמח ישראל נח ג, ועוד) ששם הבטחון 
הוא מאותיות שלפני שם 'אלקים', הלוא 'אשר מנע ממך פרי 
היה  עלייך  וממילא  ממני',  ולא  מנע  'ממך  ופירש"י  בטן' 

להמשיך את הישועה ע"י הבטחון כי אלייך הדבר נוגע.

(אמונת משה כד)

וראשו מגיע השמימה  והנה סולם מוצב ארצה  ויחלום 
והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו (כח, יב)

אדם  חייב  (נד.)  ברכות  בשלהי  המשנה  פי  על  לומר  יש 
לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, והיינו כי חוב קדוש 
הוא על כל איש ישראל להאמין באמונה שלימה שאין שום 
דבר בכלל ובפרט שלא יהא בהשגחה פרטית מהבורא ב"ה, 
לא  ומאתו  ס:),  (ברכות  עביד  לטב  רחמנא  דעביד  מה  וכל 
הוא  הזאת  ובאמונה  חסד,  הוא  הדין  ושורש  הרעות,  תצא 
ממתיק הדינים בשרשם ונעשו רחמים וחסדים. וזהו שהראה 
הקב"ה ליעקב בחלום 'סולם מוצב ארצה', ר"ל, שהראה לו 
כי  בבחינת  ארצה,  מוצב  שיהיו  ישראל  של  והצרות  הגליות 
שחה לעפר נפשינו דבקה לארץ בטננו (תהלים מד, כו), עכ"ז 
ידי אמונה שלימה ימתקו כל  'וראשו מגיע השמימה', שעל 

הדינים ויהיו לחסדים מגולים, וירומם קרנם למעלה ראש.

לשון  הוא  והנה  ד)  ג,  (במדב"ר  ז"ל  כאמרם  'והנה',  וזהו 
יוצא  הוא  הנה  יד)  ד,  (שמות  הכתוב  כמאמר  שמחה, 
בשמחה,  הדינים  שיקבל  בלבו,  ושמח  וראך  לקראתך 
דליקבלינהו  הנ"ל  המשנה  על  (ס:)  שם  בגמרא  וכדאמרינן 
בשמחה. וזהו 'והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים', שבשעה 
שהם יורדים המה בשמחה כמו שהם עולים, בידעם כי רצון 
הקב"ה כך הוא.                                               (תפארת שמואל ד)

ג

וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי 
לא ידעתי (כח, טז)

(ח"א  בזוה"ק  המכונה  ע"ה,  אבינו  שיעקב  לומר  נראה 
שהיא  הענוה  מדת  לו  שהיה  היינו  דאבהן,  שלימו  קמז:) 
השלימות, היפך האי מאן דיהיר בעל מום הוא (מגילה כט.), 
כמו שאמר הכתוב (עמוס ז, ב) מי יקום יעקב כי קטן הוא - 
רוממות  גילוי  אז  לו  שהיה  שחלם,  החלום  ע"י  לכך  זכה 
השי"ת כאומרו 'אכן יש ה' במקום הזה', ועי"ז בא לידי הכנעה 
בתכלית כאומרו 'ואנכי לא ידעתי', ר"ל מכח גילוי רוממותו 
ית' יודע אנכי שהנני בגדר 'לא', ["איך בין א גארנישט"], ע"ד 
שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים קלח, ו) כי רם ה' ושפל יראה, 
פי' על ידי שמכיר בגודל רוממות השי"ת כי רם הוא, הנה הוא 

רואה את שפלות ערכו, מה הוא נחשב.

(אמרי מנחם ר"ח סיון ג, וכעי"ז בפרשתן אות ד, ויב)

ג

אשר  אנכי  אלהים  התחת  ויאמר  ברחל  יעקב  אף  ויחר 
מנע ממך פרי בטן (ל, ב)

יש לבאר טענת רחל אמנו ע"ה ותשובת יעקב אבינו ע"ה 
דהנה ידוע דכפי שהאדם בוטח בה' ומאמין בו יתברך שרק 
ממנו תבוא ישועתו, כמו כן השי"ת מושיעו, כדאיתא בחובות 
על  רחל  שהתרעמה  מה  וזה  הבטחון),  שער  (ריש  הלבבות 
ממנה,  בנים  לו  שייתן  בהקב"ה  בטח  לא  מדוע  אע"ה  יעקב 
שאם היה בוטח כן כבר היה נמשך לה ישועה. וזה שהשיב לה 
צריך  הייתי  אני  וכי  אני',  אלקים  'התחת  ע"ה  אבינו  יעקב 
לבטחון, כנודע (עיין ישמח ישראל נח ג, ועוד) ששם הבטחון 
הוא מאותיות שלפני שם 'אלקים', הלוא 'אשר מנע ממך פרי 
היה  עלייך  וממילא  ממני',  ולא  מנע  'ממך  ופירש"י  בטן' 

להמשיך את הישועה ע"י הבטחון כי אלייך הדבר נוגע.

(אמונת משה כד)

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

א

פלוני היה מעונין ללמוד את מלאכת כתיבת סת"ם. 
בפנותו למומחה העוסק שבהכשרת תלמידים, הציע לו 
זה הצעה מעניינת: בעוד עלות הקורס הרגילה היא בסך 
יקבל  מראש  וישלם  יקדים  התלמיד  אם   ,₪  12000
 ₪  10000 סך  על  יעמוד  והמחיר  משמעותית,  הנחה 
סך  למלמד  ונתן  הקדים  שהתלמיד  עשו,  וכך  בלבד. 
10000 ₪ והשניים סיכמו ביניהם שיתחילו ללמוד בעוד 

שבוע בשעטו"מ.
והנה  הלימודים,  התחילו  טרם  כך,  כדי  תוך  אמנם   
ולהחזיר את הכסף,  בו מהסיכום  לחזור  רוצה  המלמד 
וכיו"ב.  אחרות  תוכניות  לו  שיש  כגון  שונות  מסיבות 
ההתחייבות  את  למלא  ממנו  דורש  התלמיד  ואילו 
היא  והשאלה  הסכום,  מלא  את  שילם  שכבר  בטענה 
אותו  ולחייב  המלמד  את  לכפות  התלמיד  יכול  האם 

בדין שימלא את התחייבותו או לא.
צדדי הנידון הם, היות שכבר היתה כאן נתינת כסף, 
האם יש כאן איזה קנין שמחייב את המלמד (הפועל) 
הדבר  האם  לדון  יש  כן  וכמו  מלאכתו,  את  לעשות 
מעות  הקדמת  כאן  שיש  כיון  ריבית,  דיני  מצד  מותר 
לדין  ודומה  המחיר  הוזלת  כאן  יש  ההקדמה  ובעבור 

פסיקה בהוזלה שיש כאן חשש ריבית בכיו"ב.
דנים,  אנו  שבו  סת"ם  שהמלמד  להקדים  יש 
התחייבותו היא כקבלן, שמבקש הפעולה משלם רק 
על התוצאה, דהיינו שהוא מלמדו עד שיצליח בלימוד 

של  הזמן  לכמות  קשר  ללא  הסת"ם  מלאכת 
הלימוד, וכמקובל.

כקנין  נחשב  מעות  הקדמת  האם  נידון  כאן  יש 
מלאכתו  את  וישלים  שיבצע  ולכופו  לחייבו  בפועל 
שהתחייב עליה, ובזה גם תלוי הנידון הב', האם יש כאן 

חשש ריבית או לא.
ל'קבלן',  'פועל'  בין  חילוק  שיש  קיי"ל  בפשטות 
שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום כיוון שנאמר 
אבל  לעבדים,  עבדים  –ולא  עבדים  ישראל  בני  לי  כי 
קנין  שנעשה  באופן  אכן  בו.  לחזור  יכול  אינו  קבלן 
בש"ך  ס"ג  שלג  (סי'  חו"מ  בשו"ע  מובא  בפועל, 
אמרו  שלא  רבותיו,  בשם  הריטב"א  כתב  סקי"ד): 
באמירה  עצמו  במשכיר  אלא  בו  לחזור  יכול  שפועל 
אבל כל שנשתעבד בקנין- לטפויי מילתא אתא, שלא 
ששאר  וכ'  זה  על  חולק  והש"ך  בו.  לחזור  יוכל 
בכל  בו  לחזור  יכול  ופועל  בכך,  חילקו  לא  הפוסקים 
תעו)  סי'  (שו"ת  הריב"ש  מדברי  כן  והוכיח  ענין, 
הט"ז  כתב  וכן  בקנין,  אפילו  בו  לחזור  יכול  שפועל 
שמצא  אחרונים  כמה  הביא  שם  תשובה  (ובפתחי 
דס"ל כהריטב"א). וכתב הש"ך ונראה דגם הריטב"א 

לא קאמר אלא בקבלן, ולענין שאין יכול לחזור בו.
ובשו"ע (של"ג, ג) איתא: התחיל הפועל במלאכה 
דמי  כבר  קיבל  ואפילו  חוזר,   – היום  בחצי  בו  וחזר 
שכירותו ואין בידו לשלם (-דהיינו להחזיר), בכל זאת 

יכול לחזור בו והמעות חוב עליו, שנאמר כי לי בנ"י 
דאפילו  (סק"ה)  הקצוה"ח  מכאן  הוכיח  עבדים. 
הקדמת מעות שהוא קנין כסף ועבד עברי נקנה בכסף 
מוכח  הרי  בו,  לחזור  הפועל  יכול  ואפ"ה  פועל  וה"ה 
דס"ל להשו"ע שגם אם עשה קנין יכול הפועל לחזור 
בו. וכן מבואר בנה"מ (שם סק"א וסק"ו) דלהלכה אף 
יכול  אפ"ה  כסף  קנין  כאן  שיש  שכרו  לו  שהקדים 

לחזור בו דאין לבעה"ב קנין הגוף בפועל. 
שכתב  הבאנו  כבר  בקבלן  אבל  בפועל,  כ"ז  אמנם 
הש"ך שמועיל קנין בו לענין שלא יוכל לחזור בו (וכ"כ 
וקנין סודר)  הש"ך בסק"ד לענין משיכת כלי אומנות 
ולפי זה יוצא בפשיטות שאם הקדים מעות לקבלן יש 
שלא  למלאכה  גופו  שיעבוד  בו  וקונה  כסף  קנין  בזה 
דבמקום  (סק"ה)  בקצוה"ח  וכמבואר  בו  לחזור  יוכל 
ששיעבד גופו למלאכה הרי זה קנין ואין יכול לחזור בו. 
ל)  סי'  חו"מ  קמא  הנוב"י  בשם  (סק"א,  בפ"ת  וכ"כ 
בין  שטר  כתיבת  או  סודר  קנין  שנעשה  שבמקום 
יכולים  אינם  בעה"ב,  ובין  הפועל  בין  היינו  הצדדים, 

לחזור בהם מההתחייבות.
והאחרונים  הש"ך  דברי  על  החולקים  יש  אמנם 
ס"ל  כך  בו.  לחזור  יכול  קנין  שעשה  קבלן  דגם  וס"ל 
להדרישה, וכ"כ בשועה"ר הל' שכירות (סכ"א) וכ"כ 
הערוה"ש (סי' של"ג סעיף ו' ט') י"א שגם קבלן יכול 
לחזור בו ומטעם שנאמר כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים 

לעבדים. 
להכריע  כתב  ל"א)  כ"ט  ס"ק  כ"א  סי'  (ב"ק  והחזו"א 
דלא  בו  לחזור  א"י  גופו  לשעבד  קנין  בו  שעשה  דקבלן 
נאמר בו הדין דכ' לי בנ"י עבדים ולא עבדים לעבדים. וכן 
סק"ז)  ג  מחודש  נ"ב  סי'  (חו"מ  אבנ"ז  בשו"ת  סברא  יש 
דקנין כסף הוא כסף שוויות כמו"ש הסמ"ע בסי' ק"צ וכסף 
עבור  אלא  גופו  קנין  עבור  לא  הוא  לפועל  שמקדימים 
קנין  זה  אין  ולכן  פעולתו  של  השווי  והוא  המלאכה 

המחייבו שלא יוכל לחזור בו. 
אולם כ"ז כשעשה קנין ע"מ לשעבד גופו למלאכה כעין 
ע"ע אבל בהתחיל במלאכה בלא כסף או אפי' הקדים לו 
שכרו סתמא אינו מקנה לו גופו. וכן מובא בחזו"א (חלק 
שו"ת וחידושים סי' רע"א) שהורה למעשה שגם בהקדים 
לו שכרו שהקבלן יכול לחזור בו משום שבסתמא אמרינן 
שלא נתכווין לשעבד גופו ולכן יש לדון בהקדים לו שכרו 

שיתכן ויכול לחזור בו וא"א לכופו ע"כ.
דאין  דס"ל  מהאחרונים  שיטות  עוד  בזה  לצרף  ויש 
מועיל כלל ק"כ גם בקבלן, בערך שי סי' של"ג כ' דמבואר 
בשו"ע (חו"מ סי' רכ"ז סל"ו) לענין אונאה דפועל אין לו 
לו  יש  קבלן  אבל  לקרקע  הוקש  שאדם  משום  אונאה 
גופו אינו דומה לקרקע  כיון שאין משעבד  אונאה דקבלן 
ולכן באופן שהיה הקדמת מעות בלבד ייתכן ויוכל לחזור 
בו היות והפועל הוא מוחזק בעצמו אבל אם היה קנין כמו 
ק"ס),  מהני  לא  (ולהחזו"א  סודר  קנין  או  שטר  כתיבת 
בפשטות נקטינן כדעת רוב האחרונים דא"י לחזור בו, וכך 
מבואר בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' ק"י) וגם דן שם לענין 

ריבית, וכדלהלן.
ובענין ריבית הנה בגמ' ב"ב (פו:) שהשוכר את הפועל 
לו  שמקדים  ובשביל  הגורן  בימות  מלאכה  עמו  שיעשה 
ואם  –אסור,  ליום  בדינר  ונשכר  לו  מוזיל  התשלום  את 
קיי"ל  וכך  בהוזלה  לו  להקדים  מותר  מיד  לעבוד  מתחיל 
בימות  הפועל  את  השוכר  ס"ח)  קע"ו  (סי'  יו"ד  בשו"ע 
לו  ומקדים  ליום  בדינר  הקיץ  בימות  עמו  לעשות  החורף 
אסור,  ליום  סלע  הקיץ  בימות  שוה  ושכרו  מעתה  שכרו 
אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה מהיום ועד זמן פלוני 
בדינר ליום מותר דכיון שמתחיל לעשות עמו מעתה אינו 

נראה כנוטל שכר מעותיו שמקדים לו. 
והנה מבואר בס"ו שלענין הקדמת השכר לקרקע מותר 
אם קנה הקרקע מיד וכן הכריע הדרכ"מ והש"ך בנקוה"כ 
אבל  כהלואה  נראה  אי"ז  הקרקע  מיד  שקונה  דכיון  שם 
בפועל שאין גופו קנוי לו שהרי יכול לחזור בו אי"ז מועיל 

עד שיתחיל במלאכתו. 
לו  שאסור  בקבלנות  פועל  בשכירת  שדנו  יש  ולפי"ז 
האם  קנין  כשנעשה  וכן  במלאכה  כשהתחיל  בו  לחזור 
המחיר  את  בכך  ולהוזיל  מעות  לו  להקדים  לו  מותר 
כה"ג  מתיר  ור"ה)  ר"ד  סי'  (ח"ג  יעקב  חלקת  ובשו"ת 
קנין  יש כאן  לו מעות  והטעם דמכיון שמקדים  בקבלנות 
צדדים  כמה  יש  למעלה  הנזכר  כל  לפי  אמנם  כסף. 
שבהקדמת מעות לקבלן אין כאן קנין ועדין יוכל לחזור בו 

וא"כ יש כאן חשש ריבית. 
וכ"כ בשועה"ר הל' ריבית (סט"ו) וכן אסור לכל אדם 
להקדים שכר המלאכה לאומן כדי שיעשה לו בזול מפני 
שכיון  בשכרו  לו  שיוזיל  כדי  היום  לו  כמלוה  שנראה 
המלאכה  לעשות  שלא  הדין  מן  בו  לחזור  יכול  שהאומן 

לבעה"ב והמעות שקיבל ממנו הן חוב עליו ה"ז כהלואה 

בין שעושה בקבלנות בין שהוא שכיר יום ומקדים לו השכר לפני היום שהוא עושה בו, עכ"ל.
ובברית יהודה (פכ"ו ס"ג הע' צ') כתב דהשועה"ר מיירי בשלא קנין קנין גמור ורק הקדים לו מעות בסתם 
וכמוש"נ, אבל אם עשה עמו קנין גמור כגון שעשה עמו חוזה ה"ז כקנין גמור וכ"ש אם עשה קנין סודר דמועיל 
ואז מותר וכ"פ בשו"ת שבה"ל הנ"ל שהקדמת מעות אין מועיל לענין זה ורק אם עשה קנין גמור כמו עשיית 
חוזה שמועיל כקנין שטר וכיו"ב, אז מותר להוזיל דהוי כמקח וליכא כאן הלוואה, וכ"נ בס' חוט שני פי"ג עמוד 

צ"ט דגם בקבלן אסור להוזיל. 
נמצא לדינא: האופן להתיר בהקדמת מעות בקבלנות הוא דווקא בהוספת קנין כמו שטר או ק"ס ואז גם א"י 
לחזור בו וניתן לחייבו ולכופו בע"כ לעמוד בהתחייבותו, אבל אם לא היתה רק הקדמת מעות אין כאן קנין גמור 

ויש בזה חשש ריבית וכן יכול הפועל לחזור בו. 

ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש - והיה ה' לי לאלקים



עיונים בהלכה מרבני אנ"ש וחו"ר הכוללים‰úכ‰ úמע˘‰

פלוני היה מעונין ללמוד את מלאכת כתיבת סת"ם. 
בפנותו למומחה העוסק שבהכשרת תלמידים, הציע לו 
זה הצעה מעניינת: בעוד עלות הקורס הרגילה היא בסך 
יקבל  מראש  וישלם  יקדים  התלמיד  אם   ,₪  12000
 ₪  10000 סך  על  יעמוד  והמחיר  משמעותית,  הנחה 
סך  למלמד  ונתן  הקדים  שהתלמיד  עשו,  וכך  בלבד. 
10000 ₪ והשניים סיכמו ביניהם שיתחילו ללמוד בעוד 

שבוע בשעטו"מ.
והנה  הלימודים,  התחילו  טרם  כך,  כדי  תוך  אמנם   
ולהחזיר את הכסף,  בו מהסיכום  לחזור  רוצה  המלמד 
וכיו"ב.  אחרות  תוכניות  לו  שיש  כגון  שונות  מסיבות 
ההתחייבות  את  למלא  ממנו  דורש  התלמיד  ואילו 
היא  והשאלה  הסכום,  מלא  את  שילם  שכבר  בטענה 
אותו  ולחייב  המלמד  את  לכפות  התלמיד  יכול  האם 

בדין שימלא את התחייבותו או לא.
צדדי הנידון הם, היות שכבר היתה כאן נתינת כסף, 
האם יש כאן איזה קנין שמחייב את המלמד (הפועל) 
הדבר  האם  לדון  יש  כן  וכמו  מלאכתו,  את  לעשות 
מעות  הקדמת  כאן  שיש  כיון  ריבית,  דיני  מצד  מותר 
לדין  ודומה  המחיר  הוזלת  כאן  יש  ההקדמה  ובעבור 

פסיקה בהוזלה שיש כאן חשש ריבית בכיו"ב.
דנים,  אנו  שבו  סת"ם  שהמלמד  להקדים  יש 
התחייבותו היא כקבלן, שמבקש הפעולה משלם רק 
על התוצאה, דהיינו שהוא מלמדו עד שיצליח בלימוד 

של  הזמן  לכמות  קשר  ללא  הסת"ם  מלאכת 
הלימוד, וכמקובל.

כקנין  נחשב  מעות  הקדמת  האם  נידון  כאן  יש 
מלאכתו  את  וישלים  שיבצע  ולכופו  לחייבו  בפועל 
שהתחייב עליה, ובזה גם תלוי הנידון הב', האם יש כאן 

חשש ריבית או לא.
ל'קבלן',  'פועל'  בין  חילוק  שיש  קיי"ל  בפשטות 
שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום כיוון שנאמר 
אבל  לעבדים,  עבדים  –ולא  עבדים  ישראל  בני  לי  כי 
קנין  שנעשה  באופן  אכן  בו.  לחזור  יכול  אינו  קבלן 
בש"ך  ס"ג  שלג  (סי'  חו"מ  בשו"ע  מובא  בפועל, 
אמרו  שלא  רבותיו,  בשם  הריטב"א  כתב  סקי"ד): 
באמירה  עצמו  במשכיר  אלא  בו  לחזור  יכול  שפועל 
אבל כל שנשתעבד בקנין- לטפויי מילתא אתא, שלא 
ששאר  וכ'  זה  על  חולק  והש"ך  בו.  לחזור  יוכל 
בכל  בו  לחזור  יכול  ופועל  בכך,  חילקו  לא  הפוסקים 
תעו)  סי'  (שו"ת  הריב"ש  מדברי  כן  והוכיח  ענין, 
הט"ז  כתב  וכן  בקנין,  אפילו  בו  לחזור  יכול  שפועל 
שמצא  אחרונים  כמה  הביא  שם  תשובה  (ובפתחי 
דס"ל כהריטב"א). וכתב הש"ך ונראה דגם הריטב"א 

לא קאמר אלא בקבלן, ולענין שאין יכול לחזור בו.
ובשו"ע (של"ג, ג) איתא: התחיל הפועל במלאכה 
דמי  כבר  קיבל  ואפילו  חוזר,   – היום  בחצי  בו  וחזר 
שכירותו ואין בידו לשלם (-דהיינו להחזיר), בכל זאת 

יכול לחזור בו והמעות חוב עליו, שנאמר כי לי בנ"י 
דאפילו  (סק"ה)  הקצוה"ח  מכאן  הוכיח  עבדים. 
הקדמת מעות שהוא קנין כסף ועבד עברי נקנה בכסף 
מוכח  הרי  בו,  לחזור  הפועל  יכול  ואפ"ה  פועל  וה"ה 
דס"ל להשו"ע שגם אם עשה קנין יכול הפועל לחזור 
בו. וכן מבואר בנה"מ (שם סק"א וסק"ו) דלהלכה אף 
יכול  אפ"ה  כסף  קנין  כאן  שיש  שכרו  לו  שהקדים 

לחזור בו דאין לבעה"ב קנין הגוף בפועל. 
שכתב  הבאנו  כבר  בקבלן  אבל  בפועל,  כ"ז  אמנם 
הש"ך שמועיל קנין בו לענין שלא יוכל לחזור בו (וכ"כ 
וקנין סודר)  הש"ך בסק"ד לענין משיכת כלי אומנות 
ולפי זה יוצא בפשיטות שאם הקדים מעות לקבלן יש 
שלא  למלאכה  גופו  שיעבוד  בו  וקונה  כסף  קנין  בזה 
דבמקום  (סק"ה)  בקצוה"ח  וכמבואר  בו  לחזור  יוכל 
ששיעבד גופו למלאכה הרי זה קנין ואין יכול לחזור בו. 
ל)  סי'  חו"מ  קמא  הנוב"י  בשם  (סק"א,  בפ"ת  וכ"כ 
בין  שטר  כתיבת  או  סודר  קנין  שנעשה  שבמקום 
יכולים  אינם  בעה"ב,  ובין  הפועל  בין  היינו  הצדדים, 

לחזור בהם מההתחייבות.
והאחרונים  הש"ך  דברי  על  החולקים  יש  אמנם 
ס"ל  כך  בו.  לחזור  יכול  קנין  שעשה  קבלן  דגם  וס"ל 
להדרישה, וכ"כ בשועה"ר הל' שכירות (סכ"א) וכ"כ 
הערוה"ש (סי' של"ג סעיף ו' ט') י"א שגם קבלן יכול 
לחזור בו ומטעם שנאמר כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים 

לעבדים. 
להכריע  כתב  ל"א)  כ"ט  ס"ק  כ"א  סי'  (ב"ק  והחזו"א 
דלא  בו  לחזור  א"י  גופו  לשעבד  קנין  בו  שעשה  דקבלן 
נאמר בו הדין דכ' לי בנ"י עבדים ולא עבדים לעבדים. וכן 
סק"ז)  ג  מחודש  נ"ב  סי'  (חו"מ  אבנ"ז  בשו"ת  סברא  יש 
דקנין כסף הוא כסף שוויות כמו"ש הסמ"ע בסי' ק"צ וכסף 
עבור  אלא  גופו  קנין  עבור  לא  הוא  לפועל  שמקדימים 
קנין  זה  אין  ולכן  פעולתו  של  השווי  והוא  המלאכה 

המחייבו שלא יוכל לחזור בו. 
אולם כ"ז כשעשה קנין ע"מ לשעבד גופו למלאכה כעין 
ע"ע אבל בהתחיל במלאכה בלא כסף או אפי' הקדים לו 
שכרו סתמא אינו מקנה לו גופו. וכן מובא בחזו"א (חלק 
שו"ת וחידושים סי' רע"א) שהורה למעשה שגם בהקדים 
לו שכרו שהקבלן יכול לחזור בו משום שבסתמא אמרינן 
שלא נתכווין לשעבד גופו ולכן יש לדון בהקדים לו שכרו 

שיתכן ויכול לחזור בו וא"א לכופו ע"כ.
דאין  דס"ל  מהאחרונים  שיטות  עוד  בזה  לצרף  ויש 
מועיל כלל ק"כ גם בקבלן, בערך שי סי' של"ג כ' דמבואר 
בשו"ע (חו"מ סי' רכ"ז סל"ו) לענין אונאה דפועל אין לו 
לו  יש  קבלן  אבל  לקרקע  הוקש  שאדם  משום  אונאה 
גופו אינו דומה לקרקע  כיון שאין משעבד  אונאה דקבלן 
ולכן באופן שהיה הקדמת מעות בלבד ייתכן ויוכל לחזור 
בו היות והפועל הוא מוחזק בעצמו אבל אם היה קנין כמו 
ק"ס),  מהני  לא  (ולהחזו"א  סודר  קנין  או  שטר  כתיבת 
בפשטות נקטינן כדעת רוב האחרונים דא"י לחזור בו, וכך 
מבואר בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' ק"י) וגם דן שם לענין 

ריבית, וכדלהלן.
ובענין ריבית הנה בגמ' ב"ב (פו:) שהשוכר את הפועל 
לו  שמקדים  ובשביל  הגורן  בימות  מלאכה  עמו  שיעשה 
ואם  –אסור,  ליום  בדינר  ונשכר  לו  מוזיל  התשלום  את 
קיי"ל  וכך  בהוזלה  לו  להקדים  מותר  מיד  לעבוד  מתחיל 
בימות  הפועל  את  השוכר  ס"ח)  קע"ו  (סי'  יו"ד  בשו"ע 
לו  ומקדים  ליום  בדינר  הקיץ  בימות  עמו  לעשות  החורף 
אסור,  ליום  סלע  הקיץ  בימות  שוה  ושכרו  מעתה  שכרו 
אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה מהיום ועד זמן פלוני 
בדינר ליום מותר דכיון שמתחיל לעשות עמו מעתה אינו 

נראה כנוטל שכר מעותיו שמקדים לו. 
והנה מבואר בס"ו שלענין הקדמת השכר לקרקע מותר 
אם קנה הקרקע מיד וכן הכריע הדרכ"מ והש"ך בנקוה"כ 
אבל  כהלואה  נראה  אי"ז  הקרקע  מיד  שקונה  דכיון  שם 
בפועל שאין גופו קנוי לו שהרי יכול לחזור בו אי"ז מועיל 

עד שיתחיל במלאכתו. 
לו  שאסור  בקבלנות  פועל  בשכירת  שדנו  יש  ולפי"ז 
האם  קנין  כשנעשה  וכן  במלאכה  כשהתחיל  בו  לחזור 
המחיר  את  בכך  ולהוזיל  מעות  לו  להקדים  לו  מותר 
כה"ג  מתיר  ור"ה)  ר"ד  סי'  (ח"ג  יעקב  חלקת  ובשו"ת 
קנין  יש כאן  לו מעות  והטעם דמכיון שמקדים  בקבלנות 
צדדים  כמה  יש  למעלה  הנזכר  כל  לפי  אמנם  כסף. 
שבהקדמת מעות לקבלן אין כאן קנין ועדין יוכל לחזור בו 

וא"כ יש כאן חשש ריבית. 
וכ"כ בשועה"ר הל' ריבית (סט"ו) וכן אסור לכל אדם 
להקדים שכר המלאכה לאומן כדי שיעשה לו בזול מפני 
שכיון  בשכרו  לו  שיוזיל  כדי  היום  לו  כמלוה  שנראה 
המלאכה  לעשות  שלא  הדין  מן  בו  לחזור  יכול  שהאומן 

לבעה"ב והמעות שקיבל ממנו הן חוב עליו ה"ז כהלואה 

בין שעושה בקבלנות בין שהוא שכיר יום ומקדים לו השכר לפני היום שהוא עושה בו, עכ"ל.
ובברית יהודה (פכ"ו ס"ג הע' צ') כתב דהשועה"ר מיירי בשלא קנין קנין גמור ורק הקדים לו מעות בסתם 
וכמוש"נ, אבל אם עשה עמו קנין גמור כגון שעשה עמו חוזה ה"ז כקנין גמור וכ"ש אם עשה קנין סודר דמועיל 
ואז מותר וכ"פ בשו"ת שבה"ל הנ"ל שהקדמת מעות אין מועיל לענין זה ורק אם עשה קנין גמור כמו עשיית 
חוזה שמועיל כקנין שטר וכיו"ב, אז מותר להוזיל דהוי כמקח וליכא כאן הלוואה, וכ"נ בס' חוט שני פי"ג עמוד 

צ"ט דגם בקבלן אסור להוזיל. 
נמצא לדינא: האופן להתיר בהקדמת מעות בקבלנות הוא דווקא בהוספת קנין כמו שטר או ק"ס ואז גם א"י 
לחזור בו וניתן לחייבו ולכופו בע"כ לעמוד בהתחייבותו, אבל אם לא היתה רק הקדמת מעות אין כאן קנין גמור 

ויש בזה חשש ריבית וכן יכול הפועל לחזור בו. 

הרה"ג ר' נחום גבירר שליט"א
מחו"ר כולל לדיינות בברכפלד

מ‡וˆרו˙ ספרי ‰חסי„ו˙

מתוך שלא לשמה- בא לשמה

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

ויפגע במקום וגו' (כ"ח י"א).
מקום  בכל  פוגע  הוא  הולך  כשאדם  בוודאי  במקום,  ויפגע  הלשון  להבין  יש 
שתדרוך בו כף רגלו וכו', י"ל עפ"י הידוע, כי הבורא ברוך הוא וברוך שמו נקרא מקום 
וכו', ולזה כאשר יצא יעקב אבינו ע"ה מבאר שבע וכו', ובוודאי עת צרה היה ליעקב, 
'במקום'  עצמו  את  והדביק  שהפגיע  כמשמען,  דברים  היינו  במקום',  'ויפגע  כתיב 
ממש וכו', ואמר איני זז מהמקום ב"ה, עד שישלח לי עזרו מקודש, וזהו ג"כ הפירוש 
'וילן שם', כלשון בן אדם המפציר דבר מחבירו, ואומר לא אלך מכאן, ואלין אצלך 
נענה  ולא  ל"ב ע"ב) התפלל  (ברכות  ואמרו חז"ל  (תורת אמת).  רצוני  עד שתמלא 
ומתאוה  ורוצה  חפץ  ית"ש  כי  הרחמים,  מן  עצמו  את  יתייאש  ולא  ויתפלל,  יחזור 

אדם  נענה  שלא  ואעפ"י  ישראל,  לתפילות 
הרבה  נסיתי  כבר  יאמר  לא  בתפילתו,  עדיין 
פעמים, ואיני רואה שום ישועה  ע"י תפילתי, 
רק עם כל זאת יאמר בלבו, אחזור ואתפלל 
מעורר  אהיה  בוודאי  כי  ית"ש,  לו  תמיד 
קודש-ויגש).  (זרע  שמו  יתברך  רחמנותו 

האדם  על  שומה  פגע,  מלשון  הוא  'ויפגע'  זי"ע,  מלעלוב  דוד  רבי  הרה"ק  [ו]בשם 
להרבות בתפילה במפגיע, עד אשר יזכה להיענות בתפילתו, ובטרם שנענה משמים, 
אל יפסיק מלהטריד כביכול את קונו, ובמקורו באידיש "מען מיז " (עבודת יששכר). 
[ו]אמר ר' חיא רבה כתיב (תהלים כ"ז י"ד) 'קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'', 
הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך (מדרש רבה-דברים ב' י"ב). וכן נכון 
לכל איש ישראל, אעפ"י שרואה שאין תפילתו מועלת, אעפי"כ אל ימנע מן הרחמים 
להעתיר אל ה' תמיד (תפארת שלמה-וירא). ואפילו אין אדם כדאי לענות בתפילתו, 
עמו  חסד  עושה  אני  בתחנונים,  ומרבה  שמתפלל  כיון  עמו,  חסד  ולעשות 
(תנחומא-וירא א'). [כי] יש אדם שאינו זכאי שיקבל המקום תפילתו, אלא בעבור 
זכות  עיניו, אשר תמיד בוכה ומתחנן, אף על פי שאין בידו  תוקף תחנונים ודמעת 
ק"ל).  חסידים-סימן  (ספר  חפצו  ועושה  תפילתו  הקב"ה  מקבל  טובים,  ומעשים 

[ו]לא יהיה עיף ויגע ולא ינוח מלהתפלל עד שימצא עת רצון וכו', כדרך המפתה את 
קודש-כי  (זרע  אליו  שמתפתה  עת  שמוצא  עד  יום  יום  שמדבר  דבר,  לאיזה  אחד 
שיתאפק  אפשר  אי  הרבה,  מפצירו  אם  אביו,  לפני  המתחטא  התינוק  כי  תבוא). 
מלמלאות בקשתו וכו', ולזה אמר [דוד המלך ע"ה] 'חנני ה' כי אליך אקרא כל היום' 
ואזעק ואשוע כל היום עד שבוודאי  ולא איגע  י"ט), רצ"ל לא איעף  (תהילים ל"ט 
טוב  לי,  תתן  ואח"כ  הרבה,  בהפצרה  שאצטער  להניחני  לך  [מה  לכן  אותי,  תחנן 
עבור  להתמלאות,  בקשתו  מתאחר  [ו]לפעמים  נחל-וארא).  (ערבי  מיד  שת]חנני 
(ערבי  ישראל  לתפילת  מתאוה  השי"ת  כי  וכו',  לפניו  שיתפלל  השי"ת  שחפץ 
נחל-וארא). ולסיבה זו פעמים שהצדיק מתפלל על איזה דבר ואינו נענה מיד, הוא 
על  עוד  שיתפלל  חפץ  שהבוב"ה  להסיבה 
(מאור  מדיבוריו  תענוג  לו  שיש  הדבר, 
כי  שיאמין  האמונה,  והעיקר  עינים-יומא). 
דרך דיבורו ותפילה, הוא נעשה מיד כך בלי 
שום ספק (בן פורת יוסף-קונטרס אחרון). כי 
פרי  עושה  שאין  למטה  תפילה  לך  אין 
שתרד  עד  ולהתפלל,  ולבטוח  ולחזור  בה'  לבטוח  וצריך  לתרופה,  ועליהו  למעלה 
התשועה למטה (מאור עינים-יומא). כי אמר אא"ז זללה"ה, כי כל התפילות עושים 
אתה  אשר  התפילות  [כי]  וכו',  הארץ  בקצה  ולפעמים  העליונים,  בעולמות  פעולה 
מחנה  (דגל  הגשמית  מראייתך  יותר  גדולות  פעולות  עושים  שוממים,  שהם  סובר 
וזלה"ק "[וזהו שדרשו]  תורת אמת  אפרים-כי תצא). נסיים בדברי חיזוק מספה"ק 
ויפגע במקום, שהתקין תפילת ערבית, היינו שאין שום יאוש בעולם  רז"ל מפסוק 
ח"ו, ואף בעת שנדמה כי ערבית וחשכות הוא ח"ו, הוא רק בבחינת הסתר לפי שעה, 
וכמו הערבית ממש שאינו רק לפי שעה, והשמש מוכנת ועומדת להאיר את היום, כן 
ואינו  הזה,  הגדול  בבטחון  העומד  האיש  [ו]אשרי  וכו'  ועומדת  מוכנת  הישועה 
וכו',  בתפילה  ולהפציר  מלהפגיע  מתייאש  אינו  [ו]לזאת  וכו',  לעולם  ח"ו  מתייאש 

ויהי רצון שמעשי אבות יהיה במהרה סימן טוב לבנים, במהרה בימינו אמן".  

שוממים,  שהם  סובר  אתה  אשר  התפילות 
עושים פעולות גדולות יותר מראייתך הגשמית  

(דגל מחנה אפרים-כי תצא)

מלמד סת"ם שקיבל מחיר מוזל מראש ובא לחזור בו

המשך בעמוד הבא



שני'  שב'בית  הקידוש  אל  חיים  נכנס  אך 
המסובים  את  לבבי  שבת  בגוט  מברך  בשטיבל, 
המדברים'  מ'ראשי  שכמה  לב  שם  הוא  -ובנקל 
ממהרים להסות ולהשתיק איש את רעהו, באופן 
הניכר שאין ברצונם שיידע הוא -מה הם שוחחו 
אפילו  או  עסקינן  צעיר  תשחורת  בבן  אם  כאן. 
באברך שלא טרח לעבד את מידותיו אם לא היו 
את  מגרה  הדבר  היה  ספק  ללא  מעיקרא,  כך 
שוחחו  מה  יודע  מי  חמתו:  את  ומעלה  סקרנותו 
אודותיו ומדוע הם מעלימים זאת ממנו, אבל כיון 
ה'  את  לעבוד  ונפש  לב  בכל  המשתדל  שביהודי 
הקדושים  מרבותינו  לנו  המסורה  העבודה  בדרך 
גוער  הוא  וביטול,  הכנעה  ענווה  על  המושתת 
ב'מה  העיסוק  כל  את  ודוחה  במחשבתו  ביצרו 
אודותיו'  לא  או  אודותיו  נאמר,  לא  או  שנאמר 

ומתיישב בין המסובים.
ולאחר  השקט,  נשמר  רב  לזמן  לא  אבל 
עם  שיחד  ומבין  שומע  הוא  הכוס,  על  הקידוש 
ואת  אותו  גם  המסובים  פי  אל  הבאים  ה'מזונות' 
עד  ו'לועסים'.  ה'טוחנים'  כאלו  ישנם  חבורתו 
מנסיונות  ולא  הסיבה,  את  גם  מבין  הוא  מהרה 
האזנה לשיח אחרים, אלא כיון שאחד האברכים 
אפשר  'חיים,  אותו:  ושואל  אליו  ניגש  פשוט 

לשאול אותך משהו?'
וכאן הוא שומע את אשר מעיק על לבבם של 
רבים מבני השטיבל, בנוגע לו ולבני חבורתו. 'אתה 
יודע שאנחנו מתכוננים לסעודת היאהרצייט של 
השטיבל  מבני  אחד  כל  הבא.  בשבוע  החלה   ....
להכין  מתאמצים  אנחנו  ויחד  חלקו,  את  תורם 

סעודת מרעים הגונה, בעלת תוכן וערך עשיר.
במה  'בונים  שאתם  שומעים  אנחנו  והנה 
לעצמכם', והיות וכבר קבעתם מראש לשבת ביחד 
בני החבורה שלכם, לא תגיעו לכאן לשבת איתנו, 
וזה אכפת לנו מאוד! אני מקווה שאתה לא כועס 
עלי על הפניה שלי אליך, אבל הפכתי בדעתי שוב 
מסיים  הוא  עדיף...'  שכך  שהחלטתי  עד  ושוב 

ותולה עינים נבוכות משהו בבן שיחו.
בבית  ולא  בין החסידים  מקובל  היה הדבר  לו 
מדרש היו מצויים כמעט והיה נושק לו על ראשו 
מרוב הערכה וחיבה לאברך היקר שבמקום לדבר 
הקושי  עם  להתמודד  בחר  הגב'  'מאחורי  ולרכל 
את  לפניו  הרצה  ובנועם  לאחר,  הפניה  שבעצם 
ולא  באו,  טוב  שמלב  היטב  שניכר  הדברים, 
אחרות  סיבות  או  החבורה  בהצלחת  עין  מצרות 

–באו.
בשבת  שלא  וחומר  קל  מלכעוס,  לי  'חלילה 
שלא  וחומר  קל  של  בנו  בן  וחומר  וקל  קדשנו, 
'והייתי  וממשיך  חיים,  משיב  יקר'  ידיד  עליך, 
לא  שמועה  אלא  זו  שאין  לך  לומר  שמח  מאוד 
נכונה ולמעשה כן נהיה כאן עם כולם, אבל האמין 
לי שסיבה מיוחדת יש לנו שבגינה לא נוכל להיות 
כאן' ולנוכח פניו המתכרכמות הוא מוסיף, לאחר 
רגע של שיקול דעת 'אבל דע לך, שהיטב היטב 
סיבה  שהיתה  ולולא  כולו,  הענין  את  שקלנו 

משמעותית לדבר –כמובן שלא היינו נוהגים כך. 
זכות,  לכף  אותנו  לדון  נא  שתואיל  אבקשך,  לכן 
בני  שאר  למען  ולא  למעני,  –לא  אבקשך  ועוד 
החבורה, כי אם למען הכלל כולו- עשה כל אשר 
מי  את  ולפייס  הרוחות  את  להשקיט  ביכלתך 
שרואה עצמו נפגע מכך. ללא ספק, בכישרונותיך 
ובעזרת  לנסות  תוכל  שלך  הרוח  ובעוז  הברוכים 

המברך את עמו בשלום-גם תצליח'.
באזני רוחו מצלצלים הדי הדיונים שהיו בין בני 
החבורה אודות עצם הרעיון, שהועלה כבדרך אגב 
לסעודת  בצוותא  להסב  שהציע  יוסל  ידי  על 
חן,  בתשואות  התקבל  הרעיון  בתחילה,  מרעים. 
בדבר,  לפקפק  שהחלו  כאלו  היו  מהרה  עד  אבל 
ואחת הסיבות המרכזיות היתה באמת העובדה כי 
סביר להניח שגם בשטיבל יחפצו לשבת בצוותא, 

והדבר אינו ראוי שנחלק לעצמנו.
לשבת  ההזדמנות  את  אנחנו  נפסיד  'למה 
ו'אולי'  'שמא'  בגלל  ולהוסיף לאחדותנו,  בצוותא 
יעשו בשטיבל איזו סעודה? וגם הרי 'חיינו קודמין' 
פני  על  השטיבל  את  להעדיף  חייבים  ואיננו 
החבורה' טען אהרן, אבל דבריו נדחו על הסף הן 
לומר  בוש  ולא  שהודה  הרעיון'  'אבי  יוסל  מצד 
אכן  כי  זאת  שהצעתי  בעת  חשבתי  לא  'טעיתי. 
בשטיבל יעשו סעודה ועלינו כחלק מבני השטיבל 
להתאסף בצוותא עמהם. יש זמנים שנקבעו להיות 
דווקא  וחובה  צורך  יש  ובהם  לכל'  קהילה  'זמן 
נפרדים  להיות  ולא  הקהל,  כל  עם  יחד  להתאסף 

לעצמנו, ויהי מה' שב והבהיר נחרצות.
יגרום  שהדבר  צד  יש  אם  שלכאורה  'ובפרט, 
לעגמת נפש של מי מבני השטיבל, מי יודע האם 
אכן יהא זה לנחת רוח להשי"ת והאם יביא הדבר 
אף  'על  הירש,  הוסיף  השם'  בעבודת  להתעלות 
שלא תמיד יש להביט על כך, וראוי הדבר שיידון 
בהרחבה בפעם אחרת, אבל כיוון שדבריו של יוסל 
שכשאנו  הרי  ואמיתיים,  נכונים  כך  כל  אכן 
מבטלים בגין כך את הסבתנו בצוותא, נדע שחסכנו 
בכך גם עגמת נפש מאחרים ויגל ליבנו גם על זאת', 

סיים את דבריו.
להעדר  החבורה  בני  נאלצו  הכל,  ולמרות 
שעלה  הראשון  מטעם  לא  בשטיבל,  מהסעודה 
אחרת  מסיבה  אלא  ידם,  על  ונדחה  בדעתם 
ואמיתית: היה עליהם לעמוד לימינו של אחד מבני 
החבורה שנצרך בדחיפות לעזרתם וסיועם, באופן 
בזמן  או  אחרים  ידי  על  להעשות  ניתן  היה  שלא 
אחר, וזו הסיבה שלא יכלו הם להתאסף עם רעיהם 
בני השטיבל, ובגבורה ספגו גם את החשדות ואת 
יתבייש  שלא  ובלבד  כלפיהם,  שהופנו  הטענות 
אותו אחד שנזקק לעזרתם. 'מוטב אהיה רשע בפני 
המקום  לפני  רשע  אהיה  ואל  אחת  שעה  הבריות 
אותה שעה נם יידל לעצמו בערבו של יום, כשהוא 
לשונו,  לנצור  הכח  לו  בהנתן  העבר  על  מודה 
ומבקש על העתיד שאותו מאורע שבעזרת ה' לא 
השטיבל,  בני  מלב  להשתכח  וימהר  יישנה 

והשלום והשלווה ישררו תמיד באהל מועדם.

חסי„'˘ע חבור‰

פלוני היה מעונין ללמוד את מלאכת כתיבת סת"ם. 
בפנותו למומחה העוסק שבהכשרת תלמידים, הציע לו 
זה הצעה מעניינת: בעוד עלות הקורס הרגילה היא בסך 
יקבל  מראש  וישלם  יקדים  התלמיד  אם   ,₪  12000
 ₪  10000 סך  על  יעמוד  והמחיר  משמעותית,  הנחה 
סך  למלמד  ונתן  הקדים  שהתלמיד  עשו,  וכך  בלבד. 
10000 ₪ והשניים סיכמו ביניהם שיתחילו ללמוד בעוד 

שבוע בשעטו"מ.
והנה  הלימודים,  התחילו  טרם  כך,  כדי  תוך  אמנם   
ולהחזיר את הכסף,  בו מהסיכום  לחזור  רוצה  המלמד 
וכיו"ב.  אחרות  תוכניות  לו  שיש  כגון  שונות  מסיבות 
ההתחייבות  את  למלא  ממנו  דורש  התלמיד  ואילו 
היא  והשאלה  הסכום,  מלא  את  שילם  שכבר  בטענה 
אותו  ולחייב  המלמד  את  לכפות  התלמיד  יכול  האם 

בדין שימלא את התחייבותו או לא.
צדדי הנידון הם, היות שכבר היתה כאן נתינת כסף, 
האם יש כאן איזה קנין שמחייב את המלמד (הפועל) 
הדבר  האם  לדון  יש  כן  וכמו  מלאכתו,  את  לעשות 
מעות  הקדמת  כאן  שיש  כיון  ריבית,  דיני  מצד  מותר 
לדין  ודומה  המחיר  הוזלת  כאן  יש  ההקדמה  ובעבור 

פסיקה בהוזלה שיש כאן חשש ריבית בכיו"ב.
דנים,  אנו  שבו  סת"ם  שהמלמד  להקדים  יש 
התחייבותו היא כקבלן, שמבקש הפעולה משלם רק 
על התוצאה, דהיינו שהוא מלמדו עד שיצליח בלימוד 

של  הזמן  לכמות  קשר  ללא  הסת"ם  מלאכת 
הלימוד, וכמקובל.

כקנין  נחשב  מעות  הקדמת  האם  נידון  כאן  יש 
מלאכתו  את  וישלים  שיבצע  ולכופו  לחייבו  בפועל 
שהתחייב עליה, ובזה גם תלוי הנידון הב', האם יש כאן 

חשש ריבית או לא.
ל'קבלן',  'פועל'  בין  חילוק  שיש  קיי"ל  בפשטות 
שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום כיוון שנאמר 
אבל  לעבדים,  עבדים  –ולא  עבדים  ישראל  בני  לי  כי 
קנין  שנעשה  באופן  אכן  בו.  לחזור  יכול  אינו  קבלן 
בש"ך  ס"ג  שלג  (סי'  חו"מ  בשו"ע  מובא  בפועל, 
אמרו  שלא  רבותיו,  בשם  הריטב"א  כתב  סקי"ד): 
באמירה  עצמו  במשכיר  אלא  בו  לחזור  יכול  שפועל 
אבל כל שנשתעבד בקנין- לטפויי מילתא אתא, שלא 
ששאר  וכ'  זה  על  חולק  והש"ך  בו.  לחזור  יוכל 
בכל  בו  לחזור  יכול  ופועל  בכך,  חילקו  לא  הפוסקים 
תעו)  סי'  (שו"ת  הריב"ש  מדברי  כן  והוכיח  ענין, 
הט"ז  כתב  וכן  בקנין,  אפילו  בו  לחזור  יכול  שפועל 
שמצא  אחרונים  כמה  הביא  שם  תשובה  (ובפתחי 
דס"ל כהריטב"א). וכתב הש"ך ונראה דגם הריטב"א 

לא קאמר אלא בקבלן, ולענין שאין יכול לחזור בו.
ובשו"ע (של"ג, ג) איתא: התחיל הפועל במלאכה 
דמי  כבר  קיבל  ואפילו  חוזר,   – היום  בחצי  בו  וחזר 
שכירותו ואין בידו לשלם (-דהיינו להחזיר), בכל זאת 

יכול לחזור בו והמעות חוב עליו, שנאמר כי לי בנ"י 
דאפילו  (סק"ה)  הקצוה"ח  מכאן  הוכיח  עבדים. 
הקדמת מעות שהוא קנין כסף ועבד עברי נקנה בכסף 
מוכח  הרי  בו,  לחזור  הפועל  יכול  ואפ"ה  פועל  וה"ה 
דס"ל להשו"ע שגם אם עשה קנין יכול הפועל לחזור 
בו. וכן מבואר בנה"מ (שם סק"א וסק"ו) דלהלכה אף 
יכול  אפ"ה  כסף  קנין  כאן  שיש  שכרו  לו  שהקדים 

לחזור בו דאין לבעה"ב קנין הגוף בפועל. 
שכתב  הבאנו  כבר  בקבלן  אבל  בפועל,  כ"ז  אמנם 
הש"ך שמועיל קנין בו לענין שלא יוכל לחזור בו (וכ"כ 
וקנין סודר)  הש"ך בסק"ד לענין משיכת כלי אומנות 
ולפי זה יוצא בפשיטות שאם הקדים מעות לקבלן יש 
שלא  למלאכה  גופו  שיעבוד  בו  וקונה  כסף  קנין  בזה 
דבמקום  (סק"ה)  בקצוה"ח  וכמבואר  בו  לחזור  יוכל 
ששיעבד גופו למלאכה הרי זה קנין ואין יכול לחזור בו. 
ל)  סי'  חו"מ  קמא  הנוב"י  בשם  (סק"א,  בפ"ת  וכ"כ 
בין  שטר  כתיבת  או  סודר  קנין  שנעשה  שבמקום 
יכולים  אינם  בעה"ב,  ובין  הפועל  בין  היינו  הצדדים, 

לחזור בהם מההתחייבות.
והאחרונים  הש"ך  דברי  על  החולקים  יש  אמנם 
ס"ל  כך  בו.  לחזור  יכול  קנין  שעשה  קבלן  דגם  וס"ל 
להדרישה, וכ"כ בשועה"ר הל' שכירות (סכ"א) וכ"כ 
הערוה"ש (סי' של"ג סעיף ו' ט') י"א שגם קבלן יכול 
לחזור בו ומטעם שנאמר כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים 

לעבדים. 
להכריע  כתב  ל"א)  כ"ט  ס"ק  כ"א  סי'  (ב"ק  והחזו"א 
דלא  בו  לחזור  א"י  גופו  לשעבד  קנין  בו  שעשה  דקבלן 
נאמר בו הדין דכ' לי בנ"י עבדים ולא עבדים לעבדים. וכן 
סק"ז)  ג  מחודש  נ"ב  סי'  (חו"מ  אבנ"ז  בשו"ת  סברא  יש 
דקנין כסף הוא כסף שוויות כמו"ש הסמ"ע בסי' ק"צ וכסף 
עבור  אלא  גופו  קנין  עבור  לא  הוא  לפועל  שמקדימים 
קנין  זה  אין  ולכן  פעולתו  של  השווי  והוא  המלאכה 

המחייבו שלא יוכל לחזור בו. 
אולם כ"ז כשעשה קנין ע"מ לשעבד גופו למלאכה כעין 
ע"ע אבל בהתחיל במלאכה בלא כסף או אפי' הקדים לו 
שכרו סתמא אינו מקנה לו גופו. וכן מובא בחזו"א (חלק 
שו"ת וחידושים סי' רע"א) שהורה למעשה שגם בהקדים 
לו שכרו שהקבלן יכול לחזור בו משום שבסתמא אמרינן 
שלא נתכווין לשעבד גופו ולכן יש לדון בהקדים לו שכרו 

שיתכן ויכול לחזור בו וא"א לכופו ע"כ.
דאין  דס"ל  מהאחרונים  שיטות  עוד  בזה  לצרף  ויש 
מועיל כלל ק"כ גם בקבלן, בערך שי סי' של"ג כ' דמבואר 
בשו"ע (חו"מ סי' רכ"ז סל"ו) לענין אונאה דפועל אין לו 
לו  יש  קבלן  אבל  לקרקע  הוקש  שאדם  משום  אונאה 
גופו אינו דומה לקרקע  כיון שאין משעבד  אונאה דקבלן 
ולכן באופן שהיה הקדמת מעות בלבד ייתכן ויוכל לחזור 
בו היות והפועל הוא מוחזק בעצמו אבל אם היה קנין כמו 
ק"ס),  מהני  לא  (ולהחזו"א  סודר  קנין  או  שטר  כתיבת 
בפשטות נקטינן כדעת רוב האחרונים דא"י לחזור בו, וכך 
מבואר בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' ק"י) וגם דן שם לענין 

ריבית, וכדלהלן.
ובענין ריבית הנה בגמ' ב"ב (פו:) שהשוכר את הפועל 
לו  שמקדים  ובשביל  הגורן  בימות  מלאכה  עמו  שיעשה 
ואם  –אסור,  ליום  בדינר  ונשכר  לו  מוזיל  התשלום  את 
קיי"ל  וכך  בהוזלה  לו  להקדים  מותר  מיד  לעבוד  מתחיל 
בימות  הפועל  את  השוכר  ס"ח)  קע"ו  (סי'  יו"ד  בשו"ע 
לו  ומקדים  ליום  בדינר  הקיץ  בימות  עמו  לעשות  החורף 
אסור,  ליום  סלע  הקיץ  בימות  שוה  ושכרו  מעתה  שכרו 
אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה מהיום ועד זמן פלוני 
בדינר ליום מותר דכיון שמתחיל לעשות עמו מעתה אינו 

נראה כנוטל שכר מעותיו שמקדים לו. 
והנה מבואר בס"ו שלענין הקדמת השכר לקרקע מותר 
אם קנה הקרקע מיד וכן הכריע הדרכ"מ והש"ך בנקוה"כ 
אבל  כהלואה  נראה  אי"ז  הקרקע  מיד  שקונה  דכיון  שם 
בפועל שאין גופו קנוי לו שהרי יכול לחזור בו אי"ז מועיל 

עד שיתחיל במלאכתו. 
לו  שאסור  בקבלנות  פועל  בשכירת  שדנו  יש  ולפי"ז 
האם  קנין  כשנעשה  וכן  במלאכה  כשהתחיל  בו  לחזור 
המחיר  את  בכך  ולהוזיל  מעות  לו  להקדים  לו  מותר 
כה"ג  מתיר  ור"ה)  ר"ד  סי'  (ח"ג  יעקב  חלקת  ובשו"ת 
קנין  יש כאן  לו מעות  והטעם דמכיון שמקדים  בקבלנות 
צדדים  כמה  יש  למעלה  הנזכר  כל  לפי  אמנם  כסף. 
שבהקדמת מעות לקבלן אין כאן קנין ועדין יוכל לחזור בו 

וא"כ יש כאן חשש ריבית. 
וכ"כ בשועה"ר הל' ריבית (סט"ו) וכן אסור לכל אדם 
להקדים שכר המלאכה לאומן כדי שיעשה לו בזול מפני 
שכיון  בשכרו  לו  שיוזיל  כדי  היום  לו  כמלוה  שנראה 
המלאכה  לעשות  שלא  הדין  מן  בו  לחזור  יכול  שהאומן 

לבעה"ב והמעות שקיבל ממנו הן חוב עליו ה"ז כהלואה 

בין שעושה בקבלנות בין שהוא שכיר יום ומקדים לו השכר לפני היום שהוא עושה בו, עכ"ל.
ובברית יהודה (פכ"ו ס"ג הע' צ') כתב דהשועה"ר מיירי בשלא קנין קנין גמור ורק הקדים לו מעות בסתם 
וכמוש"נ, אבל אם עשה עמו קנין גמור כגון שעשה עמו חוזה ה"ז כקנין גמור וכ"ש אם עשה קנין סודר דמועיל 
ואז מותר וכ"פ בשו"ת שבה"ל הנ"ל שהקדמת מעות אין מועיל לענין זה ורק אם עשה קנין גמור כמו עשיית 
חוזה שמועיל כקנין שטר וכיו"ב, אז מותר להוזיל דהוי כמקח וליכא כאן הלוואה, וכ"נ בס' חוט שני פי"ג עמוד 

צ"ט דגם בקבלן אסור להוזיל. 
נמצא לדינא: האופן להתיר בהקדמת מעות בקבלנות הוא דווקא בהוספת קנין כמו שטר או ק"ס ואז גם א"י 
לחזור בו וניתן לחייבו ולכופו בע"כ לעמוד בהתחייבותו, אבל אם לא היתה רק הקדמת מעות אין כאן קנין גמור 

ויש בזה חשש ריבית וכן יכול הפועל לחזור בו. 

נפרדים מהכלל?

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד הקודם

שהיא  חברותיה'  עם  חסד  'עושה  של  סוג  לא  זה  עצמה  בפני  חבורה 
כידוע תכונתה של הציפור הטמאה?

להתבוננות



הסיפור התפרסם במהירות בין גדולי החסידים 
ידוע לו  ומהם שאזרו אומץ ושאלו את הרבי מאין 
בהבטה בכף המרק שאין זה אלא טריפה האסורה 
השגה  'מופת'  שזהו  הנכם  'סבורים  באכילה. 
אלקית? אין זה כך' משיב הרבי, מנסה להצניע לכת 
עם אלוקיו ולהסתיר את מדרגותיו העילאיות 'הענין 
הוא שמחשבות הנופלות לאדם פתאום אינם דבר 
והכנסתיב  הכף  את  נטלתי  כאשר  בכך.  מה  של 
מהלכות  דין  פתאום  פתע  ברעיוני  נפל  בצלחת, 
מהשמים  רמז  שזה  הבנתי  כך  מתוך  טריפות. 
שהמאכל המונח לפני קשור לדינים אלו, ובשל כך 

נמנעתי מלאוכלו'.
שבוודאי  הסיפור  את  מסיים  הנאמן  והחסיד 
כאשר יצא מפיו הקדוש כן היה, אבל אין בכך אלא 
מגדולתו וקדושתו העצומה ששמרוהו מן השמים 
על ידי אופן נפלא כזה שהפילו ברעיונו הלכה מדיני 

טרפות כדי להצילו מכל רע. זכותו יגן עלינו!

שנים  וחמש  תשעים  מאה  ימלאו  קודש  בשבת 
להסתלקותו של הרה"ק רבי דב בער מליובאוויטש, 
וממלא  בנו  שהיה  מי  האמצעי',  'אדמור  המכונה 
זצוק"ל.  התניא  בעל  ה'רב'  הרה"ק  אביו  מקום 
כידוע, מתייחסים כל צאצאיו של כ"ק מרן אדמו"ר 
האמרי מנחם זצללה"ה אחרי הרב בעל התניא, על 
למשפחת  בת  שהיתה  ע"ה  הצדקנית  הרבנית  ידי 
הידועה  בתו  דרך  הרב  צאצאי  על  הנמנית  הלפרין 
של האדמו"ר האמצעי מרת מנוחה רחל כולי נ"ע, 
עדת  בראשות  שעמד  בעלה  עם  ארצה  שעלתה 

החסידים שבחברון.
האמצעי,  האדמו"ר  היה  קדוש  אלקים  איש 
רבו  ממעזריטש,  הקדוש  המגיד  שם  על  שנקרא 
לאחר  כשנה  ונולד  הגדול,  אביו  של  המובהק 
הסתלקותו, בשנת תקל"ד, באותו יום בו יסתלק מן 

העולם כעבור חמישים וארבע שנים –ט' בכסליו.
וכה מספר אודותיו חסידו ותלמידו, הרב החסיד 
ר' יעקב קאדיינער בספרו סיפורים נוראים, מאשר 
עיניו ראו ולא זר: פעם אחת נסע הרבי לקריסלאווע, 
ישעיה'לע  ר'  החסיד  בבית  התאכסן  שם 
קריסלאווער שלא שהה אז בביתו מסיבות שונות. 
כל  ובאו  נקבצו  הצדיק  משכן  מקום  שאל  כמובן 
דרש  והרבי  הטהור,  בצילו  לחסות  החסידים 
בפניהם דרוש ארוך ועמוק עד לאחר חצות הלילה.

את  ועישנתי  'קמתי  יעקב  ר'  מספר  'בבוקר' 
והנה  בפרוזדור,  מהלך  שהנני  כדי  תוך  מקטרתי, 
שומעות אזני קול בכיה ויללה, משל אסון איום פקד 

את הבית'.
משיבה  והיא  בבהלה,  שואל  הוא  קרה?'  'מה 
בקושי, מתלעלעת בבכי: 'איך לא אבכה? הנה זכיתי 
מאת השם במתנה טובה לארח את הצדיק במעוני, 
עבורי  רעה  סיבה  זו  היתה  הרבים  בעוונותי  ואילו 
באכילת  הצדיק  את  ליצלן  רחמנא  להכשיל 

טריפות'- - -
'טריפות?!'

-'כן! בצד התנור הנחתי קדירה ובה תבשיל של 

כאן,  שסועד  נוכרי  לשר  המיועד  כשר  לא  בשר 
ושכחתי להתרות על כך בפני הממונים על המטבח. 
את  לסלק  וכשניגשתי  הגיע,  לא  השר  לבסוף, 
איננו,  שהוא  לגלות  הזדעזעתי  הפיגולים  תבשיל 
להינתן  המיועד  התבשיל  הוכן  בה  הקדירה  ואילו 
נוראית  שגגה  משמע  מקומו,  על  עומד  הרבי  לפני 
הרבי  את  האכלתי  ובעוונותי  ידי  מתחת  יצאה 

טריפות! אללי לי!' מצווחת היא בקול לא לה.
כשכל גופו רועד וארכובותיו דא לדא נקשן כשל 
ר' יעקב אל חדרו של המשרת, האחראי על הגשת 
החרדה  לסיבת  אותו  שואל  וכשהלה  הסעודה 
הניכרת על פניו הוא מספר לפניו את כל דבריה של 
בו כמי שאינו  זה האחרון מביט  בעלת הבית. אבל 
חושב  אתה  באמת  וכי  'שוטה!  סח  הוא  מה  יודע 
שכך יארע לצדיק?' מלגלג הוא על החסיד 'וכי לא 
ידועה לך גדולתו וקדושתו של רבינו?' וכדברו הוא 
מוליך אותו לחדר הצדיק, מגלה את מכסה הקדרה 
גבי  מעל  הורדתה  כברגע  מלאה  אותה  לו  ומראה 

האור...
'אפילו טיפה אחת לא באה אל פיו הקדוש של 

הרבי?'
'האמן לי, אני מספר לך דברים כהווייתן. אתמול 
לאחר שסיים הרבי את הדרוש, מיהרתי לערוך את 
נטל  והוא  לנטילה,  מים  לו  הגשתי  כראוי.  השולחן 
בירך וניגב ידיו, בירך על הפת ואחר כך הכניס את 
בה  מביט  מרק,  במעט  אותה  ממלא  בצלחת,  הכף 
פעמיים, ומחזיר אותה אל הצלחת כמו שהיא. 'אין 

רצוני לאכול את המרק' הוא אומר.
'אולי יטעם  הרהבתי עוז בנפשי ובקשתי לפניו: 
כבוד קדושתו לכל הפחות מהבשר? הרי הרבי לא 
אכל מאומה כל היום חוץ משתי צלוחיות תה' אבל 
את  כממשיך  אמר  ורק  דברי  את  קיבל  לא  הרבי 
לא  אתה  וגם  הבשר.  את  לא  'גם  הקודמים  דבריו 
נפשי  שמרה  שפקודתו  כמובן  כלל'.  מזה  תאכל 
כמו  הקדרה  אל  הצלחת  תוכן  כל  את  והחזרתי 

שהיא'.

‡ספר‰

פלוני היה מעונין ללמוד את מלאכת כתיבת סת"ם. 
בפנותו למומחה העוסק שבהכשרת תלמידים, הציע לו 
זה הצעה מעניינת: בעוד עלות הקורס הרגילה היא בסך 
יקבל  מראש  וישלם  יקדים  התלמיד  אם   ,₪  12000
 ₪  10000 סך  על  יעמוד  והמחיר  משמעותית,  הנחה 
סך  למלמד  ונתן  הקדים  שהתלמיד  עשו,  וכך  בלבד. 
10000 ₪ והשניים סיכמו ביניהם שיתחילו ללמוד בעוד 

שבוע בשעטו"מ.
והנה  הלימודים,  התחילו  טרם  כך,  כדי  תוך  אמנם   
ולהחזיר את הכסף,  בו מהסיכום  לחזור  רוצה  המלמד 
וכיו"ב.  אחרות  תוכניות  לו  שיש  כגון  שונות  מסיבות 
ההתחייבות  את  למלא  ממנו  דורש  התלמיד  ואילו 
היא  והשאלה  הסכום,  מלא  את  שילם  שכבר  בטענה 
אותו  ולחייב  המלמד  את  לכפות  התלמיד  יכול  האם 

בדין שימלא את התחייבותו או לא.
צדדי הנידון הם, היות שכבר היתה כאן נתינת כסף, 
האם יש כאן איזה קנין שמחייב את המלמד (הפועל) 
הדבר  האם  לדון  יש  כן  וכמו  מלאכתו,  את  לעשות 
מעות  הקדמת  כאן  שיש  כיון  ריבית,  דיני  מצד  מותר 
לדין  ודומה  המחיר  הוזלת  כאן  יש  ההקדמה  ובעבור 

פסיקה בהוזלה שיש כאן חשש ריבית בכיו"ב.
דנים,  אנו  שבו  סת"ם  שהמלמד  להקדים  יש 
התחייבותו היא כקבלן, שמבקש הפעולה משלם רק 
על התוצאה, דהיינו שהוא מלמדו עד שיצליח בלימוד 

של  הזמן  לכמות  קשר  ללא  הסת"ם  מלאכת 
הלימוד, וכמקובל.

כקנין  נחשב  מעות  הקדמת  האם  נידון  כאן  יש 
מלאכתו  את  וישלים  שיבצע  ולכופו  לחייבו  בפועל 
שהתחייב עליה, ובזה גם תלוי הנידון הב', האם יש כאן 

חשש ריבית או לא.
ל'קבלן',  'פועל'  בין  חילוק  שיש  קיי"ל  בפשטות 
שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום כיוון שנאמר 
אבל  לעבדים,  עבדים  –ולא  עבדים  ישראל  בני  לי  כי 
קנין  שנעשה  באופן  אכן  בו.  לחזור  יכול  אינו  קבלן 
בש"ך  ס"ג  שלג  (סי'  חו"מ  בשו"ע  מובא  בפועל, 
אמרו  שלא  רבותיו,  בשם  הריטב"א  כתב  סקי"ד): 
באמירה  עצמו  במשכיר  אלא  בו  לחזור  יכול  שפועל 
אבל כל שנשתעבד בקנין- לטפויי מילתא אתא, שלא 
ששאר  וכ'  זה  על  חולק  והש"ך  בו.  לחזור  יוכל 
בכל  בו  לחזור  יכול  ופועל  בכך,  חילקו  לא  הפוסקים 
תעו)  סי'  (שו"ת  הריב"ש  מדברי  כן  והוכיח  ענין, 
הט"ז  כתב  וכן  בקנין,  אפילו  בו  לחזור  יכול  שפועל 
שמצא  אחרונים  כמה  הביא  שם  תשובה  (ובפתחי 
דס"ל כהריטב"א). וכתב הש"ך ונראה דגם הריטב"א 

לא קאמר אלא בקבלן, ולענין שאין יכול לחזור בו.
ובשו"ע (של"ג, ג) איתא: התחיל הפועל במלאכה 
דמי  כבר  קיבל  ואפילו  חוזר,   – היום  בחצי  בו  וחזר 
שכירותו ואין בידו לשלם (-דהיינו להחזיר), בכל זאת 

יכול לחזור בו והמעות חוב עליו, שנאמר כי לי בנ"י 
דאפילו  (סק"ה)  הקצוה"ח  מכאן  הוכיח  עבדים. 
הקדמת מעות שהוא קנין כסף ועבד עברי נקנה בכסף 
מוכח  הרי  בו,  לחזור  הפועל  יכול  ואפ"ה  פועל  וה"ה 
דס"ל להשו"ע שגם אם עשה קנין יכול הפועל לחזור 
בו. וכן מבואר בנה"מ (שם סק"א וסק"ו) דלהלכה אף 
יכול  אפ"ה  כסף  קנין  כאן  שיש  שכרו  לו  שהקדים 

לחזור בו דאין לבעה"ב קנין הגוף בפועל. 
שכתב  הבאנו  כבר  בקבלן  אבל  בפועל,  כ"ז  אמנם 
הש"ך שמועיל קנין בו לענין שלא יוכל לחזור בו (וכ"כ 
וקנין סודר)  הש"ך בסק"ד לענין משיכת כלי אומנות 
ולפי זה יוצא בפשיטות שאם הקדים מעות לקבלן יש 
שלא  למלאכה  גופו  שיעבוד  בו  וקונה  כסף  קנין  בזה 
דבמקום  (סק"ה)  בקצוה"ח  וכמבואר  בו  לחזור  יוכל 
ששיעבד גופו למלאכה הרי זה קנין ואין יכול לחזור בו. 
ל)  סי'  חו"מ  קמא  הנוב"י  בשם  (סק"א,  בפ"ת  וכ"כ 
בין  שטר  כתיבת  או  סודר  קנין  שנעשה  שבמקום 
יכולים  אינם  בעה"ב,  ובין  הפועל  בין  היינו  הצדדים, 

לחזור בהם מההתחייבות.
והאחרונים  הש"ך  דברי  על  החולקים  יש  אמנם 
ס"ל  כך  בו.  לחזור  יכול  קנין  שעשה  קבלן  דגם  וס"ל 
להדרישה, וכ"כ בשועה"ר הל' שכירות (סכ"א) וכ"כ 
הערוה"ש (סי' של"ג סעיף ו' ט') י"א שגם קבלן יכול 
לחזור בו ומטעם שנאמר כי לי בנ"י עבדים ולא עבדים 

לעבדים. 
להכריע  כתב  ל"א)  כ"ט  ס"ק  כ"א  סי'  (ב"ק  והחזו"א 
דלא  בו  לחזור  א"י  גופו  לשעבד  קנין  בו  שעשה  דקבלן 
נאמר בו הדין דכ' לי בנ"י עבדים ולא עבדים לעבדים. וכן 
סק"ז)  ג  מחודש  נ"ב  סי'  (חו"מ  אבנ"ז  בשו"ת  סברא  יש 
דקנין כסף הוא כסף שוויות כמו"ש הסמ"ע בסי' ק"צ וכסף 
עבור  אלא  גופו  קנין  עבור  לא  הוא  לפועל  שמקדימים 
קנין  זה  אין  ולכן  פעולתו  של  השווי  והוא  המלאכה 

המחייבו שלא יוכל לחזור בו. 
אולם כ"ז כשעשה קנין ע"מ לשעבד גופו למלאכה כעין 
ע"ע אבל בהתחיל במלאכה בלא כסף או אפי' הקדים לו 
שכרו סתמא אינו מקנה לו גופו. וכן מובא בחזו"א (חלק 
שו"ת וחידושים סי' רע"א) שהורה למעשה שגם בהקדים 
לו שכרו שהקבלן יכול לחזור בו משום שבסתמא אמרינן 
שלא נתכווין לשעבד גופו ולכן יש לדון בהקדים לו שכרו 

שיתכן ויכול לחזור בו וא"א לכופו ע"כ.
דאין  דס"ל  מהאחרונים  שיטות  עוד  בזה  לצרף  ויש 
מועיל כלל ק"כ גם בקבלן, בערך שי סי' של"ג כ' דמבואר 
בשו"ע (חו"מ סי' רכ"ז סל"ו) לענין אונאה דפועל אין לו 
לו  יש  קבלן  אבל  לקרקע  הוקש  שאדם  משום  אונאה 
גופו אינו דומה לקרקע  כיון שאין משעבד  אונאה דקבלן 
ולכן באופן שהיה הקדמת מעות בלבד ייתכן ויוכל לחזור 
בו היות והפועל הוא מוחזק בעצמו אבל אם היה קנין כמו 
ק"ס),  מהני  לא  (ולהחזו"א  סודר  קנין  או  שטר  כתיבת 
בפשטות נקטינן כדעת רוב האחרונים דא"י לחזור בו, וכך 
מבואר בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' ק"י) וגם דן שם לענין 

ריבית, וכדלהלן.
ובענין ריבית הנה בגמ' ב"ב (פו:) שהשוכר את הפועל 
לו  שמקדים  ובשביל  הגורן  בימות  מלאכה  עמו  שיעשה 
ואם  –אסור,  ליום  בדינר  ונשכר  לו  מוזיל  התשלום  את 
קיי"ל  וכך  בהוזלה  לו  להקדים  מותר  מיד  לעבוד  מתחיל 
בימות  הפועל  את  השוכר  ס"ח)  קע"ו  (סי'  יו"ד  בשו"ע 
לו  ומקדים  ליום  בדינר  הקיץ  בימות  עמו  לעשות  החורף 
אסור,  ליום  סלע  הקיץ  בימות  שוה  ושכרו  מעתה  שכרו 
אבל אם אמר לו עשה עמי מלאכה מהיום ועד זמן פלוני 
בדינר ליום מותר דכיון שמתחיל לעשות עמו מעתה אינו 

נראה כנוטל שכר מעותיו שמקדים לו. 
והנה מבואר בס"ו שלענין הקדמת השכר לקרקע מותר 
אם קנה הקרקע מיד וכן הכריע הדרכ"מ והש"ך בנקוה"כ 
אבל  כהלואה  נראה  אי"ז  הקרקע  מיד  שקונה  דכיון  שם 
בפועל שאין גופו קנוי לו שהרי יכול לחזור בו אי"ז מועיל 

עד שיתחיל במלאכתו. 
לו  שאסור  בקבלנות  פועל  בשכירת  שדנו  יש  ולפי"ז 
האם  קנין  כשנעשה  וכן  במלאכה  כשהתחיל  בו  לחזור 
המחיר  את  בכך  ולהוזיל  מעות  לו  להקדים  לו  מותר 
כה"ג  מתיר  ור"ה)  ר"ד  סי'  (ח"ג  יעקב  חלקת  ובשו"ת 
קנין  יש כאן  לו מעות  והטעם דמכיון שמקדים  בקבלנות 
צדדים  כמה  יש  למעלה  הנזכר  כל  לפי  אמנם  כסף. 
שבהקדמת מעות לקבלן אין כאן קנין ועדין יוכל לחזור בו 

וא"כ יש כאן חשש ריבית. 
וכ"כ בשועה"ר הל' ריבית (סט"ו) וכן אסור לכל אדם 
להקדים שכר המלאכה לאומן כדי שיעשה לו בזול מפני 
שכיון  בשכרו  לו  שיוזיל  כדי  היום  לו  כמלוה  שנראה 
המלאכה  לעשות  שלא  הדין  מן  בו  לחזור  יכול  שהאומן 

לבעה"ב והמעות שקיבל ממנו הן חוב עליו ה"ז כהלואה 

בין שעושה בקבלנות בין שהוא שכיר יום ומקדים לו השכר לפני היום שהוא עושה בו, עכ"ל.
ובברית יהודה (פכ"ו ס"ג הע' צ') כתב דהשועה"ר מיירי בשלא קנין קנין גמור ורק הקדים לו מעות בסתם 
וכמוש"נ, אבל אם עשה עמו קנין גמור כגון שעשה עמו חוזה ה"ז כקנין גמור וכ"ש אם עשה קנין סודר דמועיל 
ואז מותר וכ"פ בשו"ת שבה"ל הנ"ל שהקדמת מעות אין מועיל לענין זה ורק אם עשה קנין גמור כמו עשיית 
חוזה שמועיל כקנין שטר וכיו"ב, אז מותר להוזיל דהוי כמקח וליכא כאן הלוואה, וכ"נ בס' חוט שני פי"ג עמוד 

צ"ט דגם בקבלן אסור להוזיל. 
נמצא לדינא: האופן להתיר בהקדמת מעות בקבלנות הוא דווקא בהוספת קנין כמו שטר או ק"ס ואז גם א"י 
לחזור בו וניתן לחייבו ולכופו בע"כ לעמוד בהתחייבותו, אבל אם לא היתה רק הקדמת מעות אין כאן קנין גמור 

ויש בזה חשש ריבית וכן יכול הפועל לחזור בו. 

לוח המבחנים החודשי ב'דרשו'

דף היומי: נדרים כו. - נה:
דף הכולל: נדרים ב. - כג:

דף היומי בהלכה: סי' ס"ז עד ע"ט ס"ב
המבחן:  יום ו' פרשת מקץ כ"ט בכסלו

ויום ג' פרשת ויגש ג' בטבת

בטאון "האספו"
בהוצאת מרכז חסידי אלכסנדר
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המשך מעמוד הקודם

והנה אנכי עמך ושמרתיך

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

מרכז חסידי אלכסנדר

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

כ"ק אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א
ובנו הרה"ח ר' שמואל אליהו שליט"א

לרגל שמחת אירוסי הנכד- הבן הרב יהודה משה שליט"א

הר"ר חיים מרדכי ווייס הי"ו
ובנו הר"ר אברהם ישעי' הי"ו

לרגל שמחת נישואי הנכדה-הבת

הר"ר בנימין מרק הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבן החתן חיים אורי הי"ו

הר"ר אהרן בוקצ'ין הי"ו
לרגל שמחת נישואי הבת

הרה"ח ר' ישראל חיים כהן שליט"א
יו"ר הנהלת מרכז חסידי אלכסנדר

ובנו הר"ר שרגא פייבל הי"ו
לרגל שמחת היכנס הנכד-הבן הב' אברהם מנחם ני"ו

הרה"ג ר' עזריאל אהרונוביץ שליט"א
ובנו הר"ר ישראל פנחס הי"ו

לרגל שמחת היכנס הנכד-הבן הב' מנחם ני"ו

הר"ר אשר ליפשיץ שליט"א
ובנו הר"ר יוסף חיים הי"ו
גבאי בית החסידים גולדרס גרין

לרגל שמחת הולדת הנכד-הבן

הרה"ח ר' אהרן הרשלר שליט"א
ובנו הר"ר יוסף משה הי"ו

לרגל שמחת הולדת הנכדה-הבת


