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איבערבעטן ווען מ'איז אומשולדיג
הרה"ג רבי ישראל דאראג שליט"א דערציילט: אט 
יעדער  וואס  מעשה,  אמת'ע  א וואונדערליכע  הערט 
פרט דערפון איז אמת ויציב און עס האט צו זיך א 

געוואלדיגן מוסר השכל.

ניו  אין  דא  איד  א  מיט  דאס  האט  פאסירט 
ווארט.  פון  זין  פולן  אין  ומטיב  טוב  איש  אן  יארק, 
אן  איינעם,  ארויסהעלפן  שטארק  פלעגט  איד  דער 
עלנדן איד, א גרוש. א לאנגע תקופה האט ער אים 
אויסגעהאלטן אויף זיינע קאסטן און איינגעלאדן צו 
טאג,  שיינעם  איין  שבת.  יעדן  סעודות  די  אויף  זיך 
זייער  אין  געווען  איז  איד  מיטגעמאכטער  דער  ווען 
געהאלטן  האט  און  שטימונג  אנגעשטרענגטער  אן 
גענוג  נישט  עפעס  אים  האט  אכסניא  בעל  דער  אז 
און  שרייען  אנגעהויבן  ער  האט  צוגעשטעלט, 
זיין  פון  קעגנווארט  אין  קולות  מיט  זידלען  אים 
אזויפיל  זיך  האט  וואס  אכסניא  בעל  דער  משפחה. 
אוועקגעגעבן פאר אים, ארומזעענדיג זיך אין דעם 
מצב ווי מען צאלט אים דאס צוריק, האט אים צוריק 
אויפפירן  זיך  פאר'ן  גע'מוסר'ט  און  אריינגעזאגט 

הטוב.  הכרת  מדת  פון  היפוך  מיט'ן 

שווער  א  מיט  דארט  פון  אוועק  איז  גאסט  דער 
יאר  יענעם  צוריקגעקומען.  נישט  מער  און  געמיט 
ערב יום כיפור, האט די פרוי פון דעם בעל אכסניא 
מען  ווען  יעצט  צייט  א  דאך  איז  געזאגט, "עס  אים 
געדענקסט  צווייטן.  מיט'ן  איינער  איבער  זיך  בעט 
הויז  אונזער  פון  אוועק  איז  וואס  גאסט  דעם  דאך 
מיט שווערע געפילן. מיר ווארטן דאך אויף א שידוך 
זיך  רוקט  דערווייל  און  טאכטער,  אונזער  פאר 
געלעגנהייט  די  אויסניצן  זאלסטו  אפשר  גארנישט. 

איד?" דעם  איבערבעטן  און 

דארף  "איך  איר.  צו  רעאגירט  ער  האט  "וואס?..." 
גענוג  נישט  דען  האב  איך  איבערבעטן?  נאך  אים 
געטון פאר אים? ער איז געווען א משלם רעה תחת 

טובה."

איבערבעטן  אים  זאלסט  דו  אז  נישט  זאג  "איך 
ווייל דו דארפסט," האט זי געזאגט. "לייג דעם חיוב 
אין א זייט. איך וויל נאר פשוט א זכות פאר אונזער 
מיט  גוט  און  שנעל  גיין  איר  זאל  עס  אז  טאכטער, 
שידוכים. אדרבא, אויב דארפסטו נישט איבערבעטן, 

איז דאך דער זכות נאך פיל גרעסער."

נו, וואס טוט מען דען נישט פאר שלום? האט דער 
פארנומענעם  אינעם  טעלעפאן  דעם  גענומען  איד 
באקאנטע,  רופן  אנגעהויבן  און  כיפור  יום  ערב 

פארבארגן חפצים פאר א צווייטן

ס'איז א מצוה צו פארבארגן א זאך, צ.ב.ש. א א] 
כלי, פאר א חבר אדער שכן, און מען איז מקיים 

דערמיט די מצוה פון גמילות חסדים בממונו.1

ווען מ'בארגט ָאן א באשטימטע צייט

נישט ב]  זאגט  מען  און  עפעס  בארגט  מען  ווען 
ווען  גלייך  צוריקבעטן  עס  יענער  קען  צייט,  קיין 
בארגט  מען  ווען  ווי  אזוי  (נישט  צוריק  עס  דארף  ער 

געלט, וואס מען קען עס האלטן דרייסיג טעג).2

ווען מ'בארגט פאר א באשטימטער צייט

א ג]  אויף  איינעם  פון  עפעס  בארגט  מען  ווען 
באשטימטע צייט און מען האט עס שוין גענומען 
ביז  דערמיט  באנוצן  זיך  מען  קען  יענעם,  פון 
נישט  בשום-אופן  עס  קען  יענער  און  זמן,  דעם 

צוריקבעטן פריער.3

ווען מ'בארגט עס צו טון א באשטימטע זאך

קיין ד]  נישט  זאגט  מען  אויב  אויך  אזוי 
בארג  "איך  זאגט,  מען  נאר  צייט,  באשטימטע 
מען  קען  דאס",  און  דאס  דערמיט  טון  צו  עס 
עס  האט  מען  ווילאנג  צוריקבעטן  נישט  עס 
וואס  דער  אויב  אבער  ניצן,   געענדיגט  נאכנישט 
צוריק  עס  דארף  "איך  זאגט,  עס  פארבארגט 

אפילו  צוריקגעבן  אים  עס  מען  דארף  מארגן", 
אויב מען האט נאכנישט געענדיגט עס ניצן.4

נוצן בלויז פאר'ן באנוץ וואס מ'האט געזאגט

ווען מען בארגט א חפץ און מען זאגט אז מען ה] 
עס  מען  מעג  באנוץ,  געוויסן  א  דערמיט  טון  וויל 
אויף  ניצן  נישט  עס  טאר  מען  און  דעם  אויף  ניצן 

עפעס אנדערש.5

מ'מעג זיך אויסנעמען אז מ'דארף 
באצאלן א נייע אויב ס'צעברעכט זיך

זיך ו]  קען  וואס  חפץ  א  פארבארגט  מען  ווען 
אויב  אז  אויסנעמען  זיך  מען  מעג  צעברעכן, 
א  צוריקקויפן  מען  דארף  צעברעכן  זיך  ס'וועט 
מעג  אויך  אזוי  ריבית6.  קיין  נישט  ס'איז  און  נייע, 
מען צוריקגעבן א נייע, כאטש ס'איז נישט געווען 

אויסגענומען פון פאראויס.

בארגן ָאן יענעמ'ס רשות

אן ז]  חפץ  יענעמ'ס  נעמען  נישט  טאר  מען 
צו  עס  נאר  אינזין  האט  מען  אויב  אפילו  רשות, 
"שואל  א  ווייל  צוריקגעבן,  דערנאך  און  בארגן 
רשות) און  וויסן  יענעמ'ס  אן  (בארגן  מדעת"  שלא 

האט א דין ווי א גזלן, און אפילו אויב ס'פאסירט 

ב כי הכל ממדת החסד שהקב"ה  פ"א סעי'  מ"ט גמילות חסדים בין בגופו ובין בממונו ורש"י דמשאילו מעות בהמה וכלים, אהבת חסד  1. סוכה 
חפץ בו כי חפץ חסד הוא ובחסד כלול כל ענין שהאדם יכול להטיב לחבירו.        2. כמבואר בסי' ע"ג דרק בהלוואת מעות אמרינן סתם הלוואה 
ל' יום.             3. כמבואר בסי' שמ"א השואל מחבירו סתם הרי המשאיל תובעו בכל עת שירצה, שאלו לזמן קצוב כיון שמשך אין הבעלים יכולים 
שהתחיל  כיון  ימים  ג'  או  לב'  או  שעות  לכמה  שלו  במאשין  שלו  באפיס  או  בחצירו  להשתמש  רשות  לו  שנתן  באופן  וגם  הזמן,  סוף  עד  להחזירו 
להשתמש בה אין בעה"ב יכול לחזור בו עד סוף זמן שקבע עמו.       4. ועיין ערוה"ש שמ"א ס"ז דהגם דמותר להשהותו אצלו עד שיעשה המלאכה 
ששאלה בשבילה מ"מ אין להשהותם הרבה יותר מהשיעור ועיין הפרשה בהלכה שמות.       5. כמבואר בנה"מ סי' שמ"א שבשואל שהוא בחנם 
אמרינן דלמא הוא מקפיד וכל המשנה מדעת הבעלים אסור.       6. כמבואר בסי' קס"א בב"ח ובחוו"ד סי' קס"א דדווקא לגבי הלוואה דלהוצאה 

בשלח - יתרו ׀ שנת תשפ"ג לפ"ק ׀ גליון תכ"ח

גליון זה נתנדב

ע"י ידידנו ותומכנו היקר, הנדיב הנכבד, העומד לימיננו בכל עת בעין יפה ורוח נדיבה ונפש חפיצה

מוה"ר יוסף אויש הי"ו
לזכות את הרבים

זכות לימוד תורה של אלפי ישראל וזיכוי הרבים יעמוד בעדו 
לראות דורות ישרים ומבורכים מכל יו"ח בבריות גופא ונהורא מעליא, 

ויזכה להמשיך בפעולותיו המבורכות להגדיל תורה ולהאדירה מתוך הרחבת הדעת
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דער  היינט  זיך  געפינט  עס  וואו  ווערן  צו  געוואויער 
איד. ער האט זיך דערוואוסט אז דער איד האלט זיך 
אנגערופן  אים  ער  האט  ישראל,  ארץ  אין  איז  אויף 
קיין ארץ ישראל, וואו עס איז שוין געווען א האלבע 
שעה צום זמן. ער האט אים מפייס געווען פאר'ן רעדן 
צו אים נישט בדרך כבוד און געבעטן ער זאל אים 
מוחל זיין. דער איד האט געענטפערט, אז די מעשה 
גייט באמת פארקערט, ער איז דער וואס דארף אים 
האבן  אזוי  זיין.  טוב  מכיר  נישט  פאר'ן  איבערבעטן 
איינער  געווען  מוחל  און  איבערגעבעטן  זיך  ביידע 
בשורות.  גוטע  אנגעוואונטשן  זיך  און  אנדערן  דעם 
קומענדיגן  אז  געזאגט,  אים  איד  דער  האט  דערביי 
לארץ  חוץ  אין  זיין  ער  וועט  סוכות  המועד  חול 
האט  מען  און  באזוכן,  אים  אריינקומען  וועט  און 
אראפגעלייגט דעם טעלעפאן מיט צופרידנקייט און 

געפילן. דערלייכטערטע 

אנגעטראגן  מען  האט  כיפור  יום  מוצאי  יענעם 
פאר  שידוך  א  אורח,  מכניס  דעם  איד,  דעם  פאר 
א  מיט  צוגעגאנגען  איז  שידוך  דער  טאכטער.  זיין 
א  אין  געווארן  פארענדיגט  איז  עס  און  רואיגקייט, 
גוטע שעה דעם קומענדיגן חול המועד סוכות. מען 
זיך  האט  עס  ווען  "לחיים",  צום  געגרייט  זיך  האט 
געעפנט די טיר און עס איז אריינגעקומען א גאסט 
פון ארץ ישראל... ער איז צוגעגאנגען צום בעל-הבית 
און אים געגעבן די האנט ווען טרערן פליסן פון זיינע 
אויגן און האט אים דערציילט מיט א שמחה אז ער 
קומט יעצט פונעם "ווארט" - ער איז היינט א חתן 

ומוצלחת. טובה  בשעה  שני  בזיווג  געווארן 

וויפיל אונזערע תפילות טוען אויף
לכבוד מכון הליכות החיים,

קענט  איר  אויב  דאנקבאר  געווען  וואלט  איך 
מחזק  איז  און  ווייזט  וואס  מעשה,  די  זיין  מפרסם 
יעדן  העלפט  עס  ווייט  ווי  תפלה,  פון  ענין  דעם 

איד. צווייטן  א  פאר  תפלה  איינעמ'ס 

ווי איינער וואס איז עוסק צו שאפן געלט פאר א 
געוויסן מוסד ביי די חשוב'ע נדיבים בעם און סתם 
אסאך  אויסגעקומען  מיר  איז  אידן,  גוטהארציגע 
הארצן  פון  אראפ  זיך  רעדן  אידן  ווי  הערן  צו  מאל 
איבער  נדבות,  ברייטהארציגע  זייערע  געבן  בשעת'ן 
די פארשידענע שוועריגקייטן וואס זיי גייען אדורך, 
און בעטן אז מען זאל זיי אינזין האבן ביי די תפלות. 
א  מענטש  א  האט  מצוה,  א  טון  בשעת'ן  אז  כידוע, 
געבן  בשעת'ן  בפרט  און  ישועות,  אויסצו'פועל'ן  כח 
של  דינו  גזר  שמקרעת  צדקה  "גדולה  וואס  צדקה, 

אדם".

איינמאל האב איך געטראכט צו זיך, אז אויב דער 
אויבערשטער האט אזוי צוגעפירט אז מענטשן זאלן 
קען  ווי  איז  פראבלעמען,  זייערע  פון  דערציילן  מיר 
דערצו?  גלייכגילטיג  בלייבן  און  ווייטער  גיין  איך 
איך האב אפגעמאכט ביי זיך, אז די אלע וואס רעדן 
דאס  איך  וועל  שוועריגקייטן,  זייערע  אויף  אפ  זיך 

משא ומתן באמונה (יז)  ||  המשך ממונם של ישראל

כלי  דעם  נוצן  בשעת'ן  געווען  ס'איז  און  אונס,  אן 
("מתה מחמת מלאכה") איז מען מחוייב צו באצאלן. 

ניצן ח]  למשל,  מצוה,  של  חפץ  א  ביי  נאר 
מיט'ן  שאקלען  אדער  ותפילין,  טלית  יענעמ'ס 
אויף  וויסן,  זיין  ָאן  מותר  עס  איז  מינים,  ד'  חבר'ס 
זעלבער  דער  אין  נאר  אופנים:  פאלגנדע  די 
שטוב וואו עס ליגט; מען זאל עס צוריקלייגן אזוי 
ווי ס'איז געווען; נאר אויב מען איז זיכער אז דער 
חכמים  די  ווייל   – יעצט  נישט  עס  דארף  בעה"ב 
האבן געזאגט, "ניחא ליה לאיניש למיעבד מצוה 
געטון  זאל  עס  אז  באשטיין  קען  מענטש  [א  בממוניה" 
ווערן א מצוה מיט זיין געלט]. אויב מען ווייסט אבער 

אויף זיכער אז עס איז אים נישט ניחא, טאר מען 
עס נישט נעמען אפילו צו טון א מצוה.7

בארגן ָאן רשות פון א נאנטער מענטש

אדער ט]  שכן  גוטער  זיין  אבער  איז  ער  אויב 
אז  זיכער  אויף  ווייסט  ער  און  חבר  נאענטער 
מיט  באנוצן  זיך  זאל  ער  אז  מסכים  איז  יענער 
דערמיט  זיך  און  נעמען  עס  ער  מעג  חפץ,  זיין 

באנוצן.8

פארבארגן ווייטער פאר אן אנדערן

געבארגט י]  עפעס  האט  מען  אויב  אויך  אזוי 
פאר  פארבארגן  נישט  עס  מען  טאר  איינעם,  פון 
אויב  אפילו  בעה"ב,  פונעם  רשות  אן  צווייטן  א 
סארט  זעלבער  דער  אויף  ניצן  עס  וויל  יענער 
זאך. (ער מעג אבער לאזן א צווייטן זיך באנוצן דערמיט 

ביי זיך אין רשות.)

אויב מען ווייסט אז דער בעה"ב פארבארגט יא] 
געווענליך אזעלכע חפצים אויך פאר יענעם, איז 

עס מותר.9

זיין יב]  געטוישט  האט  איינער  אויב  אויך  אזוי 
טאר  טעג,  פאר  א  פאר  קאר   חבר'ס  מיט'ן  קאר 
ער נישט אוועקבארגן דעם חבר'ס קאר פאר זיין 
חבר  דער  אז  זיכער  איז  ער  אויב  נאר  א.ד.ג.,  זון 
ווייסט אז ער בארגט שטענדיג זיין קאר פאר זיין 

זון און ער איז מסכים.10

גמ"ח פון כלים מיט מעשר-געלט

מען קען מאכן מיט מעשר-געלט א גמ"ח צו יג] 
פארבארגן כלים, אויב מען פירט זיך צו ניצן דאס 

מעשר-געלט אויף מצוות.11

ניתנה דאינה חוזרת בעין שייך איסור ריבית אבל בדבר שחוזרת בעין אין זה אגר נטר ועיין בר"י עיק"ד פי"ח.       7. עיין ממונם של ישראל ח"ב 
שער ה' סי' ד' כמה פרטים בזה.       8. שועה"ר הל' שאלה חו"מ סי' י"א ס"ה שאם ידוע לו בבירור שבעל החפץ אינו מקפיד להשתמש בה הנאה 
שאינה של כילוי שמותר ובספר מנח"פ סי' שנ"ח בשם מהרי"ל.       9. ועיין פתחי חושן פ"ט הע' כ"ח שמסתבר דהמשאיל חפיצים לשמחות ובדרך 
כלל אינו מקפיד ומשאיל לכל הפונה ומבקש אין קפידא גם להשאיל לאחר.       10. עיין ממונם של ישראל ח"ב ע' ל"ג.       11. בספר בית נאמן 
לרבים  הצריך  תשמיש  כלי  ג"כ  ויקנה  וחסד  חן  להלוואת  מעשר  מממונו  שיפריש  זאת  יעשה  אנוש  אשרי  חסד,  ערך  יועץ  מפלא  מביא  בישראל 

וישאילם להם ועליו הכתוב אומר הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד, ועיין ספר ויברך דוד על הל' צדקה. 
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תהילים,  זיי  פאר  זאגן  טאג  יעדן  און  אראפשרייבן 
אז דער רבוש"ע זאל זיי העלפן. אזוי האב איך געטון 
אסאך יארן, און די ליסטע איז געווארן אלץ גרעסער 
און גרעסער. עס האט מיר גענומען אלץ מער צייט 
צו זאגן תהילים פאר די אלע אידן, אבער איך האב 
שטענדיג געפילט אז איך טו די ריכטיגע זאך מיט'ן 
זייער  פאר  בעטן  און  אידן  אנדערע  האבן  אינזין 

ישועה.

א פאר וואכן צוריק, האב איך נישט גוט געפילט, 
און געווען זייער שוואך. נאך עטליכע טעג, ווען איך 
האב ב"ה אנגעהויבן פילן בעסער, בין איך געגאנגען 
דאוונען,  נאכ'ן  מנחה.  דאוונען  המדרש  בית  אין 
תהילים.  זאגן  צו  סדר  דעם  געהאט  דאך  איך  האב 
גייענדיג  מיר  איז  אמבעסטן,  פילנדיג  נישט  יעצט, 
זאג  איך  מחשבה:  א  דורכגעלאפן  המדרש  בית  אין 
מזכיר  זיך  האבן  וואס  אידן  פאר  דא  תהילים  דאך 
געווען ביי מיר יארן צוריק; איך קען זיי נישט, און זיי 
קענען מיך נישט. צייט נעמט עס מיר, און ווער זאגט 
פאר  אויס  בכלל  נאך  פעלט  תהילים-זאגן  מיין  אז 
יענעם? איך האב מחליט געווען, אז יוצא געווען - עס 
קומט מיר שוין אן גאנץ שווער, און איך האב נישט 
קיין כח מער, איך לאז אפ די אלטע רשימה, און מן 
אז  און  געווארן,  געהאלפן  אלע  שוין  זענען  הסתם 
און  העלפן.  שוין  זיי  אויבערשטער  דער  וועט  נישט, 
מיט אט-די מחשבות בין איך אריין אין בית המדרש.

געגרייט  זיך  און  מנחה  געדאוונט  האב  איך 
אהיימצוגיין, דאסמאל ָאן זאגן תהילים. אויפ'ן וועג 
ארויסגייענדיג, זע איך אויפ'ן טיש א גליון. איך קוק 
אריין און כ'זע דארט געדרוקט א מעשה מיט איינעם 
וואס טראגט דעם זעלבן נאמען ווי איך, ישי. יענער 
איז  און  מאנהעטן  אין  וואוינט  ער  אז  דערציילט 
שמש דארט אין א בית המדרש, וואס אסאך נאענטע 
א  אין  אנגעקומען  זענען  וועלכע  ישראל  חולי  פון 
דערנעבנדיגן שפיטאל דאוונען דארט ווען זיי האבן 
די מעגליכקייט, און פילמאל אויך די חולים אליין, צי 
עס איז פאר זיי גייען אריין אין שפיטאל, אדער שוין 
ביים פארלאזן דאס שפיטאל. ער האט זיך געמאכט 
דעם זעלבן מנהג ווי איך, און ווען ער טרעפט אן א 
חולה וואס רעדט זיך אויס צו אים דאס הארץ וועגן 
זיין מצב, שרייבט ער אפ זיין נאמען און האט אים 

תפלות. זיינע  ביי  טעגליך  אינזין 

שפאלטן  די  אויף  דארט  ישי  דער  דערציילט 
וואס  געטראפן  האט  איינמאל  אז  גליון,  פונעם 
איינער א איד האט זיך מזכיר געווען ביי אים, אז די 
דאקטוירים האבן ל"ע געטראפן ביי אים אן ערנסטע 
וואס  נישט  ווייסט  מען  און  געזונטהייט-פראבלעם, 
האט  שמש  דער  אים.  מיט  אויסלאזן  זיך  וועט  עס 
אים מחזק געווען און געזאגט אז ער איז אלעמאל 
גרייט פאר אים אויב ער דארף עפעס הילף דורכאויס 
דער צייט וואס ער האלט זיך אויף אין שפיטאל. ער 
ער  אז  זאגנדיג  נאמען,  זיין  פארשריבן  אויך  האט 

אים. פאר  זיין  מתפלל  און  האבן  אינזין  אים  וועט 

וואסער וואס מ'האט געטון דערמיט א מלאכה

א א]  דערמיט  געטון  האט  מען  וואס  וואסער 
מלאכה, איז פסול פאר נטילת ידים.1

אפגערייניגט די האנט אינעם וואסער

געווען ב]  איז  האנט  די  אויב  דערפאר, 
אביסל  געווען  איז  עס  צ.ב.ש.  שמוציג  אביסל 
עס  האט  מען  און  וויין,  קידוש  פונעם  קלעבעדיג 
אפצורייניגן,  עס  וואסער  אינעם  אריינגעשטעקט 
אז  ס'הייסט  ווייל  פסול,  וואסער  גאנצע  דאס  איז 

עס איז געטון געווארן דערמיט א מלאכה.2

אויסגעשווענקט א כוס אינעם וואסער

אויסגעשווענקט ג]  האט  מען  אויב  אויך,  אזוי 
א  ביי  זיך  ס'טרעפט  ווי  וואסער,  אינעם  כוס  א 
שמחה אדער סוכות, וואס מען גרייט צו א גרויסע 

כלי מיט וואסער, איז דאס וואסער פסול.3

וואסער וואס מ'האט עפעס אפגעקילט דערין

אפגעקילט ד]  עפעס  האט  מען  וואס  וואסער 
הייס  א  אריינגעלייגט  האט  מען  למשל,  דערין, 
פלעשל פון א קליין קינד אין קאלט וואסער כדי 
די  אפגעבריט  זיך  האט  מען  (אדער  אפצוקילן  עס 
האנט און מען האט עס געווייקט אינעם טעפל וואסער), 

קאליר  דער  אויב  אפילו  נט"י,  פאר  פסול  איז 
פונעם וואסער האט זיך נישט געטוישט.4

איינגעטונקען די הענט כדי צו מטהר זיין

האט ה]  מען  נאר  ריין  געווען  איז  האנט  די  אויב 
חלקים  צוגעדעקטע  אדער  שיך  די  צו  צוגערירט 

פונעם גוף, און מען האט איינגעטונקען די האנט 
פסול,  וואסער  גאנצע  דאס  איז  וואסער,  אינעם 
ס'ווערט  און  כלי,  גרויסע  א  ס'איז  אויב  אפילו 

נישט בטל ברוב.5

א ו]  מיט  האנט  די  אריינגעלייגט  האט  מען  אויב 
וואסער  דאס  ווערט  וואסער,  אנצושעפן  טעפל 
געווען  זענען  הענט  די  אויב  אפילו  פסול,  נישט 

טמא, ווי נאכ'ן ארויסקומען פון בית הכסא.6

אריינגעטראפט פון אן אנדערנס 
געוואשענע הענט

איינער ז]  מענטשן  עטליכע  זיך  וואשן  עס  אויב 
און  ביהמ"ד,  אין  זיך  ס'מאכט  ווי  אנדערן,  נאכ'ן 
ס'האט אריינגעטראפט פון איינעמ'ס געוואשענע 
האט  מען  וואס  וואסער  ריינעם  אינעם  הענט 
צוגעגרייט אינעם טעפל, ווערט עס בטל און מען 
ס'האט  אויב  אויך  אזוי  דערמיט.  וואשן  זיך  קען 
זיך אויסגעמישט וואסער וואס איז פסול צו נט"י 
אין כשר'ע וואסער, ווערט עס בטל ברוב און מען 

קען זיך דערמיט וואשן.7

חציצה ווען די האנט איז נאס פון וויין

אבער ח]  וויין  פונעם  נאס  איז  האנט  די  אויב 
נישט  הדין  מעיקר  עס  איז  פארקלעבט,  נישט 

קיין חציצה און מען דארף עס נישט אפווישן.8

וואסער וואס איז געווען הייס

מעג ט]  וואסער,  אויפגעקאכט  האט  מען  אויב 
נישט  מער  ס'איז  ווען  נט"י  פאר  ניצן  עס  מען 
וואס  וואסער  ניצן  מען  מעג  אויך  אזוי  און  הייס, 

איז געווען אין א טערמאס.9

אויפגעלאזטע אייז אדער שניי

אויפגעלאזט י]  זיך  האט  וואס  שניי  אדער  אייז 
מען  אויב  דערפאר,  ידים.  נטילת  פאר  כשר  איז 
נישט  האט  מען  וואס  פלאץ  א  אויף  זיך  געפינט 
אדער  אייז  דא  איז  עס  און  וואסער,  קיין  דארט 
זיך  און  כלי  א  אין  אריינלייגן  עס  מען  קען  שניי, 

וואשן דערמיט נט"י ווען ס'לאזט זיך אויף.10

1. דכשאדם עושה במים דבר שיש לו בו צורך נעשו כשופכים העומדים לשפיכה ופסולים לנטילה, ועיין מ"ב סק"ו דאפי' אם אדם אחר שאין המים שלו עשה 
בה מלאכה פסול.         2. ובקיצור שו"ע סי' מ' שאפי' אם שכשך רק אצבע אחת ושאר ידו נשאר מלוכלך המים פסולים.         3. ובשועה"ר ס"ב דאם הדיח 
פירות וירקות בהמים פסולים אבל אם היו נקיים כשרים כיון שאין לו צורך בהדחה לא מיקרי עשה בהם מלאכה. ועיין הפרשה בהלכה פקודי דאם הכוס הוא 
נקי ושטפו רק משום המנהג להדיח קודם קידוש  שרי אבל אם מדיחו שחבירו כבר קידש בה יש להחמיר.         4. ראה בספר מכלל יופי, דאף שהמים לא 
נגעו בחלב רק בהצלוחית. וכן הדין בוואז"ע שהכניסו בו מים לפרחים או לערבות וכדו', שהמים פסולים לנט"י.         5. בשועה"ר ס"ו מ"ב סק נ"ד דכל שהיה 
שלא  דמי  סי"א  קס  בסי'  6. כמבואר  לו.          צורך  שהם  דברים  לשאר  המשתמש  כמו  כשופכין  המים  נעשו  בטינופת  שנגעו  משום  במים  לנקותם  צורך  לו 
נטל ידיו ונגע במים לא נפסלו המים ולא מיקרי המים טמאים, ובשועה"ר סעי' ו' ובמ"ב נד שאם יצא מביהכ"ס יכול לשאוב מים בדלי מתוך החביות ולשפוך 
המים והמים הנשארים בהחביות כשרים לנט"י לסעודה אף שנגע בהם בידים טמאים.         7. בשועה"ר סי' קס ס"ח ומ"ב כג דבטלים במיעוטן ושו"ת מהרם 
שיק סי' רז.         8. כמבואר בסי' קסא ס"ב גבי דיו היבש שדיו היבש חוצץ ולח אינו חוצץ שנמחה במים ומי הנטילה מגיעין לגופו עיין ספר מכלל יופי לסי' 
קס"א.         9. מ"ב כ"ז דיש מחמירים במים שהיס"ב, דכשנעשו עכשיו פושרים אף שהיה מקודם יס"ב מותר לכו"ע, ועיין שו"ת קרל"ד סי' מ"ו במנח"י ח"ב 

הלכות פון נטילת ידים (ב)  ||  שאו ידיכם קודש

מדור זה נתנדב

לזכר נשמת
הרה"ח ר' קלמן מרדכי 

בהגה"צ ר' צבי הכהן ע"ה כהנא
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים 

זכות לימוד תורה דרבים של אלפי ישראל, יעמוד 
בעד הנדיב הנכבד, לרוות רוב נחת דקדושה מכל 

יו"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
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געזען,  נישט  מער  זיך  זיי  האבן  דעמאלט  זינט 
דעם  פאר  געווען  מתפלל  ווייטער  האט  ער  אבער 
איד, און יעדעס יאר האט ער געזאגט פאר אים אן 
דעם  פון  צאל  דער  לויט  תהילים  קאפיטל  אנדער 
איד'ס יארן, צ.ב.ש. ווען ער איז געווארן דרייסיג יאר 
און  ל',  קאפיטל  אים  פאר  געזאגט  ער  האט  אלט, 
דאס קומענדיגע יאר האט ער געזאגט קאפיטל ל"א, 

ווייטער. אזוי  און 

איינמאל, נאכדעם וואס עס זענען שוין אפגעלאפן 
איינמאל  ער  האט  דעמאלט,  פון  יאר  צען  ערך  אן 
די  דען  איך  זאג  פארוואס  זיך,  צו  געטראכט 
קאפיטלעך תהילים פאר דעם חולה וואס איך האב 
באגעגנט שוין א צענדליג יאר צוריק, און ווער זאגט 
פון  איינס  תפלות?  מיינע  בכלל  נאך  דארף  ער  אז 
געווארן  אויסגעהיילט  שוין  ער  איז  אדער  צוויי:  די 
אדער, חלילה, נישט... אבער פארוואס דארף איך אים 
נאך אינזין האבן נאך אזא לאנגע צייט? נו, האט ער 
מחליט געווען אז ער הערט טאקע אויף, און אזוי צי 
אזוי, ווינטשט ער דעם איד א ישועה און א גוט לעבן 
אויב, האפנטליך, עס איז נאך דא וועמען צו ווינטשן.

עס זענען אריבער נישט מער ווי דריי חדשים, און 
אין  זיך  ביי  איד  דעם  ער  טרעפט  טאג  איין שיינעם 
דערקענט,  באלד  נישט  אים  האט  ער  המדרש.  בית 
באקאנט  געווען  עפעס  אים  איז  פנים  דאס  אבער 
און עס האט זיך אים געדוכט אז ער האט אים שוין 
אמאל געזען. ער האט אים באגריסט און אנגעהויבן 
אז  דערציילט  אים  יענער  האט  אים,  מיט  שמועסן 
ער איז שוין געווען דא אמאל, מיט צען יאר צוריק, 
ווען ער איז געווען קראנק אויף אן ערנסטער מחלה, 
ער  און  געהאלפן,  אים  האט  רבוש"ע  דער  ל"ע. 
ב"ה  געזונט  געווען  און  געווארן  אויסגעהיילט  איז 
עטליכע יאר, אבער יעצט, זינט דריי חדשים צוריק, 
און  געזונט  נישט  געווארן  צוריק  ליידער  ער  איז 

ישועה.  א  דארף 

צוריק  חדשים  דריי  געווארן.  ערשיטערט  איז  ישי 
האט ער אויפגעהערט זאגן תהילים פאר דעם איד. 

אין  יעצט  געלייענט  איך  האב  אלעס  דאס  אט 
דעם גליון, און איך בין געבליבן ערשטוינט. דאס איז 
געווען ממש ווי מען וואלט מיר געשיקט א רמז פון 
הימל: ישי! - נישט אזא פארשפרייטער נאמען - יא, 
מען רעדט דא צו דיר. זיי נישט מזלזל אין דיין כח 
התפלה, ווייל דו ווייסט נישט וויפיל אידן דו האלטסט 
ביים לעבן מיט די קאפיטלעך תהילים וואס דו זאגסט 
ארויס פון מויל. און אז דו האסט א ספק צי יענער 
וואס?  איז  נישט,  צי  ישועה,  א  געהאט  שוין  האט 
תפלה,  אידישע  א  נאך  נישט  אים  דאך  וועט  שאטן 

און ער קען דערפון נאר פארדינען.

און פאר אייך, חשוב'ע לייענער, אנשים נשים וטף, 
וויל איך זאגן דאס זעלבע. אז מען איז מתפלל, מען 
זאגט תהילים, צי מען טוט א מצוה, מען נעמט חלה, 
וכדומה, און מען זאגט דערביי ארויס די נעמען פון 
חולי ישראל און מען האט אינזין אידן וואס דארפן 

הלכות פון נטילת ידים (ב)  ||  המשך שאו ידיכם קודש

זענען יא]  וואס   (cubes ice) אייז-קיוּבס  אויך  אזוי 
געווען אין א כלי און ס'האט זיך אויפגעלאזט, איז 
אבער  האט  מען  (אויב  ידים.  נטילת  פאר  כשר  עס 
אריינגעלייגט א פלאש וואסער אדער סאדע אין אייז עס 

אייז- די  כאטש  נט"י,  פאר  כשר  נישט  עס  איז  אפצוקילן, 

קיובס רירן נישט צו דאס וואסער נאר די פלאש.)   

איינטונקען די הענט אין איינגעזאמלטע שניי

אדער יב]  וואסער  קיין  נישט  האט  מען  אויב 
ס'איז  און  דערמיט,  וואשן  צו  זיך  כלי  קיין 

פון  שיעור  אינעם  שניי  אנגעזאמלטע  דא 
און  נידעריג  ס'איז  אויב  אפילו  סאה,  פערציג 
די  דערין  איינטונקען  מען  קען  אויסגעשפרייט, 

הענט און מאכן די ברכה ענט"י.11

וואסער וואס איז נישט אינגאנצן דורכזיכטיג

אינגאנצן יג]  נישט  איז  וואסער  דאס  אויב 
דורכזיכטיג, איז בעסער אז מען ווארט צוויי-דריי 
מינוט ביז ס'ווערט קלאר, בשעת הדחק, ווען עס 
וואשן  זיך  מען  קען  מענטשן,  אסאך  זיך  וואשן 

דערמיט און מ'דארף נישט ווארטן.12

וואסער וואס איז געווען אויפגעדעקט

איז יד]  וואס  וואסער  מיט  וואשן  זיך  מעג  מען 
געווען אויפגעדעקט א גאנצע נאכט.13

וואסער וואס איז געווען אונטער א בעט

בעט טו]  א  אונטער  געלעגן  איז  וואס  וואסער 
וואשן  נישט  זיך  מען  זאל  שלאפן,  בשעת'ן 

דערמיט.14

מדור זה נתנדב

ע"י ידידנו הנדיב הנכבד

ע"י ידידנו הנדיב הנכבד שי' 
העומד לימיננו במסירות נאמנה לזכות את הרבים

לזכותו ולזכות משפחתו

יהי רצון שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יו"ח 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

סי' נ"א לענין מים שהיו בווארעם-פלאש.         10. קס סי"ב דאם לא ריסקן אינו יכול ליטול מהם בכלי.         11. כמבואר שועה"ר סי"ד ומ"ב נ"ח דאפי' נמוך 
שחוזר  משום  מיקל  12. הפרמ"ג  מהשלג.          ידיו  שיתרטבו  כדי  ידיו  על  השלג  מעט  ירסק  שלכתחילה  סד  אות  הכה"ח  וכתב  הידים,  להטביל  כשר  מאוד 
מעצמו לצלילותן ובשו"ת מנח"י ח"ט סי' י"ג שתלוי בשני הטעמים שמביא המ"ב סק"ג משום דדרך גידול המים כן הוא או משום דכשישהו אותן דרכן לצול  
ויש מקילים בזה ובספר מכ"י שיש לברר המציאות אם הוא מחמת הקעמיקאלען שיש בהמים, או הוא מחמת הלחץ מכח הזרם (פרעשע"ר), ואז הוא מחמת 
עצמן שכשרים כמו שהם.         13. כמבואר במ"ב כג דאין חוששין האידנא לשתיית נחש ואף מי שמחמיר לשתיה אין להחמיר לנט"י.         14. עיין שה"ל 

ח"ב סי' כ"ב שלנט"י שחרית מותר להשתמש בהם, מ"מ מסתבר דלנט"י לאכילה אין להשתמש. וכ"כ בס' הלכות יום ביום.  

שמירתה לא היינו מתירים בשופי כשאחד פרוץ.       14. אך בכגון זה אין היתר רק בנשים גדולות שלא שייך בהם חשש אונס.       15. אמרי יעקב 
נשים  של  בקרובות  מקילים  יש  אך  בלילה.  גם  היתר  מצינו  המשמרת  אשתו  בשמירת  ורק  סו).  הע'  (שם  16. יסוה"ט  שם).        ובציונים  נה  (ס"ק 
שונאות שא"צ לשומר נוסף בלילה. (עי' ספר אוצר הלכות יחוד הע' 624).       17. הגם שיש עוד דוגמאות מעוטות הנחשבים שמירה, לא פירטנום 

בפנים מפני שאינם מצויים כל כך.       18. מלבד כשאחת מהם היא בין גיל 9-5 ואחת גדולה, וכמו שהארכנו במ"א. 

הלכות יחוד   ||  המשך היחוד והיראה

די  פון  איינע  און  דארט,  נישט  איז  שווער  זיין 
היתר  דער  דארט11.  אויך  זיך  געפינט  שנורן 

איז אבער נאר ווילאנג דער שווער לעבט.12

פרוץ, גוי, לבו גס בה, עסקו עם הנשים

זענען ד]  קרובים"  "שמירת  פון  הלכות  אלע  די 
(נישט  "פרוץ"  א  איז  מאן  דער  ווען  אויך  גילטיג 
ערליך),13 א "גוי"14, "לבו גס בה" (ער איז היימיש מיט 
איר), אדער "עסקו עם הנשים" (ער ארבעט מיט די 

באדערפענישן פון פרויען).15

ביינאכט

די אויבנדערמאנטע קרובים קען זיין א שומר ה] 
נאר בייטאג. ביינאכט (פון ווען עס איז די צייט פונעם 
שומר צו גיין שלאפן) דארף מען האבן נאך א שומר, 

די  פון  איינע  נאך  מאן  מיט'ן  זיין  זאל  עס  צ.ב.ש. 
עלטער,  און  יאר  פון 5  קרובות  אויבנדערמאנטע 
אדער  יאר,  העכער 5  אינגל  פרעמדער  א  אדער 

א מיידל אינעם עלטער צווישן 9-5 יאר.16

קרובים וואס ווערן נישט פאררעכנט אלס שומר

אנדערע קרובים

נישט ו]  זענען  וואס  קרובים  אנדערע  אלע 
נישט  ווערן  דא,  געווארן  אויסגערעכנט 
טאר  דעריבער  שומרים.17  אלס  פאררעכנט 
צוזאמען  שטוב  א  אין  אליין  זיין  נישט  מאן  א 
איר  מיט  מאמע  א  זענען  וואס  פרויען  צוויי  מיט 
און  א.ד.ג.,  שוועסטער,  צוויי  אדער  טאכטער, 

אוודאי נישט מיט ווייטערע קרובים.18
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אויף  צי  יעצט,  אויף  צי  אויף,  מען  טוט  ישועה,  א 
שפעטער, צי פאר יענעם, צי פאר יענעמ'ס משפחה, 
צי דורות, אבער א אידישע תפלה גייט נישט לאיבוד, 
און מיט תפלה קען מען אסאך פועל'ן. אין כחנו אלא 
בפה. און זאלן מיר אלע, בנערינו ובזקנינו, זוכה זיין 

צו ישועות ורפואות לנו ולכל ישראל אמן.

ידידכם הנהנה מן הגליון מאז ולתמיד

שוועריגקייטן וועלכע נעמען 
אוועק אנדערע שוועריגקייטן

לכבוד מכון הליכות החיים, אחדשה"ט,

איד,  א  טרעפן  צו  אויסגעקומען  מיר  איז  עס 
וואס  פאלגנדע,  דאס  דערציילט  מיר  האט  וועלכער 
צוריק  יארן  ווערטער:  זיינע  אין  דא  איבער  כ'גיב 
אויף  געקומען  שוין  איז  וועלכע  מאמע,  מיין  האט 
די עלטערע יארן, געדארפט אז מען זאל זיך אסאך 
שווער  זייער  געווען  איר  איז  עס  איר.  מיט  אפגעבן 
געזען  האב  איך  און  אליין,  געבן  צו  עצה  אן  זיך 
איר  נאר  ברירה  אנדערע  קיין  נישטא  איז  עס  אז 

אריין. שטוב  אין  אונז  צו  אריינצונעמען 

איך  און  שטוב,  אין  אריינגענומען  איר  האב  איך 
גרינג,  געווען  נישט  איז  עס  אמת,  דעם  זאגן  מוז 
נישט פאר מיר, און נאך ווייניגער פאר מיין פרוי און 
מיט  געדארפט  זיך  מען  האט  געזאגט,  ווי  קינדער. 
איר אסאך אפגעבן, און דערצו פלעגט זי כסדר זאגן 
מיינונגען פאר די קינדער אין כמעט יעדן ענין, וואס 
דאס איז פאר זיי געווען שווער צו פארנעמען. איך 
האב זיי אבער כסדר געזאגט, אז עס האט זיך מיר 
אם,  כיבוד  פון  מצוה  פון  טייערע  אזא  צוגעטראפן 
 ,(expiration date) "וואס האט אן "אפלויף דאטע
תורה  די  און  שטענדיג,  אויף  נישט  דאס  האט  מען 
זאגט צו דערויף א גרויסן שכר אויך אויף דער וועלט: 

ימיך". יאריכון  "למען 

איך האב געבעטן די קינדער, אז איך דארף זייער 
הילף, און זיי זאלן זיין מיינע שותפים מקיים צו זיין 
די מצוה. עס איז געווען שווער, אבער מיר האבן עס 
קומט  עס  אויב  אז  געדאנק,  מיט'ן  אנגענומען  אלע 
נישט אן גרינג, איז אבער די גרויסקייט פון דער מצוה 
עפעס וואס מיר נעמען אוודאי נישט פאר גרינג. מיר 
וואס  שוועריגקייטן  אלע  מיט  זיין  מקיים  עס  וועלן 
זענען דערמיט פארבונדן, און קיין חרטה וועלן מיר 

אוודאי נישט האבן.

און דעמאלט איז געשען אן אינטערעסאנטע זאך. 
שטוב,  אין  מאמע  די  אריינגענומען  האב  איך  זינט 
איז מיר אונטערגעקומען א געשעפט וואס איך האב 
דעמאלט  ביז  געווען.  מצליח  שטארק  גאר  דערפון 
פרנסה,  איבעריג  געהאט  נישט  קיינמאל  איך  האב 
א  געעפנט  ווי  עפעס  זיך  האט  אן  דעמאלט  פון  אבער 
קוואל פון שפע, און איך האב געקענט טיילן צדקה 
הייזער,  מיט  קינדער  מיינע  געהאלפן  רחבה,  ביד 
האבן  יארן  די  אין  הויז.  אייגן  מיין  איבערגעמאכט 

שו"ת בין אדם לחבירו   ||  ממונם של ישראל

מעות שנשלחו ולא הגיעו, אם 
הן למי שנשתלח אליו

להשיב  נא  הנכבדה.  החיים  הליכות  מערכת  לכבוד 
שאלה זו הנוגעת לי למעשה.

תשפ"ב  פורים  לפני  שעברה  בשנה  הנה  שאלה: 
מסרה אשתי מעטפה (ענוועלאו"פ) עם סכום של חמש 
לה'באס  אותה  שתתן  תחי',  בתי  ליד  דאלער,  ועשרים 
לבית  יום  בכל  אותה  שמוביל   (Bus driver) דרייווער' 
משום  אך  פורים.  ולכבוד  הטוב  הכרת  לאות  חינוך, 
נמנעה  וגם  שליחותה,  למלאות  בתי  התביישה  מה 
תחבה  רק  למוסרה,  רוצה  שאינה  לאמה  מלהודיע 
אותה והטמינה בין חפציה, ועכשיו בימים אלו כאשר 
בתוך  המעות  שנמצאו  מאז  לשנה  קרוב  עברה  כבר 
באס  אותו  התפטר  כבר  עתה,  לעת  והנה  חפציה. 

דרייווער ממשמרתו, וכבר אינו עובד במוסד ההוא.

עכשיו  למסור  אנו  צריכים  האם  לשאול,  וברצוני 
המעות לה'באס דרייווער' ההוא, האם כיון שנשתלחו 
אנו  בהן  עדיין  זכה  לא  אפילו  או  בהן,  זכה  כבר  לו 

צריכים לקיים דברינו?

יישר כחכם, אחד מלומדי הגליון הנפלא בקביעות

י"ב  מבת  פחות  קטנה  אז  היתה  הבת  אם  תשובה: 
שנה, לא שייך בה שתוכל לַזכות לאחר1, ועדיין לא הי' 

להבאס דרייווער שום זכות בזה.

כמה  שלדעת  אף  שנה,  י"ב  בת  אז  היתה  אם  אך 
מעות  תן  שהאומר  מטעם  בו,  שזכה  אומרים  פוסקים 
אפשר  למעשה  להלכה  אבל  בו2,  זכה  לפלוני  אלו 
ממונא  דאוקי  כזכי',  הוי  לא  ד'תן  האומרים  על  לסמוך 

בחזקת מרא קמא3.

מחוסר  משום  בזה  שיש  סוברים  יש  זכייה,  בלי  גם  אך 
נתן,  לא  ועדיין  מועטת  מתנה  ליתן  שאמר  כיון  אמנה4, 
כשאמר  אמנה  מחוסר  משום  שאין  אומרים  יש  אבל 
זה  על  למקבל  לו  נודע  לא  שעדיין  ועוד  בפניו5,  שלא 
כלום6, ולכן כיון שמתבייש וגורם לו אי נעימות למוסרו 
בנוח  ירגיש  לא  דרייווער'  ה'באס  שגם  ויתכן  עכשיו, 

לקבלו, נראה דיש להקל ולפוטרו מליתן אותן לו.

שבכל  נראה  עני7,  בגדר  היה  דרייווער  הבאס  אם  אך 
אפשר  שאי  לעני  נדר  משום  בזה  לחשוש  יש  אופן 
דכיון  לומר  אפשר  גדול,  הדחק  בשעת  אך  בו8,  לחזור 
בכהאי  גם  להקל  יש  צדקה,  בתורת  בזה  התכוון  שלא 

גוונא9, וטוב שיתן המעות לעני אחר. 

* * *

בגליון  שכתבנו  מה  בענין  הקודם: לגליון  הוספה 

בלבו  עלה  ושוב  בחנם,  לחבירו  שעבד  במי  הקודם, 
בשעת  מפורשת  כוונה  היתה  שאם  ממון,  לבקש 
לחזור  לו  אסור  תשלום,  בלי  שיהא  המלאכה  עשיית 
שעשה  לאחר  כן  חשב  אם  אבל  מעות,  וליקח  בו 

המלאכה, תלוי אם אמר כן בפיו לזולתו או לא.

סערוויס'  'קאר  שעושה  במי  דוגמא,  עוד  להוסיף  יש 
והדרייווער  נוסף,  סטא"פ  לעשות  ממנו  ביקש  והלה 
ולאחר  מעות,  יבקש  לא  זה  סטאפ  שעל  בלבו  חשב 
על  גם  דאלער  כמה  של  תשלום  לבקש  חושב  מכן 
שם  שחילקנו  כמו  הדין  בזה  שגם  כנהוג,  הסטאפ 
לו  אסור  בחנם,  לעשותו  בפירוש  נתכוון  שאם  וכנ"ל, 
ולא  בסתם  עשאו  אם  אבל  מעות,  ולבקש  בו  לחזור 
חשב אז לענין התשלומין, רשאי אח"כ לחייבו על זה.

כשהדרך לעשותו בחנם

שאם  שאמרנו  זה  כל  נחוצה:  הערה  להוסיף  יש  אך 
אח"כ  רשאי  בחנם,  לעשותו  מפורשת  כוונה  היתה  לא 
שהדרך  בענינים  דווקא  זהו  זה,  על  שכר  לבקש 
וקאר  ושדכן  בחנות  עובד  כגון  בשכר,  לעשותם 
דבר  אבל   - בחנם  לעשותו  חשב  והוא  סערוויס, 
בעל  על  שמע  שאחד  כגון  בחנם,  לעשותו  שהדרך 
הבית הרוצה למכור את דירתו, והודיע על זה לחבירו 
כן  שהוא  בפירוש  הודיע  לא  אם  אזי  דירה,  המחפש 
אסור  אזי  מעקלער,  כמו  זה,  ההודעה  על  שכר  יבקש 
שאכן  בדעתו  הי'  אם  אף  כלל,  זה  על  שכר  לבקש  לו 
רגילה  חברים  שיחת  אלא  היתה  לא  כי  שכר,  יבקש 
והוא אינו עוסק בסרסרות, מלבד אם עשה השתדלות 
יתירה שאין הדרך לעשותו רק על מנת לקבל תשלום 
(כמבואר היטב בשו"ת חשב האפוד ח"ב סי' קמה, ועי' בספרנו 

ממונם של ישראל ח"ב עמ' שג).

אפילו  ידו  על  מזכין  דאז  שנים,  י"ג  בן  פירוש,  סמ"ע:  וכתב  דעת.  ובן  גדול  הזוכה  שיהא  עד  לחבירו  במתנה  זוכה  אדם  אין  יד):  רמג,  בשו"ע (חו"מ  1. כמבואר 
לאחרים, משא"כ פחות מזה אף שהוא בן דעת קצת וזוכה לעצמו, מ"מ אינו זוכה לאחרים.       2. כמבואר בחו"מ (קכה, ה,): במה דברים אמורים דהולך הוי 
כזכי, במלוה או בפקדון; אבל במתנה לא הוי כזכי כו'. לפיכך אם אמר, הולך מנה לפלוני שאני נותן לו, יכול לחזור עד שיגיע ליד המקבל.         3. כמבואר 
ז': ויש אומרים, ד"תן" הוי כ"זכי" במתנה, והוא שנותן לו עתה החפץ בידו ואומר לו, תן חפץ זה לפלוני. ומובא בפתחי תשובה בשם שו"ת  בשו"ע שם סעיף 
שבות יעקב ח"ב סימן קנ"ט שכתב, דאפילו לדעה זו, מ"מ אם אמר "הולך ותן", מודה דלא הוי כזכי עד שיתן. וכיון שיש מחלוקת גם ב'תן' לבד, איכא למימר 
אוקי ממונא בחזקת מרא קמא.       4. עי' במחבר סי' רמג סעיף ב', וכן נקט בפשיטות בשו"ת חת"ס (יו"ד ח"ב רצז) דבמתנה מועטת יש מחוסר אמנה אפי' 
אם אמר ליתן שלא בפניו. וכן דקדק במנחת פתים בפירושו לסימן רמג ס"ב מהרמ"א שם, שפסק לגבי האומר לחבירו הולך מנה לפלוני, שיכול לחזור הנותן 
מן המתנה אם המקבל אינו עני, והוסיף הרמ"א שיש בחזרתו משום מחוסר אמנה, והיות שלשון 'הולך' שייכת באופן שהמקבל אינו נמצא לפניהם, מוכח שגם 
כשאמר שלא בפני המקבל יש משום מחוסר אמנה.       5. עי' הפלאה (כתובות נה. ד"ה ונראה) די"א דלא אמר רבי יוחנן דברים יש בהן משום מחוסר אמנה 
אלא בפניו דסמכה דעת המקבל, אבל שלא בפניו אין בהן משום מחוסר אמנה. וכן יש מדייקים מדברי המחבר (רד, ח) כי ענין מחוסר אמנה תלוי בסמיכות 
דעתו של המקבל, וזה לא שייך שלא בפניו. וכ"ה במנחת פתים סי' רמג בדעת המחנה אפרים שאין דין מחוסר אמנה כשלא דיבר עם המקבל. וכ"כ בשו"ת 
קודם  הנותן  בו  חזר  שאם  ז')  אות  (שם,  החכמה  בצל  שו"ת  6. עי'  ח'.        סעיף  רד  בסימן  פתים  המנחת  בזה  שהאריך  מה  ועי'  קס),  סי'  (ח"ה  החכמה  בצל 
שהגיע המתנה ליד המקבל וקודם שנודע לו על דבר המתנה, ומסתבר שאין בו אפילו משום מחוסר אמנה. ואף שהשליח לא ידע מחזרתו של הנותן ומסר 
המתנה ליד המקבל לא קנה המקבל את המתנה שהרי חזר בו הנותן עד שלא הגיע ליד המקבל וכו'. ועי' שו"ת משנת שלום לגיסי הגר"ש פאללאק שליט"א 
ח"א סוף סימן כ' אות יב.       7. עי' אהבת חסד פ"א נתיב החסד יח, מש"כ החפץ חיים בזה.       8. כמבואר בשו"ע סי' קכה סעיף ה', הנ"ל: ואם היה המקבל 
עני שאין לו מאתיים זוז, נעשה נדר ואינו יכול לחזור בו. וכ"ה בדיני מחוסר אמנה (רמג, ב): ואם המקבל עני, אינו יכול לחזור בו אם היא מתנה מועטת. ועי' 
סמ"ע סק"ה באורך. וכ"כ בשערי תשובה לרבינו יונה (ח"ג סי' קפג): ואם איש עני הוא, אף על פי שהמתנה מרובה אם יחזור בו רעתו רבה, כי נדר נדר ונאמר 
לא יחל דברו.       9. עי' משיב בהלכה סימן לא, שמביא משו"ת צמח צדק ח"ד סי' נד שאם לא מתכוון בתורת צדקה, יש להקל שאין בו משום נדר צדקה. 
הקנין  משפט  ובספר  צדקה.  בשביל  הכוונה  אין  כאשר  וכדו',  עני  פועל  בשכירות  לצדקה  נדר  משום  יש  אם  פז,  הערה  פ"ד  ומשפט,  צדקה  בספר  בזה  דן  וכן 
(טולידאנו, ח"א עמ' יב, בהערה ט') הביא גם כן סברא זה בשם הגר"נ נוסבוים שליט"א, ודן בזה באורך, ובסו"ד כתב, דעכ"פ בודאי יש צורך שבשעה שמתחייב 

ליתן לו מתנה זו או סכום זה ידע הוא שהלה עני, דרק בכה"ג הוי התחייבותו נדר.  
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מיר, איך און די קינדער, נישט געוואוסט קיין דאגות 
געווען  איז  דאס  און  פארקערט,  גאר  נאר  פרנסה, 
עפעס וואס מיר זענען קיינמאל פריער נישט געווען 

דערצו. געוואוינט 

ביז  אונז,  ביי  געוואוינט  מאמע  די  האט  יאר  זיבן 
איך  און  עלטער,  הויכן  א  אין  געווארן  נפטר  איז  זי 
האב געהאט די גוטע הרגשה, אז מיר האבן פרובירט 
און באוויזן מקיים צו זיין די גאנצע צייט די גרויסע 
זענען  עס  אז  געווען,  איז  אינטערעסאנט  מצוה. 
אריבער אייניגע וואכן, און דאן האט עס אנגעהויבן 
גיין שווער ביי מיר מיט'ן מצב הפרנסה; דער קוואל 
האט זיך ווי פארמאכט. וועט איר אוודאי ווארטן צו 
קורצע  א  פאר  נאר  אזוי  געווען  איז  דאס  אז  הערן, 
צייט, און באלד האט עס אנגעהויבן ווידער גיין גוט, 
אבער  אייך  איך  וועל   - בעסער  פילפאכיג  נאך  און 
"זיבן  די  אפגעלאפן  זענען  עס  ניין,  אנטוישן.  מוזן 
זאטע יארן", און געענדיגט. היינט צו-טאגס בין איך 
א פשוט'ער ארבעטער אין א געשעפט, און כ'ברענג 
די  טאג.  דעם  איבערצוקומען  אויף  פרנסה  אהיים 
ביי  איז  דאס  געווען,  פריער  איז  וואס  שפע  גרויסע 

נישטא. ווייט  היינט  מיר 

אנדער  גאנץ  א  ארויס  איך  ברענג  דערמיט  און 
גייען  מיר  וואס  שוועריגקייטן  די  השכל.  מוסר 
אין  יעדער  הימל,  פון  באשערט  איז  דאס  אריבער, 
זיין מצב. ביי איינעם איז עס פרנסה, ביי א צווייטן 
געזונט, צי שוועריגקייטן מיט קינדער – זאל קיינער 
דא  אבער  איז  עס  וויסן.  נישט  צרות  שום  קיין  פון 
א מאס וויפיל א מענטש זאל זיך מוטשען. איך בין 
פריער קיינמאל נישט רייך געווען, און יעצט בין איך 
יאר,  זיבן  די  געווען  אבער  זענען  עס  נישט.  ווייטער 
וואס איך מיט דער משפחה האבן מחליט געווען צו 
אב  כיבוד  מצוה  פון  פון  עול  דעם  זיך  אויף  נעמען 
ואם. וואס, עס וועט זיין שווער? ריכטיג, אבער דאס 
איז דאך א מצוה, און אזוי איז דער רצון ה'. און פון 
אויף  גענומען  האסט  געזאגט:  מיר  מען  האט  הימל 
זיך די שוועריגקייט? וועט מען אוועקנעמען פון דיר 
אנדערע שוועריגקייטן. עשירות איז טאקע נישט דיין 
זאך, אבער אין די זיבן יאר וואס דיין מאמע וואוינט 
ביי דיר, וועסטו האבן ביי זיך די ברכה פון כיבוד אב 
ואם. האסט גענומען אויף דיינע פלייצעס די דאגה 
זיך אפצוגעבן מיט דיין מאמען? אויף פרנסה וועסטו 
באזונדערע  א  האבן  וועסט  דאגה'ן;  דארפן  נישט 

שפעטער. און –  פריער  ווי  אנדערש  שפע, 

ווערן  וואס  מצוות  די  פון  איז  ואם  אב  כיבוד 
אוכל  "אדם  וואס  אזעלכע  ווי  אויסגערעכנט 
פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא". 
עס קומט טאקע אן שווער, אבער זארג נישט, מיין 
דיר  פון  אוועקנעמען  וועט  אויבערשטער  דער  קינד. 
אנדערע שוועריגקייטן. דו טוסט פאר דיינע עלטערן, 

אליין. זיך  פאר  טוסטו  דערמיט  און 

ידידכם, ש. ב.

הלכות "שמירת קרובים"

מיר  האבן  גליונות  פריערדיגע  די  אין  הקדמה: 
אין  אליין  זיין  נישט  טאר  מאן  א  אז  דערמאנט, 
פרעמדע  צוויי  אדער  איין  מיט  צוזאמען  שטוב  א 
פרויען, און מען איז מחמיר אויך מיט דריי פרויען 

אויב עס איז נישט א שעת הדחק.

פאלגנד זענען הלכות פון "שמירות קרובים", א] 
צוזאמען  אליין  זיך  געפינט  מאן  א  ווען  אז  ד.מ. 
א  איז  פרויען  די  פון  איינע  און  פרויען,  צוויי  מיט 
קרובות  זענען  זיי  אדער  מאן,  דעם  צו  קרובה 
צווישן זיך, זענען דא פעלער וואס עס וועט נישט 
קענען  וועלן  זיי  און  יחוד,  איסור  קיין  דערביי  זיין 
פון  זענען  זיי  אויב  שומר, אלס  פאררעכנט  ווערן 

פינף יאר און עלטער.

נאר ב]  שומר  א  זיין  קענען  קרובים  הבהרה: 
אפיסעס,  אין  צ.ב.ש.  בקביעות  אבער  צייטווייליג, 
אויך  אזוי  דערויף1.  פארלאזן  נישט  זיך  מען  זאל 
פאר'ן  שאלה  א  פרעגן  צו  כדאי  אלעמאל  איז 
הלכות  פילע  די  צוליב  שומר  אלס  קרוב  א  נוצן 

וואס זענען דערמיט פארבונדן2.

קרובים וואס ווערן פאררעכנט אלס שומר

קיין ג]  נישטא  איז  פעלער  פאלגנדע  די  אין 
מיט  אליין  זיך  געפינט  מאן  א  ווען  יחוד  איסור 

צוויי פרויען אדער מער3:

מאמע, באבע, טאכטער, אייניקל, שוועסטער

מאמע, •  זיין  איז  פרויען  די  פון  איינע  אויב 
אדער  אייניקל,  טאכטער5,  באבע4, 
צוויי  די  ווען  נישט  איז  היתר  (דער  שוועסטער6. 
אייניקל,  טאכטער,  איר  מיט  מאמע  א  זענען  פרויען 

אדער שוועסטער. זע ווייטער אות ו'.)

שוועגערינס

שוועגערינס •  זענען  פרויען  די  פון  צוויי  אויב 
דורך דעם וואס איין פרוי איז די ווייב פון דער 
פרוי  איין  וויבאלד  ברודער,  פרוי'ס  אנדערער 

היט די צווייטע פרוי7.

זענען •  פרויען  די  פון  צוויי  אויב  אויך  אזוי 
די  פון  צוויי  וואס  דעם  דורך  שוועגערינס 
זעלבער  דער  אין  שנורן  זענען  פרויען 
משפחה8. וויבאלד עס זענען אבער דא וואס 
זענען מחמיר אויף דעם אופן9, דעריבער זאל 
זאל  גאס  דער  צו  טיר  די  אז  זיין  מחמיר  מען 
אז  אדער  פתוח"),  ("פתח  אויפגעשפארט  זיין 
דער מאן פון איינע פון די פרויען זאל זיין אין 

שטאט ("בעלה בעיר").10

שוויגער מיט איר שנור

אויב צוויי פון די פרויען זענען א שוויגער מיט • 
איר שנור (נאך דער חתונה), צ.ב.ש. ווען א מאן 
און  שוויגער,  זיין  פון  הויז  צום  אריין  קומט 

1. שלא ימלט שלא יצא אחד מן החדר ויכשלו באיסור יחוד (ע' יסוד הטהרה פרק יג א-ג, ובתוס"ט שם הע' קכא).       2. שו"ת חיי הלוי (ח"ב סי' 
עה, כ)       3. שבכל אופן שאשה אחת משומרת, אזי כל הנשים הנמצאים שם ג"כ משומרים (ע' יסוה"ט במקורות שם אות ב).       4. דקיי"ל שכל 
המותרים עמו ביחוד נחשבים לו כשומר (ע' יסוה"ט שם במקורות אות ו).       5. ויש להוסיף שכשמזדמן ציור שמתייחדין עם ילדה פחותה מבת 9, 
י"א שבתו מציל לו מאיסור יחוד כל שהיא מגיל 3 ולמעלה, ואי"צ שתהיה מגיל 5 כבשאר ציורים, והארכנו במ"א.       6. ע' יסוה"ט (במקורות שם 
אות ח).       7. שו"ע (סי' כב, י). וטעם הדבר הוא, מפני ששונאות זו את זו, וכל אחת תגלה על חברתה.       8. שם.       9. מפני שאין מייבמין בזמנינו.       
10. חיי הלוי (שם).       11. שו"ע (שם).       12. חיי הלוי (שם).        13. ובכגון זה מרוויחים להתיר ב' אנשים ואשה אחת קרובה המשמרת, ולולא 

הלכות יחוד (ט)   ||  היחוד והיראה

* הלכות יחוד במדור "היחוד והיראה" נערכו ע"י חתני היקר הרה"ג ר' יעקב יוסף ברש"ש שפיטצער שליט"א - דומ"ץ קהל תוי"י סקווירא רח' בלאוועלט מאנסי

המשך בעמוד 4

כל הזכויות שמורות | הרשות נתונה לצלם הגליון ע"מ להפיצו, ואין להעתיק תוכן הגליון בלי רשות בכתב מהמערכת
הערות והארות בכתב יתקבלו ע“י מספר הפקס החדש 845-538-4625 או באימייל 4592885mhh@gmail.com | הרוצים להשיג גליון זה בתמידות נא לצלצל 845-276-3170

מדור זה והפצת הגליון נתנדב

ע"י ידידנו ותומכנו היקר הנדיב הנכבד 

מוה"ר משה ליכטער הי"ו
לז"נ אביו אשר הי' שייף עייל ושייף נפיק ולא החזיק טיבותא לנפשיה, והי' סמל ודוגמא 

של רחים ומוקיר רבנן בכל לבו נפשו ומאודו, ובמיוחד למלמדי תינוקות

הרה"ח ר' יהודה ב"ר אברהם ז"ל - מנכ״ל ישיבת בית דוד
לקראת יום היארצייט - כ' שבט

זכות לימוד תורה של אלפי ישראל וזיכוי הרבים יהיה לעילוי נשמתו הטהורה, ויזכה הנדבן 
החשוב שי' לראות רוב שמחה ונחת בבריות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת


