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הקדמה
קוב' זה מורכב משיעורי שנאמרו ,במסגרת הלימוד הסדיר ,בפני תלמידי
בישיבת הר)עציו ,בימי הריצוי והרחמי ,במש* חודש אלול תשנ"ז ,ובעשרת ימי
התשובה שלאחריו.
תחו דיני שומרי הינו עשיר ומגוו .במרחביו משתזרי דיוני בשפע נקודות
מקומיות ע חיבורי למעיי המתגבר של כלל דיני ממונות .ברור שבפרק זמ קצר,
ובסידרת שיעורי שנאמרו באורח שוט ,במרוצתו ,קשה למדי להקי ,את התחו ,על
כלליו ופרטיו ,יסודותיו ודקדוקיו .אי כא שו יומרה למיצוי מושל ,לא בהיק ,ולא
לעומק .המחפש הרצאת דברי שתעניק שליטה בענייני שומרי ,מ המסד ועד
הטפחות ,ייאל' לבקשה במקו אחר.
ע זאת ,יש כא הצגת רוב הנושאי המרכזיי והתמודדות ע שאלות המפתח
המעורות בה .ואני תקווה ותפילה שמפאת הידע והניתוח כאחד ,השיעורי יניבו
תועלת לגדיי בית המדרש כלתיישיו ,השואפי לעמוד על אמיתת גופי תורה בכל
הנוגע ליסודות דיני שומרי .במידה ומטרה זו תושג ,ולו במצער ,אבוא בזה על שכרי.
זכיתי ,בסייעתא דשמיא ,שמלאכתי בהבאת הדברי לדפוס ,תיעשה על ידי
אחרי .תלמידי מסורי טרחו ועמלו להעלות על הכתב ,לסדר ולעורכ ,על מנת
להציג על שולח לומדי תורה ושוחריה .תודה מקרב לב שלוחה לעוסקי במלאכה,
מלווה בתפילה ובברכה שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה לאור* ימי טובי .משנה
תודה ,לרב דניאל וול ,,שהעביר על השיעורי את קולמוסו האיכותי ותיק בקפדנות
את כל הטעו תיקו.
לסיו ,הבעה מחודשת של שתי תפילות רבי נחוניא ב הקנה :בקשה ) הנדרשת
במיוחד כלפי שיעורי שוטפי ) שלא תארע תקלה על ידי ושלא אכשל בדבר הלכה;
ושבח והודאה על שזיכני הקב"ה להיות מיושבי בית המדרש ,בי השואפי ללמוד
וללמד לשמור ולעשות ולקיי.

יהי רצו שאזכה ,יחד ע בני ביתי ותלמידי ,להמש* רחמיו וחסדיו; ויתקיי בנו
מקרא שכתוב "וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרי ירצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו".
בברכת התורה והמצווה
אהר ליכטנשטיי
יו א' לפרשת 'בפי* ובלבב* לעשתו'
י"ז אלול תשס"ב
ישיבת הר עציו
אלו שבות
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מבוא
באחרוני מופיעה דעה האוסרת ללמוד גמרא בעיו ,במהל השבת .בטעמה של דעה
זו נוהגי להביא שני נימוקי .א .פגיעה במצוות עונג שבת ,ב .איסור בורר.
הנימוק הראשו מוב  הנחת האוסרי היא שהקושי הכרו בלימוד עיו,
והמאמ הנדרש ,יפגעו בעונג שבת .לנימוק השני יש מספר וריאציות ,ואחת הנפוצות
מדברת על כ שהלומד בורר את הסברות ה'נבחרות' מתו שלל האפשרויות שהוא
מעלה בהבנת הסוגייה ,ובכ נכשל באיסור בורר.
הספר שלפנינו עוסק בדיני שומרי .רובו נאמר בישיבת הר עציו בזמ אלול
תשנ"ז ,במסגרות שונות  בשיעור היומי ,בחבורות ,ובשיעורי הכלליי .נוספו אליו
ג מספר שיעורי ממסכת מעילה ,היות שהספר מבוסס על הפרק השמיני בבבא
מציעא ,ובפרק זה נכללות שתי סוגיות מרכזיות במעילה.
כבספרי הקודמי ,נרצה להודות מעומק הלב לרב דניאל וול" ,שעבר על
השיעורי והוסי" עליה כידו הטובה .השיעורי ג עברו ביקורת יסודית של הרב
אהר ליכטנשטיי ,ולרוב הוסי" הרב קטעי נרחבי .כחובת תודה מיוחדת ,יש
להזכיר את אריה ברקלי ,שתר א" הוא להוצאת הספר.
ונסיי מעי הפתיחה  כל המצוי בתורתו של הרב ליכטנשטיי יודע שהחששות
שהזכרנו לעיל לגבי לימוד בשבת ,אינ תקפי ביחס לספריו .הלימוד בה ודאי אינו
פוגע בעונג שבת ,וג איסור בורר לא חל כלפיה  הרב ליכטנשטיי אינו מסתפק
בברירת סברות נבחרות ,אלא פורש את היריעה כולה ומעלה את כל האפשרויות.
***
אנו מודי לר' חיי וחיה בלטר על הקדשת המהדורה הראשונה לזכרה של רות בלטר
ז"ל.
זה המקו להזכיר את אהובנו יוני ג'סנר הי"ד ,אוהב התורה ולומדיה ,שהגיע
לישיבתנו מסקוטלנד הרחוקה כדי ללמוד תורה ,ונהרג על קידוש הש זמ קצר לפני
פרסו המהדורה הראשונה של ספר זה .יהי לימוד התורה מספר זה לעילוי נשמתו
הטהורה.

אנו מודי במיוחד לוועלוועל ויהודית על הקדשת המהדורה החגיגית הנוכחית
היוצאת לכבודו של רבנו במלואת לו שמוני שנה ,ומאחלי לה ולמשפחת הרבה
ברכה והצלחה.
העורכי

