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 האם בשבת יש חיוב ללמוד הלכות שבת?
  ובשבת תוך שלושים יום לחג 

 מה יש חיוב לדרוש הלכות שבת או הלכות החג?
  .בפרשתן ויקהל משה

  

אומרים מתחלת  רבותיו בעלי אגדהאיתא בילקוט שמעוי בפרשתן 
התורה ועד סופה אין בה פרשה שאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד, 
אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך קהלות גדולות ודרוש לפיהם ברבים 
הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת 
ושבת ולכוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה איסור 

די שיהא שמי הגדול מתקלס בין בי, מכאן אמרו משה תקן להם והיתר כ
לישראל שיהיו דורשין בעיו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת 

  בעצרת הלכות החג בחג.
  

ואחר השיה קובעין מדרש אורח חיים הלכות שבת סימן ר''צ  וכן כתב הטור
סו כדאיתא במדרש אמרה תורה לפי הקדוש ברוך הוא רבש"ע כשיכ

ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו ואי מה תהא עלי, אמר לה יש 
לי זוג שאי מזווג לך ושבת שמו שהם בטלים ממלאכתם ויכולין לעסוק 
בך על כן צריך שיקבעו מדרש להודיע לעם את חוקי האלהים ואת 

  .תורותי

  

ראה דדעת רביו לבאר דקביעות מדרש איו לדרוש  והב"ח שם כתב
ה אלא לדרוש דיין והלכות, והכי משמע בילקוט ריש פרשת ויקהל באגד

דאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה לך קהילות גדולות ודרוש לפיהם 
ברבים הלכות שבת וכו' ולהורות לישראל איסור והיתר הלכות פסח 
בפסח, ומקרוב תפשט לדרוש כל דרשות באגדות ולא בדיין והלכות כל 

דעיקר הדרשה צריך שתהיה ללמד את חוקי  עיקר גד דת תורתיו
האלהים ואת תורותיו להורות הלכות שבת והאסור והמותר לפי מה 
שקורין בשבת בספר תורה גם להמשיך את לב השומעים באגדה 
המדריכם ליראת השם למעם מחטוא לפיו יתברך ולתשובה לא שיכוין 

  כמה פים.להראות את עצמו שהוא חכם ויודע לדרוש פסוק או מאמר ב
  

כתב ודאי ראה דתקת משה רביו לדרוש  מגילה ד' ע''מ א' ובשפת אמת
בעיו של יום היה גם על שבת, שהרי גם שבת כתוב בכלל המועדים 
ואח"כ כתיב וידבר משה את מועדי ה' אל בי ישראל כו' וקאי גם על 

שבת  מגילה ד' ע''מ א'שבת ולמה לא יהי' חיוב בשבת, ובפרט לשיטת התוס' 
עדיף מיו"ט כיון דביו"ט דורשין ל' יום מקודם ובשבת לא, א"כ פשיטא 

  דבשבת מי דורשין בעיו של יום. 
  

ח"ב  בספר יערות דבש וידוע מה שהזהיר הגאון רביו יהותן אייבשיץ זצ"ל

אי  מזהיר ואומר כל פעם ופעם, מי שלא למד הלכות שבת על דרוש ג' 
ל להמלט שלא יקרה לו חילול שבת, הן בורים פעמיים ושלש, לא יוכ

  דאורייתא והן דרבן.

הביא את דבריו וכתב על בסידור דרך החיים דקמ"ח סע"ג  והגאון מהר"י מליסא
זה ועל זה ידוו כל הדווים שכמה ת"ח מופלגים בתורה עוסקים בפלפול 
וחריפות, ואילו בהלכות שבת אים בקיאים, ובאים לידי ספק חילול 

ו מיום התוכחה.ו מיום הדין שבת, אוי לאוי ל  
  

הביא את דברי היערות דבש, וכותב שם  בהקדמה להלכות שבת והמשה ברורה
  מלא דוגמאות שאדם עלול להיכשל אם לא למד הלכות שבת.

  

כתב ודאי צריך ללמוד מצות לא תעשה ל''ב חלק הדיבור  וכן בספר דרך פקודיך
ייב האדם ללמוד להיות בקי משפטי המצוה, ובפרט אזהרות מצוה זו מחו

בהן ובשמותיהן כי בקל יוכל האדם לבא ח"ו לידי חילול שבת מבלי 
  התבון ולא ידע ואשם ושא עוו ח"ו.

  

כתב  להרה"ק ר' צדוק הכהן מלובלין בדרושים לבר מצוה דף ל' טור א' ובספר משיב פש
שים דשואלים ודורפסחים דף ו' ע"א וז"ל: סתפקתי למאי דקימ"ל בגמ' 

משה תיקן להם מגילה ל''ב בהלכות פסח קודם לפסח ל' יום, וקימ"ל 
לישראל שיהיו שואלים ודורשים בעייו של יום הלכות פסח בפסח 
עצרת בעצרת חג בחג, ורש"י פירש בחומש ויקהל משה את בי ישראל 
שהיה מקהיל קהילות ודורש להם הלכות שבת בשבת הרי דצריך לדרוש 

"כ, וא"כ יש להסתפק, בשבתות שבאות בל' יום הלכות שבת בשבת ג
  שקודם הפסח אם ידרוש בהלכות שבת או בהלכות פסח.

  

יליף להא דשואלים ודורשים  פסחים ו' ע''מ א'וראה לפשוט דבגמ'  ומסיק:
בהלכות פסח קודם לפסח ל' יום מהא דמשה עומד בפסח ראשון ומזהיר 

י אותו ערב פסח שבת על פסח שי בשעה ששאלו הטמאים מה יעשו, והר
היה וכמ"ש בשבת עשר עטרות טל אותו היום, ואפ"ה הי' דורש בהל' 
פסח, מוכרח דאף דבשבת צרך לדרוש בעיא דיומא ג"כ אפ"ה הלכות 

  פסח עדיף.
  

הרי קימ"ל דכל התדיר מחבירו קודם לחבירו, וא"כ  אך לכאורה קשה:
שה בהלכות פסח, הכא הרי הלכות שבת תדיר גד הל' פסח, ולמה דרש מ

דמקרא מגילה וקידוש  מהדו"ק חא"ח סימן כ"אוראה לפמ"ש הודע ביהודא 
הלבה מקרא מגילה קודם, אף דקידוש לבה תדיר מ"מ מקרא מגילה 
חמיר טפי דקידוש לבה דרבן ומקרא מגילה דברי קבלה, וא"כ הרי 

הקרבן, שזה שהיו דורשים ל' יום קודם היה מחמת  ע"א 'ע"ז הכתבו התוס' 
וא"כ הוה מ"ע שיש בו כרת וחמיר טובא כדאמר בפ"ק דיבמות ולכך יש 

  להקדימו אף שהלכות שבת תדיר, ואתי שפיר.
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מחלוקת?מדוע בשבת יש יצר הרע מיוחדת של

  .בפרשתן לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת
  

כתב בשם עקידה דרך מליצה על  וכן כתב השל''ההה הכלי יקר בפרשתן 

פסוק לא תבערו אש וגו' שלא יציתו אש המחלוקת ביום השבת שרפים 

המה ממלאכה ויש לחוש ביותר אז לאש המחלוקת מתלקחת בתוך 

ויקהל שהקהילם להיות באגודה אחת הדברים בטלים, אם כן יפה אמר 

  על ידי ציווי לא תבערו אש.
  

בשבת ויו''ט יש ובספר מדבר יהודה כתב בפרשתן בדרך צחות: 

משמעות למקומות בבית הכסת בתפילה ובטיש ועל כן הזהירה התורה 

עבור המושבות "בכל מושבותיכם"  שלא תבערו אש של מחלוקת וכעס

קום או שלא הושיבו אתכם על אם לפי דעתכם לא קיבלתם את המ

  המקום שרציתם ביום השבת.
  

דכל בי ההו בי תרי דאיגרי בהו שטן,  גיטין ''ב עמוד א'הה איתא בגמ' 

  שמשי הוו קא מיצו בהדי הדדי.
  

מדוע רבו ביהם רק בבי שמשי,  אם מדובר בשי שואיםיש להקשות: 

מקשה החתם סופר  כךואם לא מדובר בשואים מדוע בשבת כן רבו ביהם, 

בלקוטים על הש''ס גיטין ס''ב המודפס בסוף חלק ב' של דרשות חתם סופר, וכן במהר''ם שיף גיטין 

  ''ב ע''א.

  

  :איכא כמה תרוצים

משום דע''י השבת מתברכים ששת ימי המעשה ולא מצא הקב''ה כלי  א.

מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, לכן כל מגמתו של שטן לחרחר 

ביום שהברכה מצויה שלא תמצא כלי מוכן לקבל  ריב בשבת

ומקולקלים כל ימי המעשה, ועל דרך זה אי מפרש הפסוק בפרשת 

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם, שמות ל''ה ב' הל קוי

פירוש שמלאכת ששת ימים עשה בזכות קדושת יום השביעי, ולכן 

שביעי, כדי לא תבערו אש המחלוקת בכל מושבותיכם ביום ה

  כך תירץ החתם סופר גיטין ''ב ע''מ ב'.שתמצא הברכה מקום לחול, 

וז''ל בזהר ומקובלים  אור''ח סימן רס''ב ס''ק ט' וכן כתב במשה ברורה

הזהירו מאד שלא יהיה שום מחלוקת בשבת חס ושלום ובפרט בין 

צו גבי ההו בי תרי דהוו מי גיטין "ב ע"אאיש לאשתו, וכן מוכח בגמ' 

  .בהדי הדדי

כתב דבי שמשי הייו  תעית כ''ד ע''איש להעיר דהרי רש''י  מעדי אשר:

כתובות ק''ג ע''מ  שבת פ''ו ע''מ ב', וכןערב שבת לא שמעתי טעם, ובמקום אחר 

כתב טעם וז''ל וראה בעיי לפי שבין השמשות שלו שגור בפי כל  א'

רו ליה בי שמשי, והכל חרידים אליו לגמור מלאכתן עד שלא תחשך ק

  עכ''פ חזין דזה ערב שבת ולא שבת.

דכבר בערב שבת יש את היצר הרע כדי להפריע לכל  ראה לתרץ:

  השבת.

ורגיל אי לפרש בשבתות התאחדות הפסוק  "הה מה  מעדי אשר:

דבשבת יושבים אחים ביחד זה שבת אחים גם יחד" טוב ומה עים 

חלוקת עם כל זה יש אחדות החידוש הגדול שאפילו ביום המסוכן למ

מאמר זה מתוך דרשה לאברכי ובחורי חסידי דבורה ביתר במוצאי שבת זה החידוש,

  התאחדות פרשת כי תשא האי שתא בוכחות כ''ק מרן האדמו''ר שליט''א.

כתב לבאר באופן פלא:בספרו חורש''י בפרשתן שת תשמ''ב ומרן הדברי יציב 

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחן  ב' שבת קי''ח עמודאת דברי הגמ' 

כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אוש מוחלין 

לו, שאמר אשרי אוש יעשה זאת וגו' מחללו, אל תקרי מחללו אלא 

מחול לו, דהכווה שמשמר את השבת על כל הלכותיו והוא זהר גם 

בורח ממחלוקת בהך לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ו

כמטוחי קשת, ואף גד הקמים עליו איו עוה כלום, ועל כן זוכה 

 שאפילו עובד עבודה זרה כדור אוש מוחלין לו, והוא ע''פ מה שאמרו

"חבור עצבים אפרים י''זהושע ד' על הפסוק  מדרש רבה פרשה ל''ח ו'בחז''ל 

יש שאפילו בשעה שישראל עובדין עבודה זרה, מ''מ אם הח לו" 

התחברות ואחדות בייהם יוצאין למלחמה ווצחים, ואולי אפשר 

להמעיס זה בלשון הפסוק "חבור עצבים אפרים" שאפילו בשעה 

שישראל עובדין עבודה זרה עכ''ז ימחלו להם כל עווותיהם בזכות 

ויח ביום השביעי,  שמות כ' י''אשישמרו את השבת שאמר בו  "הח לו"

  ידי אחדות.והייו שמירה המביאה ל

דתיקו אז שיהא שלום בבית, דר שבת משום שלום בית לכן אז ב. 

דעשרתם ערבתם שבת ל''ד מתגבר היצר ביותר, ולכן הזהירו חז''ל 

כך כתב הדליקו את הר שיאמר ביחותא כדי שלא יבא לידי מחלוקת, 

   במהר''ם שי''ף בגיטין.

יש איש מפאת שבכל ימי השבוע האשים טרודים בעבודתם א ג.

ממלאכתו אשר הם עושים, ואין להם פאי, אבל בהגיע יום השבת 

יום מוחה ושביתה מכל העבודה, אז המריבה מצויה, ולכן יש לומר 

כי כל השבוע היה טרודים בעבודה ולא היה להם שעת הכושר 

להתקוטט, אמם בכל ערב שבת כאשר בא יום המוחה ושבתו מכל 

כך תירץ בספר הדרש והעיון בפרשת ויקהל יב, העבודה ומלאכה, אז התחילו לר

להגאון רבי אהרן לווין זצ''ל אב''ד רישא מאמר רפ''א, וכן כתב בדברי תורה מוקטאש חלק ב' ע''מ 

  רס''ה, עיין כלי יקר לעיל.

כיון שבערב שבת הוא זמן שכס לאדם השמה יתירה, וזה המתה  ד.

יצר הרע אז שלא יזכה גדולה שבבית גזי ושבת שמה, ולכן מתגבר ה

להמתה גדולה השמה יתירה, משום שכתב בזוה''ק דאם אדם כועס 

"טורף פשו באפו"   איוב י''חאז עוקר ממו השמה, וזה כוות הפסוק 

שער הקדושה פרק ז' אות י''ד בשם ע''י כעס טורף פשו, ועיין בראשית חכמה 

ביום השבת, שעל זה אמר לא תבערו אש בכל מושבותיכם הזוה''ק 

שזהו אש של הכעס וע''י שכועס מעורר אש של גיהום, וזה שכתב 

כך תירץ הגאון בגמ' שלשה דברים צריך אדם לומר בערב שבת ביחותא,  

  רבי יוסף הירשלער שליט''א ר''מ בישיבת מיר.

  

  האם בערב שבת יש חיוב מיוחדת לשוב בתשובה?

הספרים יהרהר בתשובה  כתבו סימן ר'' ס"ק ג' הה כתב במשה ברורה

ויפשפש במעשיו בכל ערב שבת, כי שבת מקרי כלה מלכתא וכאלו מקבל 

פי המלך יתברך שמו, ואין אה לקבלו כשהוא לבוש בבלויי הסחבות של 

  חלאת העוות.
  

מדוע בערב שבת צריך להרהר ובבאר היטב שם כתב טעם אחר

ת מעין עולם הבא, ובעולם שב ברכות ''ז ע''מ ב'דכיון דמבואר בגמ'  בתשובה:

  הבא מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת עי''ש.
 

מביא בשם האר''י דהזיעה שהאדם  אור''ח סימן ר'' והה בשערי תשובה

מזיע בהכת צרכי שבת, הקדוש ברוך הוא מוחק בה את העוות כמו 

  הדמעות.
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  מדור משיב כהלכה 
  מהטןמדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א 

יש  א. ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטורת הסמים. (לה, ח).
זית זך כתית  ויקחו אליך שמן(כז, כ) לעיין, דהא כתיב כבר לעיל 

למאור, ומהו שכפל ציווי זאת כאן, וביותר יש לדייק דהתם כתיב 
ויקחו אליך שמן זית זך ואילו כאן אמר שמן למאור, ולא הזכיר 

  שיהא שמן זית זך, וצ"ב.
והספורו הקשה מהו שאמר  .ב. ויבואו האשים על השים (לה, כב)

האשים על השים, והרי לקח כן מהשים, ופירש דקט כן משום 
דאין מקבלין מן האשה בלא רשות בעלה, ולהכי היו מוכרחין לבא 
האשים עם השים. ויש לתמוה לדבריו אמאי לקמן (לח, ח) גבי 
המראות הצובאות שהיו של שים, לא כתיב שבאו השים עם 

  אין לוקחין מהן בלא רשות בעליהן. האשים, והרי
. ובגמ' למדו מהפסו' ד'לא תבערו אש בכל ג. הריגת בא במחתרת בשבת

מושבותיכם' דאסור לבית דין להרוג בשבת. ויש צד בגמ' בגמרא 
 (ע"בסהדרין  דילפין מהכא דגם רודף הבא במחתרת אסור להרוג,

א דיש ילפותא דדמי לחייבי מיתות בית דין שאין דין בשבת, אל ב')
מקרא ד'אין לו דמים', דשרי להרוג בין בחול בין בשבת, ולכאו' קשה 

 (קכ"א ב')דאין כאן כלל חילול בשבת, דהה קיימא לן בגמרא שבת 
דהריגת בעל חיים שמזיקין שריא מן התורה, ואף על פי שאין כלל 

וטעמא דמילתא מפאת דהוה  חשש פשות רק משום צערא בעלמא,
ואם כן  דרק כדי למוע את ההיזק, צריכה לגופה, מלאכה שאיה

הכא מי בבא במחתרת, כל הא דהורגים רק מפאת למוע את 
ההיזק, דהרי חזין דאם אפשר להציל לבעל הבית שלא על ידי 
הריגה אלא באחד מאבריו, אסור להורגו משום רציחה, שמעין 
וה דההיתר להורגו הוי רק על מת למוע את ההיזק, ואם כן ה

מלאכה שאיה צריכה לגופה, ומן התורה לא חשיב מלאכה, ואם כן 
  קשה אמאי צריך קרא דמותר בשבת?.

ורחצו ממו משה ד. טילת ידים ורגלים ראשוה לעיכובא מהיכן? 
בסדר  (יט, ב)איתא בזבחים  (מ, לא)אהרן וביו את ידיהם ואת רגליהם 

ומקדש ידיו ורגליו  עבודת היום ביוה"כ, דכהן גדול טובל ה' טבילות
י' פעמים, ואין הטבילות והקידושין מעכבין, דכתיב 'ולבשם' שאין 
דבר אחר מעכב זולת מלבישת הבגד, ופריך דא"כ לא יעכב קידוש 
יו"ר הראשון שמקדש הכה"ג בבוקר, ומשי דכתיב ורחצו ממו 
משה אהרן וביו, הוקש בזה אהרן לביו, וכמו דקידוש יו"ר כל בוקר 

בעבודת כל כהן, כמו"כ צריך כה"ג לקדש יו"ר בבוקר מעכב 
ולכאורה קשה, למה הביא הש"ס פסוק זה האמור בפרשת  -ביוה"כ.

פקודי, והלא עיקר פרשת קידוש ידים ורגלים כתוב בפרשת כי תשא, 
ושם כתוב ורחצו אהרן וביו ממו את ידיהם ואת רגליהם, דאף 

מה ביו טעוים קידוש  מזה יש לדרוש דרשא זו, דהוקש אהרן לביו
יו"ר כל בוקר אף אהרן טעון קידוש יו"ר בבוקר ביוה"כ, ובאמת 
הרמב"ם בפ"ה ביאמ"ק הביא מקרא זה האמור בפרשת כי תשא, 

  וצ"ע על הגמ'.
ולא יכול משה  ה. כיצד אהרן כס לאוהל מועד כשהיה הען עליו?

מן שהיה ברש"י כל ז [מ לה]לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הען 
עליו הען לא היה יכול לבוא סתלק הען כס ומדבר עמו, משמע 
דכל שכן אהרן וביו לא היו יכולין לבוא מפי הען, וצ"ע דא"כ איך 
  היו מדליקים רות המורה ומקטירין קטורת ומסדרין לחם הפים. 

. היכן דעת קודם לביה והיכן ביה קודמת לדעת ומדוע יש ו. חידה
  ין המקומות. חילוק ב

מי שיה ציווי משה? ואמאי לא עבר בזה על להלאו של לא  ז. חידה.
  תסור מן הדבר אשר יגידו לך.

  היכן מרים מרומזת בפרשה.  ח. חידה.
------------- --------- ----------------------------------------  
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  יתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4
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 ר"ח יסןתשובות יתן לשלוח עד 
 

 השורף מאכל בשבת האם חייב משום מבשל?

יורה דעה סימן צ''ב חידש דהמדליק ר בשבת אין  תם סופרהה בשו"ת ח

בו משום בישול, רק משום הבערה, ולא לשתמיט בשום מקום דהותן שמן 

בר חייב משום מבשל ולא משמע דתליא זה בפלוגתא מלאכה שאיה 

צריכה לגופה, אלא לכולי עלמא לית ביה משום מבשל אף על גב דלגבי בשר 

י אחרוים דהוה מבשל מכל מקום מלאכת שבת בחלב סבירא ליה לגדול

בעין שיהיה כיוצא בהן במשכן ושם היה בישול הסממים שדבר המבושל 

היה בעולם והיה צריכים לו וכל בישול שכיוצא בזה חייב עליו אפילו כלי 

  מתכת.

  

מביא ראיה ליסוד הלכות יו''ט סימן א' דן בדבריו, שו''ת יד סופר סימן כ''ט ובאמרי ביה

איך שייך זר ששימש שחייב מיתה,  יבמות ל''ג ע''מ ב'מהא דאמרין בגמ'  זה:

איזה עבודה עשה, הבערה אין יכול להיות, הא היא סבירא להו הבערה 

ללאו יצאת, ומדוע לא מתרץ הגמ' בישול, אלא ש''מ שהיכל שהולך לאיבוד 

  איו חייב משום בישול.
  

כתב הה מה דפשיטא לי' דבשבת  ק''כיורה דעה א' סימן  וכן בשו"ת בית יצחק

איו חייב משום מבשל רק כשישו בעולם משא"כ כשכלה והולך דבריו גד 

דאמרין בהקטיר זר אברים ופדרים על דעתיה דר' פ"ב דשבת סוף ה"ה ירושלמי 

יוסי זר אסור משום מבשל מה בישול יש כאן כיון שהוא רוצה באכולן 

דהא דר' ישמעאל יבמות ו' בתוספת הראש  כמבשל הוא, וכדברי ירושלמי כתב

ב"א כשקרא והטה אמר שיביא חטאת אף דהוא ס"ל הבערה ללאו יצאת 

משום דכשהטה קירב השמן לאור וחייב משום מבשל עיין שם, איברא 

דמקשה אי בהקטרה הא אמר ר' יוסי הבערה ללאו  יבמות ל"ג ע"בדבש"ס 

  רע"א בהגהות, עי''ש.יצאת משמע דלא כירושלמי. וכבר הרגיש הגאון 
  

דבגדים השרוים במים  סימן ש"א סעיף מ"וממה שפסק בשו"ע  יש להקשות:

דהאיסור משום מלבן ס"ק "ז אסור לגבם סמוך לאש, ומבאר המגן אברהם 

או משום מבשל ושם הא הרי ג"כ א"צ לבישול המים, והמים הולכים 

  מ'. כך מקשה בשו"ת ציץ אליעזר חלק י''ג סימןוכלים מיד, 

  

סעיף ט"ו בבאר רחובות ס"ק ל"ז דמצא בספר שביתת השבת מלאכת מבשל  ומתרץ:

שהקשה באמת על דין השו"ע דלמה יתחייב על המים משום מבשל, הא אין 

צריך להמים המתבשלים והולכים לאיבוד, ומביא שמדברי הגמ"ר שמשם 

 הוא מקור דין זה מוכח שחיוב המבשל הוא לא עבור המים כי אם מפי

שהבגד מתרכך תחלה, דכל דבר המתיבש בתחילה מתרכך מחמת 

הלחלוחית שבו ומתקשה ע"ש, ולפי"ז לא תקשה על הח"ס, די"ל דגם הוא 

הכריע להלכה שזהו הטעם גבי בגדים, ומשום מבשל המים איו חייב 

באמת גם שם בהיות שאין צריך להמים המתבשלים וגם הולכים לאיבוד 

  .ואיו דומה למלאכת המשכן
  

הדביק פת בתור אם התירו לו  שבת ד' ע''אמהא דאמרין  יש להקשות:

לרדות בשבת קודם שיבא לידי איסור סקילה ומה קמבעי, ימתין עד 

  כך הקשה בחמדת ישראל.שישרף לגמרי ולא יעבור, 

  

  :איכא כמה תרוצים

   מעדי אשר.דמיירי שאין לו עצים לשיעור שישרף אלא לשיעור בישול,  א.

מעדי יירי סמוך למוצ''ש שיש זמן לשיעור בישול ולא לשרוף לגמרי, דמ ב.

  אשר.

  



  

  

  

  

 מחבר ספר האם מותר לקרוא בשבת בספר כדי להגיה את הספר מחר
דלהגיה ספר חלק ב' סימן תר''צ מה שהקשתם בשם הטל אורות על מה שכתב בשו"ת רדב"ז 

בשבת ליכא בזה חשש של שמא יכתוב, דבשלמא להטות הר דבר קל הוא לעשות ולפיכך 
והדיו לא חיישין, משום דאתי לאדכורי, והקשה עליו הטל  גזרו, אבל להביא הקולמוס
שאסרו מקח וממכר משום גזרה שמא יכתוב, חזין ביצה ל''ז ע''א אורות שהרי מצאו לחז"ל 

  דלא אמרין שיזכר באמצע, ותרצתם.
  

 הגאון המפורסם רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט''א 
 אוצר הפוסקיםדומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, הישר והטוב, 

מציו דאדם בהול על ממוו על כן חישיין שמא יכתוב כדי  א}ראה לתרץ בכמה אופים 
להגיה לא חיישין שמא יכתוב  ב'}לא לשכוח מי שמחויב לו ממון אבל בהגה לא חיישין 

דהרי יכול לעשות סימן בשבת דעיין סימן ש''מ ס''ק ח' דמותר לרשום על הספר לסימן 
ה ברורה ובביאור הלכה על כן לא חיישין שמא יכתוב דהרי יש לו דרך היתר ועי''ש במש

להגיה אין חוששין שמא יכתוב דהרי אפשר אחר השבת וא''כ איו בהול כל כך אבל ג'}
  במקח וממכר שהוא בהול דאם לא יכתוב חיישין שמא יכתוב.

  
 וה של ביקור חוליםמדוע המכבה ר בשבת לחולה שאין בו סכה חייב הרי טעה בדבר מצ

המכבה את הר בשבת לחולה שבת ל' ע''א מה שהקשתם בשם האור שמח על הא  דאיתא בגמ' 
שאין בו סכה חייב חטאת למ''ד שמלאכה שאיה צריכה לגופה חייב, דקשה מדוע חייב 
מכבה את הר בשביל חולה שאין בו סכה חייב, הרי קימ''ל סוכה מ''ב ע''א טעה בדבר 

  וכאן מי הרי טעה בדבר מצוה של ביקור חולים, א''כ מדוע חייב, ותרצתם. מצוה פטור
  

  ירושליםהגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
ראה לתרץ עפמש"כ המהרש"א פסחים ע''ב ע"א דהא דאמרין טעה בדבר מצוה פטור 
ב הייו בשכח שהיום שבת ולא בטעה בדין, וא"כ ה" מיירי בטעה בדין ולכן איו חש

כתב ושאלתי להגרח"ק הך בקובץ  ישורון י"ז כטעה בדבר מצוה וא"ש, והגר"ש ברמן זצ"ל 
קושיא אתי שפיר ממכבה הר לחולה שאין בו סכה חייב ומ"ט לא מיפטר משום טעה 

  בדבר מצוה, והשיב לא היה טועה והייו שכיבה הר בכווה ללא טעות. 
  

 בשבת הרי הויא שכר שבתאיך מותר לתת מתות לילדים בחברת תהילים 
מה שהקשתם בשם אחרוים איך מותר לתת לילדים ממתקים בשבת בעבור אמירת 

  תהילים הרי הויא שכר שבת דקימ''ל דאסור, ותרצתם בכמה אופים.
  

  מו''צ בירושלים מח''ס הפלא דברי מאירהגאון מאיר סדר שליט''א 
שכתב ועיין בטור דמוכח ס''ק ט''ו סימן ש''ו ראה להעיר, ע''פ מה שכתב המשה ברורה 

שאפילו אם הוא רוצה ליתן לו אסור לו להשכיר ליקח השכר אא"כ הוא ותן לו דרך 
מתה, מצא למדים שדרך מתה מותר ליתן שכר שבת, ולכן הילדם שמקבלים 

  הממתקים יתן להם דרך מתה ולא דרך שכר ומותר.
  

הרי בכל התורה אין חיוב למסור את הפשמדוע צריך פסוק מיוחד שפיקוח פש דוחה שבת 
ושמרו ל''א ט''ז ילפין מהא דכתוב יומא פ''ה ע''ב מה שהקשתם בשם אחרוים על מה דבגמ' 

בי ישראל את השבת לעשות את השבת דפקוח פש דוחה שבת, דיש להקשות מדוע צריך 
''כ כשאדם פסוק שפקוח פש דוחה שבת, הרי רק בג' עבירות צריך למסור את הפש, א

  במצב פקוח פש ידעין שמותר לחלל שבת, ותרצתם בשלשה אופים.
  

 "אוצרות הים" על מסכת ברכות מח"סלייקווד הגאון הפלא מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
תירץ דהא דדרשין בעלמא מקרא דוחי בהם מצוה רצ"ו אות ב' ראה להעיר דהמחת חיוך 

צוות הוא רק לגבי אם אוסים אותו לעבור עבירה שכיון שאין למסור פש עבור קיום המ
שקיום מצות ה' גורמת לו למות ע"ז דרש מוחי בהם שיעבור ואל יהרג אולם כשאין 
העבירה גורמת לו למות אלא שחלה ווטה למות וע"י שיחלל שבת הוא מציל עצמו 

  מלמות, כיון שהשמירת שבת הוא רק מיעת הצלה לא אמר ע"ז וחי בהם.
  

  איך יכול להיות שפורים במעלתה יותר חשוב מיום כפורים
מה ששאלתם בגליון פורים תשע"ז, על הא דכתוב בזוהר דפורים יותר חשוב במעלתה 
מיום כיפור, מדוע פורים גדול יותר מיוה"כ, ותירצתם ששמחה וריעות בין אדם לחבירו, 

  .יותר חשוב להקב"ה, מתעית ועיויים שזה בין אדם למקום
  

 הפלא "המעיין הצחי" ור''מ בבית מדרש בעלזא בית שמש מח"סרה''ג רבי צבי אסטרייכר שליט''א ה
רציתי לציין, שמעין זה כתב רבי יהודה לוי בספרו ה"כוזרי" מאמר שי אות ' ששמחה 
ועוג שבת חשובה בדיוק, כמו תעית ביום צום, וזה לשוו ואין כיעתך בימי התעית, 

האלוקים, משמחתך בימי השבתות והמועדים, כשתהיה שמחתך בכווה יותר קרובה אל 
  ובלב שלם וכו' שתשמח במצוה עצמה מאהבתך המצווה בה.

  משלות מות לאביו או לרבו הם קיים המצוההאם כששולח 
מה שחקרתם בשם הפוסקים האם כששולח משלות מות לאביו או לרבו האם קיים 

  הויא בכלל רעהו. המצוה או דילמא לא קיים המצוה דלא
  

  רב ור''מ בברוקליןהגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
קיימת בו "רביו" משלוח מות איש מגילה ז' ע"ב לכאורה יש לפשוט מגמרא מפורשת 

לרעהו, אבל באמת אין משם שום ראיה דשם רואין רק דהרב יכול להחזיק תלמידו 
יק רבו לרעהו ומטעם זה אין להוכיח מגמ' לרעהו אבל לא רואין שהתלמיד יכול להחז

על המוע תלמידו מלשמשו, דשם רק איוב ו' י''ד דדרשין למס מרעהו חסד כתובות צ''ד ע"ב 
דתלמיד הוא רעהו של רבו ולא שרבו הוא רעהו של תלמידו ודו"ק, ויש להעיר ממשה 

ב, אבל כשרואין עשה לך רב וקה לך חבר הרי דרב איו חבר וחבר איו ראבות פ"א ו' 
בפרש"י שם מובן אחר במלת חבר לפירוש הא' חבר קאי על ספרים, לפירוש השי קאי על 
חבר ממש שלומד עמו ביחד לפי שטובים השים מן האחד ואה" רב שלומד עם תלמידו 
בחברותא אה" דקרא חברעוי"ל דרב קרא גם חבר אבל חבר איו קרא רב ובברכת 

מסיימין כל ישראל חברים, בין רב בין אב הכל חברים, ועיין  החודש במי שעשה יסים
קדושים לאהוב כל ישראל וז"ל לאהוב כל אחד מישראל אהבת פש שאמר מצוה רמ"ג חיוך 

ואהבת לרעך כמוך ולא חילק בין אב ורב לשאר ישראל רק כל אחד מישראל הוא  י''ט י''ח
דמעטין משור רעהו של הקדש ושל לז ע"ב  ב"ק ו' ע''בבכלל רעך, עוד יש להביא ראיה מגמ' 

עכו"ם ולא שמעו מעולם שמעטין שור של אביו או רבו דלאו רעהו הוא, ועיין בגמ' 
בן מהו שיקיז דם לאביו רב כהא אמר ואהבת לרעך כמוך, ואין שום סהדרין פ''ד ע"ב 

וז"ל וכן צוי על  פסקהל' אישות פט"ז הל' כ' סתירה בין כיבוד ומורא לריעות שהרי הרמב"ם 
האשה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדאי ויהיה עליה מורא ממו ויהיה בעיה כמו 

מאחלין לחתן  כתובות ח' ע"בשר או מלך ומאידך גיסא בברכה אחריתא של שבע ברכות 
וכלה שיהיה ביהם אהבה ואחוה ושלום "וריעות" הרי שאין סתירה בין מורא וכיבוד 

  לרעות.
  

 ם התורה במעשה של שבירת הלוחות הרי אסור לסיים בדבר רעמדוע מסתיי
ולכלמה שהקשתם על מה שבפרשת וזאת הברכה בפסוק אחרון מסתיים התורה כתוב 

עשה משה "לעיי כל ישראל" וכתב ברש"י לעיי כל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר 
ואשברם לעייכם,  דברים ט' י''זישראל, ששאו לבו לשבור הלוחות לעייהם, שאמר 

והסכימה דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו, יש להקשות מדוע מסיימת התורה בדבר זה של 
  שבירת הלוחות.

  

  מח"ס "גם אי אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדיםהגאון הפלא גמליאל הכהן רביוביץ שליט''א 
בלבו, אלא  ראה לע"ד י"ל בס"ד שזה בא לרמז לאדם שסיים כל התורה, שלא יתגאה

  יחזיק עצמו בעווה כמו שברי לוחות. שעדיין לא מושלם. 
  

 ארה"בהרה''ג לוי אסטער שליט''א 
להאדמו"ר מליובאוויטש כרך ט' שיחה ב' לפרשת וזאת הברכה, יש לציין להמבואר בלקוטי שיחות 

עלי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעבודה זרה ד' ב' שמבאר ע"פ דברי הגמ' 
הלכות תשובה, דהייו מעלת בעלי תשובה שאין צדיקים יכולים לעמוד שם כפסק הרמב"ם 

ומבאר שכ"ה בוגע שבירת הלוחות, דהכווה בזה הוא שעי"ז יתחדש העילוי תשובה פ"ז 
ומבאר דהעילוי דלוחות שמו"ר ר"פ מ"ו דלוחות שיות שהם כפלים לתושי' כדאיתא במדרש 

קדמו לתורה ומשפיעים בתורה לדוגמא עין החידושים בתורה שיות הייו הא דישראל 
כלשון הזוה"ק לאפשא לה, כמעלת הבעלי תשובה בפשטות. וזהו המבואר בחסידות דיש 

משמחים את התורה הייו  השי}השמחה עם התורה  אחד}ב' עיים בשמחת תורה 
י עי"ז תוסף שמשפיעים שמחה בתורה, ולזאת סתיים התורה בעין זה בשמחת תורה כ

עילוי השי שמשפיעים בתורה כ"ל וזהו דכתיב לעיי כל ישראל כיון שישראל קדמו 
במעלה לגבי תורה, ועיין עוד שם דהעילוי דלוחות שיות יתגלה רק לעתיד, לכן התעית 

  די"ז התמוז יתהפך ליום ששון ושמחה כו'.
  

  קישיבת סאטמאר בי ברהבה''ח דוד יואל וויפעלד שליט''א 
להגה''ק ר' יחיאל מיכל משעדם ז''ל מגדולי ראה לתרץ בזה בהקדם מה שכתב בספר אמרי אמת 

” לעוץ סוף התורה לתחילתה, דהה רש''י מפרש "אשר עשה משה תלמידי השרף מקוצק
שאלמלי לא שתברו לוחות עירובין ''ד ששאו לבו לשבור הלוחות לעיהם, ואמרו חז''ל 

רה מישראל, וא''כ לא היה צריכים להתחיל את התורה מחדש ראשוות לא שתכחה תו
ללמוד ולשות כי היה די בלימוד פעם אחת וזה אשר עשה משה ששיבר את הלוחות על כן 
צריכים להתחיל מחדש בכל שה מבראשית עכ''ד, והשתא יש לומר דדוקא במעשה של 

על הלמד, ולחזור  שבירת הלוחות מסתיים התורה להורות לו שצריכים לחזור ולחזור
  מחדש ולשן כל הזמן.
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