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 האם אפשר לתפור את הציצית על הטלית
  או דילמא חייבים דווקא ע''י קשירה?

ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם וגו' ותו על ציצית ט''ו ל''ח בפרשתן
 .הכף פתיל תכלת

  

יש לחקור מי שרוצה לחבר את הציצית ע''י תפירה על הבגד האם יכול
  .או דילמא זה פסול

  

תו על ציצית הכף למה ק ה''ל כתב וז''ל הה בספרי בפרשתן על פסו
אמר לפי שהוא אומר ועשו להם ציצית שומע אי יארגה עמה תלמוד 
לומר ותו הא כיצד תופרה עמה, חזין לכאורה דאפשר לתפור הציצית 

  במקום לקושרה.
  

בהלכה למשה כתב שמעתי מהרב  הה בספר וידבר משה בפרשתן
' טע ואלף דמשום הכי אין תופרין בעמח''ס ילקוט אליעזר בשם ר

הציצית על הבגדים שאמר על כפי בגדיהם, אבל בתפירה הויא כגוף 
דאמר רב  סוכה ט' ע''מ א'אחד ולא קרא על, ולע''ד דבר זה גד סוגיא בגמ' 
כגון טלית שתפרוה או שעשו בה יהודה אמר רב עשאה ומן הימין פסולה, וברש"י 

ואצטריך לאסור משום  התפירה תלויין בה, ומהן גדלו הציצית אימרא במחט, וראשי חוטי
  שלא לשמה, משמע דאין בזה חשש דהויא כגוף אחד.

  

כמבואר בש''ע שאין  אלא ראה דהטעם שאסור לתפור ציצית על הבגד:
  לתפור שום דבר בתוך ג' לבגד שמא ישאיר מן החוט על הציצית. 

  

דן באריכות למה אין  קמא סימן ד' אורח חיים מהדורה וכן בשו"ת לבושי מרדכי
תופרין הציצית בבגד של טלית, אם מותר למה אין תופרין, ואם פסול 

  בזה, מה פסול יש בו. 
  

ולע"ד בפשיטות דהייו טעמיה דלא תופרין הציצית, משום  ומסיק:
בטלית שקרע תוך ג', דאין תופרין,  מחות מ"א ע"אהאי דאמרין בגמ' 
דגזרין דישתייר מחוט התפירה ויוסיף עליו ציצית,  ולפירש"י ז"ל משום

  א''כ ה''ה הכא.
  

 להגאון רבי חיים קייבסקי שליט''א ביאור ההלכה הלכות כלאים פרק י' והה בדרך אמוה
מי סתפק האם אפשר לתפור את הציצית על הבגד, וכתב דמהא 

שאר חוט שמא יקרע סדיו בתוך ג' ויתפרו וי מחות מ' ב'דאמרין בגמ' 
התפירה ויעשו לשם ציצית והתורה אמרה תעשה ולא מן העשוי, משמע 
הא אם תו בתחלה לשם ציצית היה כשר אף על גב שהחיבור ע"י תפירה 

  ולא ע"י קשירה.
  

מהא שכתב בספרי בפרשתן לפי שהוא אומר ועשו להם ציצית  ומקשה:
גירסת הגר"א שומע אי יארגה עמו ת"ל ותו הא כיצד קושרו עמו, כן 

  דלא כגירסתו תופרה עמו, משמע שאי אפשר לתופרה.
  

דיש לעולם דהכוה שאין חייב לאורגה עמה אלא יכול גם  ומתרץ:
  לקושרה אבל לא שמעו דפסול וצ"ע כעת.

 האם בזמו יש להקל לתת טלית למכבסה של גוי שיכבס את הטלית?
הגו שלא לשכב בטלית ויש שכתבו שהלכות ציצית סימן כ''א  איתא ברמ''א

שיש בו ציצית, גם שלא ליתו לכובס איו יהודי לכבס, והכל שלא יהיו 
  מצות בזויות עליו, אך והגים להקל לשכב בהם.

  

כתב דלא ראה ולא שמע מי שזהר בזה  אור''ח סימן כ''אשם  והבית יוסף
  שלא לתת טלית לכיסוס לכרי.

  

השמיט את ההלכה שאסורהקשה מדוע הלבוש  סימן כ''אובאליה רבה 
  לתת את הטלית לכובס כרי. 

  

דראה דסבירא ליה דמה שכתב הרמ"א דוהגין לשכב בהן, הוא  ומתרץ:
הדין דוהגין ליתו לכובס עובדי כוכבים לכבס, וכן כתב בבית יוסף דלא 

דף קי"ב ה"ק ציצית  ראה ולא שמע מי שזהר בזה, וכן משמע בלחם חמודות

כתב זה לשוו, ובזמיו זה  הגהות ב"י אות ד'ירי כסת הגדולה מיהו שיאות ס''ד 
  מקפידין על כיבוס כותית.

  

כתב יש שמחמירין בזה שלא לכבס  סימן כ''א ס''ק י''ז וכן במשה ברורה
  הטלית אצל כרי רק אם הפריד את הציצית מהטלית.

  

על כתב כשאי אפשר בעין אחר יש לסמוך  ח"ד סי' ט' ובשו"ת שבט הקהתי
המקילין ובפרט בזמו שהיקוי במכוות עשה בדרך כלל כמעט ללא 
מגע יד יש סברא בשופי להקל בזה, ואף אם הגיהוץ עשה ביד, מ"מ אין 
זה בגדר בזיון כמו בזמיהם שכל מהלך הכביסה, השפשוף הסחיטה 

  והשריה וכו' הכל היה עשה בידים.
  

תב דדברי הרמ"א בשם הכלבו כ להרה''ק מבוטשאטש סימן כ''א ובאשל אברהם
קאי על טלית גדול, אבל בטלית קטן אין כלל מקום להחמיר בכל ה"ל, 

  .ומותר לכתחילה ליתו לכובס כרי

  תגובות אפשר לשלוח
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 כשיש לאדון שלו דין תורה?האם משרת כשר להעיד על האדון שלו

  .ויאמרו כל העדה לרגום אותם באבים וגו' י''ד י'בפרשתן 
  

מדוע חששו האשים לדברי המרגלים והאמיו להם  יש להקשות:

ה טובה, למה לא השכילו לדון על פי משפט התורה שארץ ישראל אי

בכל  יומא פ''ג וכן שבועות מ''בלהכחיש דברי העשרה, בדברי הב', כיון דקימ''ל 

התורה שדין העדות הוא תרי כמאה, ומאה כתרי, וא''כ כיון שיש כאן 

כך מקשה האור החיים שים שאמרו שזה ארץ טובה למה לא חששו לדבריהם, 

  ''ד י'. הקדוש בפרשתן י
  

אפשר שדו ביהושע שהוא פסול לעדות,  ומתרץ האור החיים הקדוש:

  במה שוגע למשה, כי היה משרתו מבחוריו.
  

  חזין מדבריו שסבירא ליה שמשרת פסול להעיד על רבו דהויא וגע.
  

דמשרתי הבית  בח"ב סימן כ"ד ויש דפוסים שהוא בח"א סי' שי"בז"ל  וכן כתב הרדב"ז

  הם.וגעים בעדות 
  

ולעין אם משרתי הבית חלק ד' סימן ''ו בשו"ת רדב"ז  אבל במקום אחר כתב

כשרים להעיד, דבר ברור הוא שלא חשדו ישראל הכשרים להעיד שקר 

דכשרים להעיד,  קימ''ל חו''מ סימן ל''גואפילו האוהב והשוא דפסולין לדון, 

בה חו''מ סימן ל''ג עיין פתחי תשוולא יהיה משרת הבית גדול מאוהב שהוא כשר, 

  שהעיר בסתירה.
  

כתב לכאורה יש קצת ראיה שמשרת פסול חו''מ סימן ל''ג והה בתומים

לרב הוא דאמר דבקרקע  ב''ב דף כ''ט ע''במהא דפרכין בגמ'  להעיד על רבו:

דבעין שלשה שי חזקה בעין עדים על כל השלש שים ברצופות, ופריך 

ם והא בתים דביממא ידעי ובלילה לא בגמ' תן חזקת הבתים שלש שי

ידעי מי מעיד על הלילות, ומתרץ הגמ' שהשכים מעידים, ורבא מתרץ 

כגון שוכרים, וקשה מה כל החרדה הזה הלא יוכלו לבא משרתיו אוכלי 

שולחו שהם לא משו מתוך הבית כדרך המשרתים ומשמשים והם יעידו 

ופן עדות, אלא ש''מ שדר בו תמיד רצוף יום ולילה ומה צורך לחפש א

דהי הם וגעים בעדותם וא''כ אף דעכשיו כשבאו להעיד אים בביתו 

ומאוכלי שולחו, מ''מ כיון שבשעת החזקה ג' שים הם היה אוכלי 

שולחו הויא ליה תחלתו בפסלות ובהגדת עדות בעין תחלתו וסופו 

בכשרות וזה שמץ ראיה לשיטה שסבירא ליה שמשרת פסול להעיד על 

  דוו.א
  

אך עם כל זה כיון שלא מצאו בזה בראשוים אין לו לחדש דין  ומסיק:

  מכח ראיה וקושיא, דשערי תרוצים לא עלו.
  

דשכירו ולקיטו  פ"ד מהלכות גזילה דין ז',שמצא ראיה מדברי הרמב"ם  ומביא:

כשרים להעיד, וסיים דזו ראיה שאין עליה תשובה וכן עמא דבר, וכן 

  דמשרת אמן להעיד. פ"ג מגזילהלך על הרמב"ם פסק בספר יד המ
  

כתב דבאמת מציו לראשוים שם ב''ב  חו''מ סימן ל''ג ובספר פים למשפט

שכתבו דמשרי הבית אמים להעיד על בעל הבית, כך כתב שם ביד 

רמ''ה, וכן בריטב''א שם שהיה ג' שים בבית ואמים, א''כ אין ראיה 

  כוות התומים שאין ראיה משם.שהם פסולים, ואפשר דזה היה 
  

אפשר לפרש כוות האור החיים שלכן אשים חשדו בו ולא  מעדי אשר:

  שאיו אמן על פי הדין.
  

כתב ולע"ד איי יודע מה צורך לפלפל  חו''מ סימן ל''ג ס''ק א' ובפתחי תשובה

בזה האם משרתי הבית כשירים להעיד, ואיך אפשר לפסוק בדרך כלל 

בר פשוט שזה תלוי לפי ראות עיי הדיין אם יש להמשרת בעין זה, דהד

פט"ז מעדות ה"ד שהובא בשו"ע צד האה בעדות זו או לא, וכמו שכתב הרמב"ם 

דברים אלו תלויים בדעת הדיין ועוצם ביתו כו',  לקמן סימן ל"ז סעיף כ"א,

ויעמיק לראות אם ימצא לזה העד צד האה בעדות זו אפילו בדרך 

הרי זה לא יעיד בה, וכן מבואר להדיא בהרדב"ז שם,  רחוקה ופלאה

שכתב דיש לפסול עדות עריו של שמעון על הקדושין כי הם וגעים 

בעדות, דיחא להו שתהא בתו של ראובן אשת שמעון אדום לפי שראובן 

עשיר, ויש לדיין להעמיק לדעת אם מצא שיש לזה העד צד האה בעדות 

  זו אפילו בדרך רחוקה.
  

 כתב לתרץ את שיטת האור החיים: סימן מ''טפר שמע אברהם ובס

דאפשר דשאי יהושע שהיה מבחוריו ולא ימיש מתוך האהל ולא זזה ידו 

מתוך ידו ופשו קשורה בפשו והחיל כתרו למשרתו, לכן פסול יהושע, 

  משא''כ שאר משרת כשר.
  

א ליה לחלק דמ תמה עליו: חו''מ סימן ל''ג ס''ק ד'אבל בספר פים למשפט 

כן, והרי מאן דמכשיר משרתים לעדות, הוא מטעם דלא גרע מאוהב, 

ובאוהב עצמו הרי לא חילקו בין אוהב גמור דחביב ליה כגופיה לסתם 

  אוהב, ולעולם כשר להעיד.
  

דאפשר כוות האור החיים שדו ביהושע שהוא  וכותב הפים למשפט:

להחילם את הארץ ולירש פסול לעדות מדין וגע, שכיון שהוא היה עתיד 

כתרו של משה, שהרי הוא משרתו מבחוריו לכך לא יוכל להעיד, דהויא 

ובשו"ת מהרש"ם חלק ג' סימן שכ''ח דן בארוכה וגע בדבר מחמת רצוו לירש הכתר, 

  בשאלה ועיין בספר עין זוכר מערכת ע' סי' י"דף ובתשובות הרשב"א ח"א סי' תקס"א באמצע התשובה. 

  

ראה לתרץ את עצם קושיית האור החיים, דאע''פ שמן  :מעדי אשר

הדין שים אמים כמו מאה, מ''מ טבע האשים שמאמיים לדבר 

שעשרה אשים אומרים יותר מדבר ששי אשים אומרים לכן האמיו 

וז''ל כי למה ישמעו  במדבר פרק י''ד פסוק ג'לעשרה מרגלים, וכן כתב הרמב"ן 

  .לשים ולא יאמיו לעשרה

  

  האם יש עין שיהא לאדם עליים מיוחדות לשבת?

ו איש מקושש עצים ביוםויהי בי ישראל במדבר וימצא ט''ו ל''בבפרשתן 

  .השבת וגו'
  

כתב הר' אשר ז"ל,  סימן ל''א מובא ברמ''א אור''ח סימן ש''א ס''ק ט''ז הה כתב בכלבו

  לימא.מהג כל ישראל שלא לצאת בשבת בלי מעלים ובלי טלית או ג
  

כדי שיזכור שהוא יום שבת קדוש לאלהיו ולא יבא לידי חלול  והטעם:

שבת, ועל זה חטא מקושש על שלא הג במהג זה ויצא בלא טליתו ולא 

היה לו אות, ועל כן סמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית כדכתיב למען 

  תזכרו.
  

עין מי שיהא שאל האם יש  חלק ד' אורח חיים סימן י''ג הה בשו"ת רב פעלים

לאדם עליים מיוחדים לשבת, והשיב שהסברא מחייבת שאין המעל 

  בכלל המלבושים שחייב אדם להחליף בגדיו לכבוד שבת.
  

לאו אורחיה דבר שא ירושלמי שבת פרק ו' הלכה ב'  ומביא ראיה לזה מהגמ'

למהוי ליה תרין סדלין חד לחולא וחד לשבתא, הרי מפורש שאין צורך 

עלים של ימי החול, ליחד מראה להעיר עלים לשבת, אלא לובש בשבת המ

דראיה זה אתי שפיר רק לשיטת הקרבן העדה שביאר ירושלמי זה ביחותא, אבל בפי משה ביאר 

  ירושלמי זה בלשון בתמיה, א''כ הויא ראיה להיפך שצריך להחליף עלים בשבת.

  

פי דברי הירושלמי את  ביאר על על התורה דברים כ''ט ד' ובספר צפת פעח

הפסוק: 'לא בלו שלמתיכם מעליכם ועלך לא בלתה מעל רגלך', 

דלכאורה תמוה למה בשמלה כתבה התורה לשון רבים 'שלמתיכם', 

ואילו לגבי מעלים כתבה התורה לשון יחיד, וביאר שהיו צריכים במדבר 

  בגד ליום חול ועוד בגד לשבת, משא"כ עלים היה להם רק זוג אחד.
  

שהדבר מפורש בירושלמי שאין צריך  סימן מ' לייטר וכן כתב בשו"ת בית דוד

  להיות עלים מיוחדות לשבת.



  

  מדור משיב כהלכה 
  מהטןליט"א מדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר ש

? לכאורה בעוש רק אמר א. האם שים עשו בחטא המרגלים
"במדבר הזה יפלו פגריכם וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה" ולא 
 .הוזכרו שים. אך בתלוות בי ישראל כתיב שיו וטפו לבז יהיו

  ומצאו בבות צלפחד שהיו השים מחבבות את הארץ.
אמר  :הה במחות דף מא עמוד אב. ציצית בעידא דרתחא מעישים. 
וכתב בספר שערי תשובה לרביו .ליה: בזמן דאיכא ריתחא עשין

וגם כי אין מצות ציצית זולתי על מי שיש לו   :יוה, שער ג סי' כב
בגד אשר לו ארבע כפות, ואם אין לו בגד כזה איו חייב לקותו, אף 

כי עוש יעש : (מחות מא א)גם זאת אמרו רבותיו זכרום לברכה 
לעתות בצרה על דבר אשר לא חמד בלבבו יופי המצוה ושכרה, 
לבעבור סבב פי דבר חיובה עליו, ולקחת לו בגד שיש לו ארבע כפות 
לעשות בו ציצית על כפיו. ומשמע מלשון קדשו שהעוש איו על 
עצם זה שלא לבש, אלא על הבעיה בהשקפה ומידות, שאיו חומד 

יש לעיין בגדרי החיוב מחמת ה"עידן ריתחא", והייו ו .יופי המצוות
האם מדובר רק באחד שלא לובש ציצית כל היום, מחמת שאין לו ד' 
כפות, או גם באחד שלובש ציצית בחלק מהיום או ברובו, ופשטה 

ועוד יש לעיין בגדרי החיוב מחמת העידן  .למשך שעה, לדוגמא
ם הוא חיסרון, או ריתחא, האם כשפושטה מחמת חום וכדומה, הא

שאמר שהוא כעין מי שכס למרחץ או הולך לים שודאי פושטה 
לכתחילה, ואין בכך חיסרון ש"לא חמד יופי המצוה" בגלל שיש לו 

  .וצ"ע .קושי בלבישתה
. דברי חז"ל הידועים ג. העוש מידה כגד מידה על בכייה של חים

ל תשעה באב ותשא כל העדה ויתו את קולם ויבכו, אותו היום לי
היה, אמר הקב"ה הן בכו בכיה של חם, ואי אקבע להם בכיה 

יל"ע בהאי מידה כגד מידה, דלכאו' אין חטא בבכי, כי אם  .לדורות
(דהייו חוסר הביטחון בה' וקבלת לשה"ר במה שהביא לאותו הבכי, 

וגם אם באר שהבכיה מהווה ראיה יצחת על החיסרון דהמרגלים), 
מ"מ מידה כגד מידה לכאו' תלויה בחטא עצמו ולא באמוה וכו', 

  בהוכחות על החטא וצ"ע. 
צ"ע איך הותר להם למרגלים לקחת מפירות  ד. טילת הפירות מהארץ.

הארץ אעפ"י שמוחזקת מאבותיו הרי לא זכו בה עדיין, וגזל עכו"ם 
  אסור. 

צ"ע למה המרגלים לא הביאו גם פירות  ה. הפירות שהביאו המרגלים.
  יתים ותמרים מא"י.ז

צ"ע על מה סמכו להקל ולא ללבוש תכלת היום  ו. מצות תכלת בציצית,
בזמיו מחמת הדין של ספק דאורייתא לחומרא, אחר שבעשרות 
השים האחרוות תברר על מין המורקוס בהרבה ראיות שהוא 

  תכלת שעליו דברה התורה, א"כ עכ"פ לבש מכח הספק, וצ"ע.
  פים יכול ללכת בגד עם ד' כפות בלא ציצית.באיזה או ז. חידה.

האם אחד מהמרגלים היה אשם בחטא יותר משאר המרגלים  ח. חידה.
  או שלא היה חילוק בייהם.

לשיעורי  'הה בך יוסף בא אליך'מה הקשר בין הפסוק  ט. חידה.
  ציצית.

כיצד יתכן שאדם לובש טלית מצויצת כדין עם כל ההידורים  י. חידה.
  ופן חשב לו כאילו לובש בגד ללא ד' כפות.ובכל א

------------- --------- ----------------------------------------  

 כללי השתתפות
כל תשובה כוה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכס להגרלה על  .1

  .₪ 1000סך 

ך שכל כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כ .2

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.

כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו . 3

  תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.

  יתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4

תשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב קבלת ה שימו לב חשוב מאוד: .5

א לציין  meir.s1000@gmail.comאו במייל  5558617-077כהלכה 

וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  שאלות השיבו, בתחילת המכתב על כמה 

פרטים וספים [לברורים ו וטלפון וכמו"כ א לציין על איזה פרשה השיבו. ועיר

השולחים בכתב יד, בפקס, בלבד].  9:00- ל 8:00בשעות הערב בין  053-3154010בטלפון 

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא 

יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה -ברור לא יכס להגרלה. 

 ."ס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלי העלון לא שייכים ייכישאר ע

 לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.

  ר"ח תמוז תשובות יתן לשלוח עד 
  

  שם הזוכה לחודש אייר 

 ירושליםשליט"א אשר יוסף שטרבוך הרב 

 מדוע רואים הרבה שלוחי ציבור יראים ושלמים

 ם לשליחות ציבור מועלים בתפקידם?יכשמגיע

  .בפרשתן שלח לך אשים
  

  באותה שעה כשרים היו. וברש''י
  

ו כשירים, הרי איתא ברש'י על הפסוק איך אפשר לומר שהי יש להקשות:

"וילכו ויבאו מקיש הליכתן, לביאתן מה ביאתן בעצה רעה, אף הליכתן 

כך מקשה המזרחי, וכן בגור בעצה רעה", חזין דהיו רשעים מיד בשעת הליכתם, 

  אריה למהר''ל מפראג, וכן במהרש''א סוטה ל''ה ע''מ א'.

  

איו אלא לאפוקי  היו" "ואותה שעה כשריםמה שאמר  מתרץ המזרחי:

  אחר אותה שעה, שהרי אף הליכתן בעצה רעה היו, כדלקמן.
  

באותה שעה כשרים היו, אבל מששלחו,  ובגור אריה מסביר את דבריו:

והיו שלוחיהם של רשעים, למדו ממעשיהם, ועשים כמו המשלחים עצמם, 

יכך לפיכך כאשר תמו, כשרים היו, ואחר המיוי מיד רשעים היו, ולפ

אמר 'מקיש הליכתן לביאתן', שאף הליכתן בעצה רעה, ולא קשה הא 

  דאמר כאן שהיו כשרים באותה שעה.
  

כתב אפשר לצד שכוות  פרק י''ג פסוק ב' וכן באור החיים הקדוש בפרשתן

המשלחים היתה רעה, תפעיל פועל הרע בשליח ויחזור להיות שלוחו של 

היתה בו קודם כדרך שתולד  אדם כמותו, ויולד בו תכוה רעה מה שלא

בחית הקדושה בשלוחי מצוה לטובה אות, ולזה הגם שהיו צדיקים, 

בהתחלתם עשות ההליכה לרגל ולד בהם תכוה רעה מכח המשלחים 

  ויעצו להדיח.
  

דהה יראה לי דעיקר חטא מרגלים  והה החתם סופר בפרשתן כתב וז''ל

וכןח ע''י כוות המשלח היה מחמת כוות השולחים כי הרבה מפסיד השלי

והה רצה הקב''ה לזכות את ישראל  יארע לשלוחי ציבור בימיו בעו''ה,

ואמר שלח לך אשים לך לבד ואין זר אתך, ועל פי ה' יצאו וכן היה וישלח 

אותם משה עפ''י ה' אמם תערב בזה מחשבה זרה כי אירע מקרה שבאותו 

שו כל בי ישראל לפי משה זמן ממש שציוה ה' לשלוח מרגלים בו בעת ג

לשלוח להם מרגלים, כאמור בפרשת דברים ושם אמר וייטב בעיי הדבר 

כי חשב משה שהסכימו דעתם לדעת המקום ב''ה, אמם ע''י זה אירע 

קלקול הלז כי לא היה בחית מחשבת כולם שוה ורבים עשו מקטות 

  האמוה. 
  

על דרך הצחות,  וכל לומר הה בשל"ה בפרשתן תירץ את הסתירה:

באמת רשעים מעיקרא היו, רק אשים ראשי בי ישראל. 'כי האדם יראה 

  לעיים וה' יראה ללבב.
  

דמשה טעה בהם והיה סבור כי כשרים היו  ובפעח רזא בפרשתן כתב

  באותה שעה.
  

שלח לך אשים דוקא אתה תחזה ברוח הקודש ובכלי יקר בפרשתן כתב 

כי רוב העולם טועים באשים חיפים  אם האשים כשרים לזה השליחות

המראים את עצמם כשרים ולובשין אדרת שער למען כחש, על כן אמר לך 

אשים דוקא אותן שהם בעייך אשים חשובים ולא אותן שהם אשים 

  .בעיי זולתך כי יכול להיות שאין תוכם כברם
  

ם כי דבר אחר לך אשים, לך ראה כי המה אשים חשוביעוד פירוש כתב: 

עיי בשר לך, לראות בגלה לבד באשר הוא שם כי באותה שעה כשרים היו, 

אבל בעיי אין אשים כשרים כי אי רואה שתי ראיות בהווה ובעתיד כי 

  עיין בשם משמואל מה שביאר.עתידין להיות בעצה רעה, 



  

  

  
 מדוע אלו ששאו עצמות השבטים לא טמאו ורק אותם ששאו עצמות יוסף טמאו

דהטמאים שלא היו יכולים לעשות את קרבן סוכה כ''ה מה שהקשתם על הא דכתוב בגמ' 
קא אותם ששאו פסח ראשון, היו אלו ששאו ארוו של יוסף, דיש להקשות מדוע דוו
ירושלמי סוטה סוף פרק א' ארוו של יוסף טמאו ולא יכלו לעשות פסח ראשון, הרי מבואר בגמ' 

שכל שבט העלה עצמות ראש שבטו עמו, וא''כ מדוע שאלו רק ושאי ארוו של יוסף את 
  משה איך יקריבו קרבן פסח, ותרצתם בכמה אופים.

  

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

ראה לתרץ, דעיין בגמ' סוכה כ''ה דמקשה על אלו ששאו ארוו של יוסף כבר היו יכולין 
ליטהר ופירש רש''י שכבר עברו עליהם עשרה חדשים שלא שאוהוארוו בהר חורב, ועל 

מאים היו אלו ששאו ארוו של כן צריכים לתרץ דעת רבי יוסי הגלילי דסבירא ליה דהט
יוסף דעיין במסכת זיר מ''ה ע''מ א' דדריש הגמרא על הפסוק "ויקח משה את עצמות 
יוסף עמו" עמו במחיצתו עמו במחה לויה, ולפי זה אפילו אם חו מ''מ עצמו יותר היה 
במחיצתו כל הזמן ולא היה מחוץ לאהל כמו עצמות של שאר השבטים, וא''כ יש לומר 

בירא ליה לרבי יוסי הגלילי דטמאו באהל מעצמות יוסף ולכן לא היו יכולין לעשות דס
  הפסח.   

  

  מטשסתרהגאון רבי יהושע העשיל פאדווא שליט''א 
ראה לתרץ, דלכן הזכירו רק את ושאי עצמות יוסף, כיון שזה מפורש בתורה, משא''כ 

  שאר השבטים. 
  

  ל מדרש אליהו אלעדכולהרה''ג רבי ישראל צבי קרפ שליט''א 

הביאו רש"י שהקשה למה הגמ' בסוטה שמוה את  דה י''ג ע"בראה ליישב דהה התוס' 
מין הערבויות שערבו בי ישראל לכל אחד מעם ישראל שיקיים את התורה מוה רק את 
מין בי ישראל, הא היו גם הערב רב וערבו גם להם וא"כ למה לא הזכירו גם מין הערב 

צו תוס' דלא ידע חשבון, אלא שהקשו תוס' שהרי במכילתא זכר שהיו כפלים רב, ותיר
כיוצאי מצרים וא"כ היה לו למות גם אותם בערבות, וכתב בתוס' הרא"ש שם ליישב 
וראה דלאו קושיא היא לפי שאין מפורש חשבון הגרים ואף על גב דאיכא למ"ד 

, הרי שאף שערבו גם כגד הערב במכילתא שהיו כיוצאי מצרים מ"מ איו מפורש בתורה
רב מ"מ מכיון שהערב רב לא הוזכרו בתורה להדיא אף שידעי' מים לא הזכירה אותם 
הגמרא בסוטה בכלל המין, ולפ"ז ראה גם כאן דאף שטמאו גם ושאי ארוות שאר 

  השבטים מ"מ מכיון שלא זכרו בתורה להדיא לא הוזכרו בגמרא.
  

  הרי היה בזה כמה חששות של חילולי שבת ווקא בשבתמדוע קבלת התורה היתה ד
דכ''ע מודה שבשבת יתה  שבת פ''ו ע''מ ב'מה שהקשתם בשם אחרוים על הא דאיתא בגמרא 

תורה, דיש להקשות מדוע תן הקב''ה את התורה דווקא בשבת, ולא ביום חול, הרי 
לי שבת, כמו מסתמא היה כווה מיוחדת בכך, שהרי היה בזה כמה חששות של חילו

ומדוע תו דווקא  עיי מתן תורה בשם הראשוים ואחרוים ע''מ כ''ה עד ל''בשהארכתם בספר מעדי אשר 
  בשבת, ותרצתם בששה אופים.

  

מח"ס "גם אי אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על הגאון הפלא רבי גמליאל הכהן רביוביץ שליט''א 

  המועדים
שהתורה קראת "תורת אמת",  האחד}לאים בס"ד ראה לתרץ עוד שלשה תירוצים פ

ולכן יתה התורה בשבת, לרמז שזה  דמאי פ"ד מ"אובשבת אפילו עם הארץ מפחד לשקר, 
 ששעה אחת של לימוד בשבת,ש"ר פרשת שמות ע"פ מה שכתב בבן איש חי  השי}"תורת אמת" 

עלתה עצומה עד חשובה כמו אלף שעות בימות החול, ולכן יתה התורה דייקא בשבת שמ
 שידוע מהאמרי אמת מגור זיע"א שלימוד בשבת, מועיל לזכרו. ולכן השלישי}מאד, 

  יתה התורה בשבת כדי שיזכרו התורה.

  
  עוסק במצוה דפטור מהמצוה האם יכול לברך וצווו כשמקיים המצוה השיה

מה שחקרתם לגבי עוסק במצוה פטור מן המצוה, האם כשמקיים מצוה השיה יכול 
  לברך ע"ז וצווו.

  

  ירושליםהגאון שלמה לאבל שליט''א 
ראה להעיר, דמו"ח הגאון הגדול רא"א רובישטיין גאב"ד אטווערפן זצ"ל דן בזה 

ובסוף התשובה שם דפס מכתב הגאון הגדול רבי  ח"ד סי' כ"חבספרו שו"ת מגדות אליהו 
באתם, וכתב דגם לפי"ז יוסף שלום אלישיב זצ"ל ע"ז, והביא דברי הריטב"א בסוכה שה

יצא יד"ח במצוה השי', אף דהוי כרשות מ"מ לאחר שהתחיל בשי' הרי עוסק במצוה 
השי' ויי"ח [לכאורה כוותו דלאחר שעבר והיח מצוה ראשוה וכבר איו עוסק בה אלא 
עוסק בשי' שוב תחייב בה], אבל לגבי ברכה האיך יברך וציוו בזמן שהשם לא ציוה. 

רה ב' הביא מבו הגדול הגאון ר' חיים לייב שליט"א להסתפק אם עבר והיח ושם בהע
מצוה ראשוה ועוסק במצוה השי'' אם שוב יזדמן לו עוד מצוה אם יפטר ממו כדין 

  עוסק במצוה כיון שמ"מ יצא יד"ח או ימא דמ"מ איו מצווה ע"ז.

  התפילהאדם שהתפלל על החולה ותרפא החולה האם מותר ליטול שכר על 
מה שדתם האם מותר ליטול שכר על תפילה שמתפלל בעד רעהו, וכתבתם בשם 

  המהרש''א שאסור כיון דתפלה מהי בדרך ס ואסור ליהות ממעשה יסים.
  

  קליוולאדהרה''ג אפרים יסבוים שליט''א 
ביי במעשה דרבי יעקב בר אחא שא בקדושין כ''ט ע''מ ב'ראה להעיר, דקשה מדברי המהרש''א 

צוה שלא יתו לו מקום ללין, כדי שילך בבית המדרש שיהא שם מזיק ויהרוג את המזיק, 
וכתב במהרש''א שם דאין זה קרא סמיכת על הס, שאביי ידע שרבי יעקב יתפלל ליצל 
אין זה מקרי ס, שטבע הוא שתפלה פועלת, א''כ למה כאן כתב שאסור לו ליטול שכר על 

יסים, וראה לתרץ, דיש לחלק אם תרפא בדרך הטבע או  תפלה דקרא דהה ממעשה
לא דאם הרפואה באה ע''י פעולה טבעית כמו יתוח וכדומה אז מותר לקבל שכר, משא''כ 

  אם תרפא ע''י תפלה ברפואה שלא ע''פ טבע זה קרה מעשה יסים.
  

  מח"ס הפלא המעיין הצחיהרה''ג צבי אסטרייכר שליט''א 
דברי הרה"ק ה'חוזה מלובלין' זצוקלה"ה, שאם בא איש להתפלל עבור יש להביא בזה את 

חברו יחשב לו לעזות באמור לו המקטרג למה חברך איו מתפלל בעצמו, מסתמא יש בך 
גאות שאתה הגון בעיך מחברך להתפלל לה' עליו, על כן העצה היא ליקח שכר על תפילתו, 

מובא תי ומחויב אי לעשות שליחותי, ויש בזה תשובה למקטרג, אי שליח ששילמו משכור

"וייתן לו מזהב שבא  תהלים ע"ב ט"וותן הרה"ק משיאווא רמז על זה מהפסוק  "אגרא דפרקא" אות ז'
ומסופר על כדתו של הרה"ק רבי שלומקה מובא "עשר אורות" מערכת הרה"ק מלובלין אות מ"א ויתפלל בעדו" 

ע"ה, שפעם שאלה אותו האם כון הדבר  זוויעהלער זצוקלה"ה, הרבית בת שבע אדלר
לקחת כסף מיהודים עבור תפילה שמתפללים בעדם, עה לה רבי שלומקה הה מציו אצל 
אברהם אביו שסרב לקחת ממלך סדום מחוט ועד שרוך על, ואילו אצל אבימלך כתוב 

"י: כדי "ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם", ופירש רש בראשית כ', י"ד
שיתפייס ויתפלל עליו, הרי מכאן ראיה שמותר לקחת מתה מאדם כדי להתפלל עליו, 

    ספר "יסוד צדיק", עמוד רט''ז.ומכאן המקור לקבלת פדיוות אצל צדיקים, 

  
  האם על כל חולה מותר להתפלל ולהזכיר את שמו בברכת רפאו באמצע התפלה

  כל חולה או דוקא על קרובו. מה שחקרתם האם שרי להתפלל בברכת רפאו על 
  

  ירושליםהגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
שבברכת רפאו יתפלל בעל כל החולים שהם  בספרו יערות דבשיש להעיר מש"כ הגר"י אייבשיץ 

בתוך העיר, ויכלול כל חולי ישראל בתפילתו וישתתף עמם בצערם, ואם חלה אחד מישראל, 
כי חסר אבר אחד מגוף גדול שהוא כללות ישראל, ואין הרי קצת מאבריו חולים וכו', 

דאין לקבוע בקובץ שיח  תפילה עמ' קמ''ו השכיה שורה על גוף פגום, ויש להוסיף בזה מש"כ האדר"ת 
לומר תמיד תפילת יה"ר על החולים בברכת  רפאו שראה שהיתה קבועה מחז"ל, וצריך 

כתב שטוב להתפלל על  פרק ביקור חוליםומץ לעשות היכר מה החובה ומה הרשות. ובספר יוסף א
  החולה בפרטות, ובברכת רפאו לפחות יזכור שם החולה בלבו בתוך חולי ישראל.

  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
שאומר שאם הוא מזכיר בברכת רפאו חולים אחרים  בשער קרבן פ"היש לציין היסוד שורש ועבודה 

מקיים בזה מצות ואהבת לרעך כמוך, ויתפלל עליהם אף שלא ביקשו  שאים מבי ביתו שהוא
ממו, והוסיף שיזכיר תחלה את החולים האחרים ואחר כך את החולים מבי ביתו, כמאמר 

  כל המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו דבר, הוא עה תחלה. ב"ק דף צ"ב ע"אהגמ' 
  

  האם בשבת יש חיוב שמחה כמו בחגים
הראשוים האם בשבת יש חיוב שמחה כמו בחגים, והקשתם לשיטות  מה שדתם בשם

  שאין חיוב שמחה, א''כ איך אמרין ישמחו במלכותך שומרי שבת, ותרצתם.
  

  מו''צ ירושלים ומח''ס דברי מאירהגאון מאיר סדר שליט''א 
ימן רמ''ב כמבואר במשה ברורה סראה לתרץ עוד, שהרי בשבת יש דין עוג שבת ע''י אכילה ושתיה 

וזה מדברי ביאים שכתוב וקראת לשבת עוג אך ע''י שמתעג בשבת זוכה לשמחה,  ס''ק א'
וזהי ישמחו במלכותך שזה מציאות שע''י שמתעג שמח ולא שיש חיוב שמחה וזה שמרמז 
הפייטן מעין עולם הבא יום שבת מוחה כל המתעגים בה יזכו לרוב שמחה שע''י העוג 

   שבת מגיע לשמחה.
  

  מבחירי ישי"ג אהבת התורה ירושליםהבה'''ח שלמה לייב רביוביץ י''ו 
בזה"ל שמה יתירה רוחב לב  ביצה ט''ז ע"א ד"ה שמהי"ל דהא כתב רש"י על השמה יתירה 

למוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרווחה, ויאכל וישתה ואין פשו קצה עליו ע"כ, משמע 
חה בליבו של האדם, והייו דהשמחה היא דמציאת השמה יתירה היא שמוסיפה שמ

בפימיות, מיעצמו של יום השבת, אך אין חיוב שמחה כמו שמציו לגבי יו"ט, חיוב 
שמחה מת"ת, והראיה דהא פסק הרמב"ם דביום השבת אוכל מאכלים שערבים לו 
וביו"ט צריך לאכול בשר ולשתות יין בדייקא, והיו משום דבשבת אין "חיוב" שמחה, 

מציאות" שמחה והשמחה גורם שאין פשו של אדם קצה באכילה ושתיה, משא"כ אלא "
 יו"ט דחיוב שמחה איכא, ולכן חייב לאכול בשר ולשתות יין לשמח את פשו.

  ברכת מזל טוב
  לידידי ורב חביבי

  האברך הלן בעומקה של הלכה יום ולילה

  שליט''א דה שוורץחום יהוהרה''ג רבי 
  מרבי כולל וויען וליאמסבורג

  הייק וחכים לרגל שמחת הבר מצוה לבו

  י''ו שלמה אליעזרכמר 

  יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים למען יגדיל תורה
 ירוה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  בי ברקשליט''א  ךיוסף אפרים צבי רייהדיב הכבד הרב 

  לרגל שמחת אירוסי בו

  מבחירי ישיבת צאזי''ו  מרדכיהבה''ח החבר 

  שליט''א פרץ לפקוביץעב''ג בת הרב 

  רב קהל חסידים וה יעקבשליט''א  אהרן דוד שטאטחתן הגאון 
  וברכת מזל טוב

  ירושליםשליט''א  חיים יהודה רייךלאביו דודי הרה''ג 
  רבבות ירוה חת יהא רעוא שבזכות זיכוי 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה


