
 בהו"בפרשת  
 זתשע"

 ב"נרת גליון
 (ד)שנה י"

 האם מותר לשטוף את הבית במים בשמיטה 
 ם יורדים לגינה?אע''פ שהמי

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה'  פרק כ''ה ד'בפרשתן 
 .אלהיך שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור

 

 .מבואר שאסור להשקות את השדה בשביעית מו''ק ב' ע''א הנה במשנה
 

נחלקו משום איזה תולדה נאסר השקאה וז''ל הגמרא  מו''ק ב' ע''ב ובגמ'
מים לזרעים בשבת, משום מאי מתרינן ביה רבה אתמר המנכש והמשקה 

אמר משום חורש, רב יוסף אמר משום זורע, אמר רבה כוותי דידי 
מסתברא, מה דרכו של חורש לרפויי ארעא, האי נמי מרפויי ארעא, אמר 
רב יוסף כוותי דידי מסתברא, מה דרכו של זורע לצמוחי פירא, הכא נמי 

סוק שאסור לזרוע ולחרוש אסור מצמח פירא, א''כ בשמיטה שמבואר בפ
להשקות את השדה בשמיטה משום תולדה דחורש וזורע רק באופנים 

 מסוימים מותר. 
 

האם בשמיטה אסור לשטוף את הבית במים באופן שהמים  יש לחקור
יורדים לגינה דהויא כמשקה את הגינה שאסור בשמיטה או דילמא ליכא 

 .איסורא
 

דסבירא ליה גורר אדם מטה כסא י: הנה לפי שיטת רבי שמעון בר יוחא
דסבירא ליה דדבר שאין  וספסל, ובלבד שלא יתכוין לעשות חריץ,

כתבו  ובטעם הדבר דסבירא ליה דבר שאין מתכוין מותר: מתכוין מותר,
לא משום דבשבת בעינן מלאכת מחשבת, דהא  כתובות ו' ע''מ א'התוספות 

וטר רבי שמעון בשאר מקומות דלא כתוב ביה מלאכת מחשבת, נמי פ
דמוכרי כסות מוכרין  כלאים פ"ט מ"הדבר שאין מתכוין כגון גבי כלאים דתנן 

 נזיר חופף ומפספס. נזיר מ''ב ע''אכדרכן ובלבד שלא יתכוין, ותנן נמי 
 

סבירא ליה דטעם הפטור משום דבעינן  יומא ל''ד ע''ב אבל הריטב''א
 מלאכת מחשבת, ושבת בנין אב לכל התורה.   

  

כרבי שמעון דדבר שאין מתכוין,  אור''ח סימן של''טקימ''ל  נין הלכה:ולע
 מותר.

 

א''כ לפי זה יהא מותר לשטוף את הבית בשמיטה במים,  מעדני אשר:
אע''פ שע''י זה יפול מים לגינה וישקה את הגינה, מ''מ הרי קימ''ל דדבר 

 שאין מתכוין מותר.
 

דבפסיק רישא  סימן של''ט אור''חדהרי קימ''ל  יש להקשות על היתר זו:
מודה רבי שמעון אף כשאין מתכוין אסור, א''כ כאן שההשקאה הויא 

 א, מדוע מותר לשטוף את הבית באופן שמשקה את הגינה.שיפסיק ר
 

 :התריםאיכא כמה 
המגן אברהם סימן שי''ד בשם התרומת הדשן וכן ע''פ שיטת הראשונים והאחרונים  א.

כ''ה ע''ב ד''ה לא אפשר ולא קמכוין, עיין במלא הרועים שם, וכן  שיטת התוס' במסכת פסחים דף
במאירי במסכת שבת דף כ''ט ע''ב הביא שיטה שמותר, ועיין בדעת תורה סימן שי''ד מה שהאריך 

וא''כ כיון שכאן  דסבירא להו פסיק רישא באיסור דרבנן מותר,בזה 
ב הויא רק איסור דרבנן, דשביעית בזמן הזה דרבנן הוא לרו

כך כתב בספר הנפלא הפוסקים, לכן אף דהויא פסיק רישא מותר להשקות, 

אמונת ישראל שביעית סימן ה' לאחי הגאון רבי ישראל שוורץ שליט''א רב קהילת צאנז ביתר 
 .עילית

הבאתי קושיא נפלאה על  פרשת כי תשא שנת תשס''חובספר מעדני אשר 
בר שאין מתכוין שהרי מקור בגמ' שרבי שמעון מתיר ד הני שיטות:

היא גורר אדם מיטה וספסל ובלבד שלא יתכוין, וזה הויא רק איסור 
ועיין רש''י סוכה ל''ג ע''ב , כמבואר בגמ' שבת מ''ו ע''בדרבנן דהויא חורש כלאחר יד 

ועל זה אומר הגמ' מודה ר''ש בפסיק רישא חזינן להדיא  וברש''ש שם
קשה במאירי שבת כ''ט ע''ב כך הדפסיק רישא אסור אפילו באיסור דרבנן, 

ובספר הנ''ל הראכתי מקשה קושיא זו, וכן ביד דוד שבת מ''ו ע''ב, ועיין במגן אברהם 
 .בכמה תרוצים נפלאים

מכיון שבדרך כלל כששוטפים את הבית יש בתוכו חומר ניקוי, שזה  ב.
מקלקל את הגינה, ובכהאי גוונא ודאי דלא ניחא לי ליה, ובפסיק 

דמותר, ואף  שבת ק''ג ע''אליה דעת הערוך מובא בתוס' רישא דלא ניחא 
 ס''ק י''ב מ''מ בטורי זהבפסק דלא כערוך,  אור''ח סימן ש''כ ס''ק י''חדהמחבר 

כתב דכשיש תרתי לטביותא איסור דרבנן ודאי שרי, וא''כ הכא יש גם 
כך כתב בספר הנפלא אמונת לטיבותא דשביעית בזמן הזה דרבנן יש להקל, 

 ביעית סימן ה' לאחי הגאון רבי ישראל שוורץ שליט''א רב ואב''ד קהל חסידים תל ציון.ישראל ש
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 אין מברכים ברכת הטוב והמטיב? מדוע בזמננו כשיורדים גשמים

 .ונתתי גשמיכם בעתם וגו' כ''ו ד'בפרשתן בחקותי 
 

 .ר ברוך הטוב והמטיבכשיורד גשם אומ ברכות נ''ד ע''מ א' איתא במשנה
 

כתב אפשר דבא"י שמצוי שם יובש גדול  סימן רכ''א ס''ק א' ובמשנה ברורה

וכשבא עת הגשמים והגשם יורד בזמנו כל אחד שמח בו אפילו בסתמא 

צריך לברך בפעם ראשון כשיורד ונקט לשון זה לאפוקי אם יורד עוד 

ון א"צ הפעם למחר וליומא אוחרא ומפמ"ג משמע דאפילו בפעם ראש

 לברך כשהשנים מסודרות כתיקונן ועיין בבה"ל.
 

וז''ל ויש אומרים סימן פ''ז, מובא בבית יוסף סימן רכ''א  הנה איתא בספר כלבו

שאין ברכת הגשם נוהג עתה בינינו, לפי שאנו תדירין במטר ואין אנו 

מתאוים לו ושמחים כדרך ששמחים באותן הארצות שיש להם יובש 

עד שצריכין רחמים על המטר אבל אנו אין אנו צריכין גדול ועצירה רבה 

 לכך ולפיכך ברכת המטר אינה נוהגת. 
 

דברכת הגשם אינה נוהגת עתה  סימן קנ''א הלכות ברכות וכן כתב הסמ"ק

 ולא נתן טעם למה.
 

וז"ל ומה שאין אנו נוהגים בברכת  אור''ח סימן רכ''א וכן כתב הרמ"א

 רים בגשמים ואין נעצרים כל כך.הגשמים בזמה"ז דמדינות אלו תדי
 

וז''ל וזה דוחק גדול שהרי כמה שנים יש  ובערוך השלחן תמה עליו:

 אצלינו עצירת גשמים.

 

 מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח 

 כדי שלא יתרטבו עולי רגלים?

רבן גמליאל אומר בשבעה במרחשוון  תענית י' ע''מ א' איתא במשנה

לין בשאילת גשמים חמישה עשר יום אחר החג כדי שיגיע אחרון מתחי

 שבארץ ישראל לנהר פרת.
 

כמו שאין שואלין גשמים ט"ו יום אחר החג, כדי שיגיע  יש להקשות:

אחרון שבישראל לנהר פרת ולא יתרטב מהגשמים, ה"נ נפסיק מלשאול 

ך מקשה כגשמים ט"ו יום לפני החג, כדי שלא יעכב בעד אלו שעולין לרגל, 

 הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א מובא בספר דף על דף ב''מ כ''ח ע''מ א'.

 

 :איכא כמה תרוצים

יהודי שעולה לרגל לבית המקדש אשר בירושלים, אינו מפריע לו לא  א.

כך תירץ הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א מובא גשם ולא שלג, לא מטר ולא ברד, 

 ''מ א'.בספר דף על דף ב''מ כ''ח ע

בחורף אדם יוצא עם מעילים ואין לחוש שירטב, משא"כ בקיץ אדם  ב.

יוצא בלא מעיל, אז אם אחר החג יתקדרו השמים בגשמים הוא 

 כך תירץ הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א מובא בספר דף על דף ב''מ כ''ח ע''מ א'.ירטב, 

לא רצו נראה לתרץ דכשיש כבר גשם ולבטלו זה אין עושים לכן  ג.

להפסיק מלשאול קודם הפסח, משא''כ למנוע הגשמים זה אפשרי, 

 מעדני אשר.למונעו לדחות שירד לאחר זמן, 

לעלות לרגל לא חששו שיהיה בדרכים גשמים, ואף שיכולים חלילה  ד.

למעוד מהגשם וכדו' לא חששו לכך, דשליחי מצוה אינם ניזוקין 

, הרי איכא מ"ד דסובר אולם כשחוזרים מירושלים לבית פסחים ח' ב'

דשלוחי מצוה אינם ניזוקים דוקא בהליכתן, אבל לא בחזרתם שם, 

ולכן חששו שינזקו חלילה מהגשם על הדרכים, ולכן לא מבקשים עד 

כך תירץ ידי"נ הגאון גמליאל ז' חשון, שיוכל כל אדם לחזור לביתו בשלום, 

 הכהן רבינוביץ שליט"א מח''ס הנפלא גם אני אודך.

 גשם בשבת האם מותר לצאת עם מטריה  כשיורד

 והאם כשפתוח מערב שבת מותר?

כשיורד גשם בשבת האם מותר לצאת עם מטריה או דילמא  יש לחקור

 .אסור והאם כשהמטריה מערב שבת יש להקל
 

' כתב לאסור פתיחת מהדורא תנינא חלק או"ח סימן ל הנה בשו''ת נודע ביהודה

עראי בשבת, וכתב, שאם היתה  המטריה בשבת, שהרי הוא כעושה אהל

פתוחה מערב שבת, לכאורה יש מקום לומר שאף על פי שהוא נושאה 

בשבת, אינו נחשב כעושה אהל בשבת, אולם ישנה סברא לומר שכל 

שנושאה על ראשו בשבת להגן עליו מפני הגשמים הרי הוא כעושה אהל 

י בשבת שאסור, ועל כל פנים יש איסור בדבר משום מראית העין, כ

הרואה אותו נושא מטריה בשבת יבוא לחושדו שפתח אותה בעצם יום 

השבת. ואפילו באיסור דרבנן יש לחוש למראית העין, ולכן יש לאסור 

 בכל אופן.
 

וכאשר הובאה מטריה זו למדינתינו, התחילו  :וסיים הנודע ביהודה

אנשים רבים לנהוג להקל לעצמם לנושאה בשבת, ותיכף ומיד מחיתי על 

כל תוקף, ודרשתי ברבים בבית הכנסת, והודעתי להם חומר האיסור זה ב

שבדבר, עד שאני חושש לאיסור סקילה, לפי דעת הרי"ף הנ"ל, ומאז 

 התחילו רוב העם להזהר בדבר. 
 

חולק עליו דאיסור תורה בודאי  חלק א' אורח חיים סימן ע''ב ובשו"ת חתם סופר

 אין בזה:

מקום שיהיה האוהל עובר מ דלא מצינו כיוצא בזה במקדשהאחד{

 .למקום ע"י אדם הנושאו בעצמו

 וכן הויא בנין לשעה, ואפשר שאפילו מדרבנן מותר. השני{
 

וז''ל והנה  סימן שט''ו סעיף ח' כתב במשנה ברורה בביאור הלכה ולענין הלכה:

ע"ד נשיאת אמבריל"ו הוא הגגות הנושאין על ראשן מפני החמה 

תו פאראס"ל, רבו האחרונים בזה בספריהם והגשמים ובלשוננו קורין או

ובדרך כלל יש הרבה והרבה שמחמירין ואוסרין שלא לפורסן בשבת 

הלא המה בספר מכתם לדוד ובספר מאמר מרדכי ובח"א ובראשם הגאון בעל נודע  מטעם אהל

וכמו שכתבו הפוסקים דכל היכא  ביהודה כמו שמובא בשערי תשובה סימן ש"א סעיף מ'

אהל דהיינו להגן מפני החמה והגשמים אפילו בשביל הגג  דמתכוין לשם

לבד בלא מחיצות ג"כ יש איסור, ובזה הפאראס"ל נמי הלא מתכוין 

להגין מפני החמה והגשמים, ובפרט לפי מה שכתב הרמב"ם בפכ"ב 

הלכה כ"ח וז"ל ומותר להניח מטה וכסא וטרסקל ואף על פי שיעשה 

לא קבע ולא עראי שהוא מפרש תחתיהן אהל שאין זה דרך עשיית אהל 

כסא וטרסקל שני דברים הם וטרסקל הוא כמין סל וכן הוא ג"כ גירסת 

הר"ח והרי"ף בודאי אין שום ראיה להקל מזה לעניננו ונהפוך הוא דיש 

ראיה לאיסורא מדכתב במטה וכסא מפני שאין זה דרך אהל וכו' משמע 

ביהודה כתב  בזה הפאראסא"ל שפריסתו דרך אהל הוא אסור, ובנודע

דלדעת הרי"ף שכתב הר"ן דכילה שבגגה טפח הוא בכלל אהל קבע וחייב 

והביאו המ"א יש בזה חשש חיוב סקילה ודברי הר"ן באמת לאו מלתא 

חדתי הוא שכן הוא בהדיא בדברי רבינו חננאל שיצא זה מקרוב לאור 

ומתוכו מתבאר היטב כל דברי הרי"ף והרמב"ם שבענין זה שסובבים 

ם כל דבריהם ע"פ שיטתו א"כ הרי"ף לאו יחידאה הוא בזה, ואף והולכי

לית בהו חיובא מ"מ  דיש שדוחין את דבריו, וסבירא ליה דגם להרי"ף

מידי איסורא לא נפקא להרבה פוסקים בין בשבת בין ביום טוב וע"כ 

השומר נפשו ירחק מזה מאד, וכ"ז שכתבנו הוא מפני חשש אהל דאיסורו 

או, ולפעמים יש בזה עוד איסור הוצאה והכנסה הוא בכל מקום שנוש

עיין בדעת תורה סימן סימן ש''א, וכן שט''ו לכו"ע והוא כשנושאו במקום שאין עירוב, 

 אריכות גדולה בענין זה .



 

 מדור משיב כהלכה 
 מנהטןהגר שליט"א מדור זה נודב ונערך ע"י ידידינו ר' מרדכי זיסקינד 

וקדשתם את שנת החמישים וקראתם דרור בארץ לכל  א.

יושביה, ופירש"י שהכוונה לעבדים בין נרצע בין שכלו 

לו שש משנמכר, וצ"ע א"כ למה לשון הפסוק לא כתיב 

 וקראתם דרור לכל עבדיה, ומה הפירוש לכל ישוביה.

בגמ' קדושין  במצוות פדיון מעשר שני המבואר בפרשה, ב.

שהאשה  -דרשו מקרא דואם גאל יגאל איש כ"ד א'[ ]

פודה מעשר שני בלא חומש, מאי טעמא, איש אמר 

רחמנא ולא אשה. א. צ"ע מאי טעמא אשה התורה 

מיעטה אותה. ב. צ"ע הרי תיפו"ל שזה זמן גרמא 

 לכאורה.

וחי אחיך עמך, ר"ע דרש שחייך קודמין לחיי חבירך, מה  ג.

נם פיקו"נ, האם בזה חייך הדין לר"ע ייסורי הגוף שאי

 קודמין לחיי חבירך או רק חיים ממש.

מאת הגויים אשר סביבותיכם מהם תקנו עבד ואמה,  ד.

וכ' רש"י ולא שבתוך גבול ארצכם שלעיהם נאמר לא 

תחיה כל נשמה, וצ"ע אם כן מדוע כל העבדים נקראו 

 עבד כנעני, הרי אדרבה מהם אסור לחיות.

ו וברש"י כאן הזהיר על אונאת ולא תונו איש את עמית ה.

דברים שלא יקניט איש את חבירו, צ"ע באופן 

שלשיטתו חבירו תועה בדרך אשר יילך בה, ומצוות 

תוכחה ליכא דהדברים אינם נשמעים, אבל אם אומר 

לו תוכחה וכו' הרי הוא מצערו האם עובר בזה על 

אונאת דברים, שהרי מקניטהו, או"ד אינו עובר דהרי 

 הדברים שראוי להקניטו לשיטתו. מקניטו על

אם לא תשמעו לי פירש רש"י להיות עמלין בתורה, צ"ע  ו.

 היכן זה מרומז בפסוק.

. איך משכחת לה אחד שהוא למעלה מגיל עשרים ז. חידה

שיהא לו חיוב ערכין פחות מחבירו שהוא פחות מבן 

 עשרים.

באיזה דבר מותר להערים לכתחילה ולפטור  ח. חידה.

 ובו בפרט מפרטי המצוה.אותו מחי
-------------------------------------------------------------- 

 כללי השתתפות

כל תשובה נכונה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על  .1

 .₪ 1000סך 

כל תשובה נכונה על כל שאלה, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כך שכל  .2

 תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה. מי שישלח יותר

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

 תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.

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

לפקס מערכת משיב קבלת התשובות הינה אך ורק  שימו לב חשוב מאוד: .5

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

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

]לברורים ופרטים נוספים  וטלפון וכמו"כ נא לציין על איזה פרשה השיבו. ועיר

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

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

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

שייכים  שאר עניני העלון לא–ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"נ. 

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

 ר"ח סיון תשובות ניתן לשלוח עד 

 לאיזה דירה היה דוד המלך רוצה ללכת בכל יום ולבסוף לא הלך לשם?

 בפרשתן אם בחקותי תלכו.

 

 תהלים קי''טהדא הוא דכתיב  פסוק הנ''לאיתא במדרש רבה בפרשתן על ה

בכל יום ויום הייתי חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך אמר דוד רבש"ע 

מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות 

 הה"ד ואשיבה רגלי אל עדותיך. אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות

 

ת שדוד המלך היה רוצה ללכת שמה כל מה היה בדירה הזא יש להקשות:

כך מקשה בשל''ה וכן בכתב סופר יום, ולבסוף הוליכו אותו רגליו לבית המדרש, 

 בפרשתן.

 

 :איכא כמה תרוצים

הנה כאשר האדם חפץ לעשות איזה מצוה כמו קימת חצות לילה  א.

וכיוצא, היצר הרע אינו מניחו לעשות, כי מכביד עליו איבריו ומפיל 

אז הוא מחשב  ברכות י''ז א'עיניו, אך אם האדם ערום ביראה שינה על 

לעשות חפצו וצרכיו, ואז מניח לו היצה"ר לקום בזריזות ממטתו 

וכיוצא בזה, וזהו חשבתי דרכי, פי' כשרציתי לעשות מצוה חשבתי 

מקודם לעשות דרכי, בכדי שלא תהיה לי מניעה מיצה"ר, ואח"כ 

 בבעש''ט על התורה, וכן בחתם סופר בפרשתן.כך תירץ ואשיבה רגלי אל עדותיך, 

לכל מקום שרצה לילך דוד המלך ע"ה לעשות עסקיו, שם הלך ועשה מה  ב.

שלבו חפץ, כי משא ומתן גדול היה לו, ובפרט מלך גדול ואדיר כמוהו. 

אבל אמר שתכלית משא ומתן שלו, היה בשביל קיום בתי כנסיות ובתי 

ד עמו ישראל ולהתעסק מדרשות, להיות לוחם מלחמת ה' בע

בצרכיהם. זהו מה שאמר, היו רגלי מביאים אותי לבתי כנסיות ולבתי 

מדרשות, לא שנתהפך לילך ממקום שהיתה כוונתו לילך שמה, רק 

 כך כתב בשל''ה הקדוש עשרה מאמרות מאמר שמיני.סיבת הליכה זו היה בשביל זה, 

לכל מיני מבואות מטונפות לחפש אנשים כדי דוד מתחילה חשב שילך ג. 

להחזירם בתשובה, עד שדוד החליט שזה לא הדרך אלא אני יתקדש 

בתוך הבית מדרש בלימוד התורה וככה אני ישפיע קדושה על כל 

 כך תירץ מרן הדברי יציב מצאנז זי''ע.העולם ויכנס בהם הרהור תשובה, 

שהיו  ברכות ג' ע''מ ב'בגמרא  נראה לומר בדרך צחות דהנה ידוע מה דאיתא ד.

ישראל ואמרו לו ישראל אצל דוד אדוני המלך, עמך ישראל צריכין 

פרנסה, והשיב לכו והתפרסו זה מזה, על כן אמר דוד שמתחילה היתי 

חושב שכדי שאוכל להחזיק את המוסדות שלי חייב אני ללכת לכתובת 

אין אותי לבתי של עשיר זה או עשיר זה, אבל לבסוף ראיתי כי רגלי מבי

מדרשיות ולבתי כנסיות דהיינו אצל אברכי כולל, והלומדי תורה, כי 

מעדני אשר, דבר זה מתוך דרשה במעמד האדיר של בוני עולם הם הנותנים באמת צדקה, 

 בבארא פארק בהשתתפות אלפי היהדות החרדית.
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 מי שצריך לעבור ניתוח בימי הספירה ויודע שיחסר לו יום האם אסור לו לספור כלל

מה שחקרתם במי שצריך לעבור ניתוח בימי הספירה ויודע שיחסר לו יום, האם אסור לו 
פור כלל בברכה, דכיון דיחסר לו יום לא הויא תמימות והויא ברכה לבטלה, ודנתם אם לס

 אכן כל הברכות שבירך על ספיה"ע עד אותו יום יהיו ברכות לבטלה למפרע.
 

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

 נוף איילון שעלביםקדמון שליט''א  הרה''ג יצחק

בשם השולחן שלמה, דכתב שנשים גם סימן תפ"ט סק"ג יש להעיר מדברי המשנה ברורה 
הנוהגות לברך על מ"ע שהז"ג לא יברכו על ספיה"ע "דהא בוודאי יטעו ביום אחד", 

 משמע בפשטות שמשום שיטעו בעתיד, כבר עכשיו ברכותיהם לבטלה.
 

 ס משפט שי על חושן משפט”בעמחיסק שליט''א הגאון שמואל יודא בר
אפרים ’ ראיתי לנכון לציין מה ששמעתי לפני כמה שנים ממורי זקיני הגאון האדיר ר

סימן נ''ו א שלפי שיטת החסד לאברהם תניינא אורח חיים ”פישל הערשקאוויטש שליט

לספור מיום גיורותו  דגר שנתגייר באמצע ימי הספירה יכול ט סקי"ג ועוד”והאורחות חיים סימן תפ
והלאה ואין כאן חסרון תמימות כיון שקודם לכן לא נתחייב כלל והיה מופקע באמת מן 

א, מסתבר דה"ה זה שהורדם לצורך ניתוח וכדו', שפיר ”ז, אמר זקיני שליט”המצוה, לפי
יכול להמשיך ולספור בברכה, שהרי בעת שיישן לא היה לו שום חיוב לספור, והחסרון של 

ת הוא רק במי שהיה יכול לספור והיה מחויב לספור ולא ספר, אבל במי שלא היה תמימו
מחויב ולא היה יכול לספור אין זה חסרון של תמימות ושפיר יכול להמשיך ולספור 

]ולפי"ז לכאו' ה"ה במי שהיה עוסק במצוה באופן שפטור ממצות ספירת העומר, שאין זה מגרע מתמימות בברכה, 
 שלו[.

 

 וליאמסבורגפתלי טסלר שליט''א הרה''ג נ
בוודאי לרוב פשיטותיה לא כתבת דהדבר תלוי במחלוקת הראשונים אי כל ספירה 
וספירה הוא מצוה בפני עצמו, או שכל הספירות כולם הם מצוה אחת. דלהבה"ג הלכות 

ד קנ''ה, בסידורו עמוהוא מצוה אחת, ולהרס"ג מנחות קל''ג ע"ב והביאו התוס' במנחות סו ע"א ד"ה זכר 
כל יום הוא מצוה בפני עצמו, ואכן האחרונים  תוס' שם, והרא"ש סוף פסחים סימן מ''א

שפסק כן אף ח"ה סימן מ''ה שפסקו בשאלה הנ"ל שיספור בברכה ראה שו"ת בצל החכמה 
בחולה שהרופאים אומרים ששעותיו ספורות, עיי"ש באריכות נפלאה ועוד השתמשו 

שיוכל לספור בברכה, ומה"ט נמי כתבו הפוסקים להקל בדעת ראשונים הנ"ל לצירופא 
במש"כ במי שאמר ביום ל"ג בעומר שהיום הוא ל"ג בעומר ושכח לספור הספירה, והבאת 
בשם השיירי כנסת הגדולה דהסופר ספירת העומר בראשי תיבות יצא יד"ח, אבל 

הראשונים  בשאילת יעב"ץ חולק עליו. וכתבו דיכול להמשיך לספור בברכה בצירוף שיטת
 הנ"ל דכל יום הוא מצוה בפנ"ע.

 
 האוכל ביום כיפור כל שהוא מקבל עונש כרת האם לפי שיטת רבי שמעון בר יוחאי

מה שחקרתם האם לשיטת רבי שמעון דסבירא ליה בכל התורה שיעור אכילה לגבי עונש 
יום מלקות זה בכל שהוא גם ביום כיפור יסבור שהאוכל כל שהוא חייב כרת או דילמא ב

כיפור מודה רבי שמעון דבעינן שיעור ככותבת, וכתבתם בשם כמה אחרונים דביום כיפור 
 נמי מודה רבי שמעון דבעינן שיעור כיון דתלוי ביתובי דעתיה.

 

 בארא פארקהרה''ג רבי עמרם יונגרייז שליט''א 
 יש לציין דבירושלמי מפורש דמחמת סברת יתובי דעתא מסתבר יותר לחייב על כל שהוא

דמודה ר"ל ביוהכ"פ דח"ש אסור מה"ת ועיי"ש ביאור רפ"ו דתרומות וכמפורש בירושלמי 
הגר"א שביאר הסברא בזה "דלא כתיב ביה אכילה אלא עינוי ובפחות מכשיעור נמי מיתב 

 דעתיה" אולם פשוט דגמרא דידן חולק ע"ז.
 

 מודיעיןהרה''ג יוסף קרביץ שליט''א 
אכילה ביום כיפור, אם זה איסור אכילה או עינוי  נראה להעיר דתליא בחקירה באיסור

הרמב''ם פרק א' מהלכות שביתת עשור פרק ד' כתב מצות עשה אחרת יש ביום הכפורים 
והיא לשבות בו מאכילה ושתייה, א''כ להרמב''ם דהויא דין שביתה מאכילה, א''כ לרבי 

ה ביום כיפור הוא שמעון דסבירא ליה שאיסור אכילה היא בכל שהוא, א''כ ה''ה באכיל
גם כן בכל שהוא, אבל לשאר ראשונים שהיא דין עינוי א''כ בכל שהוא עדיין מעונה בענין 

 ככותבת.

 האם אדם לעצמו מותר להורות הלכה בפני רבו
שלעצמו מותר שמיני י''ב י''ט מה שהבאתם בשם הברכת שמעון לדחות ראיית האוה"ח הק' 

כה לעצמו ושרפו החטאת בפני משה ואין לך רב להורות בפני רבו מהא דאהרן הורה הל
מבואר ברכות ס''ג ע"א מובהק כמשה לאהרן, וע"ז כתב שאין ראיה משם להתיר, דבגמרא 

על וארא ו'  כ' דכששניהם שוין ליכא האיסור להורות הלכה בפני רבו, ורש"י הרי כתב 
שה א', ומכילתא ריש פרשת בא, ומקורו מב"ר סוף פרהפסוק הוא אהרן ומשה שמשה ואהרן שקולין כאחד, 

 ולפי"ז אתי שפיר שהיה מותר לאהרן להורות הלכה אף בפני משה רבו.
 

 רב ור"מ בברוקליןהגאון הנפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
יפה תואר פ"א סימן כ"א ובעץ יוסף ובמרכבת המשנה יש להעיר ע"ז דבמפרשי המדרש והמכילתא 

ת ורק בזה היו שקולין,ובפרש"י על המדרש ומתנות מבואר דזה רק על צדקות וחסידו
כהונה פירשו ששניהם ביחד נבראו וזה הפשט של שקולין, ובענף יוסף פירש דקא על 

 יצאת מצרים דבזה היו שקולין וא"כ קמה וגם ניצבה ראיית האוה"ח הק'".
 

 האם יש איסור לבלוע את הרוק ביום כיפור
 סור לבלוע את הרוק ביום כיפור.מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים האם יש אי

 

 לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכותהגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
כתב שאם אפשר יפלוט הרוק ובמקום שאי בכלל קל"ב סעיף כ"ב נראה להעיר דהחיי אדם 

"ב סעיף ז' בסימן תריאפשר מותר לבלוע כיון שאינו מתכוין לאכילה, וכן כתב במטה אפרים 

שיש מחמירים ומי שאפשר לו יזהר, ובאשל אברהם בפרשת וילך אות ט"ו וכן כתב בבן איש חי 
מאריך בזה ותוך דבריו כתב דאם נאסור את הרוק יהיה סימן תקס"ז להגה"ק מבוטשאטש 

צריך לפלוט רוקו כל היום ולמנוע מה שטבע כל אדם להעלות גרה ולבלוע רוקו לפי תומו 
י נתינת לב ודעת לזה כלל אם כן ממילא לא שייך שום מדת חסידות כלל ממילא גם בל

לפלוט רוק ביום כיפור, וממשיך שם הגה"ק מבאטשאטש ביום כיפור הסמוך ע"י שלא 
ידעתי מה שכתבתי כאן והיה בזכרוני שהב"ח ע"ה אוסר והיה מוחלט בדעתי שיש בזה 

דברי הב"ח ע"ה בזה ובתוך  דררא דאיסור דאורייתא ונצטערתי הרבה לצאת ידי חובת
תפילת י"ח נצטערתי הרבה להבליע בכסות תחתון וכו' והיה לי צער גדול על ידי זה עד 
סמוך ללילה ממש בתפילת נעילה שאז לא חששתי על בליעת הרוק כיון שמנהג עם בני 
ישראל לית דחש בזה כדאי לסמוך את עצמי על זה במה שאינו מהתורה הקדושה וגם בין 

היה ראוי להקל בזה ומכל מקום היה לבי נוקפי גם בין השמשות וכל זה  השמשות
 מחסרון ידיעתי אז בזה עכ"ל.

 

 מו''צ בירושליםהגאון מאיר סנדר שליט''א 
נהניתי מאוד מהעלון הנפלא שיו''ל לרגל ל''ג בעומר תשע''ז וזכות ר' שמעון זי''ע יגן 

תי את העלון לפני מו''ר הגאון הגדול עליכם ועלינו להתברך בכל מילי דמיטב כמו כן הצע
ר' עזריאל אויערבך שליט''א ועיין בו ונהנה מאוד ואמר לגבי רוק ובליעתו ביום כיפור 

 שלא נהגו העולם להזהר בזה ורק בבית בריסק הקיפדו על כך. 
 

 הרי אסור לסתור את דברי אביו איך אמר יוסף ליעקב אביו לא כן אבי שאינו צודק
 בראשית מ"ח י"חהרוגצובר, על מה שאמר יוסף ליעקב אביו "לא כן אבי"  מה שהקשתם בשם

 והרי קימ''ל שאסור לסתור את דברי אביו, ותרצתם בכמה אופנים.
 

 מנטשסתרהגאון רבי יהושע העשיל פאדווא שליט''א 
נראה לתרץ ע''פ מה שכתב שם הרמב"ן וז''ל והנכון בעיני כי חשב שטעה אביו בהם, ואם 

ו בבלי דעת לא תבא ברכתו עליהם כי איננה ברוח הקדש כראוי, וכאשר אמר היתה ברכת
לו ידעתי בני ידעתי, נתפייס, א''כ לפי דבריו זה שאמר לא כן אבי לא רצה לחלוק על אביו 

 אלא רצה לסייע את אביו.
 

 האם בל''ג בעומר מי שאמר שהיום ל''ג בעומר 
 האם שוב אינו יכול לספור ספרת העומר בברכה

ה שחקרתם לגבי מי שאמר ביום ל"ג בעמר שהיום "ל"ג בעומר", אם יכול אח"כ לספור מ
 בברכה.

 

 ירושליםהגאון שלמה לאבל שליט''א 
הנה מו"ח הגאון הגדול רא"א רובינשטיין גאב"ד אנטווערפן זצ"ל דן בזה בספרו שו"ת 

הסברא שכתב הביה"ל וכתב דלפי ח"ד בהערות על שו"ע סי' תפ"ט נדפס בסוף הספר מגדנות אליהו 
ס"ד ד"ה שאם, לגבי להשיב לחבירו בביה"ש איזה יום היום, דאם היה זה בביה"ש 
והאיש הזה המשיב רגיל תמיד לברך דוקא בצאה"כ וכו' הוי כמכוין בהדיא שלא לצאת, 
ועד"ז כתב בשעה"צ ס"ק כ"ח בשם הא"ר, א"כ כמו"כ בנ"ד הרי מוכח ממה שסופר תמיד 

כוונתו באמירת היום "ל"ג בעומר" למצוה, והוי כמכוין להדי' שלא  בביהכ"נ בברכה שאין
 ]ויש לציין שבהלכה זו עסק בעל המגדנות אליהו זצ"ל בעת פטירתו ממש בליל ל"ג בעומר תשס"ה[.לצאת 

 

 ברכת מזל טוב
 משים לילות כימים האי גברא רבה ויקיראקדם 

 המוסר שיעורים נפלאים בהלכה שמו מפאריםמשנתו קב ונקי 

 שליט''א ישכר מייזליקרבי הגאון 
 מרבני בעלזא בית שמש

 ''א שליט בוביץושמעון יחזקאל יעקלרגל שמחת אירוסי בתו תחי' עב''ג הבה''ח 

 שליט"א חיים שלוםבנו של הרב 
 יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים בהרבצת תורה באופן נפלא מידי יום ביומו

 יזכה לרוות נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה
 המברכים 

 שומעי לקחו בשיעור הלכה בית המדרש בית גדליה

 

 "קול המעדנים"
הודעה משמחת כבר ניתן לשמוע חלק מהשעורים מהמסע של הרבצת 

 י''ת יתעדכנו שאר השיעוריםשתורה בחוץ לארץ ובהמשך בעזה
בארא פארק בהשתתפות אלפי היהדות  של בוני עולם לטובת המוסד העולמידינר  א.

 .משא המרכזיהחרדית 
 .וליאמסבורג ישיבת סקווירא .ב
 .בארא פארק נתיבות התלמודישיבת  .ג
 .סטעטן איילענד ישיבת נתיבות התלמוד .ד

 .בארא פארק ישיבת כרם שלמה באבוב ה.
 .הילולא דרשב''י וליאמסבורג בית המדרש שפע חיים ו.
 .הילולא דרשב''י וליאמסבורג בית המדרש תולדות אברהם יצחק ז.

 .יוניאן סיטי הילולא דרשב''י בית המדרש צאנז ח.

 .בארא פארק הלולא דרשב''י 43בית המדרש המרכזי בעלזא שדרה  ט.
 .הילולא דרשב''י בארא פארק ישיבת צמח צדיק ויזניץ י.
 .הלולא דרשב''יוליאמסבורג  בית המדרש המרכזי מרכז חסידי ויזניץ א.י
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