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 האם מותר לתת צדקה לעי ע''י שדוחף לו מעות ברגלו?

  .'דבר אל בי ישראל ויקחו לי תרומה וגו כ''ה ב'בפרשתן 
  

וז''ל הה בעת שותים צדקה להעי  הה בבית הלוי בפרשתן כתב

ים בהעי מצות צדקה ועוד כמה מצות עשה כמו והחזקת בו ומצא מקי

אז העי הוא ממש כמו בחית אתרוג בעת שוטלו לצאת בו, דאע"ג 

דאתרוג אחר המצוה אין בו שום קדושה מ"מ בעת קיום המצוה חלה 

עליו קדושת המצוה ואסור בהאה ובתשמיש של חול, ובעצי סוכה 

על החגיגה כך חל ש"ש על  כשם שחל שם שמים סוכה ט'מבואר בגמ' 

הסוכה ואסורים בהאה, וכן אסור להוג בו מהג בזיון וכמו דדרשין 

מקרא גבי כיסוי הדם במה ששפך יכסה שלא יכסו ברגל  שבת כ''ב בגמ'

שלא יהיו מצות בזויות עליו, כן העי ממש בעת שותים לו אסור ליתן 

  לו בבזיון חלילה, וזהו איסור דאורייתא.
  

דלפי דברי בכורות ל''א ע''מ א' להגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט''א  בחשוקי חמד  וכתב

  הבית הלוי ה''ל אסור ליתן צדקה לעי ע"י דחיפה ברגלים דהויא בזיון.
  

מה הדין כשאין לו אפשרות אחרת לתת את הצדקה לעי כי אם  ויש לדון

, אם אין על ידי רגליו, וראה שמותר, משום שאפילו בכיסוי הדם

סימן אפשרות אחרת, מותר לכסות בצורה מבוזה, כדמשמע בתבואות שור 

דכל שעושה כדי שהמצוה תיעשה על הצד הטוב ביותר אין בזה  כ''ח ס"ק ל''ו

  משום ביזיון למצוה.
  

במצוות שבין אדם לחבירו כגון צדקה ופרעון חוב, שהעיקר  ובר מן דין,

ודאי שיש לעשותן בצורה זו הוא שהמצוה תעשה והמעות יגיעו לעי, 

דיש מטחין אביו  קידושין  ל''אכשאין אפשרות אחרת, דומיא למבואר בגמ' 

  בריחים, ומביאו לידי עוה"ב.
  

שאסור לתת הלכות מתות עיים פרק י' הלכה ד'  וכן משמע להדיא ברמב''םמעדי אשר: 

ים רעות ופי בסבר פותן צדקה לעיו צדקה באופן מבוזה, שכתב כל ה

כבושות בקרקע אפילו תן לו אלף זהובים אבד זכותו והפסידה, אלא 

  ותן לו בסבר פים יפות ובשמחה וכו'.

 איך יכולים לקיים מצוות צדקה על ידי הגרון?
  .כבד את ה' מהוך ג' ט'איתא במשלי 

  

עיין בשו''ת אבי חפץ אל תקרי מהוך אלא מגרוך,  וברש''י שם בשם המדרש

  'ק י' שכתב שלא ידע היכן מקור דבר זה.סימן כ''ט ס'
  

כך הקשה הגאון רבי איך יכולים לקיים מצות צדקה ע''י הגרון,  יש להקשות:

עקיבא איגר באגרות סימן ס''ז, וכן בכתב סופר פרשת ראה, וכן במהרי''א על התורה בסוף הספר 
  בלקוטים ע''מ קל''ח.

  

  :איכא כמה תרוצים
ון רב היא צריך לתת צדקה, אבל מי דמהוך משמע שמי שיש לו ה א.

שאין לו הון רב אין צריך לתת צדקה, לזה אמר המדרש דאף מגרוך 
יכבד ה' לצדקה לעיים, דהייו אף כשצריך לחסר עצמו מגרוך 

כך כתב באגרות רבי עקיבא אייגר סימן לצמצם מאכילתו, מי צריך לתת צדקה, 

  פתח תפתח.ס''ז, ובספרו על התורה פרשת ראה על הפסוק 

גדול המעשה יותר מן העושה, והייו  ב''ב ט' ע''אע''פ מה דאמרין בגמ'  ב.
משום דבתית צדקה אפשר לומר שהיא איו עושה לגמרי לשם 
שמים, משום שרוצה לתת שיחשבו שהיא טוב, אבל זה שעושה שהשי 
יתן מתכוין יותר לשם שמים, וזה כות המדרש אל תקרי מהוך, לא 

י שותן צדקה, אלא צריך מי שיהא מתרים אחרים דהייו העיקר מ
כך כתב הכתב סופר פרשת ראה, ומובא מי בדברי שהולך לצעוק בגרון שיתרמו כסף, 

  חוך בפרשת ראה.

דכתב טעם אחר מדוע גדול המעשה  ב''ב ט' ע''א ועיין בהגהות יעב''ץ
  ופר.יותר מן העושה משום דיש לו בזיוות, ולא כמו שכתב הכתב ס

ר' לוי רמי כתיב לה' הארץ ומלואה,  ברכות לה' ע''אע''פ מה דאיתא בגמ'  ג.
וכתיב השמים שמים לה' והארץ תן לבי אדם, ומתרץ כאן קודם 
ברכה כאן לאחר ברכה, וזה כות המדרש אל תקרי מהוך דהייו שזה 
הוך השייך לך, אלא מגרוך רק לאחר שהודית להקב''ה בגרוך 

כך כתב במהרי''א על התורה בלקוטים חר הברכה, אז זה היה שלך, דהייו לא

  שבסוף הספר ע''מ קל''ח.

אין הכוה על מצות צדקה, אלא כות המדרש למי שיש לו קול ערב יש  ד.
כך כתב בשו''ת שואל ומשיב מהדורא לו מצוה להיות חזן להעים בקולו הערב, 

  .שתיתאי סימן ל''ג בא''ד
וז''ל בפסיקתא מובא בבית יוסף אור''ח סימן ''ג ס''ק ד'  קטוכן כתב בשבולי הל

רבתי פסקא כ''ה כבד את ה' מהוך קרי ביה מחיך שאם היה קולך 
ערב והיית עומד בבית הכסת עמוד וכבד את ה' בקולך, בות היה 
קולו אה והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכסים לשמוע 

  מן העולם.קולו, פעם אחת לא עלה, ואבד 
דהותן צדקה מתברך בששה ברכות  ב''ב ט' ע''בע''פ מה דאמרין בגמ'  ה.

והמפייסו בי''א ברכות, דתית צדקה ע''י הרגשה טובה מעלתה יותר 
מתית צדקה סתם, וזה כות המדרש אל תקרי מהוך דהייו שתתן 

סם רבי כך תירץ הגאון המפורסתם כסף, רק תתן לו הרגשה טובה ע''י גרוך, 

  שמאי גראס שליט''א דומ''צ מחזיקי הדת.
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  בארא פארקשליט''א  יהושע הכהן עגילהרב החסיד רבי 

  מזקי וחשובי חסידי בעלזא
  י''ו חיים אלטר ראטהידידיו הבה''ח המופלג בתויר''ש  לרגל שמחת שואי כדו
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  ירוו חת מכל יוצאי חלציהם ויצליחו בכל אשר יפה יהא רעוא שבזכות מעשיהם הכבירים להרבות תורה בישראל



  

 
 מדוע היה צריך לעשות כליא עורב בבית המקדש

 כדי שלא יבאו עופות הרי שרפו מהקדושה?

  ועשו לי מקדש ושכתי בתוכם. כ''ה ח' בפרשתן
 

ששבית המקדש היה על הבין כליא  שבת צ' וכן ערכין ו', מחות ק''ז 'איתא בגמ

  עורב.
  

  :וחלקו הראשוים מה הפירוש כליא עורב

מסמרות חדין תוחבין בראש גג ההיכל לכלות עורבים שלא ישבו  א.

  כך כתב רש''י מחות ק''ז.עליו, 

  ב רש''י. כך כתכמין טבלה חדה זקופה על צידה וחדודה לחתוך כמו סכין,  ב.

שהיה שם על הגג כמה צורות משוות, כמו שעושין בגות כדי להבריח ג. 

כך כתב בערוך מובא בתוס' ערכין ו' העורבים מהגג שלא ישליכו דבר טמא לשם, 

  ע''מ א', מחות ק''ז ע''מ א'.

  

מדוע היה צריך לעשות פעולות כדי שלא יבואו עופות, הרי  יש להקשות:

אמרו עליו על יותן בן עוזיאל בשעה שיושב  עמוד א' סוכה כ''חאיתא בגמ' 

ועוסק בתורה כל עוף הפורח עליו מיד שרף, א''כ בודאי שבית המקדש 

שיותר קדוש, א''כ כל עוף היה שרף, א''כ מדוע היה צריך את הכליא 

  .מעדי אשרעורב כדי למוע מעופות שלא יבואו, 
  

  :איכא כמה תרוצים

דרק במקדש שי היה  בא בתוס' שבת צ', וכן מחות ק''זמוע''פ שיטת הערוך  א.

צריך כליא עורב, אבל במקדש ראשון מרוב קדושתו לא היה צריך 

כליא עורב דמימילא לא היה מגיעים עופות לשם, לפי ה''ל אתי שפיר 

  .מעדי אשר, ודוחקדבמקדש שי היה קדושתו פחות מיותן בן עוזיאל, 

שהיה שם בא בתוס' ערכין ו' ע''מ א', מחות ק''ז ע''מ א' מו ע''פ מה שכתבו הערוך ב.

על הגג כמה צורות משוות, כמו שעושין בגות כדי להבריח העורבים 

מהגג שלא ישליכו דבר טמא לשם, לפי ה'ל אתי שפיר דאע''ג ששרף 

מעדי  כל עוף, מ''מ חיישין דקודם שישרף מיד יזרוק את הדבר הטמא,

  אשר.

כמה קדוש אדם שיושב ולומד בתורה יותר מבית המקדש מזה רואים  ג.

דיותן בן עוזיאל שרף כל עוף שפרח, ובבית המקדש היו צריכים כליא 

  מעדי אשר.עורב, 

הא דאמרין דכל עוף הפורח שרף, לא שעשה אפר אלא שהיה שלדו ד. 

מת ששרף ושלדו קיימת מטמא, על כן  דה כ''ז ע''מ ב'קיימת ועיין בגמ' 

כך תירץ הגאון   ילו העוף ישרף יפול על הגג של בית המקדש ויטמא,אפ

המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א דומ''צ מחזיקי הדת, וכן הבה''ח מרדכי רייך י''ו ישיבת 

  .צאז חיפה

דמה ששרפו העופות לא היה מכח  סוכה כ''חע''פ מה שכתב רש"י  ה.

וש יותר, אלא היה קדושתו שיהא מקשים כ"ש בביהמ"ק דהיה קד

מכח המלאכים שבאו לשמוע דברי תורה מפיו, ועוד י"ל לפירוש תוס' 

שם דמה ששרף היה מכח לימוד התורה כתיתם בסיי שתה תורה 

כך תירץ הגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א ראש כולל באש, וזה לא שייך להביהמ"ק, 

יטץ שליט''א לייקווד מחבר ספר "אוצרות היכל התלמוד ת''א, וכן הרה''ג מתתיהו ישראל הורוו

  הים" על מסכת ברכות

דאיך היה מותר מידות פרק ג' משה ד' ע''פ מה שכתב בתפארת ישראל  ו.

לעשות כליא עורב מברזל, הרי עובר משום לא תיף עליהן ברזל, 

ומתרץ דיש לומר דדוקא בכותלי ההיכל גופיה אסור שיגע בהן ברזל, 

שמפסיקין התקרה והמעזיבה, לית לן בה, אבל הכא בכליא עורב 

ומשום גג גופיה אין לחוש דרק עליות ההיכל תקדש ולא גגו, לפי 

ה''ל אתי שפיר שהגג באמת לא תקדש לכן היה צריך את הכליא 

  .כך תירץ הרה''ג יוסף דויטש שליט''א בי ברקעורב, 

  מדוע היה צריך לעשות כליא עורב בבית המקדש 

  שלא יבואו עופות שם? ולא סמכין אס

מדוע היה צריך לעשות כליא עורב כדי שלא יבואו לשם  יש להקשות:

דבבית המקדש סומכין על הס פסחים ס''ד ע''מ ב' עופות, הרי שיטת אביי 

ולכן אע''ג דהפסח שחט בג' כיתות לא היו ועלים הדלתות אלא עלין 

לא יבואו שם עופות מאליהן, א''כ הכי מי היו צריכים לסמוך על הס ש

כך מקשה במקראי קודש דף ''ו ע''מ א', וכן בשו''ת עמודי אש ומדוע צריכים כליא עורב, 

הגהות על ירושלמי יומא פרק א', וכן החיד''א בספרו שער יוסף הוריות י''ב, וכן מעשי למלך הלכות בית 

  הבחירה פרק ג'. 
  

   :איכא כמה תרוצים

בג' כתות, ובודאי לא יגרום השי"ת  שאי הכא שמצות הפסח להשחט א.

כך תירץ הגאון תקלה, מש"ה סמכין איסא, משא"כ גבי כליא עורב, 

  מהרח"א במקראי קודש ד"ו ע"א.

רמב''ם פרק ח' מהלכות קרבן פסח הלכה דהא קימ''ל  יש להקשות על תרוץ זה:

כך מקשה החיד''א בספרו שער דבדיעבד אם שחט אפילו בכת אחת כשר,  י''א

  יוסף הוריות י''ב.
שאי בעילת הדלתות שאיו לעיכובא, שהרי אם שחטו את הפסח  ב.

בכת אחת מי כשר הילכך סמכין איסא, משא''כ בכליא עורב שמא 

כך תירץ לא יהיה ס וישליך העוף הפורח דבר טמא לא סמכין איסא, 

  בשו''ת אהל יוסף בלקוטים שבסוף הספר סימן ה' לבעל השלחן גבוה. 

דוקא בעילת עזרה סבר אביי דסמכין איסא כיון שכבר ראו כן  ג.

שעשה להם ס שעל מעצמו, אבל בהא דכליא עורב דעשה כן בשעת 

בין הבית לא ידעו אם יעשה להם ס ולא היה רשאין לסמוך שיעשה 

  כך תירץ בספר מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק ג'. להם ס, 

דרק במקדש שי היה צריך  מובא בתוס' שבת צ' וכן מחות ק''זלפי שיטת הערוך  ד.

כליא עורב, אבל במקדש ראשון מרוב קדושתו לא היה צריך כליא עורב 

דממילא לא היה מגיעים עופות לשם, לפי ה''ל אתי שפיר דהרי איתא 

דסומכים על אס בבית המקדש זה רק במקדש  ירושלמי יומא פרק א'בגמ' 

''כך תירץ בשו''ת עמודי אש הגהות על ירושלמי יומא פרק ב'.ל אתי שפיר, ראשון, לפי ה   

  

  האם הארון לא היו צריכים לבות דרך גדולתן של העצים?

  ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. כ''ו ט''ובפרשתן 
  

ילפין מהכא א''ר ירמיה משום רשב''י כל המצוות כולן סוכה מ''ה ע''ב  בגמ'

  וצא בהן אלא דרך גדילתן שאמר עצי שיטים עומדים.אין אדם י
  

כגון קרשי המשכן, ועמודים ולולב והדס וערבה, אין יוצאים  וברש''י

  בהם אלא דרך גדולתן.
  

דלכאורה משמע דבמשכן גופי' בשלחן וארון  ובשפת אמת שם כתב:

ומזבח לא קפדין על דרך גדילתן, וכן רש"י ז"ל מדייק הכא קרשי 

  דים ולולב כו' ואמאי לא מזבח וארון.המשכן ועמו
  

שהאמרי אמת זצ"ל אמר בשם אביו  ובלקוטי יהודה בפרשתן מביא

השפת אמת זצ"ל שהסתפק אם גם גבי הארון והשלחן היה צריך להיות 

  דרך גדילתן.
  

 והוסיף ואמר שלשון "כל המצוות כולן" משמע הכל אף ארון ושלחן,

  .פירות דרך גדילוסתפק אי גם בביכורים צריך להיח ה

 קול המעדים
   הודעה משמחת לרבבות הקוראים

   אפשר לשמוע מידי שבוע בשבוע שיעורים מתוקים

  בהלכה ובאגדה באידיש ובעברית

  0799-360912 ע''י מערכת קול המעדים

  073-2951280  קול הלשוןוכן ע''י מערכת 
  וכן אפשר לשמוע וארט קצר על הפרשה במשך עשר דקות

  8 -199 026400000רכת קול הדף ע''י מע



  

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

ישראל ויקחו לי תרומה הה בפסו' דבר אל בי א. ללמוד מתוך מחשב. 

וגו', פירש"י לי לשמי למדה כאן התורה לימוד עצום כדי שתחול 

הקדושה בבין הבית לא די בזה שהביה תהיה לשם שמים אלא אף 

התיה צריכה להיות אך ורק לשם שמים ללא שום תערובת פסול 

רק אז תחול הקדושה בבית. ואמר הגר"א על בית בית הכסת אם 

ית כסת מתחילה כראוי הייו שאף הקרדום שחוטב היו בוים ב

העצים היה עושה ישראל במחשבה לשם שמים בכווה לא היו 

מתפללים באותו בית הכסת במחשבה זרה. וכן פסק באגרות משה 

שאין להתפלל בסידור שהודפס בשבת ואפי' שעשה [או"ח ח"ב סי' יז] 

לה שצריכים ע"י פועלים כרים שזה מאוס לדבר מצוה וכ"ש לתפי

לתפילה סיגורים טובים שהקב"ה ישמע את התפילה ואיך יתפלל 

ע"י דבר שיהיה קטרוג ח"ו עכ"ד. ומעתה יש לדון מי שלומד מתוך 

האם זה חשב שספר שלומד בו יוצר ע"י [או ספר אלקטרוי] מחשב, 

  כרים, וא"כ חסר במעלת לימודו או לא.

דבר אל  האם ראוי או לא.ב. להתווכח עם מוכר ד' מיים על המחיר 

בי ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבו לבו תקחו את 

מובא שאדם צריך להשתדל (פ' תרומה קכח.) בזוהר הק'  .תרומתי

לקות את המצוות בכסף, ועי"ז הוא ממשיך על עצמו רוח קדושה, 

 ולהפך ח"ו אם מקיים המצוה בחים ממשיך על עצמו רוח טומאה,

סף. שצריך לקחת המצוות בכ –יקחו לי" שזה מש"כ "וומפרש 

ובספר חרדים כתב בהקדמתו תאים לקיום המצוות, והביא את 

דברי הזוהר ה"ל כתאי השבעה עשר, "שלא יעשה המצוה חם, 

אלא יקה אותה בשכר שלם, ולא יקפיד כלל, כדי להעביר רוח 

ש עיין הטומאה, כדאיתא בזוהר בפר' תרומה. וצ"ע האם לפי"ז י

  למשל כלל לא להתווכח עם מוכר ד' מיים ולשלם ככל אשר יבקש.

לכאורה קשה הלשון ויקחו לי תרומה, דהרי מפורש ג. ויקחו לי. 

בהמשך הפסוק שלא היתה כאן כפיה "מאת כל איש אשר ידבו 

  לבו", א"כ מה זה ויקחו?

כתי ושועשו לי מקדש ט] -[פכ"ה ח ד. סדר הפסו' בציווי עשיית המשכן.

ככל אשר אי מראה אותך את תבית המשכן ואת תבית   בתוכם:

כל כליו וכן תעשו: פירש רש"י ככל אשר אי מראה אותך כאן את 

תבית המשכן, המקרא הזה מחובר למקרא שלמעלה הימו "ועשו 

לי מקדש" ככל אשר אי מראה אותך", ולכאורה קשה א"כ מדוע 

  כם".הפסיקה התורה בתיבות "ושכתי בתו

ועשית שלחן וגו' וצפית אתו זהב טהור כד] -[כהה. הציווי על השולחן. 

ועשית לו זר זהב סביב:  ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב 

  למסגרתו סביב: וצ"ע מדוע כתוב בשולחן שתי פעמים זר זהב.

  איזה דין במתות לאביוים למדו מפרשתו. ו. חידה.

  המשכן וכליו צורה של פרי. היכן היתה במלאכתז. חידה. 

איזה סגולה יש להיות בביהכ"ס כשמוציאין את הס"ת  ח. חידה.

  .מארון
 -----------------------------------------------------  

 כללי השתתפות

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

  .₪ 1000סך 

שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל  כל תשובה כוה על כל .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.

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

קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב  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 

[לברורים ופרטים וספים  א לציין על איזה פרשה השיבו.וטלפון וכמו"כ  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. 

שאר עיי העלון לא שייכים –יכס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל". י

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

  ר"ח יסןתשובות יתן לשלוח עד 
   ההגרלה תתקיים אי"ה בשבוע הבא

 

 האם מותר ללמד תורה לתלמיד שאיו תוכו כברו

 ואיך אפשר להבחין מי שאיו תוכו כברו?

  .בפרשתן כ''ה מבית ומחוץ תצפו
  

אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, איו  יומא ע''ב ע''מ ב'איתא בגמ' 

  תלמיד חכם.
  

תא אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ותה  א'ברכות כ''ח ע''מ  וכן איתא בגמ'

להם רשות לתלמידים ליכס שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר כל תלמיד 

  שאין תוכו כברו לא יכס לבית המדרש.
  

  ובאחרוים תקשו מהיכן ידע השומר להבחין מי תוכו כברו ומי לא:
  

  :איכא כמה תרוצים

יח ליכס לשום תלמיד ודאי דשומר הפתח היה שם מפי שלא היה מ א.

  כך בלחם משה ריש פרק ד' מהלכות ת"ת.אלא א"כ בודקים אותו אם תוכו כברו, 

משמע ודאי דהבדיקה הי על ידי חקירה ודרישה אחר  מעדי אשר:

  תכות פשו ומהות מעשיו. 

עצם כרוזו וציוויו של רבן גמליאל היה שומר הפתח, כי כל תלמיד שלא  ב.

כלית וראוי ליכס היה מתיירא ולא היה כס הרגיש בעצמו כשר בת

 כך תירץ החדושי הרי''ם.כלל אף כי הדלת היתה פתוחה, 

מי שדוחק את עצמו ליכס זאת תעודתו שתוכו כברו, ורואים את זה  ג.

בחוש דמי שאין אהבת התורה בוערת בקרבו בודאי איו דוחק את עצמו 

ים וע"י מיעה כל ללימודה, וכל תשוקתו אליה הוא רק כקצף על המ

דהו עברה תשוקתו ואיה, כעין מה דמבואר בגמ' עבודה זרה ג' מבחן 

  כך תירץ בשו"ת אפרקסתא דעיא חלק א' סימן ס''א.הסוכה לאומות העולם לעת"ל, 

אם באכילתו מתהג בקדושה ואוכל משולחו של מקום ועל ידי זה  ד.

וכו הייו תוך מעיו מקבל לב טהור אז יכס לבית המדרש, וזה הכווה ת

כברו אז יכס, ואם אין תוכו כברו שהוא אוכל כמו גוי אל יכס לבית 

המדרש, והלכו לתהות על קקו כשהוא סועד על שולחו, אם יושב 

ומהרהר בדברי תורה, וטל ידיו במתיות לקיים הלכות טילת ידים 

כך ילתו, ולגב ידיו כדת, ומברך על מזוו בכווה, ואיו להוט אחר אכ

  תירץ באוצרות דברי יציב ברכות כ''ח.

כך  הדברי יציב שהעמיד מלאכים ע''פ השיטות שהם יודעים מחשבה שבלב,  ה.

  בספרו על ברכות.

  

בית שמאי אומרים  פ"ב ה"טמהא דאיתא במשה אבות דר"  יש להקשות:

אל ישה אדם אלא למי שהוא חכם ועיו ובן אבות ועשיר, ובית הלל 

לכל אדם ישה שהרבה פושעים היו בה בישראל ותקרבו לת"ת אומרים 

ויצאו מהם צדיקים חסידים כשרים, ואן קימ''ל כבית הלל במקום בית 

כך מקשה החיד''א בספרו פתח עיים ברכות כ''ח ע''א, וכן באבות פרק א', וכן מקשה בשדי חמד שמאי, 

  . 65כללים מערכת האלף סי' רמ''ד כרך א' עמ' 

  

  :מה תרוציםאיכא כ

מי שלמד ועדיין אין תוכו כברו זה חמור מאוד, משא''כ בית הלל  א.

מדברים מבן אדם שלא למד עדיין, דיש לומר דשרי ללמדו אע''ג דפושע 

   .כך תירץ החיד''א בספרו פתח עיים אבות פרק א'אולי ישוב, 

דווקא בבית המדרש אין מכיסין מי שאיו תוכו כברו, דיש לחוש שמא  ב.

יחמיץ אחרים, ובית מיירי ללמדו לבדו, וזה מותר דכיון דאין כאן חשש 

כך תירץ החיד''א בספרו פתח שיקלקל אחרים יש ללמדו לו לבדו שמא ישוב, 

   .עיים אבות פרק א'

אין מלמדים רק למי שמעשיו מקולקלים, אבל לבעל גאוה מלמדים  ג.

  .כך תירץ השדי חמדלל, דאיו בגדר של מעשיו מקולקלים, ולזה תכוין בית ה

ומסתמא כוותו דמלשון בית הלל שאומרים להכיס  אבל כתב דדוחק:

  לבית המדרש הרבה פושעים לא משמע דכוותם לבעלי גאוה.



  

  

  

  

שים בשמים על עבירות הרי בעליו עמו פטור אף בפשיעהימדוע מע
מה שהקשתם בשם האור החיים הקדוש מדוע מעישים בשמים על עבירות שאדם עשה 
הרי בעליו עמו פטור אף בפשיעה, והרי הקב''ה עם כל יהודי בשעת מעשה העבירה, א''כ 

  בעליו עמו ותרצתם בכמה אופים. הויא
  

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

עמו  והטעם ע''פ הפשט דלכן בעליראה לתרץ, ע''פ מה שכתב החיוך מצוה ס' שמסביר 
יש לומר דהך טעמא לא שייך בידון  , וא''כשלו את הוא ישמור לשם שהוא דמכיוןפטור, 

דידן לומר כיון שבעליו עמו ישמור אותו מלחטוא, שהרי הבחירה תוה שיכול לעשות מה 
  שרוצה, ואין הקב''ה מעכבו מלחטוא לכן לא חשב שאילה בבעלים.

  

  ירושליםהרה''ג פמ''מ ישראל ח גוטמן שליט''א 
 בסתר עבירה העובר כל יצחק רבי אמרא'  חגיגה ט''ז ע''מראה לתרץ, בהקדם דברי הגמ' 

 אדם כל עוקבא מר ואיתימא, חסדא רב אמר 'א ע''מ 'ה סוטה ובגמ' ,שכיה רגלי דוחק כאילו
 מרשא, בעולם לדור יכולין והוא אי אין ,הוא ברוך הקדוש אמר  הרוח גסות בו שיש

 אלא אותו תקרי אל, אוכל לא אותו לבב ורחב עיים גבה אצמית אותו רעהו בסתר מלשי
 אותו רעהו בסתר מלשי מרשא, הרע לשון אמספרי לה דמתי איכא ,אוכל לא ִאתו

" 'לה מקום אמצא פירש הפסוק "עד 'א עף 'ה שורש 'א חלק שבת של ובספה''ק סידורו ,אצמית
 מכל הפוי במקום ובהיפוך. עליו שורה שהרע מקום מאותו השכיה רגלי דחו ו"ח כי 
ע''כ, וכן שמעתי ממו''ר האדמו''ר , מיה פוי אתר לית ,הרע מכתות בישין ומרעין עקא

ה''ק בעל שפע חים על ריבוי אסוות והתאוות דרכים בשם צדיקים שבמקום הזה שקרה 
בודאי לפי הרבה שים עשה שם מן דהי עבירה וסתלק השכיה כביכול מן  התאוה

ה אפשר לתרץ הקושיא ה''ל שבשעה שהוא עשה הגיעו שם מזיקין, ובז המקום ובמקומו
  עבירה כביכול מסתלקת משם ואין כאן שוב בעליו עמו ולכן מעישים בשמים.

  

  מבחירי ישיבת צאז תיההבה''ח מחם מדל ליפשיץ י''ו 
דהאיך אדם חוטא אם מאמין ם פרשת צביראה ליישב ע''פ מה שהקשה בישמח משה 

 סאיך חוטא ואם איו מאמין הרי הוא כופר , ותירץ דכשחוטא כ שהקב''ה רואהו א''כ
לו  בו רוח שטות ואיו זוכר שהשי''ת רואהו ולכן הויא שוגג אך כל זה אם כשמזכירין

, אח''כ הרי הוא מתחרט ואיו חוטא עוד כלל אך אם ממשיך לחטוא חשב הכל לזדוות
פר ואיו מאמין שהקב''ה עמו ורוהו, ולפי זה מובן דהרי מי שממשיך לחטוא הרי הוא ככו

  ולכן אין לו את הפטור של בעליו עמו.
  

  ישיבת סאטמאר בי ברקמבחירי הבה''ח חיה יו''ט ליפא דייטל י''ו 
שזה תלוי בפלוגתת אמוראי פרשת כי תשא ע''מ ק''ע ראה להעיר דיש לציין מה שכתב הכסף בחר 

מה שביאר בזה הרה''ק ברוזין ראה לציין אי פשיעה בבעלים פטור, ועוד ב''מ צ''ה ע''מ א' 
שהמליץ על זה הפסוק גם כי אלך בגיא צלמות "עבירות" לא אירע רע "מהעוש" כי אתה 

  "הקב''ה" עמדי, א''כ הויא בעליו עמו ופטור. 
  

 ישיבת אור אלחן חב"ד בלוס אגלסמבחירי הבה"ח אברהם גזיאן "י 
ל שרשם ''למש"כ ברשימות מאת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש בחוברת ק ראה לציין

"שמואל  ס, והאריך לבאר שם ע"ד שמו וזל"קמדרשה לבר מצוה של א' בשם שמואל פח
ואין  ,יתן אלא להשתמש בו ולא זרש"י ריש ע"מד' שאלתיו ל' שאלה דחוזרת בעין ע"ש 
ולכן יתן בתור שאלה ז ''כתובות סיחא ולפום גמלא ש 'ע"ז גה בא בטרויא עם בריותיו הקב"

 אף ט''שבועות מוהה שואל חייב בכל  ,אדם שיוכל לצח את הגוף וה"באת ה"א, כחות, לה
ם דא"ל אשקי' מים והעצה לזה שיהי' שאלה בבעלי ,באוסין כו' ומי בכחו לעמוד בזה

ים צ"ל בעת השאלה ולא בעת האוס שעבודת הבעלהמעתיק],  -[דזהו"ע התפלה  ז''וכה"ג ב"מ צ
לעשות חפציו קודם  ואסור ברכות י' ע"בלאכול קודם התפלה  ולכן ארז"ל שאסור: ''השם צ

גם קודם ת"ת, כ"א יתחיל להשתמש בה"א  'ברכות התפלתי סמוך למטתי  ד''שם יהתפלה 
 מו, משא"כ אםקודם התפלה שהיא בקשת צרכיו, לא יועיל מה שאח"כ יהי' בעליו ע

וזה דמציו בשמואל, שכל  א''ב"מ פהקדים תפלתו, שאז כל השומרים גם אפשיעה פטור 
  .' שאול לד' כו'ימיו הי

  
  האם יש איסור לבן לתבוע את אביו בבית דין

  יש איסור לתבוע את אביו לבית דין דהויא זלזול בכבוד אביו.מה ששאלתם האם 
  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
הא  מ"ה שבן יכול לתבוע אב לדין וז"לאומר מפורש בשם הריו"ד ס' ר"מ הה הטור 

עיה בדיא שרי לאתבועי, דבארקי של בן מצי לאכלומיה וגו' דוקא לאכלומיה אבל למתב
שאומר קל"ו  סימןשמביא התשובות המהיר ממרים פ"ו ה"ז  הלכותין המשה למלך עכ"ל, ועי

שהרמ"ה הוא לשיטתו דמקמי דשדייה שרי להכלימו, וא"כ לאחר השדייה הי דאסור 
להכלימו מ"מ שרי לתובעו בדין, אבל לפי המ"ד דאית ליה דאף מקמי דשדייה אסור 

  .  בתר דשדייה איו יכול לתובעולהכלימו גם ל

 מדוע השים אמרו שירה רק על זה שהסוסים טבעו בים
ותען להם מרים ט''ו כ''א מה שהקשתם בשם אחרוים על מה שכתוב בפרשת בשלח על הפסוק 

מדוע השים אמרו דווקא שירה  יש להקשות,שירו לה' כי גאה גאה סוס ורכבה רמה בים, ד
  עצמן, ותרצתם בכמה אופים. על זה שסוסי פרעה טבעו בים, ולא אמרו שירה על גאילת

  

  רב ור"מ בברוקליןהגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
בשם הבית יצחק יסוד חדש שבקריעת ים סוף תגלה ההלכה  מה שהבאתם בפרשת בשלח

שמסיע יש בו ממש וחשב כמעשה, שסוס ורוכבו רמה בים, ולכאורה מה חטע ופשע הסוס 
מסייע יש בו ממש וחשב כמעשה ע"ש באריכות פלאה אלא ודאי משום שהיה מסייע, ו

ל העובר על ולע"ד ראה להוסיף עפי"ז ירושלמי תמוה עה"פ כ, מה שתירץ ביסוד זה
בין  ולכאורה איזה שייכות יש ירושלמי שקלים פ"א ה"גבימא יתן כל דעבר  כי תשא ל' י''גהפקודים 

י האוה"ח הקדוש עה"פ זה יתו אך יתיישב בהקדם דברתית מחצית השקל לעבר בימא, 
כל העובר על הפקודים מחצית השקל הוא כיששכר וזבולין, ושמעון אחי עזריה שהיה 

סוטה שמעון לפיכך קרא ההלכה על שמו  עזריה יוצא לפרקמטיא ובא וותן לתוך פיו של

אשר  ורבים כהם משלי ריש סימן תתקל"דוט שמעוי ילק קדושים פרק כ''המדרש רבה  כ''א ע"א
כי בצל  הלת ז' י''בקישוה היא לותן אמרי ספר כאומרו יחצון כספם לעמלי תורה ובזה 

החכמה בצל הכסף ע"ש, ואע"פ שזבולין איו אלא מסייע מ"מ מסייע יש בו ממש ומ"ל 
זה מקריעת ים סוף וכדאמרן וזה הפשט בירושלמי כל דעבר דימא וראה שסוס ורוכבו 

ממש הוא יתן מחצית השקל, וזה פשט הכתוב זבולין  יש בו רמה בים משום שמסייע
וזה , ם סוף יתודע לו שמסייע יש בו ממשלחוף ימים ישכון שמקריעת יהמסייע ליששכר 

הפשט מה שאומרים בתפלה על שפת הים יחד כלם הודו והמליכו, מה הלשון יחד, רק 
ן ווזבולבים סוף ראו שכולם עובדים את השם ולומדים התורה שוה בשוה היששכר 

  המסייע והאשים, ושים המסייעם.
  

  האם מותר לאכול דגים עם גביה
  דגים.מה שהארכתם האם יש סכה לאכול גביה עם 

  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון הפלא רבי דוד ליסיצין שליט''א 
ראה להעיר, שזכיתי בתור בחור בישיבת פוביז' ומרן הגרי''ש כהמן זצ''ל היה מזמין 

  מפעם לפעם מספר בחורים לסעוד על שולחו ואכלו דג מלוח עם גביה.
  

  מו''צ בירושליםהגאון מאיר סדר שליט''א 
מה ששמעתי מפי מרן הגרי''ש אליישיב זצ''ל שאמר שאף שמהג בי אשכז  יש לציין

לאכול חלב עם דגים בכל אופן לא מבשלים אותם ביחד משום כבודו של הבית יוסף ואמר 
  באידיש קאכן קאכן ישט משום כבודו של הבית יוסף.

  
  הרי יש חיוב דאורייתא לתתו לכלביםעל מה סמכו העולם למכור טריפות לכרי 

מה שהקשתם בשם אחרוים על מה סמכו העולם למכור טריפות לכרי הרי יש חיוב 
שאיכא מצוה פסחים כ"ב ע"א לכלבים, דכתוב לכלב תשליכון אותו וברש''י  דאורייתא לתתו

לתת כלב לטריפה שהתורה הקפידה לתת טריפה לכלב משום שאין הקב"ה מקפח שכר 
  כל בריה, ותרצתם.

  

  מאשסתרהגאון הפלא רבי יהושע העשיל פאדווא שליט''א 
הכווה הוא על כלב השומר שפירש שוכן פירש המלבי''ם ראה להעיר, דעיין באבן עזרא 

  בהמותיו ולפי זה איה מצוה על סתם בי אדם.
כתב דלר' יוחן דבשר בשדה קאי גם חולין דף מ"ב בד"ה ובאופן אחר ראה להעיר, דהלב אריה 

על אבר מן החי, א"א לדייק ממה שהפסוק כתב לכלב תשליכון אותו ולא קאמר ליתו 
ן הקב"ה מקפח שכר כל בריה, דהרי אם הפסוק לכרי, דיש חיוב ליתו לכלב משום אי

קאי גם על אבר מן החי, לא היה יכול לומר ליתו לגוי כיון דאבר מן החי אסור לגוי. וע"כ 
לכלב תשליכון אותו בא לומר כמבואר שם דרק כשראוי ליתו לכלב, דהייו כשודאי 

קאי על אבר מן החי ורק לר"ל דלא  כלו אפילו בשחיטה דכבר הוי טריפה,ימות, אסור לאו
ר וכו' מדלא קאמר מי הוא דיש לימוד זה דיש מצוה ליתו לכלב שאין הקב"ה מקפח שכ

וכיון דלהלכה פסקי' כר' יוחן, משו"ה ליכא הוכחה למצוה זו ומשו"ה לא  ליתו לגוי,
 הביאו הרמב"ם.

  

  "ומשלוח ספרים איש לרעהו"

  הגיע כמות מצומצמת מהספר 

  ת הציבור החרדי אשכבש 
   מעדי אשר חג הפסח

  למשלוח מות  ייחודיתמתה 
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  גליון זה ודב 

  לעילוי שמת

  האשה החשובה 

  ע''ה  ישראלבת ר'  שרהמרת 

  .תש''ז ת..צ.ב.הפטרה ח' אדר 

  גליון זה ודב לברכת מזל טוב
  שליט''א צבי אסטרייכרלידידיו הרה''ג רבי 

  ר''מ בביהמ''ד הגדול בעלזא בית שמש
  הפלאים המעיין הצחיומח''ס 
  ת שואי בתו תחי' במז''ט עב''ג לרגל שמח

  י''ו  בימיןהבה''ח 
  שליט"א משה יהודה בימין בו של הרב

  יהא רעוא שיזכה לרוות חת מכל יוצאי חלציו 
  ויצליח בכל אשר יפה

  המברך: אחד מבני המשפחה

  ברכת מזל טוב לידידיו מרבי המערכת
  מגדולי מזכה הרבים בדורו

  ופרדס יוסף על המועדים-מח''ס הפלא גם אי אודךשליט''א  גמליאל הכהן רביוביץהגאון רבי 
  לרגל שמחת שואי בו בכורו

  שליט''א אברהם יוסף הלוי אוירגבת הרב  י''ו עב''ג שלמההבה''ח המופלג בתויר''ש כמר 
  יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים להגדיל תורה ולהאדירה יזכה לרוות חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  ירושליםשליט''א  שמואל יעקב לידרהרה''ג 

  י''ו  ארפלד ירמיהו אריהבמז''ט עב''ג הבה''ח החבר לרגל שמחת אירוסי בתו תחי' 

  שליט''א משולם פיישמבחירי ישיבת צאז בו של הרב 

  מזכ''ל קהלה קדושה ק''צ תיהשליט''א  חיים יעקב ארפלדוכדו של הרב 
  וברכת מזל טוב לאביו

  שליט''א  חיים גרשון לידרהרב החסיד שלוחא דרבן 

  ם ביה''ח מעיי הישועהיו''ר ועד האמים העולמי
  יהא רעוא שבזכות רבבות ירוה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה


