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איך מותר להקריב בהמות למזבח
  הרי דבר ששתמש בו הדיוט אסור לגבוה?

  .בפרשתן אדם כי יקריב מכם קרבן
  

עושין אין להדיוט, מתחילתן שעשו כלים י"ה דמגילה ב"פ איתא בתוספתא
בהר אותן בוין אין להדיוט מתחילה שחצבן וקורות אבים, לגבוה אותן

  הבית.
  

אבים וקורות שחצבן  פרק א' מהלכות בית הבחירה הלכה כ' וכן כתב הרמב''ם
  הבית. מתחילה לבית הכסת ומכל שכן להדיוט אין בוין אותם בהר

  

א''כ איך מקריבין למזבח בהמות ששתמש בהם הדיוט, יש להקשות: 
כך מקשה המגן אברהם או''ח סימן קמ''ז הרי דבר ששתמש בו הדיוט אסור למזבח, 

ס''ק ה', וכן בשו"ת חתם סופר אורח חיים סימן מ', וכן בדעת תורה אור''ח סימן קמ''ז ס''ק ה', וכן 
  מן י''ד בסופו.בשו''ת מחה חיים חלק א' סי

  

  :איכא כמה תרוצים
 ועשה צורתן שיה אם אבל בהן, להשתמש אסור שהן כמות דוקא א.

 הצובאות, ולכן ממראות עשה הכיור דהרי שרי אחר כלי מהן
כך תירץ הדיוט, כיון ששתו,  בהם ששתמש מבהמות קרבים הקרבות

  המגן אברהם אור''ח סימן קמ''ז ס''ק ה'.

קושיא פלאה שהקשו בראשוים  החתם סופר:וביסוד זה מתרץ 
ובאחרוים, איך עשה יעקב מזבח עם אבים שישן עליהם כמו שכתוב 
בפרשת ויצא, הרי אסור לעשות דבר קדוש ממה שהדיוט השתמש, 
ותירץ החתם סופר שם בתורת משה משה ע''פ דמבואר במדרש שכל 

ל כמו האבים עשו לאבן אחת, א''כ לא הויא כדבר ששתמש לחו
ובספר מעדי אשר שת שכתב המגן אברהם דאם שתה מותר לפי זה א''ש, 

   תשס''ז הארכתי בקושיא זו ותרצתי בעוד ששה אופים עי''ש ותמצא חת.
הרי אפילו באיסור עבודה זרה החמורה, לא אסרו בעלי חיים  ב.

להשתמש בהם אף שעבדו בזה לעבודה זרה, והי דמ"מ לגבוה מסקין 
גא דאסרו, מ"מ להדיוט אין עבד בבעלי חיים, וא"כ הכא לגבי חד דר

איסור של דבר ששתמש בו הדיוט אין משתמשין בהם לגבוה דקיל 
כך תירץ בשו"ת טובא, יש לומר דבעלי חיים לא אסר ע"י תשמיש הדיוט, 

  חתם סופר אורח חיים סימן מ'.

א  ישמש דווקא כלי אשר עשה לשימוש אז שימוש הדיוט מעכב של ג.
עוד לגבוה, אבל בבהמה הלא הקרבן איו בעבודה בחיים רק בשחיטה 
אשר לוקח הדם והחלב לצורך גבוה, א''כ איו משמש לפי גבוה במאי 

  כך תירץ בשו''ת מחה חיים אור''ח חלק א' סימן י''ד בסופו.ששימש לפי הדיוט, 

  האם יש חיוב להעיד עדות בבית דין 
 מזה כסף? אף באופן שיכול להפסיד

  .ופש כי תחטא והוא עד אם לא יגיד ושא עוו ה' א'בפרשתן 
  

העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות  הלכות עדות פרק א' הה כתב הרמב"ם
שיודע, בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעדות שיזכהו בו, והוא 
 שיתבעו להעיד בדיי ממוות שאמר והוא עד או ראה או ידע אם לא

  יגיד ושא עוו.
  

ראובן תובע את שמעון לדין תורה שחייב לו מעות, ויש לראובן  יש לחקור
שי עדים על כך, ושמעון הוא גברא אלמא, ואומר לעדים לא כדאי לכם 
להעיד לחובתי, והעדים מביים את הרמז שאם יעידו לחובתו הוא 

  דותם.יזיקם, האם הם חייבים להעיד אף שיגרם להם זק, כתוצאה מע
  

שאל על עד שהזמיוהו להעיד בבית  סימן קצ''ה הה בשו"ת אבקת רוכל
הדין, ואיו רוצה להעיד, מחמת סכת גוף וממון, והשיב האבקת רוכל 
בטעה השמיית שאפילו אין בזה אלא סכת ממון איו חייב להעיד, ואין 

  אומרים לזה הפסד ממוך, כדי שיזכה חברך בממון.
  

כתב ואין לומר שהתורה חייבתו  הלכות עדות סימן ח' ביה וכן בספר אמרי
להעיד, אף במקום הפסד ממון, זה איו דודאי אין חייב להפסיד ממוו 
ושכר בטלה מותר לקבל, ומה דאמרין שיש באי הגדת עדות לאו דלא 

  תעמוד, אין זה אלא אסמכתא בעלמא.
  

הגדת עדות  דגם במיעת סימן כ''חלשיטת השער המשפט  יש להקשות:
לממון עובר על האיסור של לא תעמוד על דם רעיך, א''כ יהא חייב 

אור''ח להפסיד כל ממוו בעבור הגדת עדות כמו על כל לא תעשה דקימ''ל 

  דצריך לבזבז כל ממוו. סימן תר''ו ברמ''א
  

וכן כתב סופר בהגהות על ש''ע אור''ח סימן תר''ו, ע''פ שיטת החתם  ראה לתרץ:
באשל אברהם דדווקא עללא תעשה שעובר  אור''ח סימן תר''ומגדים הפרי 

בקום ועשה אז יש חיוב לבזבז את כל ממוו כדי שלא יעבור על זה, אבל 
בלא תעשה שעוברים בשב ואל תעשה אין צריך להוציא כל ממוו, לפי 
ה''ל אתי שפיר דהרי כשאיו אומר עדות עובר בשב ואל תעשה ואיו 

  על זה כל ממוו.צריך להוציא 

  העומד לימיו בכל עת גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  שמואל וטיסהגאון רבי 

  ירושלים

   שליט''א מרדכי אליהוהבה''ח המופלג בתויר''ש לרגל שמחת שואי בו 

  ובשעטו"מ במז''ט שליט''א ברוך יהודה אריה סיימוןהרה''ג  בת עב''ג

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  "והיה כי ישאלך בך"
  הודעה משמחת לאחר מאמצים רבים
  שריהא שוב יתן להשיג את הספר מעדי א

  "חג הפסח" 
  ששם תמצא תשובות לכל הקושיות

  חג הפסחבעיי מצות  
  "ארבע כוסות" "סיפור יציאת מצרים" 

  "הסיבה" "מצה" "חמץ" "פסח שי" "קרבן פסח"
  וכן מפתח ערכים מפורט
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 האם אין חיוב להגיד עדות לחבירו

 כשחבירו איו תובע ממו שיבא להגיד עדות?

  ופש כי תחטא והוא עד אם לא יגיד ושא עוו. ה' א'בפרשתן 
  

העד מצווה להעיד בבית דין בכל עדות  הלכות עדות פרק א' הה כתב הרמב"ם

ות שיזכהו בו, והוא שיודע, בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעד

שיתבעו להעיד בדיי ממוות שאמר והוא עד או ראה או ידע אם לא 

  יגיד ושא עוו.
  

שבועות ל"א דמקורו של הרמב''ם מהא דאיתא בגמ'  ובכסף משה שם כתב

דכל שלא שמעו מפיו שאמר להם בואו והעידוי אים חייבים קרבן  ע''ב

הדין מי בשיאות עון בלא שבועה, ובפקדון חייבים, ומשמע דהוא 

שבועה בעין שישמעו מפיו דאם לא תאמר כן ליפלוג בעדות גופה בין 

היכא דאיכא שבועה להיכא דליכא, חזין להדיא דבדיי ממוות ליכא 

  חיוב להעיד אם איו תובע אותו.
  

משום דכמו  כתב הטעם דבעין תביעה: סימן כ''ח ס"ק ו'ובסמ''ע חו''מ 

שיאות דבלא תביעה אי יןמי לע ו חייב קרבן על שמעו קול אלה הכי

  עון איו בלא תביעה. 
  

מדוע אם אין תובע אותו להעיד ליכא חיוב להעיד, הרי  יש להקשות:

וז"ל ומין שאם אתה יודע לו עדות, שאין  קדושים פרק ד' ח'איתא בספרא 

 אתה רשאי לשתוק עליו, ת"ל לא תעמוד על דם רעך, והרמב''ם גופיה

הביא הספרא ה"ל בספר המצות מצוה רצ"ז והמשמעות הדברים דשל 

"שאין אתה רשאי לשתוק" מוכיחין דחייב להעיד אפילו בלא תבעו, 

וכמו בטובע בהר וחיה או לסטים באים עליו, דבסיפא של הספרא שיש 

כך מקשה בספר שער משפט חו''מ סימן כ''ח סק"ב, חיוב להציל אפילו איו תובע אותו, 

  ן בשו'''ת משכות יעקב חו"מ סי' י"ב. וכ
  

דלולא הבית יוסף  והסמ"ע הייתי אומר, דמה  וכתב השער המשפט:

והוא שיתבעו שיעיד לו, הייו פ"א מעדות ה"א והטור סעיף ג' שכתב הרמב"ם 

לאפוקי כשאדם יודע עדות לחבירו והבעלי דיים עדיין אין דין זה עם 

יו יודע אם הדבר תלוי בעדותו, איו זה, או שדין זה עם זה אלא שא

מחויב לילך לבית דין להעיד, משא"כ בדבר איסור או דיי פשות מחויב 

לילך מעצמו, אבל פשיטא אף בדיי ממוות מחויב להעיד כשיודע 

ועיין עוד שהבע"ד דין ביחד והדבר תלוי בו, דלא כהבית יוסף והסמ"ע, 

  על השאלתות פרשת ויקרא שאילתא ס"ט אות ב'. בספר תפארת יעקב, וגם בספר העמק שאלה
  

: וז''ל ולדידי צ''ע דראה תמה על הרמב''ם מצוה קכ''ב וכן במחת חיוך

מדברי הרמב''ם דבכל דיי ממוות ובכל עדות הוא בכלל שיאת עוון, 

ואם תלוי בקרבן שבועה הלא יש הרבה עדות אפילו בדיי ממוות דאיו 

בקרקעות עבדים ושטרות א''כ בכל עדיות הללו חייב קרבן שבועה כגון 

עליו מפסוק זה, אין ראה לי ואין איו בכלל שיאת עוון ולא יהיה מצוה 

  משמעות הפוסקים ה''ל.   
  

אפילו בלא  מדוע לא יהא חיוב להעיד בדיי ממוות יש להקשות:

כך מקשה בערך תביעה, משום השבת אבידה, דע''י זה שמעיד משיב אבידתו, 

  שי חו''מ סימן כ''ח, וכן במהר''ם שיק על המצוות מצוה קכ''ב.
  

בדרך כלל מי שיודע שחבירו יודע עליו עדות תובע ממו  יש שמתרץ:

שיבא להעיד, ואם איו תובע מסתמא מוחל והויא אבידה מדעת שפטור 

   כך תירץ במהר''ם שיק מצוה קכ''ב, וכן בערך שי חו''מ סימן כ''ח.מלהשיבו, 

 וגזלן שהחזירו את הגיבה בכפיית בית דיןגב 

  האם כשירים לעדות מיד שהחזירו את הגיבה?

  והשיב את הגזילה אשר גזל. ה' כ''גבפרשתן 
  

גב וגזלן שהחזירו את הכסף שגבו וגזלו האם כשירים לעדות  יש לחקור

   .או דילמא פסולים
  

הגב והגזלן כתב אע"פ שהחזירו  הלכות עדות פרק י הלכה ד' הה הרמב"ם

 הממון שגבו וגזלו ושילם העד זומם הממון שהוזם עליו, פסולים לעדות.
  

ואיי יודע למה לא יוכשרו אחר שהחזירו  חו''מ סימן ל''ד והקשה עליו הטור

  הממון.
  

אפשר שר"ל אע"פ ששלמו כיון דבכפיית ב"ד שילמו  ומתרץ הטור:

  פסולים עד שישובו מעצמם.
  

שזה דבר פשוט הוא ולא היה  וץ של הטור:ובכסף משה תמה על תר

   .צריך רביו להזכירו
  

שאפילו החזיר ברצוו את  ומתרץ הכסף משה את דברי הרמב''ם:

הגיבה והגזילה מי פסול, והרמב''ם למד את זה מהא דאמרין בגמ' 

מאימתי חזרת מלוי ברבית וכו' ומשמע דכשהחזיר ממון  סהדרין כ''ו ע''ב

עסקין ואפילו הכי לא מתכשרי עד שיעשו תשובה, וכן האיסור ברצוו 

בדין שאע"פ שהחזירו הממון, מכל מקום עבירה דעבוד עבוד, וצריכים 

  תשובה ממה.
  

מאי שא דבמלוה בריבית לא מהי חזרה  יש להקשות לשיטות הטור:

כך מקשה לחוד אף כשחוזר ברצון, משא''כ בגוזל כשחוזר ברצון מהי, 

  ימן ל''ד  ס''ק  י''ז.הסמ''ע חו''מ ס
  

דדוקא במי שהרגיל פשו בכך בריבית לא מהי בחזרה לבד, אבל  ומתרץ:

כך תירץ  הסמ"ע כשעושה גזילה בפעם אחת והחזירו מעצמו די, וכן בריבית, 

  סקי"ז.
  

דהגב והגזלן אע''פ שהחזירו  חו''מ סימן ל''ד  סעיף כ"ט וכן דעת הרמ''א

זה דווקא במי שרגיל לגזול ולגוב, אבל מי שגב וגזל  פסולים לעדות דכל

באקראי בעלמא, מיד שהחזיר מה שגב וגזל, הוי תשובה, ודוקא אם 

ד, לא מהי החזרה החזירו מעצמו, אבל אם לא החזיר רק ע"י כפיית ב"

  עד שיעשה תשובה.
  

וז''ל ומיהו לפע"ד דאף זה איו אלא אבל הב"ח כתב על דברי הטור: 

ק לגב ולגזלן, אבל מי שלא גב או גזל אלא פעם אחת אעפ"י שלא במוחז

היתה השבה אלא ע"י כפיית ב"ד מיד כשהחזיר הגיבה או הגזילה הרי 

  הוא כשר לעדות ולשבועה.
  

הסביר שיטת הב''ח דסבירא ליה דחזרה סימן ל''ד ס''ק ב' ובקצות החושן

ויקרא ה' את הגזילה  כיון דהוא מקיים והשיב אפילו ע"י כפיה הויא חזרה:

אפילו ע"י כפיה זהו תשובתו, ואע"ג דהוי על ידי כפיה, וכמו חייבי  כ''ג

אע"ג דהמלקות על ידי ב"ד  מכות כ''ג א'מלקות אחר שלקה הוי כאחיך 

  הוא.
  

ה' דהקשו בבא מציעא  ומעיר הקצות דמהתוס' מבואר כדברי הרמ"א:

יייהו, אמאי פסול הרי בההוא רעיא דאכל תרתי מע"ב ד"ה דחשיד אממוא 

חייב לשלם, ומתרצים דמה שהוא משלם ע"י עדים אין זה השבה מעליא 

דעל כרחו משלם, והייו טעמא דכופר בפקדון פסול לעדות, ומבואר 

דאפילו בפעם אחת כגון עובדא דההוא רעיא או כופר בפקדון מי לא 

  מהי חזרה ע"י עדים, ולכן העיקר כהרמ"א.
  

כתב לבאר לשון הרמב"ם ודברי  חו"מ סי' ל"ד בטו"ז סק"ז וךובהגהות אמרי בר

הטור שם, ומסקתו דכל שהשיב גוף הדבר שגזל וקיים מצות והשיב את 

הגזילה אף שלא החזירו רק בכפית בי"ד באופן שאין כאן תשובה מ"מ 

לא פסל לעדות, כיון דלא קרא רשע איך לפסלו, ורק בלא החזיר גוף 

שויו לבעליו אז לא מתכשר אלא כששילמו החפץ שגזל אלא שילם 

  מרצוו הטוב שזה עצם תשובתו ע"ש.

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 
  ן אפשר לשמוע וארט קצר על הפרשה במשך עשר דקותוכ

  8 -199 026400000ע''י מערכת קול הדף 



  

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

ין בו חמץ חייב בבדיקה, יש הה הדין שכל מקום שמכיס א.

לעיין מה הדין במקום שיש רק ספק ספיקא שכס לשם חמץ 

  האם חייב בבדיקה, או שרק בחד ספיקא מחוייב בבדיקה?

אשה שאכלה בליל הסדר בעמידה האם יצאה ידי חובה, האם  ב.

מכיון שבהסיבה איה שייכת אף במעומד מותר לה לאכול, 

ו דרך עבדות ורק מהסיבה או שאמר שלא יצאה יד"ח דזה

  פטורה.

מה יעשה מי שמצא במקום שיש לו רק מצות בהכשר לא  ג.

מהודר, האם יאכלם בליל הסדר ובימי הפסח, האם יש לומר 

[בהרבה מקרים שההכשר לא מהודר זה המציאות] לא מכיון שזה ספק חמץ 

יאכלם כלל, או שכיון שיש לו מ"ע מה"ת כן יאכלם ויסמוך 

ש להם, או עכ"פ רק בכזית דליל הסדר ולא על ההכשר שי

  יותר.

המשכיר בית לאדם חילוי שמחזיק בבית חמץ, לשיטת  ד.

א"כ [ראה חו"מ סי' קצ"ב ובערוה"ש שם], הגר"א ששכירות איה קוה 

  הרי יש חמץ של אחרים ברשותו, ועובר בבל יראה. 

וזכרת כי עבד היית, כ' הרמב"ם בכל דור ודור חייב אדם  ה.

אות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד להר

מצרים ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה וזכרת וכו', וצ"ע היכן 

רמוז שוזכרת כי עבד היית זה מצוה בליל ט"ו ביסן דווקא, 

  ועוד צ"ע מדוע הרמב"ם לא מה זאת בספר המצוות. 

מי שאכל חצי כזית מצה וכשכס לו לבית הבליעה פלט  ו.

בתוך כדי אכילת פרס, הה באיסור הרי קי"ל שאכל ואכלו 

חצי כזית והקיאו וחזר ואכלו חייב, וא"כ האם אמר כאן 

  דאף יצא ידי חובה או לא.

חידה. איך יתכן שפטור איש ישראל מהסיבה אף שאיו חולה  ז.

  ואיו יושב לפי רבו.

  חידה. מכר חמצו ליהודי באיזה אופן מועילה המכירה. ח.

איזה קולא מציו בפסח מחמת אימת רבו חוץ חידה.  ט.

  מהסיבה.

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

 כללי השתתפות

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

  .₪ 1000סך 

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

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 

ורים ופרטים וספים [לבר 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. 

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

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

 איירר"ח תשובות יתן לשלוח עד 
 

 מדוע רואים ילדים בילדותם לומדים ומתפללים ובגדלותם מפסיקים

  הרי מצוה גוררת מצוה?

   .והסיר את מראתו בצתה וכו' א' ט''זבפרשתן 

  

 אלא אוכלת שאיה, בהמה מובא ברש''י בעולת איתא במדרש בפרשתן

, ובעוף, והקטיר במים ירחץ והכרעים והקרב ט' פסוק אמר, בעליה באבוס

  הגזל. מן שאכל, המעים את, והשליך אמר, הגזל מן שזון

  

מביא קושיא בשם הרב   לבעל הבי יששכר, אות קכ''ו אגרא דפרקאהה בספר 

על מה שהוא מן התימא, שאחו רואין כמה הקדוש מה"ר מחם מעדל 

פעמים הילדים בקטותם הולכים לבית רבם ומתמידים בלמוד תורתם, 

ומתפללים בכווה, ועוים איש"ר, ואמן, ומיישרים אורחותם, ואח"כ 

כשמתגדלים מתהפכים ח"ו במדות גרועות ומבטלים התורה והתפלה 

וכיוצא, ומאין יתהווה זה, הרי התורה שלמדו בקטותם והוא הבל שאין בו 

היה מהראוי שתעמוד למשען להם ויוסיפו אומץ בפשותם  'בט ''שבת קיחטא 

  .כי מצוה גוררת מצוה

  

שהוא על שאבותם האכילו אותם ממון גזל, שסיגלו  מתרץ הקדוש ה''ל:ו

ע"י משא ומתן שאיו באמוה ותפטמו באיסורים ושב להם לבשר מבשרם 

על  מזפק העוף ,ועי"ז ולדים להם תאות ומדות גרועות, והביא לראיה

שהה מן הגזל לא תקרב לגבי המזבח כי לא לרצון יהיה, והגם שהעוף לא 

 צטוה הה הש"י שוא החמס עכ"ד. 

  

בספרו מגיד תעלומה על מסכת ברכות גם מביא הבי יששכר דבר זה

 גדולים צדיקים בעיי ראיתי כי מעיד וז''ל הי ומסיים על זה דבר ורא

 ממון להשיג והשתדלו סיון לידי אוב וכאשר אליהם לגשת יראתי אשר

  מעלתם. ואבדו וכל מכל תרוקו בפה בתביעה ובפרט

  

המהרש''א וגם לגבי לתת צדקה הזהירו אחרוים שלא לתת מגזל: דהה 

וז''ל ורבים בדור הזה שמקבצין עושר שלהם שלא כתב  כתובות ס''ז ע''מ א'

ים מאותו ממון באמוה ובחילול השם כגזלת עובד כוכבים ואח"כ מתדב

להיות להם כבוד בכל שה ולתת להם ברכת מי שבירך להיות להם שם 

, ותפארת ואין זה אלא מצוה הבאה בעבירה ואין לעושר הזה מלח וקיום

  מאמר זה מתוך דרשה בכולל סאטמאר בי ברק.

  

הה באה פרשה זו של ויקחו לי תרומה  וכן בבית הלוי בפרשת תרומה כתב

, דבתחילה קודם שיעשה האדם צדקה בממוו צריך אחרי פרשת משפטים

לראות שלא יהיה בממוו חשש גזל, דאל"כ אין הצדקה מועלת לו כלל, 

וכמו דלולב הגזול פסול משום מצוה הבאה בעבירה, וזהו שאמר הפסוק 

ישעי' "ט "והוסג אחור משפט וצדקה מרחוק תעמוד" דאחר שהוסג 

מרחוק ואיו מועיל להם כלל, המשפט על כן גם הצדקה שעושין עומדת 

וזהו שאמר הכתוב שם ''ו שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי 

  .משפטים ואח"כ ציום על דבת המשכןלבא, ועל כן אמר להם תחילה 

  

 על שמשמיעין שעה דבאותה ל"ז מסלוים אברהם וידוע מה שפירש הבית

 לצדקה 'ד בית למלאכת מכספם להוזיל העם את להתרים, השקלים

 כסף שיהיה, הכלאים על משמיעין שעה באותה, התורה במוסדות ולתמוך

, וגיבות גזילות, כלאים בו שמעורב לא, דין פי ועל ביושר שהרוויחו, כשר

  .וחמס שקר



  

  

  

  

  משום מבשל השורף מאכל בשבת האם איו חייב
 אין בשבת ר דהמדליקצ''ב  סימן דעה יורהסופר  חתם ת"מה שהקשתם על מה שחידש בשו

 חייב בר שמן דהותן בשום מקום לשתמיט ולא הבערה, משום רק בישול, משום בו
 סבירא בחלב בשר דלגבי גב על אף מבשל משום ביה לית עלמא לכולי אלא מבשל משום
 בהן כיוצא שיהיה בעין שבת מלאכת מקום מכל מבשל דהוה אחרוים לגדולי ליה

 בישול וכל לו צריכים והיה בעולם היה המבושל שדבר הסממים בישול היה ושם במשכן
הדביק שבת ד' ע''א מהא דאמרין  , דיש להקשות,מתכת כלי אפילו עליו חייב בזה שכיוצא

לה ולפי דברי החתם שיבא לידי איסור סקי פת בתור אם התירו לו לרדות בשבת קודם
ימתין עד שישרף לגמרי ולא יעבור על איסור בישול, ותרצתם בכמה  סופר מדוע שלא

  .אופים
  

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

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א 
  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 

דברי החת"ס אמרו רק באופן שמעיקרא תן את המאכל על האש לצורך ראה לתרץ, ד
שריפתו, שאז איו חייב משום מבשל משא"כ התם ברדיית הפת שבשעת הכסת הפת 
י לתור היתה כוותו לאפייה, ובזה אף בשרף אח"כ לא תבטל החיוב, דסו"ס היה ראו

לאכילה בשעת גמר אפייה, ולכן אף כשמלך באמצע האפייה ובדעתו להשאיר את הפת 
  עש שתשרף איו פטר מחיוב אופה.

  

  מח"ס הפלא חיוך הבים כהלכתו בית שמש הגאון רבי אליעזר הכהן רביוביץ שליט''א 
 ה"ה סוף דשבת ב"פ ירושלמימה שהקשתם בשם אחרוים על החתם סופר מהא דאיתא בגמ' 

 בישול מה מבשל משום אסור זר יוסי' דר דעתיה על ופדרים אברים זר בהקטיר דאמרין
הוא, דחזין דגם בדבר ששרף חייב משום  כמבשל באכולן רוצה שהוא כיון כאן יש

כתב ליישב דברי החת"ס דמיירי  ח"ו סימן ק"דבשו"ת מהר"ש עגיל ד ראה להעיר,מבשל, 
השרף, ולכן אמרין דכיון שהוא כלה מן העולם לא דמי באופן שאין לו שום צורך בדבר 

למלאכה המשכן ואין זה בישול, אבל באופן שיש לו צורך בדבר השרף וכגון בהקטרת 
אימורים דהוי מצוה ודאי מיקרי בישול כיון שרוצה בעיכולו. [והוסיף עוד דבהקטרת 

בשבת ואכלה שחייב,  אימורים י"ל דכיון דמיקרי אכילת מזבח הרי זה דומה למבשל דבר
 תכליתו שאחר הבישול יאכלו המזבח,וה"ה הכא אין זה חשב לדבר הכלה כיון שכך הוא 

ולפי"ז ה"ה לעין שריפת חמץ לסוברים שיש מצוה לקות חמץ ולבערו ה"ז חשב שיש לו 
הוי רק משום  צורך בעיכול וחייב משום מבשל, משא"כ שריפת קדשים ביו"ט דשריפתו
ול שאין לו צורך תקלה ולא משום דגוף הדבר טעון שריפה, וממילא איו חייב משום ביש

  בעיכול.
  

  מודיעין עיליתיוסף קרביץ שליט''א רבי הרה''ג 

מי הקשה על החתם סופר מדברי סימן ר''ד אות ד' בשולחן שלמה ראה לציין דהגרשז''א 
ספיק עצים, ובעיקר הקושיא חק לאוקמי שאין מהגמ' ה''ל הדביק פת בתור, וכתב ודו

דלא דמי רדיית הפת לבישול השמן, דמה שבת סימן ח' יש לציין מה שכתב המחת אשר 
, וא''כ אין שום שאין חיוב מבשל כל זה בדבר כל כולו אזיל לאיבוד שכתב החתם סופר

שרף מן  רגע שיש בישול משום שהוא מתבער מן העולם, משא''כ דבר שהתבשל  ואח''כ
   העולם אף לחתם סופר חייב משום בישול.

  
 בשבת תוך שלושים יום לחג מה יש חיוב לדרוש הלכות שבת או הלכות החג

מה שהבאתם חקירה בשם אחרוים, בשבת תוך שלושים יום לחג מה יש חיוב לדרוש 
  .החג הלכות שבת או הלכות

  

  "אוצרות הים" על מסכת ברכות מח"ס לייקוודהגאון הפלא מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
  מבחירי ישיבת אהבת התורה ירושלים מח''ס הפלא ר דולקהבה''ח תן רייך י''ו 

עיין בדברי יהותן שמסתפק בזה, וכתב דהר"ן הקשה מהו החידוש ראה להעיר, ד
דמצד שצריכין לדרוש הל' חג בחג הרי צריכין לדרוש כן אפילו ל' יום קודם להחג, ותירץ 

הדין לדרוש ל' יום קודם החג, בשבת שבתוך הל' יום צריך לדרוש בהלכות שבת, ובזה 
דהרי על  גם שבת צריכין לדרוש מעיי החג, והביא ראיה תחדש דבחג עצמו אף אם יהא

ויקהל משה דרשין הך דין לדרוש ברבים הל' שבת, והרי ברש"י מבואר דזה היה ממחרת 
ודם החג, ומ"מ מבואר שדרש בעין שבת, וע"כ דהיה אז שבת, יום הכיפורים, ה' ימים ק

וע"כ דבשבת שקודם החג דרשין בעיי שבת, ורק בחג עצמו דרשין מעיי החג אף 
  .בשבת וכ"ל

 

  כולל מיר ירושליםהרה''ג שמעון סימון שליט''א 
לדרוש הוא רק ביום טוב עצמו, ושלשים יום הוא רק  ראה להעיר דלשיטת הר"ן דהחיוב

ומה  כעין, בודאי יש לדרוש בעין שבת,למי ששואל בתוך שלושים יום דהוא חשב שואל 
  שיש להסתפק הוא בשי שואלים א' שואל בעין שבת וא' שואל בעין פסח, איזה קודם.

  

  ב"מ על" דשא ארץ" ס"מחשלזיגר שליט''א  אריה הרה''ג רבי דוד
 משום שבת בהלכות דורשים אין פסח שלפי בשבתות למה מה שהקשתם בשם אחרוים

 והרי תדיר השאיו לדחות לא אבל, קודם התדיר אז שיהם כשמקיים דרק ל"י ,תדיר
  .השבתות ברוב ממו שדורשין קודם התדיר דאכן ומצא מפסח לדרוש עכשיו צריך כאן

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

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

  רב ור''מ בברוקליןהגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
דהה בתית הממתקים יש בזה ב' עיים האחד  האחד}ראה לתרץ בכמה אופים, 

י שעי"ז תשלום שכר על אמירת התהלים ובזה יש לחשוש על איסור שכר שבת, הש
א להם חשק לבא לבית המדרש וע"ז לא שייך איסור שכר מקרבין לאהבת הבורא שיה

מהדו"ת חאו"ח סוף סימן בשו"ת של הו"ב והה ידוע חידושו  שבת כיון דלאו בתורת שכר הוא,

דכשכר יום השבת מובלע בכלל שכר ימי החול  או"ח סימן ש''ו ס"דעל מה דמבואר בשו"ע  כ''ו
מותר, חידוש הו"ב דיש עוד עין הבלעה אף אם השכר הוא ליום השבת לחודא, והוא 

שו"ת ן כעי"ז בועיי ,שכר שבת המעורב עם שכר היתר דגם זה מקרי שכר שבת בהבלעה ע"ש

ולפי"ז כיון דמעורב השכר שבת ביחד עם התיה של היתר  התעוררות תשובה ח"א סימן ק''א
י"ל דאיסור שכר שבת איו רק אם עושה הפעולה בעד צרכי חבירו וחבירו  השי}, מותר

 "אד ע''כמבואר ברש"י כתובות סמשלם לו בעבור זה, וזה אסור דדמיא למקח וממכר ושכירות 

משא"כ הוא לא צריך להתהילם שלהם רק רוצה לחכם לטובת עצמם שיתרגלו לו ע"ש 
להתפלל ולמעשה איו מקבל כלום מהם ולא דמיא למקח וממכר ושכירות שאחד מקבל 

או"ח סימן תקפ"ה עפ"י חידושו של הט"ז  השלישי} מחבירו ע"כ אין כאן איסור שכר שבת,

ועיין להגאון מטשעבין זצ"ל  ,ה מותרדשכר המיוחד למצוה התלויה בשבת עצמ ס"ק ז'
ת מקח שמבאר הדבר כיון דשכר שבת אסור משום גזיר ח"ג סימן צ''דבשו"ת דובב משרים 

וא"כ מצוה התלויה בשבת ווטל וברש"י שם  כתובת ס''ד ע"אוממכר ושכירות כמבואר בגמ' 
 י"א ע"אחים פסגמ' עליה שכר אין לחוש שמא ישכח ויבא לידי חילול שבת כעין דאמרין ב

הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קא אכיל מייהי ע"כ שרי, וה" חברת תהלים מיוחד 
(ובמקומות שיש חברת תהלים בשאר ימי חול ממ" מותר משום לשב"ק ע"כ מותר מכח סברת הט"ז 

 .הבלעה ימי חול)
  

  האם בערב שבת יש חיוב מיוחדת לשוב בתשובה
  .שבת בערב בתשובה לשוב חיוביש  מדוע הפוסקיםתם כמה טעמים בשם שכתב מה

  

  ור''מ בבית מדרש בעלזא בית שמש "הצחי המעיין" הפלא מח"סשליט''א  אסטרייכר צבי הרה''ג רבי
 ברכת ספר ד"הי קארליער שלמה רבי ק"הרה של הקדושים דבר את להביא טעם בותן יש

 פילין קעמען, שבת פאר זיך מישעמט אז, בשת אותיות הם שבת שהמילה 'ז עמוד קרלין אהרן
 מלאי ואו קודש שבת פי קבל פים באילו יחשוב שאם  כוותו ,קודש שבת אין טעם א

  .קודש בשבת הטעם לחוש יוכל אז תשובה הרהור לו ויהיה עוון
  

  ישיבת סאטמאר בי ברקהבה''ח דוד יואל וויפעלד שליט''א 
 מסכת ה"שלה }האחדראה לציין עוד ב' טעמים מדוע יש חיוב לשוב בתשובה בערב שבת 

 צריך במקורן ומתאחדין הימים שובתין שבו מקורה הוא השבתמכיון שש אור תורה פרק חולין
 עוותיו יהיו שבת כשיבא באופן ,מקורו לפי חטאו התגלות קודם תשובה לעשות

 של ימים הששת שיבואו כדי, שבת ערב שמתעין סוד וזהו. תשובה עשה שהרי מכופרים
 הגדול המקום לפי וחטאו ועוו קלוו יתגלה שלא ועון מחטא מוקים כולם בשבת שבוע
דרך וכן בספה''ק בספרו עבודת הקודש מורה באצבע סימן ד' אות קמ''ג כתב החיד''א השי}  ,הוא ברוך

כי ה' ברא שמים וארץ וח בשבת, וקימ''ל  מפי שבאמירת ויכלו מעידיןפקודיך הקדמה ו' 
ומובא רשע פסול להעיד ולכן צריך לחזור בתשובה להיות כשר להעיד, יבמות כ''ה ע''מ ב' 

בספה''ק צבי לצדיק שהעידו זקי חכמי הספרדים מעיה''ק ירושלים שהאור החיים 
היות עד הקדוש למד בכל ערב שבת הלכות עדות ואמר שידע שעל פי ההלכה הוא ראוי ל

  כשר ואמן לעדות שבת.

  
 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 
להטות הר דבר קל הוא לעשות ולפיכך  בשבת ליכא בזה חשש של שמא יכתוב, דבשלמא

גזרו, אבל להביא הקולמוס והדיו לא חיישין, משום דאתי לאדכורי, והקשה עליו הטל 
שאסרו מקח וממכר משום גזרה שמא יכתוב, חזין ביצה ל''ז ע''א אורות שהרי מצאו לחז"ל 

  דלא אמרין שיזכר באמצע, ותרצתם.
  

  מאשסתרוא שליט''א הגאון הפלא רבי יהושע העשיל פאדו
דאסרו מקח ראה לתרץ, דהה בהא דאסור מקח וממכר בשבת ביארו רש''י ותוס' 

אחרי תית המעות,  וממכר דאתי לידי כתיבת שטרי מכירה, והה שטרי מכירה כותבים
א''כ אין הכתיבה משום דאדם בהול על ממוו אלא דזהו דרך המסחר, ובמילא חששו 

קורא להגיה, דמאן כדרך כל מסחר, אבל זה לא שייך לומר גבי חז''ל שמא יבא להתהג 
  יימר דימצא טעות, ואפילו ימצא עד שיבא להגיע יזכור שהוא שבת.
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