
  פרשת כי תשא 
זתשע"

 ד"מרת גליון
  )ד(שנה י"

 רד גשם מותר לרוץ בשבת?והאם כשי
  ושמרו בי ישראל את השבת, לעשות את השבת. ל''א ט''זבפרשתן 

  

"אם תשיב ישעיה ''ח ג'כתיב  אורח חיים הלכות שבת סימן ש''א הה כתב הטור
שלא יהא הילוכך של שבת  שבת קי''ג ע''בודרשו חז"ל  יך"משבת רגל

ובעין כהילוכך של חול על כן אין לו לאדם לרוץ בשבת כדרך שעושה בחול, 

מה דהקשו האחרוים מה פק''מ בהאי הלכה דאסור לרוץ בשבת הרי גם באמצע השבוע אסור דפסיעה 
 ויגש תשס''ו אריכות גדולה לתרץ קושיא זו. 'גסה וטלת ממאור עייו של אדם עיין בספר מעדי אשר פר

  

ילפין מהא דכתוב מעשות  שבת קי''ג ע''בדהרי בגמ'  ובאליה רבה תמה עליו:
  דרכיך, ולא מאם תשיב משבת רגליך.

  

דקושיא זו לא על הטור, דהרי כן  וכתב בספר תוספת שבת סימן ש''א:
  דילפין מאם תשוב משבת. ברכות ו' ע''בכתב רש''י 

  

דהדרך להביא את תחילת הפסוק והכוה לסוף  רץ התוספת שבת:ומת
הפסוק, ויחא ליה להביא כאן את הרישא דשם כתוב להדיא שבת, אבל 

  כוות רש''י והטור לסוף הפסוק. 
  

כשיורד גשם בשבת האם מותר לו לרוץ כדי להגיע מהר  יש לחקור
  .למקום שיש שם מחסה או דילמא אסור לרוץ בשבת מחמת הגשמים

  

אוסר לרוץ בספרו קרית מלך שבת פרק כ''ד ד' הה הגר''ח קיבסקי שליט''א
דברים סימן ומביא ראיה מהא דאיתא במדרש רבה  בשבת מפי הגשמים:

"אביא ראה לחבירו רץ בשבת מפי הגשמים, א"ל מי התירה בשבת  י''ח
סופו דלמדין ועיין תוס' יו''ט ברכות פרק ה' בשאתה רץ בשבת" חזין להדיא שאסור, 

  מהמדרש כשאין גמ' להיפך.
  

הביא שם כמה דוגמאות  להרה''ק מבוטשאטש סימן ש''א אבל באשל אברהם
  שמותר לרוץ בשבת, וחד מהם כתב דמפי הגשמים מותר לרוץ בשבת.

  

כתב וז''ל בכל מקום שאם ילך כדרכו  סימן צ' ס''ק ג' וכן בספר מחת שבת
לבים ובחים או מחמת הגשם יהיה לו צער הן מחמת שיש ברחוב כ

והרוח וכל כיוצא בזה אפשר שמותר לפסוע פסיעה גסה או לרוץ שלא 
אסרה הריצה והפסיעה גסה אלא כשאפשר לו ללכת כדרכו בקלות ובלא 

  צער אולם במקום צער לא גזרו.
  

דכיון דהאיסור לרוץ בשבת הוא  חלק ד' סימן ל''ח וכן כתב בשו''ת אז דברו
ביטול עוג שבת, אלא לפי שראה שרץ לעסקיו כמו בחול לא מפי העדר ו

וממילא אם יכר שזה בשביל הגשם מותר, וזה יסוד ההיתר של סעיף ב' 
שבחורים המתעגים שמותר להם לרוץ בשבת ולא משום שזה תמורה 
לעוג שבת כמו שמביים לכאורה, אלא כיון שרגילים כן אין זה דומה 

  לרץ לעסקיו.

שאל האם מותר לרוץ בשבת כשיש  חלק א' סימן ''ח הלויוכן בשו"ת שבט 
  גשם.

  

ואל ירוץ  סוס"י רפ"א ועיין קצת מלשוו בטור וב"ח ריש סימן ש"אדלשון הסמ"ק  וכתב:
בשביל חפציו להרויח, אבל לדבר מצוה מותר, ו"ל כי בחורים המתעגים 

ישא בריצתם ובקפיצתם מותר שאים רצים להרויח ע''כ, הה לשוו בר
בשביל חפציו להרויח משמע להדיא דרק כהאי גווא עיקר איסורו מדברי 
קבלה, אלא דחז"ל גזרו גם על סתם ריצה כדמוכח בש"ס ופוסקים משום 
דראה כרץ להרויח שכן דרכו בחול לרוץ כדי להרויח והיא סתם ריצה, 
ועל כן לא הותרה אלא לדבר מצוה, הגם שאיו יכר בשעת הריצה שאיו 

מפי חפציו, מ"מ כיון דלדבר מצוה הוא לא גזרו, אבל כהאי דגשמים רץ 
שיכר בשעת הריצה שאיה ריצה של חול, ויש בה צורך ותועלת המותר 
בשבת, ומשוה היא הריצה מריצה סתם, בודאי כה"ג לא גזר מעיקרא, 

  ובודאי פשטות לשון הסמ"ק כהמג"א וב"ח.
  

איו דומה לידון  עג בריצה:ואפילו לשיטת הטו"ז שאוסר אם איו מת
דהכא, שיש בו תועלת דמותר בשבת בשעת ריצה, דעיקר האיסור לרוץ 
משום דעבד כעובדא ומעשה דחול כהולך לחפציו כמבואר בסמ"ק, 

  וממילא כה"ג לא שייך זה.
  

  איך מותר לתת מתות לילדים בחברת תהילים בשבת 
  הרי הויא שכר שבת?

לדים ממתקים בשבת בעבור אמירת איך מותר לתת לי יש להקשות:
  .תהילים הרי הויא שכר שבת

  

הקשה על מה סמכו לתת להגה''ק מבוטשאטש אור''ח סימן ש''ו  הה באשל אברהם
  מתות בעבור אמירת תהילים לחולה בשבת הרי הויא שכר שבת.

  

  דלכן עדיף שיאמרו מי קצת תהילים במוצאי שבת. וכתב:
  

וראה דסמכו על זה דלדבר מצוה מותר  אבל העולם אים והגים כן:
  מעדי אשר.לקחת שכר שבת, 

  דזה לא שכר שבת זה רק דרבון. ויש לתרץ
  

  דכל כסף שאין יכולים לתבוע לא מקרי שכר שבת.ועוד ראה לתרץ: 

  תגובות אפשר לשלוח
  עד יום ב' בערב

  רמת בית שמש 4/15שליט"א רח' תכלת מרדכי אשר אנשיל שוורץ להרב 

  LEVIBER@GMAIL.COM מייל:  077-4448278פקס: 

  053-3166560לבירורים בכל ענייני המערכת, בטל: 

  "ומרדכי יושב בשער המלך"
  המוסר פשו לטובת הכלל והפרט לשלוחא דרבן התודה והברכה

  שליט''א מרדכי דירפלדהרב 

  מכ''ל מוסדות בעלזא בית שמש

  לרגל השביל החדש שעשה כדי לקצר את הדרך 
  שאוכל לזכות את הרבים  ומע הרבה צער וטירחא

  בשעורי תורה מידי יום ושבת בשבתו
מועים הרבה כתוב בספרים הקדושים בשביל פסיעה אחת למען השי 

  פסיעות כאן עשה מאות פסיעות למען השי יזכה להרבה פסיעות בגיו

  אשר אנשיל שוורץ :המברך בידידות
  בשם כל קהילות הקודש בבית שמש 

  הנהנים מדבר זה ומשאר פעליו המרובים

 ברכת מזל טוב""
   אב בחכמה ורך בשים חביבילידידי ורב 

  יושב באהלה של תורה משים לילות כימים
  מרביץ תורה בירושלים וזכיתי לישא ולתן אתו הרבה במלחמתה של תורה

  ירושליםשליט''א  יחזקאל סג''ל לדאהרה''ג רבי 
  ספרו הפלא בהופעת ראשית בכוריו בשמחה הגדולה

  "ערך הלוי"
  ובאורים פלאים על מסכת ערכין חדושים

  ועברתי על כל הספר ומצאתי שם הרבה חדושים פלאים
  יהא רעוא שיזכה להוציא את שאר חבוריו

  ויזכה לרוות חת דקדושה מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה
  המברך בידידות
  אשר אנשיל שוורץ



  

 
 מדוע צריך פסוק מיוחד שפיקוח פש דוחה שבת

 הרי בכל התורה אין חיוב למסור את הפש?

  ישראל את השבת לעשות את השבת.ושמרו בי  ל''א ט''זבפרשתן 
  

  ילפין מכאן לחד מ''ד דפקוח פש דוחה שבת. יומא פ''ה ע''ב בגמ'
  

מדוע צריך פסוק שפקוח פש דוחה שבת, הרי רק בג'  יש להקשות:

עבירות צריך למסור את הפש, א''כ כשאדם במצב פקוח פש ידעין 

  ''ב, וכן בספר שיח יצחק שם.בתוספת יוה"כ יומא פ''ה ע מקשהכך שמותר לחלל שבת, 

  

  :איכא כמה תרוצים

הא דבעין פסוק זה רק לספק פיקוח פש, משא''כ לודאי פיקוח פש  א.

אין צריך פסוק דזה ידעין מסברא כמו בכל התורה דאין צריך למסור 

את הפש, והתלמוד דוחה ראיות שלהם דאין ראיה מהתם אלא לודאי 

כך תירץ בספר ה היא מדכתיב וחי בהם, ולא לספק, ואסיקין דעיקר הראי

  תוספת יום הכפורים יומא פ''ה ע''ב, וכן בשיח יצחק יומא פ''ה ע''ב. 

 תמה עליו: חלק ח' סימן ט''ו קוטרס משיבת פש פרק א'ובשו"ת ציץ אליעזר 

שמלבד שאין זה במשמעות של הגמ', דמשמע דהשאלה היתה גם על 

כחן ודאי, והייו דמצאו למדים ודאי וגם על ספק וזהו הלשון של אש

  מזה רק על ודאי, ומיה דמיהת צריכים לימוד גם לודאי.

צריכים לימוד שאחר יהיה מותר לעבור על המצות דהא אין אומרים  ב.

   כך תירץ בשיח יצחק יומא פ''ה ע''בלאדם חטא כדי שיזכה חביריך, 

דמומר לחלל שבת הרי  ע"א עירובין ס"ט ע"ב ובחולין ד' ה'ע''פ מה דמבואר בגמ'  ג.

הוא כמומר לכל התורה כולה, ובעירובין שם מסיימת הגמ' בלשון אלמא ע"ז 

ושבת כהדדי יהו, וכ"כ רש"י בחולין שם דהאי תא חמירא ליה שבת כעבודת 

כוכבים דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקב"ה והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד 

פרק ל' מה' שבת וכך פוסק הרמב"ם  ,שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשית

וז"ל השבת ועבודת כוכבים ומזלות כל אחת משתיהן שקולה כגד הט"ו 

שאר כל המצות והשבת היא האות שבין הקב"ה ובייו לעולם לפיכך כל 

העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל אבל המחלל שבת 

שיהם כעכו"ם לכל בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודת כוכבים ומזלות ו

דכתבו דמסברא היה ראה  ב"ב ד' קי"ט ע"א ד"ה שאמרדבריהם, ויעיון בתוס' 

שמחלל שבת ידון בסקילה כעובד ע"ז דבכל דוכתא אמר דדומה שבת 

לע"ז דהייו מחלל שבת בפרהסיא לעובד ע"ז, לפי ה''ל אתי שפיר 

ו כעובד ע"ז על כן אילו לא היה לו לימוד דבהיות שהמחלל שבת די

מיוחד דפיקוח פש דוחה שבת היה הדין ותן שדמה דין עבירה לחלל 

שבת כדין עבירה לעבוד ע"ז, וכשם ששם יהרג ואל יעבור כך גם לעין 

עבירה לחלל שבת דיא הכי, והוין אמרין דכשם שאין מתרפאין בע"ז 

כך בפ"ה מה' יסוה"ת ה"ו,  אפילו במקום סכה ופקוח פש כפסק ברמב"ם

 ,"ין שבת כן דאין מתרפאין ע"י חילול שבת אפילו במקום פקולע

ומשו"ה שפיר שאלו בגמ' רק בוגע לשבת, דמין לפיקוח פש שדוחה 

שבת, כי לגבי שאר המצוות הוה פשיטא לן שפיקוח פש דוחה אותן כי 

רק על ג' עבירות אמרו דיהרג ואל יעבור אבל בוגע לחילול שבת הרי יש 

אין פקו" דוחה את השבת בהיות דהוקשה שבת לע"ז סברא לומר ד

ממש, לכן שאל דמין דפקו" דוחה אותו, והוצרכו שפיר לבוא 

כך תירץ בשו"ת ציץ אליעזר חלק ח' סימן ט''ו קוטרס משיבת פש בלימודים מיוחדים לכך, 

  פרק א'. 

  מדוע המכבה ר בשבת לחולה שאין בו סכה חייב 

 יקור חולים?הרי טעה בדבר מצוה של ב

המכבה את הר בשבת לחולה שאין בו סכה  שבת ל' ע''א הה איתא בגמ'

  חייב חטאת למ''ד שמלאכה שאיה צריכה לגופה חייב.
  

הקשה מדוע מכבה את הר בשביל  הלכות שבת פרק א' ס''ק ח' הה באור שמח

ר טעה בדבר מצוה פטו סוכה מ''ב ע''אחולה שאין בו סכה חייב, הרי קימ''ל 

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

דיש לחלק במצוה שבין אדם לחבירו שחייב אע''ג דטרוד בדבר  ומתרץ:

מצוה כמו צדקה שחייב אם תן בשבת אע''ג דטעה בדבר מצוה כמבואר 

ף סימן י' ס''ק עיין תוס' יו''ט ריש שבת, עיין בשו''ת שערי דעה חלק ב' סובמשה שבת ב' ע''א 

י''ז, ובכלי חמדה פרשת כי תצא, וכן בגליוי הש''ס שבת ב' ע''א, ועיין במעדי אשר פרשת ויקהל תש''ע 

  אריכות גדולה מדוע בצדקה בשבת לא אמרין טעה בדבר מצוה פטור.

  

הה מצוה ביקור חולים חלקו הראשוים האם הוא מצוה דאוריתא  ב.

דהויא דאוריתא ומה את זה במין  אות ל''והלכות גדולות או דרבן דעת 

השיג על דבריו דביקור חולים איו מצוה  בשורש ב'המצוות, אבל הרמב''ם 

דיש שבע מצוות עשה בהלכות אבל פרק י''ד הלכה א' אלא מדבריהם, וכן כתב 

מדבריהם, ואחד מהם זה ביקור חולים, והה לפי שיטת הרמב''ם אפשר 

ם המלך הלכות שופר פרק ב' הלכה ו' מובא במחת חיוך מצוה בטעליישב ע''פ מה שכתב 

קכ"א ס"ק י"ג, וכן בשו''ת אחיעזר חלק ג' סימן פ''ג, ובשו"ת שו"מ מהדורא א' חלק א' סימן רל"ג פליג 

דבמצוה דרבן דאיו בהיל כך כך לא אמרין טעה בדבר מצוה פטור  על זה,

דרבן ליכא בהו פטור של  לפי ה''ל אתי שפיר כיון דביקור חולים מצוה

  .מעדי אשרטעה בדבר מצוה, 
  

הקשה מי מדוע המכבה את הר לחולה שאין בו  שבת ל' ע''א ובחתם סופר

סכה חייב, הרי לרפאות חולה שאין בו סכה מצוה רבה הוא כמו שכתוב 

בטור יור''ד סימן של''ו וא''כ ישראל ששגג וריפא חבירו בשבת וכיבה ר 

ליה טעה בדבר מצוה ועשה מצוה ופטור, א''כ מדוע כתוב בעבורו הויא 

  בגמ' דחייב. 
  

לפי דבריו אי אפשר לתרץ תירוץ ה''ל דהוא לא הזכיר את  מעדי אשר:

החיוב משום מצות ביקור חולים, אלא  דיש חיוב לרפאות חולהה והוא 

  מן התורה, עיין שפת אמת שבת ג' ע''א.

  

 ת הלוחות?מדוע מסתיים התורה במעשה של שביר

ולכל היד בפרשת וזאת הברכה בפסוק אחרון שמסתיים התורה כתוב 

  .החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה "לעיי כל ישראל"
  

ברש"י לעיי כל ישראל, ששאו לבו לשבור הלוחות לעייהם,  כתב

הוא שאמר דברים ט' י''ז ואשברם לעייכם, והסכימה דעת הקדוש ברוך 

  אשר שברת, יישר כחך ששברת. שמות ל''ד א'לדעתו, שאמר בפרשתן 
  

  מדוע מסיימת התורה בדבר זה של שבירת הלוחות. יש להקשות:
  

מהגאון המפורסם רבי חום רוטשטיין  ושמעתי פעם תרוץ פלא:

ילפין מהא דמשה רביו  מחות צ''טדהה בגמ'   ראש ישיבת זר התורהשליט''א 

חות דפעמים ביטולה של תורה היא קיומה, וברש''י שם שבר את הלו

והה אחרי תורה שבכתב מגיע תורה שבעל פה דזה הויא חכמי התורה 

שבכל דור ודור, ורצה התורה להודיע ולחזק כוחם שצריך לשמוע בקולם 

לא רק כשהם אומרים דברים ישרים והגיוים אלא שאפילו הם אומרים 

מוע בקולם, ולפי זה אתי שפיר מדוע לשבור את הלוחות מי צריך לש

כתבה התורה דבר זה בפסוק אחרון כדי להודיע את כוחם של תורה 

  חכמי הדור דהייו תורה שבעל פה. 

קול המעדים
   הודעה משמחת לרבבות הקוראים

   אפשר לשמוע מידי שבוע בשבוע שיעורים מתוקים

  בהלכה ובאגדה באידיש ובעברית

  0799-360912 םע''י מערכת קול המעדי

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

  8 -199 026400000ע''י מערכת קול הדף 



  

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

  'שאלה א
. פירש רש"י, בושם שריחו רע וקורין לו גלבא, ומאה הכתוב בין סמי וחלבה

הקטורת ללמדו שלא יקל בעייו לצרף עמו באגודת תעיותיו ותפלותיו את 
ושעי ישראל שיהיו מין עמו. משמע מלשון רש"י שהחידוש שאפשר לצרף את פ

משמע דצריך בדוקא לצרף פושעי (ו' ע"ב) הפושעים, צ"ב דמלשון הגמרא בכריתות 
ישראל, דהלשון שם 'כל תעית שאין שם פושעי ישראל איה תעית, שהרי 

לא היה עדיף שכולם חלבה ריחה רע וכו''. וגם איך יכול הבין דברי הגמ', וכי 
  יהיו צדיקים כמו שיהיה לעתיד לבוא.

  'שאלה ב
וישלך מידיו. פירש רש"י, אמר מה פסח שהיא אחת מן המצות  שבירת הלוחות.

"כל בן כר לא יאכל בו", התורה כלה כאן וכל ישראל  (שמות יב, מג)אמרה תורה 
ומר מדוע משומדים ואתה להם. לכאורה קשה דהי דהיה למשה רביו קל וח

  אין ליתם לישראל, מכל מקום למה היה צורך לשוברם. 
  'שאלה ג

לכאורה קשה מדוע המתין משה לשבור הלוחות עד שירד מן ההר וראה העגל 
  והמחולות, ומדוע לא שברם מיד כששמע מהקב"ה שעשו את העגל.

  'שאלה ד
פירש רש"י "פסל לך" אתה שברת הראשוות אתה פסל לך אחרות. בפשטות 

שמע מלשון זה דהיתה תביעה על משה רביו על מה ששבר את הלוחות. וצ"ב מ
מבואר דזה היה אחד מג' הדברים שהסכימה דעתו של  (פ"ח ע"א)דבגמ' בשבת 

משה לדעת המקום, והקב"ה אמר לו ישר כחך ששיברת. והיה אפשר לפרש 
 שהקב"ה אמר למשה דמכיון ששברת את הלוחות ועשית דבר טוב בזה, לכך יש

משמע  (אות כח)לך את הזכות לכתוב את השיות. אך באמת מלשון התחומא 
להדיא דהיתה בזה טעה על משה רביו דזה לשוו, א"ל הראשוים היו מעשה 
ידי ואתה שברת אותם ועכשיו אתה עשה אחרים תחתיהם שא' פסל לך שי 

מו הקב"ה לוחות וגו' עכ"ל. וצ"ב איך יתיישב זה עם המבואר בחז"ל שהסכים ע
  על שבירת הלוחות.

  'שאלה ה
פירש רש"י הראשוות על ידי שהיו בתשואות וקולות וקהלות שלטה בהן עין 
רעה, אין לך יפה מן הציעות. וצריך ביאור דלכאורה אדרבה טפי עדיף שיהיה 
בקולות וברקים ובפרסום גדול שעל ידי זה יהיה כבוד התורה וקידוש ה' גדול 

הרי לדורות עולם יש מצוה לזכור מעמד הר סיי עם יותר. וביותר קשה ש
הקולות והברקים שהיו בו, והתורה עצמה הרחיבה בשבח וגודל המעמד כמבואר 

"כי שאל א לימים ראשוים אשר היו לפיך למן היום אשר ברא (ד, לב) בדברים 
אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים ההיה כדבר הגדול 

מע כמוהו, השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת הזה או הש
אתה ויחי וגו'", וחזין שהוא הדבר הטוב יותר, ואיך אמרין כאן דטפי עדיף 

  הציעות. 
  'שאלה ו

  [לד, ז] שא עון ופשע וחטאה.
מבואר דלדעת חכמים "עוות" אלו הזדוות, "פשעים"  (ל"ו ע"ב)בברייתא ביומא 

תם" אלו השגגות. ועיי"ש בסוגיא דחכמים סוברים דיש אלו המרדים, ו"חטא
[ו"עווות" הייו מזידין להתוודות קודם על העבירות הקלות ואח"כ על החמורות 

ומ"ב סי' תרז ס"ק  (מ"ב סי' תקפד סק"ג)וכן קיימא לן להלכה  ו"פשעים" אלו המרדים].
דות של רחמים י"א). ולכאורה יש לשאול מכאן על שיטה זו, דחזין כאן בי"ג מי

שהקדימה התורה קודם לשון "עוון" שהוא הדבר האמצעי בחומרתו, ואח"כ 
כתבה "פשע" דהייו מרדים שזה הדבר החמור ביותר, ואח"כ "חטאה" שזה 

  הקל ביותר.
  שאלה ז'
  [שם] פוקד עון אבות על בים ועל בי בים.

ם" כשאוחזים מעשה "פקד עון אבות על בי (על פי הגמ' בברכות ז' ע"א)פירש רש"י 
"לשואי", ע"כ. ולכאורה  (שמות כ, ה)אבותיהם בידיהם, שכבר פירש במקרא אחר 

צ"ב טובא מה טעם יקבל הבן עוש על עבירות אביו, ואם היה כתוב להיפך 
שהאב יקבל עוש על עווות בו, זה היה אפשר להבין בהרבה אופים, דלפעמים 

ו בדרך הכוה, אבל איזה טעם יש שיקבל הוא גורם לבו להיות חוטא דלא חיכ
  הבן עוש אביו.

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

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

  .₪ 1000סך 
ף בהגרלה, כך שכל כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתת .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  אוד:שימו לב חשוב מ .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  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 –עתיד בל". ייכס בעזה"י לספר שיצא לאור ב

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

 ר"ח יסןתשובות יתן לשלוח עד 
 

מדוע מי שמחלל שבת הרג הרי פיקוח פש דוחה שבת?

ושמרתם את השבת כי קודש הוא לכם, מחלליה מות ל"א י"דבפרשתן 

  .העושה בה מלאכה וכרתה הפש ההיאיומת, כי כל 
  

מדוע מי שמחלל שבת הרג, הרי במקום שיש סכה לאדם  יש להקשות:

כך הקשה אין שבת, א''כ מדוע הרג הרי פש של האדם יותר חשוב משבת, 

  הרה''ק רבי ברוך ממעזבוז זי''ע מובא ביציב פתגם למרן הדברי יציב בפרשתן.

  

ה פשו משרשה, וגברא קטילא קטלין כי בחללו את השבת כרת ומתרץ:

וזה שאמר הכתוב מחלליה מות יומת ולא תקשה הא פקוח פש דוחה את 

השבת, לזה אמר כי כל העושה בה מלאכה וכרתה הפש ההיא, והרי זה 

כך תירץ הרה''ק רבי ברוך ממעזבוז זי''ע מובא ביציב פתגם למרן הדברי יציב כגברא קטילא, 

  בפרשתן.
  

דלכאורה יש לתמוה ממא פשך אם כמה בפרשתן הקשה: וכן במשך ח

פש הישראל יותר חמור מקדושת שבת אם כן למה המחלל שבת סקל, 

ואם קדושת שבת יותר חמור מפש הישראלי, א"כ למה מחללין את השבת 

  בשביל פקוח פש.
  

דזה בא הפסוק ליישב באמרו ושמרתם את השבת כי קודש היא  ומתרץ:

סורה לכם ולא אתם מסורים בידה, ופיקוח פש דוחה לכם, שהיא תהא מ

את השבת, שמעלת חיות שמת ישראל דוחה את כל המצוות, אולם 

מחללי' מות יומת, למה, כי כל העושה בה מלאכה, ירד ממדרגתו, וגרוע 

ובזה מן הבהמה, וכרת הפש ההיא, מחלל הוא הקשר המחבר בין כסת 

 סהדרין מ''ג ב'טובה היא לו כמאמרם  ישראל להקב"ה, ואז אדרבה סקילתו

  שהמתוודה אומר תהא מיתתי כפרתי. 
  

ע''פ שיטת החכמת שלמה אור''ח סימן שכ''ט, וכן בעיון יעקב יומא ראה לתרץ  מעדי אשר:

דפיקוח פש הבא ע''י פשיעה איה דוחה שבת לפי זה אתי שפיר דכיון  ל''ה

שבת אפילו דהויא פיקוח שמחלל את השבת בפשיעה משום זה איה דוחה 

 פש.
  

 האם יש איסור לעשות מחיצה מהצד בשבת וביו''ט?

דבמחיצה מן הצד ליכא איסור   שבת  קכ''ה ע''ב וכן סוכה ט''ז ע''ב הה שיטת רש''י

  אהל.
  

וסבירא ליה שסתם מחיצה ליכא  אבל התוספות במקומות אלו פליגי עליו

פילו מן הצד, כגון דופן איסור אהל, אבל באהל המועלת אסור לעשות א

  לסוכה בשיעור דפות של סוכה.
  

דף ו' ע''א ד''ה עושה דרשי סותר עצמו מהא דכתב במסכת פסחים  יש להקשות:

על הא דאיתא התם בגמרא חמצו של כרי עושה לו מחיצה, הקשה  לו מחיצה

רש''י מדוע לעיל מייה כתיב המוצא חמץ בביתו ביום טוב כופה עליו את 

לא עושה מחיצה, ומתרץ דמיירי ביו''ט ואי אפשר לעשות מחיצה הכלי, ו

אבל כאן מיירי בארבעה עשר, וקשה דלשיטתו מותר לעשות מחיצה מן 

מעדי אשר הרבה שים תקשיתי בזה, עד הצד דליכא איסור לעשות מחיצה ביו''ט, 

  שמצאתי את הקושיא ה''ל בחתם סופר שבת קכ''ה ע''ב.
  

  :איכא כמה תרוצים

כמבואר במגן מחיצה קבוע רש''י מודה שאסור, ובחמץ צריך מחיצה קבועה  א.

  כך תירץ חתם סופר במסכת שבת דף קכ''ה ע''ב ד''ה שאין עושין. אור''ח סימן ת''מ ס''ק ד', אברהם
רש''י חזר בו ומודה על האמת דמחיצה אף מן הצד אסור לעשות, כן  ב.

  מעדי אשר.שפיר, א''כ אתי  ערובין מ''ד ע''אכתב הריטב''א 

דהא דסובר רש''י  שבת קכ''ה ע''ב ד''ה שאין עושיןע''פ מה שכתב בשפת אמת  ג.

דבדפות ליכא איסור אהל ה''מ כשאין תקרה, אבל כשיש תקרה מודה 

דאסור לעשות מחיצה מן הצד לפי זה אתי שפיר דכאן מיירי בבית 

רש''י כלשון הגמ' המוצא חמץ בביתו, וסתם בית מקורה לכך כתב 

  מעדי אשר. דאסור לעשות מחיצה מן הצד ביו''ט, 

דאפשר כוות השפת דווקא כשהמחיצה מגיע לתקרה, אבל  יש לדחות:

מאמר זה מתוך שיחה שמסרתי לבחוריםמעדי אשר, כאן  שאיו מגיע המחיצה לתקרה, 

פסחים והפליאולישיבת קטה של ויזיץ בבי ברק שבאו להיבחן אצלי בבית שמש על לימודם במסכת 

  בידיעות.

  



  

  

  

  

   מדוע מותר לקרוא את המגילה בישיבה
  הרי מגילה הויא כמו הלל שאסור לאמרו בישיבה

הקורא את המגילה מגילה כ''א ע''א מה שהקשתם בשם החתם סופר על הא דאיתא במשה 
טעמים, מדוע מגילה י''ד ע''א ג' עומד או יושב איך שרוצה, דיש להקשות מהא דאמרין בגמ' 

איך מותר  אין אומרים הלל בפורים, ורב חמן אמר דקריאת המגילה זו ההלל, א''כ
  .דהלל צריך לאמרו מעומדאור''ח סימן תכ''ב ס''ק ח' קימ''ל  לאמרו מיושב, הרי

  

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

 חיים אורח ז"מובא בטע''פ מה דאיתא בשבולי הלקט  האחד}ראה לתרץ בעוד כמה אופים, 

הרי  מיושבקורין את ההלל  פסח בליל שהקשה למהתכ''ב ס''ק ד', ובמגן אברהם שם ס''ק כ''ח  סימן
 ועוד ,לעמוד אותו מטריחין אין אותו שחולקין מתוך הלל בעין לקרות מעומד, ותירץ

כיון דהויא  א''כ הי תרי טעמא יש לומר לגבי קריאת המגילה, וחירות הסיבה דרך שאז
 לעמוד בכל המגילה לא הטריחו אותו לעמוד, וכן יש לומר דקריאת המגילה טירחא גדולה

ויש  עוד ראה דמגילה בעין שיכוין ויבין פירוש המגילה השי}הויא דרך חרות ושמחה, 
חז''ל לעמוד בקריאת המגילה,  ומדין, ולכן לא קבעואשים שקשה להם לכוין כשהן ע

בקריאת המגילה בליל י''ד קורין את המגילה תיכף אחר הצום שהעולם   השלישי}
חלשים ומאוד קשה העמידה כל כך הרבה זמן לכן לא תיקו שיקראו אותו בעמידה ולא 

  חלקו בין קריאת הלילה לקריאת היום שלא שייך הך טעמא.
  

  לודוןיעקב ישראל מייזער שליט''א  הרה''ג
הה הטעם למה קורין הלל מעומד הוא משום שהלל הוא עדותו של מקום ראה להעיר, ד

אבל ס' תכ''ב ס''ק ז', ופלאותיו לסים שעשה לו, ומצות עדות בעמידה, כמו שמבואר במ''ב 
''י זה תגלה בקריאת המגילה הוא סיפור מה שהיה לבי ישראל בזמן מרדכי לאסתר, וע

הפרסום הס והישועות שעשה לו הקב''ה, ובשביל זה יוצאים החיוב הלל עם קריאת 
  המגילה, אבל אין הקריאה זו חשבת קריאת עדות שיש בו חיוב לקרוא בעמידה.

  
  האם בפורים אין חיוב לאכול פת

בברכת דמי ששכח לומר על הסים ט'  ק"ס תרצ''ה סימן אברהם מה שכתבתם בשם המגן
 פשיה למיפטר ומצי בפורים פת לאכול שחייב מציו לא כי אותו מחזירין המזון אין

  והבאתם דהרבה אחרוים תמהו עליו., מטעמים מיי בשאר
  

  "אוצרות הים" על מסכת ברכות מח"סלייקווד הגאון הפלא מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
כתב דבמחצית השקל הבאר היטב "ה סק"א תרצ סימןהימוקי אורח חיים ראה להעיר, ד

והפמ"ג מבואר שהביו דבדברי המגן אברהם לא מבואר דליכא חיוב לאכול פת בפורים, 
לחזור אלא מבואר דהוא מסתפק בדבר ומשו"ה כתב דאם כבר אכל סעודה א' אין צריכין 

מבואר זוטרא ברכות דף ל"ח ד"ה מר כששכח על היסים בסעודה ב', עוד בעין ה"ל  בתוס' 
דהר"מ צוה שיקבעו סעודה בפורים על הפת ולברך עליו המוציא כדי לפטור הברכה על 
היל"ש שהיה מסופק אם יכולין לברך עליו המוציא דאולי לא חשב קביעות סעודה עליו. 

בואר דליכא חיוב לאכול פת ולכאורה מבואר דבלי הך טעם לא היה אוכל פת, ולכאורה מ
ץ הג"ר שמואל קמצקי שליט"א בס' קובץ הלכות די"ל שהיו קובעין אלא דתיר בפורים,

על היל"ש גופא מצד חובת פת בסעודת פורים, שבזה שקובעין עלי' חשיב כסעודה על 
הפת, אלא שאפ"ה היה הר"מ מסופק למעשה אי מהי קביעותן בזה לעין ברכת המוציא, 

 ולכן צוה אותן לפטור אותו בפת.
  

  ות כליא עורב בבית המקדש כדי שלא יבאו עופות מדוע היה צריך לעש
 מדוע לא שרפו מהקדושה כמו אצל יהותן בן עוזיאל

דבבית המקדש היה כליא עורב כדי שלא שבת צ' ערכין ו' מה שהקשתם על הא דמבואר בגמ' 
יבואו עופות לשם, מדוע היה צריך לעשות פעולות כדי שלא יבואו עופות, הרי איתא בגמ' 

אמרו עליו על יותן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף הפורח  ע''מ א' סוכה כ''ח
עליו מיד שרף, א''כ בודאי שבית המקדש שיותר קדוש, א''כ כל עוף היה שרף, א''כ 
  מדוע היה צריך את הכליא עורב כדי למוע מעופות שלא יבואו, ותרצתם בשלשה אופים.

  

  מאשסתראדווא שליט''א הגאון הפלא רבי יהושע העשיל פ
ראה לתרץ דבין בית המקדש זהו מצות עשה וחלק של כל בין הוא כליא עורב ואף אם 

  לא היה צרך למעשה היה חיוב לעשותו משום ועשו לי מקדש כדרך בין רגיל.

 האם מותר לבקש תחיות בשבת בזמן שהילד בוכה בברית מילה
מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים כשיש ברית מילה בשבת האם מותר להתפלל על הצרות 

  בעת בכי התיוק או דילמא אסור. 
  

  רב ור''מ בברוקליןהגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
מהגה"צ ר' שבתי ליפשיטץ ז"ל אב"ד סימן ז' אות ט'  ראיתי בספר ברית אבותראה להעיר, ד

ת אפילו בשבת ויו"ט דהרי עיקר השבת פיר יכולים לומר התפלווא שמתרץ דשאורשיו
 דחה בשביל מצות מילה וכיון שכן אמרין דכל אביזרייהו המילה דוחה את השבת,

וקשה לי להבין דבריו וכי התפלות הן לצורך המילה שיהו להם דין אביזרייהו דמילה הלא 
שיתקבלו התפילות והמילה אדרבא המילה הוא לצוריך התפלות שהמילה עושה עת רצון 

, הוא אביזרייהו דתפילה ולא להיפיך מצא דאין יכולה התפלה לדחות את השבת וצ"ע
והה הבאתם לתרץ בשם ר' שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל דלהרהר בבקשת צרכיו מותר 

ובאמת הדבר  הוי זמן המעילה ועת רצון מותר, ובשם הגר"ח קיבסקי שליט"א כיון דאז
פ"ה  ברכותסור לתבוע צרכיו בשבת, בירושלמי ר כשתבון בטעם הדבר שאעוד צריך ביאו

"שכמו שאסור לעשות מלאכה עד שיבדיל ודכוותיה אסור לו לאדם לתבוע  סוף הלכה ב'
צרכיו עד שיבדיל" ומשמע שבקשת צרכיו כס בגדר עשיית מלאכה משום ממצוא חפצך 

בהר ובתשובת סו"פ אר במדרש רבה בת כשל חול דכן מבוודבר דבר שלא יהא דבורך של ש
זו מובא להלכה ושיטה  ובאוצר הגאוים ברכות עמוד ''א ובשאילת יעבץ ח"א סי' ס"ד הרשב"א ח"א סי' תשל"ט

רצון הותר  ולפי"ז פלו דברי הגר"ח קיבסקיוכי בשביל שהוא עת במג"א ריש סימן רצ''ד
בא בטור סימן קפ''ח מו פט"ו הל' ג'שבת מבואר בירושלמי וטעם הב'  האיסור של ממצוא חפצך,

שאסור לתבוע צרכיו בשבת ומפרש הקרבן עדה שהוא מכלל עוג  ופסק כן המג"א שם ס"ק ג'
וכן איתא במדרש תחומא ר"פ וירא שבת וגם מביא צער ודאגה בלבו כשחושב מצרותיו 

ורחות ובא סימן קכ''חלי הלקט וכ"כ בשבו בתשבותיו סימן רח' ובס' המהיג הל' שבת סי' יא'וכן לדעת הרמב"ם 

דלפי"ז אין עצם הבקשה אסור אלא כשמעורר עגמ" ובמקום  חיים סדר תפלת שבת אות ו'
ולפי טעם זה פלו דברי הגרש"ז דאם מטעם לו השקט בלבו אדרבא זהו עוג שלו, שמביא 

משום צער שזכר מצרותיו ויש לו עגמ" מה מהי מה שרק מהרהר בצרכיו הלא סוף כל 
משמע דאין שום איסור בדבר דאמרין א ע"א ''ברכות כסוף יש לו עגמ", ובכלל מהבבלי 

  .הלכך לא מתפלל תפלת י"ח בשבת משום דלא אטרחוה משום כבוד השבת ע"ש
  

  האם כששולח משלות מות לאביו או לרבו הם קיים המצוה
יים ם קאהאם כששולח משלות מות לאביו או לרבו המה שחקרתם בשם הפוסקים 

  או דילמא לא קיים המצוה דלא הויא בכלל רעהו. המצוה
  

  מח''ס ארבע פרשיותהרה''ג יעקב יוסף זיגר שליט''א 
על הא דאיתא שם במחבר ' א ק"ס רכה סימן חיים אורח יוסף ברכיראה לציין מה שכתב ב

 או ממו גדול ראה ל שכןדכ פשוט דברהרואה את חבירו לאחר ל' יום מברך שהחייו, 
 'ב 'ז דמגילה ק"פ ואמרו, לרעהו איש מות ומשלוח מדכתיב לדבר וזכר, רבו או אביו

 בראיתו ושמח שהה אלא טעמא הוא דמידי היא דפשיטא ומילתא ,'וכו רביו בו קיימת
  .ממו קטן או גדול שא לא כ"א

  

  ירושליםהגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
 ס"בש  וחידושים בהגהות  והובא י"בכ ץ"להיעב סופרים של קולן בספר כ"מש להעיר יש

, ביה דמתייקר ואתייקורי, כבודו זה הרי לכבדו השולח על מוטל שאם, ווגשל מהדורת
, בו מתקדשת שהאשה לותן וחשוב, הוא גדול כבוד ממו בפחות מקבל אם  חשוב ואדם
 מות לו ויש אחד בערך שהוא לרעהו דאפילו ל"קמ רבותא, לרעהו איש מות קרא ודאמר
 ודכוותה, לרעהו ותן שלף 'ז' ד רות כמו, דווקא לאו לרעהו "א, לו ישלח מ"מ, ה"בלא
 בזה לצדד  הוסיפו ג''ל מןסי ב"ח תשובה מגיד ת"ובשו 'ג' סי ב"ח ביד חיים ת"ובשו ,טובא
 מרבה הוא הרי לאביו שולח כשהבן כ"א, ורעות אהבה להרבות עשה מות דמשלוח דכיון
  .  אביו בכבוד זלזול בזה ואין, לאביו ביו אהבה

  
  מדוע הראה הקב''ה למשה דווקא מחצית השקל של אש

 ד"בטוטו וביארתם, אש של מטבע למשה ה"הקב שהראהו המדרש דברי שהבאתם מה
 שהוא  ובעיין אחד כל שיידע מחצית דווקא, השקל מחצית משמעות את ללמד שהכווה

 דברי משלו למה, כאש דברי כה הלא' א' ז תעית הגמרא וכדברי דאש דומיא, לשי גם זקוק
  '. וכו ביחידות מתקיימים אים תורה דברי אף יחידי עץ דולק איו אש מה, לאש תורה

  

   וף איילון שעלביםהרה''ג יצחק קדמון שליט''א 
 שכיה זכו, ואשה איש ז''י סוטה' הגמ דברי מבוארים ז"דלפ דבריכם על להוסיף ראה
 שצרך ללמדם אלא, ו"ח לשורפם באה איה דהאש ל"י כ"וא, אוכלתן אש זכו לא, בייהן

 שלום יהיה זה י"וע, השי לקראת לבוא אחד כל ישתדל ולכן, דאש דומיא, לשי אחד כל
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