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 האם יש לו חיוב להתפלל? מי שרואה מודעה להתפלל על חולה
 .ויצעק משה אל ה' לאמר אל נא רפא נא לה י''ב י''גבפרשתן 

 

מי שרואה מודעה בעיתון או ברחוב על חולה שיתפללו עליו  יש לחקור
ג ''סנהדרין עיא בכלל הא דאמרינן בגמ' האם יש לו חיוב להתפלל האם הו

מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או  'עמוד א
, תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך ,לסטין באין עליו, שהוא חייב להצילו

חזינן כשחבירו בסכנה צריך הכל לעשות להצילו, א''כ ה''ה להתפלל יש 
 .תפלל על חולהלו חיוב או דילמא אין חיוב לה

 

אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל  ב ע"ב''ברכות יהנה איתא בגמ' 
שנאמר שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא 

חזינן מגמ' זו , "גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדול להתפלל בעדכם"
לא דיש חיוב גמור ואם אינו עושה כן הויא חוטא, ומסתמא החיוב משום 

 .תעמוד על דם רעיך
 

לפי שביטל את מצות ובשפתי חכמים שם כתב בטעם שנקרא חוטא: 
ואהבת לריעך כמוך, ועוד שביטל מצות גמילות חסדים שבגופו, ועוד שכל 
המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וכשלא התפלל על 

 חבירו, ביטל את מצוות הללו. 
 

ממדות החכמים כתב וז''ל שם על גמרא הנ''ל  מאיריב אבל
ומטכסיסיהן שלא יהא אחד פורק עול ומתיאש מענינים הצריכים לחברו 
אמרו ז"ל כל מי שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא 
חוטא שנא' גם אנכי חלילה לי מחטוא לה' מחדול להתפלל בעדכם וכן 

אין זה , משמע שהוא אומר ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי
 חיוב גמור, זה תכסיס של חכמים לזרז להתפלל.

 

הקשה על גמרא הנ''ל הגאון רבי ישעיה ברלין ל ט''אות נאומר השכחה וכן בספר 
  .וכי היכן מצינו צד שאי אפשר "כל שאפשרמה זה הלשון, "

 

מיירי שהמתפלל הוא צדיק גדול שתפלתו נשמעת כמו רבי ד ומתרץ:
אמר כל שאפשר לו לבקש רחמים וכו', ולכן לא חנינא בן דוסא, ועל אלו נ
שיש חטא מי שאינו מבקש כיון דזה לא שייך  הובא בפוסקים הלכה זו

 לכל אחד.
 

כששומע שעושין מי שברך לאחד, נכון כתב  ו ס"א''סימן רטערוך השלחן בו
לענות אמן ובזה מקיים מצות ואהבת לרעך כמוך ולכן עונים אמן אחר 

אם מתפלל ואומר תהלים עבור חולה, שמקיים  נמצא דכל שכן ,הרחמן
 .בזה מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך

 אדם שהתפלל על החולה ונתרפא החולה 
 האם מותר ליטול שכר על התפילה?

שלאחר שנעמן הבריא מצרעתו, רצה לתת דף ק''ז ע"ב בגמרא סנהדרין  כתוב
 שכר לאלישע שהתפלל עליו ואלישע לא רצה לקבל. 

 

 אלישע שכר: טעמים מדוע לא רצה לקבלאיכא כמה 
הטעם שלא רצה לקבל, כתב המהרש"א שנעמן רצה לתת שכר לאלישע א.

כדרך שנותנין שכר לרופאים, ולא רצה לקבלן, להורות שבתפלתו נתרפא 
בנס, ואסור לו לקבל שכר על זה, וזה שאמר 'חי ה' אשר עמדתי לפניו', 

ויפלל כדאמרינן בברכות,  ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמוד פנחס
אבל גיחזי כפר בכל זה, והלך לקבל שכר על הרפואה כאלו היא טבעית, 
וע"כ קללו בצרעת נעמן, שיראה בזה שאינה טבעית במי ירדן שלא יהיה 

 לו ולזרעו רפואה לעולם.
 

מבואר מדברי המהרש"א שהמתפלל על חבירו ונרפא אסור לו לקבל 
מהרש"א אמורים אלא כאשר השני נרפא ויתכן שאין דברי ה שכר על זה,

בדרך נס שלמעלה מדרך הטבע, שאז אסור ליהנות ממעשה נסים, 
כמבואר בגמ' תענית כ''ד ע"ב אבל כאשר חבירו התפלל עליו, ושמע ה' 
תפילתו, ואין נראה שנרפא בדרכי הנס הנגלה, אלא בנסים הנסתרים 

איסור לקבל  שמצאו מזור למכתו, בזה יתכן שגם המהרש"א יודה שאין
 שכר על כך.

 

מטעם זה לא רצה אלישע לקבל שכר מנעמן הואיל שרפאו מצרעתו,  ב.
לפי שמחויב כל אדם דרך טבעי להציל את חבירו ולרפאותו אם יש יכולת 
בידו בלי הוצאות וטרחא כלל, והוא בכלל 'לא תעמוד על דם רעך' ושלא 

נכרי ולמה לא על מנת לקבל פרס, עכ"ל. לכאורה צ"ב הרי נעמן היה 
ואולי משום  ,לקבל ממנו תשלום וכי נכרי בכלל לא תעמוד על דם רעך

דהוי גר תושב, ואעפ"י שבשעה שרפאהו לא היה עדיין גר תושב אך ידע 
כך כתב בעיון יעקב אלישע שיתגייר והרי על גר תושב נאמר גר ותושב וחי עמך, 

 סוטה דף מ''ז ע"א.

 

 ברכת מזל טוב
 המוסר נפשו רבות בשנים כלל ולפרטלידידינו המסור ל

 גבאי בית המדרש הגדול צאנז ירושלים לפאר ולרומם את בית הכנסת מתוך מסירות נפלאה
 המאיר פנים לכל אדם ולן בעומקה של הלכה יום ולילה

 שליט''א יעקב מרדכי הרשקוביץהרה''ג 
 מרבני כולל מבצר התורה ירושלים

 מבחירי ישיבת צאנז נתניהני''ו  יים קהתחהבה''ח מורנו  לרגל שמחת נשואי בנו
 שליט''א מנחם בנימין צבי ישכרוףעב''ג בת הרה"ג 

 לפאר ולרומם ולהאיר בית מקדש מעט  יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים
 יזכה להבטחת הקב''ה אתה מאיר ומפאר את שלי אני יפאר וירומם ויאיר את שלך

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''א  אברהם דייטשהחסיד הרב 

 קרית צאנז נתניה

 האדמו''ר מצאנז שליט''אכ"ק יד ימינו של מרן 

 לעילוי נשמת אביו 

 ז''ל יעקבבן הרב  יעקבהרב 

 כ''א סיון ת.נ.צ.ב.ה נלב"ע

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו
 שליט''א אברהם יהושע הכהן ענגילהרב החסיד 

 מזקני וחשובי חסידי בעלזא בארא פארק
 לרגל שמחת צדיקים
 שמחת נשואי נכדתו

 של כ''ק מרן האדמו''ר מבעלזא שליט''א
 שליט''א  אהרן מרדכי רוקחבת לבנו ידידינו הגה''צ 

 מבחירי ישיבת בעלזא שליט''א שלום ארי' צוויבלעב''ג הבה''ח הרב 
 שליט''א אהרןבנו של הרה''ג 

 בבריות גופא ונהורא מעליא צדיקים זו ישפע בכל מילי דמיטב יהא רעוא שמשמחת

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 הגאון הנפלא 

 שליט''א שלמה הכהן גראסרבי 

 רב ור''מ בברוקלין

 מרבני המערכת

 לזיכוי רבבות

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה נחת 

 מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

 

 תגובות אפשר לשלוח
  עד יום ב' בערב

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

 053-3166560לבירורים בכל ענייני המערכת, בטל: 

 4448278-077פקס:  m0533166560@gmail.comיל: ימ
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 האם יש איסור לפעמים להאריך בתפלה על החולה 

 שלא יהא חילול השם?כדי 

 .בפרשתן ויצעק משה אל ה' לאמור אל נא רפא נא לה
 

ופרש"י שלא האריך משה בתפלה שלא יהיו ישראל אומרים אחותו 

דבר אחר שלא יאמרו ישראל  עומדת בצרה והוא עומד ומרבה בתפלה,

 בשביל אחותו הוא מאריך בתפלה, אבל בשבילנו אינו מאריך בתפלה.
 

רון בזה, הרי להיפך הלא באמת ראוי להאריך מה החס יש להקשות:

כך מקשה בכתב בתפלה בפרט כשאחד מהמשפחה חולה, ומה חסרון בזה, 

 סופר בפרשת השבוע, וכן בערוגת הבושם.
 

 :איכא כמה תרוצים

באמת האריכות בתפלה ללא צורך והקיצור מספיק רק רחמנא ליבא  א.

יך שיחלה עצמו עליו, המתפלל על חבירו צר ברכות י''בבעי ואמרו בגמ' 

ולהיות כי לאו על כל אדם יכאב לב המתפלל בשוה, כי על אוהב נאמן 

ביותר יחלה ויצטער האדם עליו וירגיש בצערו וכל שכן על קרובו 

שאר בשרו וכל שכן אחותו, וטוב מעט בכוונה ובלב נשבר מהרבה 

בלא כוונה, ומ''מ הקב''ה שומע תפלת כל פה אפילו בלא כוונה אבל 

ריך להרבות בתפלה ולהאריך, ולכן אם משה היה מאריך בתפלה צ

היה חילול השם שהיו אומרים אחותו נתונה בצרה והוא עומד 

ומאריך בתפלתו, מדצריך להאריך שמע מינה אין לבו דוי עליה, לכן 

כך תירץ בכתב סופר בפרשת היה מקצר ויצעק אל ה' בחזקה מאב ושברון לב, 

 השבוע.

בשם רבינו חחנאל בביאור חטא מי מריבה, שהחטא עפי"ד הרמב"ן  ב.

היה שאמרו "וכי מן הסלע הזה נוציא לכם מים" דמשמע כאילו אין 

בכחו של משה רבינו למשול על הטבע ולהוציא מים מן הסלע 

בדיבורו, ובאמת כל הטבע משועבד אל התורה ולומדיה, וכמו כן י"ל 

 איוב כ''ב כ''חיקם לך דהא יש לצדיק כח בדיבורו כדכתיב ותגזר אומר ו

וא"כ היה יכול משה  תענית כ''ג א'צדיק אומר וגוזר והקב"ה מקיים 

רבינו להפיק לה רפואה בדרך הנ"ל בלי הארכת תפלה רק בדיבורו 

לבד לאמר ולדבר לה' שירפא לה, והיינו דחשש משה רבינו ע"ה שלא 

יתרעמו ישראל עליו על שהוא מאריך בתפלה ואינו פועל על דרך 

 כך תירץ בערוגת הבושם בפרשת השבוע.נ"ל, ה

 

 האם יש חיוב שמחה כמו שיש בחגים?

 וביום שמחתכם ובמועדיכם. ' י'יבפרשתן 
 

איתא ביום שמחתכם אלו  מובא בב''י אר''ח סימן רפ''א בפרשתן בספריו

 , חזינן שיש חיוב שמחה בשבת.שבתות
 

חה, וכן כתב השיטה כתבו דבשבת ליכא חיוב שמ מו''ק כ''ג ע''ב התוס'אבל 

דמ''ש הרמב''ם דאסור לישא אשה  כתובות ז' ע''א ד''ה וכתב הרמב''םמקובצת 

בשבת משום דאין מערבין שמחה בשמחה, לא נהירא דבמועד כתיב 

וכן כתב התשב''ץ בח''ג סימן רצ''ח, ושמחת בחגיך, אבל בשבת ליכא חיוב שמחה 

 .עיין דעת תורה אר''ח סימן רמ''ב שהאריך בזה
 

אמרינן ישמחו במלכותך הקשה מהא ד כ''ו ע''מ ב' חולין תורת חייםוב

 , חזינן שיש חיוב שמחה בשבת.בשבת
 

דלאו בשמחה גשמית דאכילה ושתיה איירי שהרי לא תיקנו  ומתרץ:

לומר וישמחו בה ישראל דהוה משמע דבשמחת שבת איירי אלא וישמחו 

ועיין בספר החדש , "הבך ישראל משום דבשמחה רוחנית אירי שישמחו בהקב

 של ידידי הגאון יוסף חי סימן טוב שליט''א על התורה שלהבת יוסף חי מה שהאריך בזה בפרשתן.

 

 האם על כל חולה מותר להתפלל ולהזכיר את שמו 

 בברכת רפאנו באמצע התפלה?

מי שרוצה להתפלל על החולה איפה עדיף שיתפלל האם  יש לחקור

 שומע תפלה. בתפילת רפאנו או דילמא בברכת
 

אם רצה להוסיף בכל ברכה א'  'ט סעיף א''אורח חיים סימן קי הנה קימ''ל

מהאמצעית, מעין הברכה, מוסיף כיצד, היה לו חולה מבקש עליו  

 .רחמים בברכת רפאנו

ויכול להתפלל על חולים ברפאנו כתב ס''ק ג'  ז''סימן קט משנה ברורהוב

 .ר חולי ישראלויאמר רפא נא פב"פ רפואה שלמה בתוך שא
 

נו או דילמא רק האם על כל חולה יכול להתפלל בברככת רפא יש לחקור

 על קרובו ומשפחתו.
 

כתב לחלק בזה בין אם החולה הוא  ו''חלק ב' עמוד עבשו"ת אור לציון  הנה

מבני ביתו, או אם החולה הוא אחד מחבריו, דאם הוא מבני ביתו יכול 

הוא אחד מחבריו ולא מבני ביתו,  להתפלל עליו ברפאנו. אבל אם החולה

יתפלל עליו בשומע תפלה. דזה נחשב כצרכי רבים, ואין לו להתפלל עליו 

וכן משמע הלשון בגמרא עבודה זרה "היה לו חולה  ,אלא בשומע תפלה

בתוך ביתו" משמע שעל חולה שאינו מבני ביתו לא יתפלל אלא בשומע 

ן להתפלל על חולה אחר ויש לחוש לדברי רבינו יונה שסובר שאי ,תפלה

 ע"כ. אלא בשומע תפלה
 

חולק  תפלה פרק ח' ס''ק ט''ז להגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ''ל אבל בהליכות שלמה

שמותר להתפלל בברכת רפאנו גם על חולה שאינו  על זה וסבירא ליה:

ממשפחתו וקרוביו ולא חשיב כצרכי רבים בעלמא, כיון שמזכיר בפירוש 

בל מ''מ אין להתפלל על החולה בתוך התפלה אלא אם חולה מסיום, א

יש לו קשר כלשהוא אליו ומרגיש בצערו, כי אין לבא אל המלך מלכי 

 מלכים הקב''ה ללא סיבה וטצדקי על מה שנדחק לבקש עבור זולתו.
 

כתב בשם  מובא בשערי תשובה סימן קט''ז, 'ט ס"ק א''אורח חיים סימן קירכי יוסף בבו

טפי עדיף להתפלל על החולה ש ר מולכו בתשובותיו כ"י סימן ק"טמהר"הרב החסיד 

ולפי דברי הרב טוב שיכוין במחשבתו על החולה  ,בברכת שומע תפלה

 , ומסיים הברכי יוסףבברכת רפאינו, ויתפלל עליו בפירוש בשמע קולנו

 ,ואני שמעתי מפום רבנן קדישי שהיו מתפללים על חולה בברכת רפאינו

 והג.וכן אני הצעיר נ
 

 מדוע אלו שנשאו עצמות השבטים לא נטמאו

 ורק אותם שנשאו עצמות יוסף נטמאו?

בפרשתן ט' ו' ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות 

 הפסח.
 

דהטמאים שלא היו יכולים סוכה כ''ה ע''ב, וכן פסחים צ''א ע''ב  ובגמ' אמרינן

לו שנשאו ארונו של יוסף, לעשות את קרבן פסח ראשון, לחד שיטה היו א
ובספר מעדני אשר פרשת בעלותך תשס''ח הארכתי בקושיית הפוסקים לשיטות דקברי צדיקים אינם 

 מטמאים מדוע טימא עצמות יוסף עי''ש דברים נפלאים.
 

מדוע דווקא אותם שנשאו ארונו של יוסף נטמאו ולא יכלו  יש להקשות:

כמבואר ברש"י בשלח עלו עמהן לעשות פסח ראשון, הרי כל עצמות השבטים ה

על הפסוק והעליתם את עצמתי מזה אתכם, לאחיו השביע כן, פרק י''ג י''ט 

למדנו שאף עצמות כל השבטים העלו עמהם, שנאמר אתכם, א''כ מדוע 

ירושלמי סוטה סוף פרק שאר השבטים לא נטמאו, ובפרט לפי מה דמבואר בגמ' 

א''כ מדוע שאלו רק נושאי שכל שבט העלה עצמות ראש שבטו עמו, ו א'

כך הקשה החתם סופר החדש ארונו של יוסף את משה איך יקריבו קרבן פסח, 

 בפרשתן, וכן באור יקרות בפרשתן.
 

 :איכא כמה תרוצים

שאני יוסף שנחנט וגופו נשאר שלם, משא''כ שאר השבטים, שעברו  א.

ת ב' ב' עיין אבן עזרא שמוכמאה ועשרים שנה מזמן שמתו עד יציאת מצרים 

שלאחר ק''כ שנה חוזר הגוף להיות תרווד  וקימ''ל ירושלמי נזיר פרק ז' הלכה ב'

 כך תירץ בספר אור יקרות בפרשתן.רקב, 

דאותם שמתו לפני הדיבור אינם  ב''ב נ''ח, נזיר נ''דע''פ מה שכתבו התוס'  ב.

מטמאים לפי הנ''ל אתי שפיר שלא נטמאו אותם שנשאו את ארונם 

ם, משא''כ יוסף כיון ששמר את התורה עד שלא ניתנה של שאר שבטי

כמו דאיתא במדרש על הפסוק וטבוח טבח והכן ששמר יוסף את 

השבת היה לו דין כמו אחר מתן תורה וטימא לכן נטמאו נושאי ארונו 

דווקא, לכן רק הם שאלו, כך תירץ החתם סופר החדש בפרשת 

בקושיא איך טימא עצמות יוסף הרי היו קודם ועיין בפני יהושע סוכה כ''ה שהאריך עלותך, הב

 מתן תורה.

 



 

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

בהעלתך את  א. למ"ד אשו משום חיציו אמאי הדלקת המנורה אינה עבודה?

שצריך  ,רות, וכתב רש"י: על שם שהלהב עולה כתיב בהדלקתן לשון עלייההנ

זר שהדליק אינו ]כד:[ ובגמ' ביומא  .להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה

כתב ]ד"ה הדלקה[ ובתוס' ישנים  .חייב, ומתרצת שהדלקה לאו עבודה היא

שההדלקה לא נחשבת עבודה משום שהשלהבת עולה מאליה, ולכאו' קשה 

יוחנן שסובר אשו משום חציו, מדוע זה נחשב שהשלהבת עולה מאליה,  'י רלפ

ומדוע לא יהא נחשב עבודה כמו שאר כל העבודות שעושה מעשה העבודה 

 בידיים. 

מצינו  '()במדבר ז' חבפרשת בהעלותך  ב. אמאי שבט לוי הוצרכו להתבזות כ"כ?

ששבט לוי הוצרכו לטהר עצמם ולהעביר תער כל על בשרם ולכבס בגדיהם. 

מדוע הוצרכו לעבור כזה מעשה טהרה שלהעביר תער כל על בשרם להישאר 

שלכאורה נראה שיש בזה בושה וצער גדול עבורם כך  ,ללא שום שערה בגופם

 להסתובב אח"כ מגולחים לגמרי.

זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם  ד?לשון עתי-ג. זכרנו הדגה אשר נאכל

צ"ע אמאי התורה נקטה בלשון עתיד 'נאכל' הול"ל אשר ]בהעלותך יא, ה[ וגו' 

אכלנו בלשון עבר, וכמו דכתיב בפ' בהר 'וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית 

  ?דמבואר דנאכל הוא לשון עתיד ואמאי לא אמר הכא אשר אכלנו

דאיסור לשון ]פ"ח ה"ה[ הנה כתב בחפץ חיים  ומר.ד. באיסור לשה"ר מומר על מ

הרע היינו דוקא על איש שעל פי דין תורה הוא עדיין בכלל 'עמיתך', דהיינו 

עם שאתך בתורה ובמצות, אבל אותן האנשים שיש בהם אפיקורסות, מצוה 

לגנותם ולבזותם, בין בפניהם ובין שלא בפניהם, בכל מה שהוא רואה עליהם 

ויש לעיין מהו אם הוא עצמו מומר כמוהו, האם מותר לו  .םאו ששומע עליה

דהא דמותר ]כלל י' אות ג'[ לדבר עליו לשון הרע. דהרי מצינו שכתב בחפץ חיים 

לספר לאחרים מה שהשני עשה עוולה כדי שיהא מזה תועלת, היינו דוקא אם 

הוא יותר טוב ממנו, אבל אם הוא עצמו חוטא כמותו, אסור לו לספר על 

ומקורו ]. רו, כי איש כזה אין כונתו בסיפורו אלא לשמוח לאיד ולבזותוחבי

אבל יכול להיות שמומר הוא היתר אחר, שערי תשובה סוף אות רי"ט[ 'ברבינו יונה 

 ועליו אין כאן איסור.

הנה יש לדון בדינא דעוסק במצוה  ה. עוסק במצוה במצוה שבאה ע"י איסור.

מצוה באיסור, באופן דחשיב קיום, פטור מן המצוה, מהו באדם שמקיים 

וכגון באדם שהולך לקיים מצוות כיסוי הדם ביום  האם נפטר ממצוה אחרת

טוב, דבכתישת העפר עושה מלאכה ביום טוב באיסור, ולא אמרינן דעשה 

דכיסוי הדם ידחה הלא תעשה דמלאכת יום טוב, דהרי יום טוב הוה לא 

אך הכיסוי הוה מצוה מעליא,  .תעשה ועשה, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה

 האם מצוה כזו נאמר עליה עוסק במצוה פטור מן המצוה.

]תשובות סי' י"ט, ומובא הנה כתב בר"ן  ו. הערה בד' הר"ן בדין שואל כל הנאה שלו.

דלא חשיב שואל אלא בגווני דכל ההנאה שלו, אמנם  בש"ך חו"מ סי' ע"ב ס"ק כ"ט[

ולפי זה  .יר, לא חשיב הלוקח כשואלבגווני דגם המשאיל נהנה והוה כמשכ

כתב בר"ן דהמשאיל ספר לחבירו, וניזוק הספר באונס אצל השואל, פטור 

דמכיון דהמשאיל קעביד מצוה,  ,השואל מאונסין, דהרי המשאיל נהנה גם כן

ובעת ההשאלה פטור מצדקה מפאת עוסק במצוה, נמצא דחשיבא המשאיל 

ויש לשאול ע"ד  ., ופטור מאונסיםכמשכיר, וחוזר השואל להיות כשומר שכר

הר"ן דא"כ כל משאיל הרי מקיים מצוות חסד וא"כ תיקשי, דאם כן כל 

משאיל מקיים מצוות חסד במה שמשאיל לחבירו, ואף על פי כן הא שואל 

 .חייב באונסים, ולא אמרינן דמכיון דמיפטר לתת פרוטה לצדקה הוה שוכר

יין מדוע דווקא מצוות פסח ניתן יש לע אפשרות שניה במצוות. -ז. פסח שני

 האפשרות לקיים פעם שניה, ולא מצינו כן בשאר כל המצוות.

 ואיך זה שייך לפרשה. -איך יכול להיות שיברך שהכל ופוטר לחם ח. חידה.

 היכן מרומז פורים בפרשה.  ט. חידה.
-------------------------------------------------------------- 

 ותכללי השתתפ
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

 מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
וכה ייבדקו כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הז. 3

 תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.

 ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש. .4
קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב  שימו לב חשוב מאוד: .5

נא לציין  gmail.commeir.s100@0או 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  053-3154010בטלפון 

שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא להקפיד על כתב ברור וקריא 
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה -ברור לא יכנס להגרלה. 

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

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

 ר"ח תמוז תשובות ניתן לשלוח עד 
 ם הזוכה לחודש אייר יפורסם שבוע הבאש

 עוסק במצוה שפטור ממצוה אחרת 

 האם כשמקיים את המצוה השני יכול לברך על זה וצוונו?

 ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש  וגו' ט' ו'בפרשתן 

דעוסק במצוה פטור מן המצוה, מדחזינן  סוכה כ''ה ע''א מכאן ילפינן בגמ'

לו נטמאו למתי מצוה, אע''פ שבזה בטלו את המצוה של קרבן שאנשים הא

 פסח.

 

עוסק במצוה דפטור מן המצוה, האם כשמקיים המצוה השניה  יש לחקור

 .יכול לברך וצונו על זה כיון שאינו מצווה עכשיו על זה

 

דנשים מברכות על מצות  ראש השנה ל''ג ע''א ,קדושין ל''א הנה לשיטות הראשונים

רמא אשר קדשנו במצוותיו וצוונו אף דפטורות, א''כ ה''ה עשה שהזמן ג

עוסק במצוה אף דפטור  יכול לברך אשר קדשנו במצוותיו וצוונו, וכל שכן 

הוא דנשים אף פעם אינם מצוות במצווה זו ואפילו הכי מברכות, כל שכן 

באלו מצות שהאיש מחויב אלא שיש לו איזה סיבה לפטרו שיכול לברך 

 וצוונו.

 

חקירה הוא לשיטות דנשים אין מברכות במצוה עשה שהזמן אלא ה

 .הםיא''כ ה''ה עוסק במצוה אינו יכול לברך, או דילמא יש לחלק בינ גרמא,

 

כתב דאף לשיטות  עירובין צ''ו ע''א, וכן בשו''ת מהר''ח אור זרוע סימן קפ''ג הנה המאירי

הוא הראשונים שאשה אינה יכולה לברך על מצות עשה שהזמן גרמא ש

פטורה, מ''מ עוסק במצוה יכול לברך אף בזמן הפטור כיון דהוא בעצם 

 מחיוב במצוה הזה רק עכשיו יש סיבה שהוא פטור לכן יכול לברך וצונו.

 

הקורין בסדר הקרבנות סימן ק''ב תשובה עשר בשאלה שמינית  וכן כתב ברמ''ע מפאנו

מצווים ועושים,  אין צריכים לענות אמן, מ''מ אם ענו מצוה קעבדי, ובכלל

 מובא דבריו בבית האוצר מערכת א' כלל פ''ד.

 

דהעוסק במצוה שעשה מצוה  אור''ח סימן מ''א וכן כתב בשו''ת עונג יו''ט

 אחרת יצא, דמקרי מצוה ועושה, ולא מקרי שעשה מצוה בעת הפטור.

 

דאע"ג דעוסק במצוה פטור מן המצוה מ"מ  זבחים י''ט ע''א וכן כתב בקרן אורה

 קיים שניהם מצוה קעביד.אי 

 

כתב מסתפקנא בעוסק במצוה, אם  אור''ח סימן תע''ה ס''ק ל''ט אבל בשערי ציון

ועיין שו''ת יכול לברך אשר קדשנו במצוותיו כיון שאינו מצווה, ומניחו בצ''ע 

 כתב סופר אר''ח סימן צ''ט וכן הר צבי סוכה.

 

 סוכה כ''ה עמוד א'טב"א נראה להעיר דלפי מה שכתב בחידושי הרימעדני אשר: 

דהקשה מדוע בעינן פסוק דעוסק במצוה פטור מן המצוה, ומתרץ דאפילו 

בעי להניח מצוה זו לעשות מצוה אחרת גדולה הימנה אין הרשות בידו 

סד"א איפטורי הוא דמיפטר מינה אבל אי בעי למשבק הא ולמיעבד אידך 

לו עכשיו כדבר הרשות בידו, קמ"ל דכיון דפטור מן האחרת הרי היא אצ

של רשות ואסור להניח מצותו מפני דבר שהוא של רשות, א''כ לפי דבריו 

 בודאי שאסור לברך דהויא איסור.
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 איך יכול להיות שעם ישראל ישנו לפני כזה מעמד גדול וקדוש של מתן תורה

מה שהקשתם בשם אחרונים איך יכול להיות שעם ישראל ישנו לפני מעמד כזה נשגב 
 כקבלת התורה, ותרצתם בכמה אופנים.

 

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

דבשעת השינה אפשר מובא במגן אברהם סימן מ''ו ס''ק י' נראה לתרץ, ע''פ מה דאיתא במקובלים 
שיתחלף נשמתו, ולכן יש לומר דישראל הלכו לישון כדי שיתחלפו נשמתם הקודם בנשמה 

בהקיץ ויש שזכו  חדשה וטהורה וקדושה, ועוד נראה דחשבו דכמו בנבואה דיש שזכו
לנבואה רק בחלום והם חשבו דהתגלות השי''ת בקבלת התורה אי אפשר לזכות בהקיץ 
אלא בשינה בחלום, לכן הלכו לישון דלא חשבו שראוים לראות מראות בהקיץ, אבל לפי 

 האמת זכו בהקיץ לקבל התורה ולראות מראות אלוקים.
 

 מעדני אשר
רגסאז בבית שמש אמרתי טעם חדש למנהג בדרשה בליל שבועות השנה בבית המדרש ב

ביום חתונתו זה מתן תורה,  תענית כ''וישראל להיות נעורים כל הלילה, כיון דאיתא במשנה 
 ובליל החתונה ערים כל הלילה מרוב שמחה והתרגשות.

 

 מנטשסתרהגאון רבי יהושע העשיל פאדווא שליט''א 
אברהם כתוב לפני העקידה וישכם  שמעתי פעם  בשם הגאון ר' יעקב קלנסקי זצ''ל שאצל

אברהם בבוקר, שמע מינה שהלך לישון ולפי השכל האנושי זה נדמה כדבר שאי אפשר 
 לפני שהולכים לשחוט בן, אלא איפה שהמח שליט על הלב שאני.

 

 ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון רבי דוד ליסצין שליט''א 
אחרי מה שיצטוו על התורה, דאי היה נראה לתרץ, שהם רצו לישון שיהא להם כח ללמוד 

 ערים כל הלילה והיו מקבלים את התורה בבוקר, מיד היו נרדמים ומה התועלת בזה.
 

 לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכות הגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א
לתת  האמרי אמת מגור זי"ע תירץ שישראל ישנו לפני קבלת התורה כדינראה להעיר, ד

 .לתורה כח לכל הדורות להעיר ישנים ולהקיץ נרדמים את התורה
 

 ישיבת אהבת תורה ירושליםמבחירי הבה''ח שלמה לייב רבינוביץ ני"ו 
נראה להעיר, דבודאי היו נעורים כל הלילה והכינו עצמם לקבלת התורה ולקראת הבוקר 

התורה מן התורה,  הלכו לישון, והטעם דעשו כן הוא בכדי שיתחייבו בקומם בברכות
דאמר להם משה לבנ"י כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו  בגמרא ברכות כ"א ע"בוכמו שכתוב 

 דאמר להם קודם שיקרו בתורה אמרו מקודם ברכת התורה, לכן הפסיקו בשינה.
 

 איך המשיך רבא ללמוד כשירד לו דם
 הרי העיד על עצמו כשיש לו טירדא קטנה אינו יכול ללמוד

ההוא צדוקי דחזיא לרבא דקא מעיין שבת פ"ח ע"א שתם על הא דאיתא בגמ' מה שהק
בשמעתא, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעיה וקא מייץ בהו, וקא מבען אצבעתיה דמא, 

אמר רבא אי קרצת כינה לא תנאי, עירובין ס''ה ע''מ א' דיש להקשות דרבא גופיה העיד על עצמו 
 משפיע על הלימוד שלו, ותרצתם בכמה אופנים. חזינן דבטירדא קטנה העיד שזה היה

 

 ק"ק קרית יואל מאנרא יצ"ושליט''א שלמה אלעזר מנחם שפילמאן  רה''ג רביה
אציין כי אנא בריה קלא זה זמן שנתעורר ג"כ בלבי קושיא זו, ועלה בהגיוני דלפי גירסת 

, וכן יש להוכיח העין יעקב שציין בגליון בעירובין שם הגורס 'אמר רבינא', לא קשה מידי
שוב ראיתי שכל חזיון זה כבר קודמני , כגירסתו דהכי לא יקשה על רבא כקושייתן ודו"ק

בעירובין שם וזה להגאון רבי אברהם מאיר איזראעל זצ"ל בס' הנפלא ילקוט המאירי על ש"ס 
לשונו אמר רבא אי קרצתן וכו', גירסת הע"י אמר רבינא, ונראה שהיא הגירסא הנכונה, 

 .שאצבעותיו מבעין דמא ולא הרגיש מעומק עיונושבת פ"ח ע"ב ברבא מצינו דאי 
 

 מודיעין עיליתהרה''ג יוסף קרביץ שליט''א 
נראה לתרץ, דדוקא שהגורם הוא חיצוני אז טירדא מפריע לו ללמוד, אבל היכא שסיבת 

ם הגורם שהוא גרם לעצמו בזה ליכא טירדא לאדם, ובזה מייושב גם כן קושיית האחרוני
איך חבל בעצמו הא אין הקב''ה מביא תקלה, גם כן כנ''ל דווקא גורם חיצוני אין הקב''ה 

 מביא לצדיקים אבל מה שהאדם גורם לעצמו אז לא נאמר אין מביא תקלה.
 

 כדי שלא יתרטבו עולי רגלים מדוע לא חייבו להפסיק לשאול גשמים שלושים יום קודם פסח
רבן גמליאל אומר  תענית י' ע''מ א'תא במשנה מה שהקשתם בשם אחרונים על הא דאי

בשבעה במרחשוון מתחילין בשאילת גשמים חמישה עשר יום אחר החג כדי שיגיע אחרון 
שבארץ ישראל לנהר פרת, דיש להקשות א''כ נמי נפסיק מלשאול גשמים ט"ו יום לפני 

 החג, כדי שלא יעכב בעד אלו שעולין לרגל, ותרצתם בארבע אופנים נפלאים.
 

 בית שמש מנחם מנדל הכהן רבינוביץ ני"ו ניק וחכיםהי
כי הרחוקים מבית המקדש אין באים כלל בחג הפסח רק בפסח השני שהרי  נראה לתרץ,

מצות פסח שני הוא לאותם שהם בדרך רחוקה, וממילא אין צריך להפסיק לבקש אז על 
 אכן זה תלוי האם דרך רחוקה פוטר גם מעלייה לרגל., הגשם

 האם באב ואם יש חיוב לקום קימה שיש בה הידור
שהחיוב לקום לפני אביו או רבו מובהק  על הרמב"ם פ"ו מהל' ת"ת ה"במה שהבאתם מהארבעה טורי אבן 

 לכן יש חיוב לקום מפניהם אף בבית המרחץ דאין שם קימה שיש בה הידור.  ,הוא משום מורא
 

 רב ור''מ בברוקליןהגאון הנפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
הנה מה דפשיטא ליה להארבעה טורי אבן ודעימיה דאין צריך קימה שיש בה הידור באב ואם 
או ברבו מובהק, יש כנגד זה הרבה פוסקים ראשונים ואחרונים שחולקין עליו להלכה וס"ל 

 כתב ד ע"א מדפי הרי"ף בראש העמוד''שין יוקד הר"ן, דבעינן קימה שיש בה הידור, ואילו קצת מהן
וכן נפסק בש"ך  ,"דכיון דרבו מובהק הוא כי קאים מקמיה מלא עיניו קימה שיש בה הידור הוא

דגם ברבו מובהק בעינן קימה של הידור, ועיין בספר  יו"ד סימן רמ"ד ס"ק ו', ועיין במאירי קדושין לב ע"ב
שכתב שזה דעת הרמב"ם בסה"מ ז ע"ב ודף קט ע"א ''אור הגרי"פ פערלא דף קב בבי''א י''מ"ע יהמצות לרס"ג 

מ"ע ר'ט דלחכם שהוא רבו בעינן קימה שיש בה הידור ע"ש, ועיין בלח"מ בפ"ו מת"ת ה"ב דגם 
ע"כ מסקנא  ,ברבו המובהק אין לקים לפניו בבית המרחץ דס"ל דבעי קימה שיש בה הידור

פוסקים כשלבושין בבגדי שינה אין זה קימה של הידור דמילתא להלכה למעשה כהכרעת רוב ה
 .ם בפני אביווואין צריך לק

 

 הרי היה בזה כמה חששות של חילולי שבת בלת התורה היתה דווקא בשבתמדוע ק
דכ''ע מודה שבשבת ניתנה תורה, דיש שבת פ''ו ע''מ ב' מה שהקשתם בשם אחרונים על הא דאיתא בגמרא 

להקשות מדוע נתן הקב''ה את התורה דווקא בשבת, ולא ביום חול, הרי מסתמא היה כוונה מיוחדת 
מה חששות של חילולי שבת, כמו שהארכתם בספר מעדני אשר עניני מתן בכך, שהרי היה בזה כ

 ומדוע נתנו דווקא בשבת, ותרצתם בששה אופנים.ע''מ כ''ה עד ל''ב תורה בשם הראשונים ואחרונים 
 

 בית שמשהרה''ג יהושע הלוי קרסו שליט''א 
רה, וכמו שידוע נראה לתרץ, דבא זה ללמד דבר גדול, שאין שייך חיים אצל בר ישראל בלי תו

שמחללין שבת בשביל נפש שחטפוה כדי להעבירה מן הדת ח''ו מק''ו מפיקוח נפש דמה עבור 
חיים גשמיים מחללין את השבת ק''ו בן בנו של ק''ו עבור חיים רוחניים מחללין את השבת, 
ולכן ניתנה תורה בשבת באופן שהיה חששות של חלולי שבת, ללמד שחיים בלי תורה אינם כלל 

 חיים, וא''כ ודאי שמחללין את השבת בשביל פיקוח נפש שהיא שמירת כל התורה כולה.
 

 לונדוןהרה''ג יעקב ישראל מייזנער שליט''א 
נראה לתרץ שהקב"ה רצה להראות לכלל ישראל החשיבות של מצות שבת, שהרי מבואר 

את התורה בפסיקתא שכל המשמר שבת כאילו קיים כל התורה כולה, ובשביל זה נתן הקב"ה 
 לכלל ישראל דווקא בשבת.

 

 ליקוודהרה''ג אהרן אליעזר גוטליב שליט''א 
שמסביר שתורה  בספרו אש קודש פרשת יתרו שנת תש''גנראה לציין מה שכתב הרה''ק מפסיצנה הי''ד 

היא חמדה גנוזה ושבת קודש היא מתנה טובה בבית גנזי, ומסביר שם שהפנימים של ש''ק היא 
בל ולהשיג את תורה הקדושה אשר היא פנימית ואי אפשר להשיג אותה בלי היכולת לנפש לק

פנימיות, וממשיך וכותב וז''ל וגם האיש הישראלי כעין התורה היא שנמצא בפני כולם ואין 
 משיגים אותו מפני שגדול היא עד כסא הכבוד, וגם האיש בעצמו אינו משיג את עצמו. 

 

 רי התורה מגינה על האדם שלא יארע לאדם נזקה איך אירע לרבא שנחבל באמצע הלימוד
ההוא צדוקי דחזיא לרבא דקא מעיין שבת פ"ח ע"א מה שהקשתם על הא דאיתא בגמ' 

בשמעתא, ויתבה אצבעתא דידיה תותי כרעיה וקא מייץ בהו, וקא מבען אצבעתיה דמא, 
ה אגוני דתורא ''סוטה כאיך אירע לו נזק באמצע הלימוד, הרי איתא בגמרא  דיש להקשות

 והנחתם בצ''ע.מגנא מיסורים בעידנא דאסיק בה, 
 

 ירושליםהרה''ג משה אליהו שבתי שליט''א 
"אמר ע"ב   'חולין זגמ' בתא כי אין זה בגדר יסורים אלא זכות היא עבורו, כדאי ראה לתרץ,נ

אמר רבא בגודל ימין ובניקוף שני והוא דקאזיל  ,רבי אלעזר, דם ניקוף מרצה כדם עולה
 ואולי, גם כאן נחבל באופן זה.    ,ר מצוה"לדב

 

 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 

וכמה מן יום לא הויא תמימות והויא ברכה לבטלה,  לספור כלל בברכה, דכיון דיחסר לו
בשם השולחן שלמה, דכתב שנשים גם  סימן תפ"ט סק"גמדברי המשנה ברורה הרבנים העירו 

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

 

 ירוחםה''ג אהרן חלא שליט''א הר
אדרבה איפכא מוכחא כי המשנה ברורה בהביאו דברי השלחן שלמה לא הביא יש להעיר 

כל דבריו וקיצר לשונו , אבל במקור הובא תוספת דברים חשובה והא לך הלשון השלחן 
שלמה בשלמותם נשים פטורות מספירת העומר דהויא מצות עשה שהזמן גרמא אך שויא 

בה, ונראה לי דעל כל פנים לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד ואינן יודעות עליהו חו
הדין וגם על פי רוב אינה מבינה מה היא סופרת עכ''ל, הרי דבלשונו ישנה תוספת 
שהמשנה ברורה לא העתיק במש''כ "ואינן יודעות הדין" והיינו שיש חשש שמא ישכחו 

הם להמשיך לספור בברכה, ומעתה אדרבה הנשים יום אחד ואינן יודעות הדין שאין ל
ישנה ראיה לאידך גיסא דלעולם יכול אדם להתחיל בברכה אף אם ברור לו כי יום אחד 

  ום זה שוב לא ימשיך לספור בברכה.לא יספור, ובלבד שלאחר י
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