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

ועיתם אך בעשור לחודש השביעי יום הכפורים הוא וגו'  כ''ג כ''זבפרשתן 
  .את פשותיכם

 

דמי שאוכל ביום כיפור שיעור ככותבת חייב  יומא ע''ג ע''מ ב'איתא במשה 
כרת אבל פחות מזה איו חייב כרת, אע''ג דבכל איסורי אכילה חייב 

  בכזית.
  

מסביר מדוע יום כיפור שיעורו שוה מכל איסורי א פ' ע''מ א'יומובגמ' 
תיא יום הכפורים שיה הכתוב במשמעו שכתב אשר לא תעוה, תורה: 

  לפיכך שיו חכמים בשיעורו, בככותבת.
  

רבי שמעון בר מכות י''ז עמוד א', שבות כ''א ע''מ ב'הה ידוע שיטת התא האלוקי 
בכל שהוא, ולא אמרו כזית אלא  ם אפילודכל איסורי תורה לוקייוחאי: 

וחולק על רבן דסבירא ליה דבכל האיסורים אין לוקין אלא לעין קרבן, 
וכן שבועות ב' ע''ב ד''ה משמו, סתם רבי שמעון בגמ' הוא רבי שמעון בר יוחאי, כך כתב ברש''י  בכזית,

  ב ע''א.ב''ב ק''וכן ברשב''ם מ''ט ע''ב ד''ה רש"י אודי לי מיהא  בחולין 
  

האם לפי שיטת רבי שמעון דסבירא ליה בכל התורה שיעור  יש לחקור
אכילה לגבי עוש מלקות זה בכל שהוא גם ביום כיפור יסבור שהאוכל 

ה רבי שמעון דבעין שיעור כל שהוא חייב כרת או דילמא ביום כיפור מוד
  .ככותבת

  

בירא ליה כל שהוא כתב אף דרבי שמעון ס קידושין דף ע''ז עמוד ב' הה המקה
למכות, ראה דהייו דוקא במקום שאמר ביה לשון אכילה, משא"כ 
ביום הכפורים דכתיב ביה תעו את פשותיכם, מודה רבי שמעון דאיו 

  חייב עד דאכל כשיעור דמייתבא דעתיה.
  

שמקשה על מה שמקשה הגמ' שם על מה  יומא ע"ג ע"ב וכן כתב בשפת אמת
ול ביום כיפור, הרי זה איסור כרת ומדוע דאיתא במשה שאסור לאכ

קט המשה שזה רק איסור, ומתרץ הגמרא דכוות המשה על אכילה 
של חצי שיעור דעל דאיו כרת אבל איסור יש, ומקשה בגמ' היחא למ''ד 
דסבירא ליה דחצי שיעור אסור מן התורה מתורץ שפיר, אלא למ''ד 

שר לתרץ המשה בחצי דסבירא ליה דחצי שיעור מותר, א''כ אי אפ
שיעור דהרי זה מותר, ומקשה בשפת אמת מדוע לא מתרצה הגמ' 
דהמשה הוא לפי שיטת רבי שמעון דסבירא ליה  כל שהוא למלקות, 
אבל כרת ליכא לכן כתבה המשה שיום כיפור רק אסור ולא כתבה שיש 

דלרבי שמעון מחייב כרת, ג"כ מכות י"ז א' כרת, וכותב דלשיטת הריטב"א 
בכל שהוא ולא אמרין כזית אלא בשוגג לקרבן אתי שפיר שאי אפשר 

בתוס' בשבועות לומר דהמשה כרבי שמעון, אבל לא משמע כן בשאר פוסקים 

  דמודה רבי שמעון לעין כרת דאיו חייב אלא בכזית. כ"א ב ד"ה ולא מבואר
  

ויתכן לומר דרבי שמעון מודה ביום הכיפור דבעי  ומסיק השפת אמת:
  בת דעת, ועל כל שהו איו חייב.יתי

  

כתב דגם לרבי שמעון דסבירא ליה  חלק ב' סימן י''אוכן בשו"ת מחת אלעזר 
כל שהוא למכות, מ"מ ביוהכ"פ דכתיב ביה עיוי מודה ר"ש דאיו חייב 

  עד שיאכל כשיעור דמיתבי דעתיה.
  

: וז''ל החולק על המק מהדורה תייא חלק ג' סימן צ''האבל בשו"ת שואל ומשיב 
דא"כ לרבי יוחן דסבירא ליה חצי שיעור אסור מן התורה  פלאתי עליו

יהיה ביום כיפור מותר, והדברים ק"ו דמה לרבי שמעון דסבירא ליה דכל 
שהו למכות אפ"ה ביוה"כ בעי שיעור עיוי, מכל שכן לרבי יוחן דאיו רק 

לא דף ע"ג ע"ד  יומאבגמ' איסור בעלמא, מכל שכן דראוי להיות מותר והרי 
מבואר כן והכי קימ"ל, ואין לומר דשאי לרבי יוחן דמטעם חזי 
לאצטרופי אסור, דזה איו, דגם שם מטעם אחשבה אתין עליה כמ"ש 
זקי הח"ץ ז"ל סימן פ"ו, והך דח"ש הוא ג"כ מטעם אחשביה כמ"ש 

  בשם הרמ"ה. מכות י"זהריטב"א 
  

  הרוק של הפה? האם ביום כיפור יש איסור מותר לבלוע את
מי שזדמן לו רוק בפיו ביום כיפור האם יש לו איסור לבלוע  יש לחקור

  .אותם או דילמא אין איסור
  

  מותר לבלוע הרוק ביום הכפורים. פ"י דיומא הה כתב  בספר האגודה
  

משמע קצת דלדידן דקימ"ל דאפילו אוכלין  סימן תרי''ב אבל מדברי הב''ח
  תחלה.שאין ראוים לאכילה אסור לכ

  

כתב דמותר לבלוע רוק כיון שאין כותו כלל  סימן תקס''ז ובמגן אברהם
  לאכילה.

  

להכריע בלילה שעדיין טעם  אורח חיים סימן תרי''בובהגהות חתם סופר 
אוכלים בפיו לא גרע רוק מאוכלים שאים ראויים לאכילה ואסור 
לו לבלוע, מה שאין כן ביום אין שם אוכל על רוק כלל, ומותר אפי

  .ועיין בשו"ת תורה לשמה סימן ק''דלכתחילה, 

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  יצחק פרהאדהרה''ג 

  בארא פארק

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק 

  תגן עליו להתברך בכל מילי דמיטב

 הודעה חשובה
  עקב סיעת הרב לחוץ לארץ

  דיר העולמי של בוי עולם ביו יארקלשמש כואם הכבוד ב
  ולסבב שעורי תורה

  לא יתקיימו השעורים הקבועים בשבוע הקרוב פרשת אמור עד ד' בהר
  , יתן להתקשר ל:ליצור קשר בחוץ לארץ בכל ושא
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  גליון זה ודב ע''י ידידיו
  הדיב הכבד

  שליט''א  יצחק שרגא גראסרה''ג ה
  בארא פארק

  מח''ס הפלא חיים שיש בהם
  לעילוי שמת אביו

  ז''ל  משה חיים יצחקהרב 
  תלמיד אב''ד טהשאד

  .ת..צ.ב.ה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  בית שמששליט''א  מרדכי מדלסוןהרב 

  לעילוי שמת אביו 

  ז''ל חמן מדלסוןבן הרב  אברהם דבהרב 
  ב.ע י''ז אייר תשס''ו ת..צ.ב.ה.ל.

  ולעלוי שמת אשתו

  ע''ה  שייעהאשה החשובה מרת 
  .ת..צ.ב.ה פטרה י' אייר

 קול המעדים
  הודעה משמחת

  בבארא פארק את הדרשה שאמרה בדיר של בוי עולם אפשר לשמוע
  בהשתתפות אלפי בי היהדות החרדית

  וגם שאר הדרשות שאמרו בקהלות הקודש 
  פארק ווליאמסבורג בבארא

  ע''י ידידיו גליון זה ודב

  שליט''א  שלמה לייב מודהגאון רבי 
  מרבי בית שמש

  הרבית הצדקית לעילוי שמת אשתו

  ע''ה איידל וויטאמרת 

  ביום ל''ג בעומר פטרה
בדרך חזרה מתפילה באתר קדישא מירון 

  .ת..צ.ב.ה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  ויגרטן אברהם יוסףהרב 

  בארא פארק

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק

  גן עליו להתברך בכל מילי דמיטבת

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

   ירושליםשליט''א  מין שיפראברהם שמואל ביהגאון 
  שבורגרראש כולל פ

  לעילוי שמת חמיו הגאון הצדיק 
  זצ''ל  אברהם שמואל בימין סופרבן הגה''צ  שמחה בוםרבי 

  רב בית המדרש פרשברוג בירושלים
  .ת..צ.ב.ה השבוע לב"ע

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

 ירושליםשליט''א  שטייןידוד רובהרה''ג רבי 

  יו של מרן האדמו''ר מצאזיד ימ

  ראש כולל תהלה לדוד

  לעילוי שמת אביו הגאון האדיר 

  זצ''ל אלתר אליהורבי 
  גאב''ד אטווארפן ומח''ס מגדות אליהו

  .ליל ל''ג בעומר תשס''ה ת..צ.ב.ה לב"ע



  

 
 פירת העומרמי שכתב לחבירו מכתב וכתב לו את יום של הס

  של אותו יום האם שוב איו יכול לברך בברכה?

  .בפרשתן וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאם את עומר התופה
  

מי ששואל אותו חבירו בין השמשות כמה  אורח חיים סימן תפ''ט סעיף ד' קימ''ל

ימי הספירה בזה הלילה, יאמר לו אתמול היה כך וכך, שאם יאמר לו 

  יו יכול  לחזור ולמות בברכה.היום כך וכך, א
  

דלכן איו יכול לספור שוב בברכה,  סימן תפ''ט ס"ק כ''בוכתב במשה ברורה 

שכבר יצא בזה ידי ספירה למ"ד מצות א"צ כוה ואף דאן קימ"ל 

דמצות צריכות כוה, וזה הלא לא כוון לצאת בזה ידי מצוה, לעין ברכה 

על הספירה שימה אח"כ. ויש  צריך להחמיר ולחוש להך דעה ולא יברך

  עוד עצה, שיכוין בפירוש שלא לצאת בזה ידי ספירה. 
  

מי שכתב לחבירו מכתב וכתב לו את יום של הספירת העומר  יש לחקור

  .של אותו יום האם שוב איו יכול לספור ספירת העומר בברכה
  

י דן לעין סופר ספירת העומר בכתב אח"א סימן כ''ט  הה בשו"ת הגרעק"א

יצא ידי חובתו, וכתב דכיון דקימ"ל דכתיבה לאו כדיבור דמי לא יצא 

  בזה ידי חובתו.
  

ראיה  בגליון השו"ת הגרעק"א הובא בשו"ת כת"ס יו"ד סי' ק''ו וכתב על זה החתם סופר

דספירה בכתב גם הוי ספירה, דאל"כ למה ליה בזק וטלאים לשאול 

ה בכתב, אלא בע"כ המלך, וכן אמאי לא מה בכתב, וכן יואב ל"ל מ

דלעולם עובר בלאו, ומדלא יספר משמע בכתב, א"כ עמוד וספור 

דספירת העומר מי משמע בכתב, דאין לומר לעין קום ועשה דספירה 

לא הוי ספירה בכתב ספירה, דא"כ מאי מקשה סתירה בין והי' מספר 

לאשר לא יספר, ימא דוהי' מספר איירי בכתב, אלא ע"כ דאין הבדל 

הם, ואפילו אי לגבי שבועה ולימוד תורה לא הוי כתיבה כדיבור, ביי

  אמם לעין ספירת העומר יוצא ע"י הכתב.
  

האריך באריכות גדולה מאוד האם  סימן תפ''ט ס''ק י''ד וכן בברכי יוסף

ספירה בכתיבה הויא ספירה ושוב איו יכול לספור בברכה או דילמא 

  .בכתב לא הויא ספירה
  

כתב ולע"ד ברור דאפילו כתב שבעה עשר  סימן תפ''ט ס''ק א' ובשערי תשובה

יום שהם כו' לא יצא כלל אם לא שתכוין לצאת בכתיבה זו ויש 

להסתפק קצת וראה דגם בזה יחזור ויספור בברכה ולא דמי לשאר 

דוכתי דאף דימא שם דכתיבה כדבור הייו במקום שהדבור עצמו איו 

זה וכמו דלא מהי אם כותב ק"ש אלא לגלות מחשבת הלב משא"כ ב

  ותפלה ובמגילה מבואר להדיא דקריאה בפה בעין.
  

מסקת אחרוים שחוזר וסופר ובברכה, כי כתיבה לאו  ולעין הלכה:

כדיבור דמי, והרי זה כמהרהר הספירה שאיו יוצא, שהתורה אמרה 

  "וספרתם לכם".
  

  האם בל''ג בעומר מי שאמר שהיום ל''ג בעומר 

  איו יכול לספור ספרת העומר בברכה? האם שוב

מי שאמר לחבירו בל''ג בעומר שהיום ל''ג בעומר האם שוב  יש לחקור

  .איו יכול לספור ספירת העומר בברכה
  

שאם מה בראשי תיבות כגון ל"ג  הה בשיירי כסת הגדולה כתב

  לעומר יצא.
 

טים מהא דאיתא כאן בירושלמי דזה יתו רומז לי"ב שב ומביא ראיה:

  דזה הוי בגימטריא י"ב.

מה שהביא ראיה  דחה ראיה זו: חלק א' סימן קל''טובשו"ת שאילת יעבץ 

שדרשו זה יתו רמז לי"ב מין היא ראיה של כלום כי פ"ק דשקלים מירושלמי 

כיוצא בזו מצאים לרוב בתלמוד זה י"ב לוגין ולמדו סתם זירות ל' יום 

למדות בגימטריא שהיא אחת מיהיה והרבה כמוהם שהן גופי הלכות 

מל"ב מדות של ראב"י שהתורה דרשת בהן אבל כל זה לא יספיק 

להוכיח שכך הוא דרך המין אפי' בין בי אדם והמציאות יורה יגיד 

ההפך כי לא רא' ולא שמע בדיבור שהגו כך למות בשום מקום ובשום 

ירא זמן אף בעסקים הזמיים, כי אם בכתיבת הדיוטית וספרא בצ

  במקום שאין קפידא אצ"ל שאין זה הוג במקרא ובמיי התורה.
  

שאל במה שמצוי שבהגיע  כרך א' סימן שי''א הה בשו''ת תשובות וההגות

ליל ל"ג בעומר אומרים לפי הספירה בלשון המדוברת שהיום ל"ג 

בעומר, ויש לחשוש שבזה שאמר כן יצא כבר ידי ספירה ושוב לא יוכל 

  , ע"כ צריך להזהיר הציבור על כך.לספור בברכה
  

מקיל בדיעבד כשאמר היום  סימן תפ''ט תפ"ט ס''ק כ"ב ומביא שהמשה ברורה

ל"ג בעומר ולא הזכיר שבועות שיוכל לספור בברכה, וכן ממשיך לספור 

בברכה שלמ"ד מצוות צריכות כווה הלוא לא יצא באמירתו וא"כ לא 

ת כווה כתב הט"ז דזה הוי יצא וסופר בברכה, וכן למ"ד אין צריכו

כמכוין שלא לצאת, ובפרט כשאמר ל"ג בעומר ולא אמר "היום" כ' הט"ז 

ומג"א דלכו"ע שפיר דמי וכ"פ במ"ב סקכ"ה, עי"ש בשעה"צ דאף שיש 

מפקפקים בזה מ"מ כן קטו האחרוים לדיא, אבל לכתחילה בודאי 

יו מכוין ראוי ליזהר כמו שהעליו שלא לומר היום ל"ג בעומר אף שא

בכך לספירה, וכן מצאתי בלוח ארץ ישראל מהגרי"מ טיקוצ'יסקי זצ"ל 

  שהזהיר על כך.
  

  מי שצריך לעבור יתוח בימי הספירה ויודע שיחסר לו יום 

  האם אסור לו לספור כלל?

מי שצריך לעבור יתוח בימי הספירה ויודע שיחסר לו יום  יש לחקור

לו יום לא הויא תמימות והויא  האם אסור לו לספור כלל כיון דיחסר

  .ברכה לבטלה או דילמא מותר לו לספור אע''ג שיודע שיחסר לו יום
  

כתב וז"ל יזדרז ויעשה סימים  בספרו מורה באצבע סימן ז' אות רי"ז הה החיד"א

שלא ישכח לילה אחד כשאיו מוה בציבור, דאפשר שישכח גם ביום ולא 

יו כל הברכות שעברו לבטלה" וביטל יוכל עוד לספור בברכה, "ולמפרע ה

מצוות עשה, חזין מדבריו שמי ששכח יום אחד לא רק שמהיום והלאה 

לא יוכל לספור, אלא גם מה שבירך עד היום הויא ברכה לבטלה, א''כ 

לפי דבריו מי שיודע בודאות שהולך להחסיר יום אחד אסור לו להתחיל 

  לספור עם ברכה.
  

והסכימו שאף אם דילג יום אחד אין  :אבל רוב הפוסקים דחו דבריו

ברכותיו שלמפרע לבטלה, ולכן אף אם יודע מראש שיצטרך לדלג יום 

אחד, יספור עד ליום ההוא בברכה, ובפרט שיש לקוות שזכות המצוה 

כך כתב בשו"ת יגל יעקב תעמוד לו ויוכל לספור במשך היום ההוא את הספירה, 

  אור"ח סימן ס''ד.

  
  חתגובות אפשר לשלו

  עד יום ב' בערב

  שליט"א אשר אנשיל שוורץ להרב 

  רמת בית שמש 4/15רח' תכלת מרדכי 

  M0533166560@GMAIL.COM מייל:

  053-3166560לבירורים בכל ענייני המערכת, בטל: 

  גליון זה ודב ע"י ידידיו

   שליט"א אפרים רייךהרב 
  חשובי חסידי בעלזא בארא פארק מזקי

  רבי שמעון בר יוחאי לכבוד התא האלוקי
  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו להתברך בכל מילי דמיטב



  

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

בערוך השולחן כתב בסי' תצ"ג  א. אימתי רשב"י יצא מהמערה?

  לו דבר זה? , צ"ע מייןשביום זה יצא מהמערה

בסוגיא בשבת לג,ב מבואר דגם ר"א  ב. ראבר"ש במערה מדוע?

ברבי שמעון ברח למערה יחד עם אביו, ולכאו' קשה דהתיח 

רשב"י ברח מפי פיקוח פש, אף שבגלל זה לא היה יכול 

לקיים מצות, "דוחי בהם כתיב", אבל מה היה ההיתר של 

  ראב"ש לברוח ולא לקיים מצוות?

שהטעם הגרי"ע זי"ע כתב בסידורו  ר זה יו"ט.ג. ל"ג בעומ

ג ”ג בעומר והוא "יו"ט מדבריהן" כי ל”שעושין שמחה בל

בעומר, הוד שבהוד כולו דין, כמו בית דין שראו כולם חובה 

וק"ל עכ"ל. וצ"ע  שפוטרין אותו ראה סהדרין דף י"ז ע"א

  כוות דבריו.

לשון שאמר צ"ב כפל ה ד. יכולי לפטור את כל העולם מן הדין.

, והיה סגי יכולי לפטור את "כל" העולם "כולו"רשב"י 

  שיאמר יכלי לפטור כל העולם, או העולם כולו.

בגמ' שבת דף לג עמוד ב שם בגמ'  ה. רשב"י טיהר את טבריה.

במעשה דרשב"י כשיצא מהמערה, רצה לעשות צרכי רבים, 

אמרו לו שיש מקום בעיר ואית להו צערא לכהים לאפוקי 

כו'. וברש"י שהי' אותו שוק שהספק בו מקום מעבר העיר ו

לרבים והכהים לא היו יכולים ליכס שם מפי טומאה וכו' 

ע"כ. ולכאו' קשה כיון דהי' מעבר לרבים, א"כ הוי ספק 

טומאה ברה"ר דטהור, ובשביל מה היה צריך שרשב"י יתקן 

  את אותו מקום שיוכלו לעבור בו כהים?.

כות בין ל"ג בעומר לשלושים ושלושה ימים מה השיי ו. חידה.

  של יולדת זכר?

מי מהגדולים הג לאכול מאכלי חלב בל"ג בעומר ומה  ז. חידה.

  טעמו בזה.

מהיכן לומדים שמי שעשה לו ס יעשה צרכי רבים  ח. חידה.

  ומה הטעם בזה.

  מה הקשר בן פורים לל"ג בעומר? ט. חידה.
------------- -------------------- -----------------------------  

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

  .₪ 1000סך 

כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל  .2

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.

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

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

בכתב יד, בפקס, השולחים 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. 

 ."ס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלי העלון לא שייכים –ייכישאר ע

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

  ר"ח סיון תשובות יתן לשלוח עד 

  יסן-שמות הזוכים לחודשים אדר
   ₪ 1000מודיעין עילית כולל הר"ן הרב שאול מרגליות שליט"א 

  ₪ 500 ירושלים שליט"א הרב אליהו לידפלד

   ₪ 500 ישי' צאז תיהי"ו יצחק שמואל צימר  רהבחו 
 

 האם לפי רבי שמעון בר יוחאי

  בירה יותר חמור מסתם אדם?כשכהן עושה ע

בפרשתן ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהים בי אהרן ואמרת אליהם

  .לפש לא יטמא בעמיו
  

העליוים שאין יצר הרע מצוי בהם  ס''ק ד' איתא במדרש רבה בפרשתן

אמירה אחת דייה להם, אבל התחתוים שיש בהם יצה"ר הלואי לשתי 

ר ה' אל משה אמור אל הכהים בי אמירות יעמדו, הדא הוא דכתיב ויאמ

  אהרן וגו'.
  

א''כ מדוע רק בכהים כפל אזהרה, וכי רק לכהים יש יצר  יש להקשות:

כך הרע, ומדוע בשאר מקומות שמדברים מבי אדם לא כפלו את אזהרה, 

  מקשה הכתב סופר בפרשתן.

  

שכהים בי אהרן שיש להם קדושה יתירה מכח ומתרץ באופן פלא: 

אביהם, והם כהים משרתי ה' קרובים אליו יתברך שמו ומדקדק עמהם 

 ב''ק ' ע''מ א'יותר מכל ישראל על דרך "וסביביו שערה מאוד" כדרשת חז''ל 

דהקב''ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, וצריכים זירוז ביותר, וזה 

ה ביותר את הכהים בי אהרן שהם קרובים שאמר אמור ואמרת, שהזהיר

יותר אל ה' שהם משרתיו וגם בי אהרן, ואם יעברו עושם גדול מאוד, וכל 

הגדול מחבירו יצרו גדול הימו, לכן תזרז את הכהים ביותר, ואתי שפיר 

  דברי המדרש. 
  

כתב דבר פלא בעין זה להסביר את שיטתט''ז י''ז  פרשת אחריובמשך חכמה 

ה איתא בגמ' א האלוקי רבי שמעון בר יוחאי: התשבועות י''ג עמוד ב'דה 

דבחטא של טומאת מקדש וקדשיו לכ''ע היה לכהים כפרה שוה מישראל, 

אבל בשאר עבירות יש מחלוקת דרבי יהודה סבירא ליה שכהים מתכפרים 

בשעיר המשתלח כמו כל ישראל, אבל רבי שמעון חולק דכשם שדם שעיר 

ים מכפר על ישראל על טומאת מקדש וקדשיו, כך דם הפר העשה בפ

מכפר על הכהים על טומאת מקדש וקדשיו, וכשם שוידויו של שעיר 

המשתלח מכפר על ישראל בשאר עבירות, כך וידויו של פר מכפר על 

הכהים בשאר עבירות, ויש להקשות מדוע לא סבירא ליה רבי שמעון 

  ת עם הקרבן שעם ישראל מתכפרים.שכהים יכולים להתכפר בשאר עבירו
  

דבעיי הקודש והמקדש העון של הכהים יותר גדול,  ומסביר באופן פלא:

במה שהם הם הממוים על הקודש, וכי חטאו בזה הוא כמועל במה 

על חטא  מאמר ד' פרק כ''ושהופקד עליו, והוא כמו שכתב בספר העיקרים 

ין בה ידיעה בתחילה שוה שאול, אבל החטא בדברים אחרים או בקודש בא

הכהן אל העם, ולר' שמעון דסבר דוידוי של פר מכפר על הכהים במה 

שהשעיר המשתלח מכפר על ישראל, יתכן משום דבמפעל אשר יצא לאור 

השמש, בזה יגדל עון הכהים, משום דלפי ערך קדושתם כן החילול השם 

  יותר גדול.
  

"אפשר ברכות ל"ה ע"ב סבירא ליה דרבי שמעון לשיטתו ש ועוד כותב דבר פלא:

אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה וכו', 

תורה מה תהא עליה, וכו' מבואר דר"ש אומר דאם האדם באמת טרוד 

במלאכתו, איו פוי לעסוק בתורה, ולפי זה הכהים שהיו פויים 

כ"ד מתות ממלאכתם, שהרי לא היה להם חלק בארץ, וקיבלו מישראל 

כהוה, אם כן יש עליהם תביעת יתירה אם התבטלו מתורה, ולכן הם בעו 

  כפרה בפי עצמם.

  גליון זה ודב ע"י ידידיו  

  שליט"א שמעון אפאגהרב 

  ת בו י"ו במז"ט דלרגל שמחת הול

  ת מכל יוצ"ח ויצליח בכל מעשה ידיויהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה ח



  

  

  

  

  אבי שאיו צודק איך אמר יוסף ליעקב אביו לא כן
  הרי אסור לסתור את דברי אביו

 בראשית מ"ח י"חמה שהקשתם בשם הרוגצובר, על מה שאמר יוסף ליעקב אביו "לא כן אבי" 
  והרי קימ''ל שאסור לסתור את דברי אביו, ותרצתם בכמה אופים.

  

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

ע''פ מה שכתב הרשב"ם שם לפרש את כוות יוסף  האחד}ראה לתרץ בעוד כמה אופים, 
הצדיק, דאין לפרש ולומר, לא יפה אתה עושה, אלא היה לו לשאול לאביו, מדוע אתה 
עושה כן, אלא כך אמר יוסף ליעקב, לא כן סדורים הבים כמו שאתה סבור שלא 

 השי}יאם כסדר, א''כ יוסף האשים עצמו ולא האשים את יעקב אביו, דיקדקתי להב
יוסף כיון לאפרושי יעקב מאיסורא שכיבד בו הקטן לפי הבכור שזה מטיל קאה ושאה 

  על כן אמיו לאביו לא כן, ולאפרושי מאיסורא מותר.
  

  האם אין לו חיוב לקום מפי אביו כשכס ילד ששוכב במטה בגדי שיה
אתם מחלוקת הפוסקים בהא דקימ''ל יורה דעה סימן ר''מ סעיף ז' חייב הבן מה שהב

לעמוד מפי אביו,  דיש לחקור בן ששוכב במיטה עם בגדי שיה דהייו פיג'מה ואביו כס 
האם אין צריך לקום מפיו דלא הויא קימה שיש בה הידור וכמו דקימ''ל יור''ד סימן 

י זקן וחכם במרחץ דכתיב בפרשתן תקום והדרת רמ''ד ס''ק ג' דאין צריך לקום מפ
קימה שיש בה הידור, ובמרחץ אין זה הידור, א''כ ה''ה כששוכב עם בגדי שיה אין זה 

  קימה שיש בה הידור או דילמא חייב לקום דהויא קימה שיש בו הידור.
  

  בי ברקהרה''ג מיכאל יעקב פרקל שליט''א 
ביעה וח מעבודתו וכס אביו, וכי אין חיוב ראה להעיר, דלפי זה בן שלובש בגדי צ

לקום, ודאי לכאורה דחייב והכי מי בבגדי שיה, ובית המרחץ שאי, דהמקום איו מקום 
  של כבוד.

  

  בית שמשהרה''ג חיים יהודה קליין שליט''א 
ראה להעיר, על מה שהבאתם בשם אחד מאחרוים שאם הילד בבגדי שיה ואין לו כח 

ביו שימחל לו, ראה לי דאין צריך לבקש רשות דבודאי אביו איו רוצה קום שיבקש מא
  שיקום אחרי שכבר שוכב.

  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
ראה להעיר שבדרך כלל מי ששוכב במטה הוא עיף או שהוא חולה, וא"כ היא טירחא 

על הרמב"ם הל' ממרים  בשבילו לקום בפי אביו, ואפשר שאיו צריך לקום ויכול לסמוך
פ"ו ה"ח שאביו מוחל לו כמו שמבואר "שאע"פ שבכך צטויו, אסור לאדם להכביד עולו 
על ביו ולדקדק בכבודו עמהם שלא יביאם לידי מכשול, אלא ימחול ויתעלם שהאב 

  שמחל על כבודו, כבודו מחול".

  סור גמורהרי זה אי, מדוע בזמו יש שמקילין שאב ובו הולכים למקוה ביחד
מה שהקשתם בשם הפתחי תשובה ועוד אחרוים, מדוע בזמו יש שמקילין שאב ובו 

  הולכים למקוה ביחד הרי זה איסור גמור.
  

  לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכותהגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
מצויין שם קיל טפי ראה להעיר, דבשו"ת קין תורה ח"ב סי' ל"ד כתב שמרחץ שרבים 

בוגע לאיסור זה, וכן כתב בשו"ת דברי יציב בליקוטים סי' קכ"ג וכ"כ בשו"ת פתחא 
זוטא אה"ע סי' ח' דחז"ל החמירו רק שלא ירחץ עם אביו בפרטיות, אבל מעולם לא אסר 
להבן לרחוץ בין הרבה אשים אם האב רוחץ ג"כ שם, והחילוק הוא דאין דרך בי אדם 

לחפש אביו להביט עליו, ובספר טעי גבריאל הלכות שבת הביא מספר  לילך במכוון
הזכרוות לר' צדוק הכהן דאולי מה שוהגין להקל הוא לפי שבזמיהם היו המרחצאות 
רק להזיע ויושבים בטל יש חשש להרהור, אבל עכשיו שבמרחצאות רוחצים ומשפשפים 

ן שייך הרהור. וסיים דמ"מ עצמם ואין יושבים בטל, א"כ י"ל במלאכתם טרודים ואי
  הדבר קשה להקל בדיא דגמרא, ובשגם מצאים כמה שבתיים יושבים בטל.

  
  מדוע בזמו יש שאין עומדים כשההורים שלהם כסים הרי זה חיוב

מדוע בזמו יש שאין עומדים כשההורים שלהם כסים הרי זה חיוב, וכתבתם בשם כמה 
  ם.אחרוים דההורים מוחלים על כבוד

  

  מו''צ בירושלים מח''ס דברי מאירהגאון רבי מאיר סדר שליט''א 
יש לציין לדברי מרן הגרי''ש אליישיב זצ''ל בספר הליכות בין אדם לחבירו להגר''י פוקס 
שלעין קומה אין חשבת שתיקת ההורים למחילה, אבל ביקש מההורים שימחלו לו ועו 

לפעם אחת איה מחילה לתמיד אלא צריך יהי כדברך או בסדרחשב כמחילה, ומחילה 
שימחלו לו לעולם, אבל אם מצאים שם אשים זרים ואים יודעים מהמחילה, א''כ 

  ראה כזלזול בהורים וחייב לקום מפיהם.
  

  מה האיסור לראות געים בשבת
מה שכתבתם בשם המשה האחרוה שחייבים לראשוים לומר הטעם שאסור לראות את 

טעם שאין דין בשבת, ולא מטעם וביום הראות שיש ימים שאי אתה הגעים בשבת מ
  רואה כמו שמיעטו יום טוב מהאי טעמא, דשאי שבת, שאין חיוב שמחה בשבת.

  

  כולל חלת משההרה''ג שמואל לרר שליט''א 
ראה להעיר דהא דעת הרמב"ם שעוג שבת הוא מדאוריתא כדכתב החתם סופר בשבת 

גמור בין עוג לגע, וא"כ תיפוק ליה דאסור שמבטל ממו מצוות קי"ח, וידוע ההיפוך ה
  עוג.

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  בעלי צ'ייג' גי גאולה

  חאילכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יו

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליהם 

  להתברך בכל מילי דמיטב

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  ישעי' פרקלהרה''ג 

  ירושלים

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו 

  להתברך בכל מילי דמיטב

  הלימוד בגליון השבוע

  לרפואת ידידיו הגאון 

  צבי בן פייגא רבקה  משה

  שליט''א זאבערמאן

  ר''מ בביהמ''ד הגדול באבוב בארא פארק

  גליון זה ודב ע''י

  שליט''א  יוסף סגל הלוי לדאהרה''ג 

  ארקבארא פ

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו 

  להתברך בכל מילי דמיטב

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  בארא פארקשליט''א  יואל עהררייךהרה''ג 

  הרב ממאד

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו 

  טבלהתברך בכל מילי דמי

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  בית שמששליט''א  אהרן סאמאטהרב 

  המכבד את ה' מגרוו

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו 

  להתברך בכל מילי דמיטב

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  שלמה רייךהרב 

  בארא פארק

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו 

  להתברך בכל מילי דמיטב

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  שמואל פייבושהרב 

  בארא פארק

  רבי שמעון בר יוחאי לכבוד התא האלוקי

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו 

  להתברך בכל מילי דמיטב

  גליון זה ודב

  לרגל יומא דהלולא רבה

  זי''ע ועכ''י בעל הודע ביהודהשל מרן הגה''ק 

  החל ביום י''ז באייר ל''ב בעומר 

  .ת..צ.ב.ה

   גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  משה יצחק רוטשארדהרב 

  בארא פארק

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יהא רעוא שזכות הצדיק תגן עליו 

  להתברך בכל מילי דמיטב

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  ם יהודה שוורץחוהרה''ג 

  וליאמסבורג

  לעילוי שמת זקו

  ז''ל  יהודהבן הרב  מאירהרב החסיד רבי 

  .ט''ז אייר תשס''ו ת..צ.ב.ה לב"ע

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  שאול יחזקאל שטרובלהרב 

  בארא פארק

  לכבוד התא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי

  יו יהא רעוא שזכות הצדיק תגן על

  להתברך בכל מילי דמיטב


