גליון תורני

בפרשת השבוע

גליון י"ט
פרשת כי תצא

בפרשתן
בתוה"ק
)כב-א( לא תראה שור
אחיך או את שיו נדחים
רב או אב אם יכולים למחול על כבודם או בזיונם
והתעלמת מהם השב
תשיבם לאחיך.
דרשת חז"ל לזקן ואינו לפי כבודו
ודרשו בזה חז"ל )ב"מ ל (.והתעלמת פעמים שאתה מתעלם כגון כהן
והוא בבית הקברות ,זקן ואינו לפי כבודו  .והמחבר )סי' רס"ג ס"א( מצא
שק או קופה אם היה חכם או זקן מכובד שאין דרכו ליטול כלים אלו על
ידו אינו חייב ליטפל בהם.
פלוגתת הראשונים אם הזקן רוצה להחזיר האבידה
אולם שם )סעיף ג'( נחלקו המחבר והרמ"א אם מותר לזקן ואינו לפי
כבודו להחזיר האבידה באם הוא רוצה לפנים משורת הדין דדעת
המחבר כמשמעות דברי הרמב"ם )פי"א מהל' גזילה ואבידה הי"ז(
דאדרבה ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין מחזיר
את האבידה ואעפ"י שאינה לפי כבודו ,ודעת הרמ"א בשם הרא"ש )סי'
רע"ב( דאסור לו להחזיר האבידה דאינו לפי כבודו ,אלא אם רוצה יוכל
לשלם מכיסו.
ביאור האחרונים בטעם הפלוגתא
וכתב הב"י )כאן( בטעם הפלוגתא דמקור שי' הרמב"ם הוא מהא דאיתא
בסוגיא דהתם )ל (:דרבי ישמעאל שילם מכיסו כדי שלא יצטרך לטעון
דבר שאינו לפי כבודו ,וביאר דבריו בשו"ת פרי יצחק )סי' נ"ו( דהא לשי'
הרא"ש דאסור לו להחזיר אפי' לפנים משורת הדין מהיכי תיתי שיצטרך
לשלם אלא ע"כ דהוא כשי' הרמב"ם דאם רוצה יוכל להחזיר ולכך ר'
ישמעאל שלא רצה לטעון שילם לפנים משה"ד.
קושיית האחרונים דמ"ט אסור הא רב שמחל על כבודו מחול
והקשו הפרישה )סי' רע"ב( והחת"ס )שבועות ל (.ובקובץ שיעורים
)כתובות אות מז( על שיטת הרא"ש והרמ"א דמ"ט אסור להחזיר
האבידה בזקן ואינו לפי כבודו ,הא קיי"ל )קידושין לב (:רב שמחל על
כבודו ,כבודו מחול .ותירצו די"ל דס"ל להרא"ש כשי' הריב"ש )סי' ר"כ(
בשם הראב"ד דעל בזיון אין הרב יכול למחול ,וה"נ כאן בזקן ואינו לפי
כבודו טעם האיסור כיון דהוי בזיון.
פלוגתת הפוסקים "רב" אם יכול למחול על בזיונו
וכדברי הריב"ש שאין הרב יכול למחול על בזיונו נקטו עוד כן להלכה
בתרומת הדשן )סי' קכ"ז( ובגליון מהרש"א )יו"ד סי' רמ"ב סל"ב(,
ובכנה"ג )סי' ר"מ אות מ -מ"א( בשם ספר צפיחית המים פרשת
משפטים ,והחיד"א בברכי יוסף )סי' ר"מ סק"ח( הביא שכ"כ השאלתות
)פר' משפטים סי' מ"א( וכ"כ בטורי אבן )מגילה כח (.ויעו"ע בשו"ת חות
יאיר )סי' ר"ה(.
פלוגתת הפוסקים "אב" שמחל על בזיונו אם מחול
ונחלקו הפוסקים אי אב שמחל על בזיונו ,בזיונו מחול ,דבטורי אבן
הנ"ל כתב דאפשר דגדול כבוד הרב שאינו יכול למחול משא"כ האב
יכול למחול אפי' על בזיונו ,אולם החיד"א הביא מספר מנחה בלולה
)פר' משפטים( שכתב ג"כ כדברי הטורי אבן ,והקשה עליו דכל המקור
דבזיון שאני מכבוד הוא מדברי הריב"ש הנ"ל והוא כתב להדיא שם
דאף אב אינו יכול למחול על כבודו ,וכ"כ הכסף משנה )פ"ז מהל'
ת"ת הל' ו'( וכ"כ הכנה"ג )סי' רמ"ד אות ט'(.
והמנחת חינוך )מצוה מ"ח( ,וכ"כ בלימודי ה' )לימוד נ"ז( שהאב
יכול למחול אף על בזיון ,ובשו"ת בית יצחק )יו"ד סי' קנ"ט
אות י'( נתקשה בזה הא מפורש יוצא מדברי הראשונים
והפוסקים ומדברי השאילתות דאף אב אינו יכול
למחול על בזיונו יעו"ש מה שביאר באריכות
נפלאה.

”חמדת ההלכה“

המוצא מציאה בשבת אי
אמרינן שיחזיר משום
עדל"ת
וראיתי ביד המלך )הל'
גזילה ואבידה פי"א הי"א(
שעלה ונסתפק באם אחד
מצא מציאה בשבת שהוא
דבר מוקצה או שהמציאה הוא
חוץ לתחום ,ואינו יכול להמתין לקחת זה אחר השבת מי נימא דהעשה
דהשבת אבידה דוחה הלאו דשבת וחייב לטלטלה ,או דנימא דלא דחינן
לאוי דאיסורא מקמי עשה דממונא ,ובאמת כבר הסתפק בזה בשו"ת
חת"ס )או"ח סי' פ"ב( שהבא ראיה מדברי הרשב"א דסבר מותר להכריז
על אבידה בשבת דהוי חפצי שמים יעו"ש באריכות.
תליא בשי' הרנב"ר והרבינו יהוסף
וכתב ביד המלך דתליא בפלוגתת רש"י ורי"ף והרמב"ם שכתבו דטעם
דכהן והוא בבית הקברות אינו מחזיר האבידה דטומאת כהן הוא עשה
ול"ת והשבת אבידה הוי רק עשה ,והרב המגיד כתב דהטעם הוא כיון
דלא הוי בעידנא דמיעקר לאו מקיים לעשה והרי הוא כפלוגתת הרנב"ר
והרבינו יהוסף בנמוק"י שם.
ולדעת רש"י ושאר הראשונים הנ"ל דטעמא רק משום דטומאת כהן הוי
עשה ול"ת הרי דאילו הוי ל"ת גרידא דחי ה"נ גבי השבת אבידה בשבת
דחי ,ולדעת הרב המגיד דלא הוי בעידנא ה"נ כאן בשבת לא הוי בעידנא
ואסור.
להלכה אסור דאף הבעלים היה אסור לחלל שבת מפני ממונו
אולם כתב דלהלכה ודאי אסור להחזיר האבידה בשבת ואע"ג דאמרינן
בכל דוכתא עדל"ת ,מכל מקום יש לומר דכיון דאפילו הבעלים של
החפץ בעצמו היה מוצא אבידתו היה אסור לחלל שבת בשביל הצלת
ממונו ה"נ ודאי אדם אחר שמוצא אינו חייב להחזיר לו ,ובשמירת שבת
כהלכתה)פ"כ ס"ק כ"ח( הביא דבר זה משמיה דהגרש"ז שכתב מדיליה
טעם זה ופסק להלכה דאסור להחזיר אבידה בשבת .
ביאור דברי המשנה בברכות בפלוגתת הרנב"ר והרבינו יהוסף
ודאיירינן בפלוגתת הרנב"ר והרבינו יהוסף ,יש לציין בכאן דבר נפלא
שכתב מרן החיד"א )ראש דוד פר' לך( בביאור דברי המשנה )ברכות
נד (.בפלוגתא דת"ק ור' נתן דת"ק קאמרי עת לעשות לה' הפרו תורתיך
ור' נתן אמר הפרו תורתיך משום עת לעשות לה'.
וביאר החיד"א דבפלוגתא דהרנב"ר והרבינו יהוסף פליגי ,דת"ק סבירא
ליה דדוקא בשעת קיום המצוה ממש עדל"ת ומותר להפר התורה וזהו
עת לעשות לה' היינו דווקא בהגיע זמן לעשות לה' אזי הפרו תורתיך
רק אז אמרינן עדל"ת ,ור' נתן ס"ל דאפי' אינו מקיים ממש עתה המצוה
אלא שא"א לו לקיים המצוה אחרת התירו לו מעתה להפר התורה בכדי
שיוכל לקיים אח"כ המצוה ,וזהו הפרו תורתיך כבר מעתה ,משום עת
לעשות לה' שאח"כ יוכל לקיים מצוות ה'.
תבנא לדינא
זקן ואינו לפי כבודו אי יכול להחזיר לפנים משורת הדין .הרמב"ם
והמחבר -ס"ל דיכול ,הרמ"א והרא"ש -ס"ל דאינו יכול .הא דלא
אמרינן רב שמחל על כבודו מחול.דקיי"ל כהריב"ש דבבזיון לא מהני
מחילה -פרישה ,חת"ס ,קוב"ש .אי מהני ברב מחילה בבזיון רוב
הפוסקים ס"ל דלא מהני -תרה"ד ,כנה"ג ,שאלתות ,חות יאיר,
חת"ס ,אי מהני באב שמחל על בזיונו -הטורי אבן והמנ"ח-
ס"ל דמהני ,השאלתות ,הריב"ש ,הכנה"ג ,החיד"א ,ושו"ת
בית יצחק ,ס"ל דלא מהני .להחזיר אבידה בשבת משום
עדל"ת -אסור כיון דאף הבעלים עצמם אין מחזירין
אבידתן -חת"ס יד המלך

מדור זה נודב ע“י מוקיר רבנן מר שי חסיד הי“ו-לע“נ יעקב בן דבורה

חמדת הדרוש

נשים שלבשו בגדי כהונה מה הם בלא ילבש

בתוה"ק בפרשתן )כב -ה( לא יהיה כלי
גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת
אשה כי תועבת ה' כל עשה אלה.
והנה התוס' )קידושין לו (:הקשו
כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך
דלמה לן קרא דנשים פטורות
ושבית שביו -יובן ע"ד שפירש הגה"ק מבארדיטשוב
בהבאה וקמיצה תיפק"ל דהם מחוסרי
כיון דמצינו כל אלו בנשים אפשר שהיו עושין להם
הא דאמרו אל תפרוש מן הציבור דככשאדם חוזר בתשובה
בגדים ואי אפשר לעשות העבודה ,ותי' בתירוץ א' דמיירי
מיוחד
לא יחזור רק בעצמו אלא יחזיר בתשובה גם את הציבור ורק אז
שלבשו בגדים ,והקשו האחרונים היאך לבשו בגדים הא
ועוד תי' דהנה מצינו בכל ד' בגדי כהונה שהם
היצה"ר יהיה מסור בידו ,וזהו אל תפרוש מן הציבור דהיינו כשהאדם
עברו על לא ילבש והוי מצוה הבאה בעבירה.
כתונת מכנסים אבנט ומצנפת שגם נשים הולכות
פורש מהעבירות יהיה עם הציבור דייקא ,וזהו כי תצא למלחמה על
בהם בכתונת כתיב -ויעש כתנות עור וילבישם,
אויבך ונתנו ה' בידיך אימתי רק כאשר שבית שביו ששבית רבים שיחזרו
מכנסיים -אמרו )ב"ק פ"ב( ושתהא אשה חוגרת
בתשובה )ישמח משה -יעו"ש י"ב פירושים(
בסינר ופרש"י דהוא דוגמת מכנסיים ,אבנט-
ס"ל כשי' הב"ח דדוקא ליופי אסור
אמרו )נדה נ"ז( מן החגור ולמעלה וכו' ומצנפת-
בשו"ת חסד לאברהם )מהדו"ת יו"ד סי' ע"ב(
כי תהיינן לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה -יבואר עפ"י מאי דאמרו
אמרו )סוטה ח (:דהכהן נוטל כפה מעל ראשה,
תי' דלמאי דכתב הב"ח )יו"ד סי' קפ"ב( דאף מי
)ברכות סא (:צדיקים יצ"ט שופטן רשעים יצה"ר שופטן בינונים זה וזה שופטן ,והרי
א"כ י"ל דכוונת התוס' דאם היו נשים כשרות
שלובש כל בגדי נשים אינו עובר אלא אם כוונתו
לאדם שיש לו שתי נשים בחינת זה וה שופטן ידע דאי לא יכיר נגעיו ויתודה על עונותיו
לעבודה היו עושין הבגדים בצורה שיהיו
ליופי משא"כ כשאין מתכון ליופי ליכא איסורא,
אזי והיה הבן הבכר לשניאה ח"ו שקודם יקבל עונש ורק אח"כ שכר ,משא"כ אם את
מיוחד לנשים.
א"כ הכי נמי ליכא קושיא כלל דלעבודה לבשה
בן הבכור יכיר לתת לו פי שניים היינו לסור מהעבירות ולעשות מצוות תחתיהם אזי לו
ולכך אי לאו קראי לא הוי אסירא משום לא
משפט הבכורה יתהפכו הכל לזכיות )חת"ס(
ילבש ולשי' הש"ך דחלק עליו שם הדרא קושיא
לדוכתא.
אין הם בגדי לבוש אלא עבודה וליכא
והיה הבן הבכור לשניאה -יש לפרש כיון דאהובה הוא ישראלית יולדת מאוחר יותר
איסורא
כמו באמותנו שהיה הקב"ה מתאוה לתפלתן והיו עקרול לכך אף זאת הישראלית שהוא
עוד יש לומר דדוקא בגדים המיוחדים לאיש
אי היו כשרין לעבודה ליכא פסול דלא ילבש
אהובה מאחרת ללדת משום שהקב"ה מתאווה לתפלתה) .תפארת יהונתן(
הוא דאסור משא"כ בגדי כהונה אינו מיוחד
לאף אחד אלא לעבודה ולא שנא מי העובד
ובס' באר יהודה )על ספר חרדים עמ' קכ"ה(
א"כ בכה"ג ליכא כלל איסורא דלא ילבש
והגר"י ענגיל )קידושין שם( תי' על פי דברי
כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול אמו -שמעתי בזה מזקיני
דדוקא היכא דהבגד מיוחד למלבוש שייך
המהרש"א )נדרים מט (:דאיסור לא ילבש
כ"ק מרן אדמו"ר מערלוי שליט"א שביאר דבזה שאין האב ואם לומדים או מתפללים
משא"כ היכן שלבישת הבגד אינו כלל למלבוש
אינו אלא בבגד המיוחד לאשה אבל בגד מעיל
בביתם ואין הבן שומע קול לימוד מאביו וקול שוועת עתירות מאמו אזי אינו פלא
אלא לעבודה אינו אסור.
המיוחד לשניהם לית ביה משום לא ילבש והנה
שח"ו שאח"כ יצא בן סורר ומורה ,וזהו כי יהיה לאיש בן סורר ומורה הטעם לזה
אם התורה לא הייתה ממעטת נשים מעבודה א"כ
כי איננו שומע בקול אביו ובקול אמו שאינו שומע אותם מתפללים או לומדים.
יהיו הבגדים עשויין לכל מי שבא לעבוד עבודה הן
זכרים הן נקבות ,והרי הוא כבגד המיוחד לשניהם
והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך -פסק הרמב"ם דאפי' זקן ואינו
כוונת התוס' דבדיעבד אם עשו מהני
דליכא איסורא ,ובזה יובן דאי לאו קראי דנשים
פי כבודו אם כבר התחיל במצוה חייב להחזיר האבידה ,וזהו המרומז
עוד יש לתרץ דאיה"נ דאסור אלא דאיירי כאן
פסולות לא היה איסור דלא ילבש).וכעי"ז כתב החת"ס
בפסוק והתעלמת מהם והיינו כדדרשו חז"ל פעמים שאתה
בדיעבד באם עברה ולבשה בגדים ומדוייק כן בל'
)יו"ד סי' ס"ט( לענין אבנט(.
מתעלם כגון זקן ואינו לפי כבודו ,ומ"מ אם השב כבר
התוס' שכתבו וז"ל וי"ל דמיירו שלבשו בגדים הרי
התחלת להחזיר אזי תשיבם לאחיך ואפי' זקן ואינו לפי
דאוקים התוס' בכה"ג שהם לבשו ולא דמותר להם ,וא"כ
כבודו ).פני דוד -להחיד"א(
מה דעבדה עבדה ואי לאו קראי דנשים אינן כשירות הו"א
עשה דעבודה דוחה ל"ת דלא ילבש
דליכא פסול בדיעבד אם לבשו בגדי כהונה.
והגר"ח קנייבסקי בקונטרס לכבו ולתפארת עמ' ע"ה( תי' דיש
מדור זה נודב ע"י מוקיר רבנן
מר אופיר משה הי"ו
לומר דאתי עשה דעבודה ודחי ל"ת דלא ילבש ואין להקשות מהא
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רמיזא דאורייתא

דאמרו )זבחים צז (:דאין עדל"ת שבמקדש דהא כבר כתב בטורי אבן
דכל זה דווקא שהל"ת הוא רק במקדש אולם היכא שאותו ל"ת הוא
גם מחוץ למקדש לא שייך בה האי כללא ואמרינן ביה עדל"ת.
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להצלחה בכל הענינים

מדור זה נודב ע"י מוקיר רבנן מר דורון כהן הי"ו –להצלחת העסק וסייעתא דשמיא
ל"ג אמרו חז"ל שבת ק"ה מנין לנוטריקון מה"ת ,וצריך עיון מ"ט לא הביאו מהא דאמרו )יבמות ה'( שעטנז עד שיהא
שוע טווי ונוז הרי לך נוטריקון מהתורה?
ל"ד מי שצריך לחזור ולברך ברכת המזון מספק האם צריך גם לברך ברכה רביעית שהוא מדרבנן כמו הג' הברכות
הראשונות שהם דאורייתא?
פתרון לחידודא -גליון י"ח
שאלה ל"א < צבור שלא היה להם ספר תורה ביום ב' או ה' בבוקר ורק אח"כ בצהריים בא להם ספר תורה האם יש להם
החיוב לקרוא בס"ת באותו יום או ביום שלמחרת?
שאלה ל"ב < כתב המחבר סי' רע"ה ס"ב דבשנים לא חיישינן שמא יטה דיזכיר לו חבירו  ,א"כ מאי טעמא לא התירו לשנים לרכוב על סוס דאם יבוא לחתוך זמורה
יזכיר לו חבירו?
ל"א < בשו"ת מהר"י אסאד או"ח סי' כ"א כתב להלכה דאם על ידי איזה סיבה נתבטל קריאת התורה של שחרית ביום ב' או ה' קורין בתפלת המנחה ג' קרואים.
ל"ב < הוא קושיית המהרי"ל ,ותי' החת"ס למאי דכתב הרא"ש )פ"ג דביצה סי' ב'( בשם הירושלמי דטעם שאין רוכבין ע"ג בהמה משום דאדם מצווה על שביתת
בהמתו ,וביאר בקרבן נתנאל שם דכיון דצער הוא לו כשרוכבין עליה עובר בלמען ינוח שורך וכו' וכ"ה בטור סי' ש"ה ,אולם הבבלי לא נקט האי טעמא דאחז"ל
דהסוס מתגאה כשרוכבין על רוכבו ,א"כ ליכא שום צער ,והתינח באחד רוכב אבל בשנים לא שייך האי טעמא וטעם הוא שביתת בהמה ובזה לא מהני ב'.

לחידודא

מדור זה נדבת הרב שמעון בן בריינא והרב חיים ברוך יהודא בן שרה הינדא שליט"א
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מהבית ולשומרם בביהכ"נ להזהר בקדושת התפילין ,ולכך כל
לנטורינהו טפי עדיף ,וכתב השע"ת דמ"מ יש להחמיר שיהיה חלל
טפח ,ובשו"ת הרמ"א )סי' ל"ד( החמיר דלא מהני אפי' חלל טפח
דהוי בזיון שיושבים על ספסל שיש מתחתיו תפילין ,ובשו"ת עפר
יעקב )סי' י"ד( החמיר לשבת אפי' אם יש שם ספרי קודש אחרים,
ובשו"ת באר עשק )סי' ק"ט( הקיל כדברי האוהל יעקב.
המגביה קולו בתפלה -מה הדין בר"ה ויום כיפור
)ע"ב( המגביה קולו בתפלתו הרי זה מקטני אמנה -כתב
המחבר )או"ח סי' ק"א ס"ג( יש אומרים שבראש השנה
ויו"כ מותר להשמיע קולם בתפלה אפי' בצבור ,ומ"מ
כתב הרמ"א שלא להגביה קול יותר מדאי ,ומקור
דבריהם הוא משו"ת מהר"י וויל )סי' קצ"א(,
והתם כתב טעמא דמילתא דבר"ה ויו"כ מותר
בכדי שילמדו זה מזה משא"כ כל השנה,
ואפשר דכוונתו דבכל השנה אדם
יודע נוסח התפלה משא"כ

בר"ה ויו"כ שאינם יודעים התירו לומר בקול בכדי שילמדו זה
מזה ,ובלחם חמודות )כאן אות קכ"ז( כתב דטעם הדבר הוא בכדי
לעורר הכוונה ,וכתב המרדכי )פ"ב דיומא( דליכא למיחש לדברי
הפוסקים דאסור להתוודות בקול בכדי שלא לבייש עוברי עבירה
דכיון דנוהגין שכולם אומרים אותו וידוי אין כאן בושה ,ומ"מ כתבו
המג"א ושאר הפוסקים דאף בר"ה ויו"כ יותר טוב להתפלל בלחש,
והאריכו בזה הפוסקים לדינא ואכ"מ.
דף כ"ה
לא יקרא אדם וכו' -מי ששמע ברכה מחבירו שבירך במקום
הטנופת אי מותר לענות אמן
לא יקרא אדם קריאת שמע לא כנגד צואת כלבים וכו' -בשו"ת
חלק לוי )סי' ל"ז( הסתפק במי ששמע ברכה מחבירו שברך
במקום הטנופת או נגד שער אשה אם מותר לו לענות אמן ,והביא
ראיה ממה שכתב המג"א )או"ח סי' רי"ג סק"ז( דמי שברך ברכה
לבטלה הוציא אחרים ידי חובתן ,אולם זה דווקא אי הוי בשוגג,
וכדברי המג"א )שם( דדוקא בשוגג מוציא אחרים ידי חובתן ,אולם

כתב דאפשר דהכא אפי' במזיד גם יצטרך לענות אמן
למאי דכתב בנשמת אדם )כלל ד'( דשער וקול אשה הוי רק
ערווה דרבנן ואי"צ לחזור ולהתפלל יעו"ש ,א"כ ה"ה נמי במי
שברך במקום כזה שיצא בדיעבד וצריך לענות אמן אחריו.
לא נתנה תורה למלאכי השרת -דינים להלכה בזה
)ע"ב( לא נתנה תורה למלאכי השרת -כתב בתרומת הדשן )סי'
רע"ג( דמהאי טעמא שרי להניח על בימת הס"ת ספרים אחרים או
לכסות שאר ספרים במפות של ס"ת ,דכיון שיש לנו ספרי תורות
רבים ,ויש לנו ספרים רבים חומשים ומחזורים ,ומאריכין
בשבתות וימים טובים בביה"כ בזמירות מה שלא היה
בימים שלהם ,א"כ כיון דכמעט א"א ליזהר בזה הוי כמה
דאמרו )קידושין נד (.אין מועלין בבגדי כהונה דלא
נתנה תורה למלאכי השרת ,ויעו"ע בשו"ת רמ"ע
מפאנו )סי' ק"י( לענין טבילה בזה ,ובגליוני
הש"ס להגר"י ענגיל )קידושין שם( כתב
דתליא בדין אי אפשר לצמצם או לא.

חמדת הדף
דף י"ז
רבי יוחנן כי מסיים ספרא דאיוב -האם
עושים סעודת סיום על תנ"ך
רבי יוחנן כי הוי מסיים ספרא דאיוב אמר הכי-
ומפורסמים דברי הפני יהושע )בד"ה בגמ' רבי יוחנן(
שכתב דרבי יוחנן כד מסיים ספרא דאיוב היה רגיל לעשות
סעודת סיום ,כדאשכחן )שבת קי"ט (.דאפילו בסיום מסכתא
הוי עבדי יומא טבא לרבנן ,הרי מדברי הפני יהושע דבסיום ספר
תנ"ך יש עוד יותר טעם לעשות סיום מסיום מסכתא ,דהא אמר
"דאפילו בסיום מסכתא" עבדי יומא טבא ,וכתב בשו"ת משנה
שכיר )או"ח סי' קמ"ה( דכדברי הפני יהושע כן הוא להלכה לעשות
סעודת סיום על סיום ספר אחד מספרי תנ"ך.
ובשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ב סי' י"ב( שאין ללמוד מזה לכל
סיום ספר אחד שבתנ"ך ,די"ל דדוקא רבי יוחנן שלימד לתלמידיו
ודקדק בכל אות ואות שזהו עיקר לימוד תורה שבע"פ לדרוש
את הפסוקים להלכה ואגדה ,ולכך עשה סיום אף לנביא ,מ"מ אנו
שלמדים רק פשוטן של דברים אין עושים סעודת סיום לנביא,
ובשו"ת דברי יציב )או"ח סי' צ"ד( כתב חידוש דברים בזה ,דסעודת
סיום תליא בהרגשת הלב שאם הרגיש שמחה בלבו על גומרה של
תורה אזי אפי' על אחד מכ"ד ספרי תנ"ך יכול לעשות סעודת סיום,
וחיליה מהא דר"י עשה סיום אף לאיוב.
חנינא בני די לו בקב חרובין -קשה דמהכא ראיה דמזוני בזכות
תליא
)ע"ב( וחנינא בני די לו בקב חרובין -בשו"ת הרשב"א )ח"א סי'
ת"ט( דמכאן קשה על הא דאמר רבא )מו"ק כח (.בני חיי ומזוני לאו
בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא ,והא הכא חזינן
דכל העולם ניזון בשביל חנינא וכו' הרי דבזכותא תליא ,ותירץ
הרשב"א דאיה"נ דההשפעה לכל העולם אזי הם מקבלים לפי
זכותם מההשפעה שנשפעה לכל העולם ,משא"כ ביחיד שמקבל
השפעה אינה לפי זכותו אלא לפי מזל .ומרגניתא חזיתי בילקוט
הגרשוני שכתב חנינא בן דוסא ,למפרע הוא ר"ת די בקב חרובין.
דף י"ח
לא יהלך אדם בביה"ק ותפילין בראשו וכו' -אם יש איסור
בתפילין בידיו ובס"ת ואינו קורא בה
לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילן בראשו וס"ת בזרועו וקורא
בו וכו' -והרמב"ם )פי"ד מהל' אבל הל' י"ג -וכ"ה בהל' תפילין פ"ד
הל' כ"ג( שינה מגירסת הגמ' א' שכתב לא ילך אדם בתוך ד' אמות
של קבר ותפילין "בידו" וס"ת בזרועו ,ב' וכן לא כתב לגבי הס"ת
וקורא בו ,ועל קושיא א' תי' הרדב"ז דחידש לנו הרמב"ם דלא
מיבעיא בזמן שהם בראשו שהוא מקיים המצוה דאיכא לועג לרש,
אלא אפי' תופס אותם בידו אסור ,ועל קושיא ב' תי' בלחם משנה
דהרמב"ם לשי' )פ"י מהל' ס"ת( דתרי איסורא איכא א' לאחוז ס"ת
קרוב לד' אמות של קבר אעפ"י שאינו קורא בה ב' קורא בס"ת
הרי דלהרמב"ם אפי' אינו קורא אלא עומד סמוך לד' אמות איכא
איסורא וכן משמע קצת בדברי הרדב"ז הנ"ל.
הלך ולן בבית הקברות וכו' -מ"ט לא הוי כדורש אל המתים
)ע"ב( לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות ושמע שתי רוחות
וכו' -כתב בספר יראים )סי' צ"א( דמדברי הגמ' כאן יש ללמוד
דהא דאמרה תורה דאסור לדרוש אל המתים היינו דדוקא בגופם
אולם ברוח של המת ליכא איסורא ,דאל"ה היאך בא לשנה האחרת
לבית הקברות בכדי לשמוע מהמתים אלא כיון דהוי רוחות ליכא
איסורא בזה ,והמהרש"א )נדה יז (.חילק בדרך אחר שדווקא
מי שמרעיב עצמו )כדאיתא בב"י יו"ד סי' קע"ט( איכא איסורא
דשואל אל המתים משא"כ בשאין מרעיב וה"נ כאן בזה שהלך ולן
בבית הקברות איירי בלא הרעיב עצמו וליכא איסורא ,ובהגהות
יעב"ץ )כאן( תירן כן מדיליה) .והאריכו האחרונים בהא שנודרים
ללכת על בית הקברות ולא חששו בזה משום דורש אל המתים-
יעו' ב"ח יו"ד סי' רי"ז ואכמ"ל(.
דף י"ט
אם ראית ת"ח שעבר עבירה וכו' ודאי עשה תשובה -כמה
חידושים בהאי ענינא
אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום וכו'
אלא ודאי עשה תשובה -וכתב בתנא דבי אליהו רבה )פ"ג( גירסא
הפוכה אם ראית ת"ח שעבר עבירה ביום אל תהרהר אחריו בלילה,
ויעוין בשו"ת חות יאיר )סי' ס"ב( שכתב דדוקא על ת"ח אין להרהר
משא"כ לאדם פשוט ,אולם יעו' בשו"ת בית דוד -לייטנער )סי' ה'(
דהא דאמרו ת"ח לאו דווקא דאיה"נ להא דאמרו דודאי עשה
תשובה הוא דווקא לת"ח ,אולם לשמא עשה תשובה חיישינן אף
באדם פשוט .ובשו"ת בית יצחק )אהע"ז סי' י"ב במפתחות( דמאי
דאמרינן הכא דבדברים שבגופו אמרינן ודאי עשה תשובה היינו
דווקא אם היה עד אחד שראה ,אבל כשהיה ב' עדים שראו אותו
לאכול נבילות וכדו' ודאי צריכים לבוא לב"ד להעיד עליו ,ולא
אמרינן עשה תשובה ) ,ויעו"ע בזה בשו"ת פנים מאירות ח"ב
סוף סי' ד'(
ובמהרי"ק )שורש פ"ה( כתב דלאו על כל פסולי עבירה
אנו אומרים חיישינן שמא עשה תשובה דדוקא במקדש
שאמר ע"מ שאני צדיק )קידושין מט (:וכ"כ בשו"ת
מהר"ם פאדווה )סי' ל"ז( ,ובשו"ת רדב"ז )ח"א סי'
ק"מ( וכן הביא הרמ"א )אה"ע סי' ל"ח( דברי
המהר"ם פאדוה.
המוצא כלאים בשוק פושטן -מה
הדין במי שראה חבירו

מדף י"ז -כ"ו

בשוק לבוש כלאים
)ע"ב( המוצא כלאים בבגדו פושטן ואפי' בשוק – ידוע פלוגתת
הרמב"ם והרא"ש הובא בטור )יו"ד סי' ש"ג( דינא מאי באדם
שרואה את חבירו בשוק לבוש בכלאים דשיטת הרמב"ם דקורע
בגדי חבירו ואפי' אם הוא רבו שלמדו חכמה ,אולם הרא"ש כתב
דדוקא הלבוש עצמו שהוא מזיד אם מוצא שהוא לבוש בשוק
משא"כ הרואה חבירו והלבוש אינו יודע אין צריך לומר עד שיבוא
לביתו דכיון דהוא שוגג אמרינן בזה משום כבוד הבריות ישתוק.
והנה המחבר הן בב"י והן בשו"ע הביא כדעת הרמב"ם ,והרמ"א
הביא דעת הרא"ש ,וכ"ה בתרומת הדשן )סי' רפ"ח( כדברי הרא"ש,
הביאו הרמ"א )יו"ד סי' שע"ב( ,ובשו"ת שאג"א )סי' נ"ח( נקט
כדברי הרמב"ם ,ובגוף טעם פלוגתת הרמב"ם והרא"ש כתבו בשו"ת
ישועות יעקב )או"ח סי' י"ג( ,ובשו"ת נוב"י )או"ח מהדו"ק סי'
ל"ה( דלמאי דמסקינן בגמ' דבשב ואל תעשה אמרינן גדול כבוד
הבריות ,י"ל דדעת הרא"ש כיון דהרואה אינו אומר לחבירו שיש לו
כלאים הוי שוא"ת ואמרינן גדול כבוד הבריות ,והרמב"ם ס"ל דכיון
דהלבוש עובר בקום ועשה על עשה דכלאים לא אמרינן גדול כבוד
הבריות).ויש בזה אריכות גדולה ואכ"מ(.
דף כ'
אבל למת מצוה מטמא -קשה אפשר דהתם מטמא דמקיים בזה
מצוות קבורה
לאחותו הוא דאינו מטמא אבל מטמא למת מצוה אמאי נימא אין
חכמה ואין עצה וכו' -הקשה בשושנת העמקים -להפמ"ג )כלל ו'(
ובשו"ת שאגת אריה )החדשות סי' י"ב( דלכאורה אין מובן קושיית
הגמ' ממת מצוה דהתם לאו טעמא כלל משום גדול כבוד הבריות
אלא טעמא הוא כיון דקבורה עצמה מצוה הוא כמש"כ הרמב"ם
בספר המצוות )מצוה רל"א( וז"ל ולכן המת שאין לו מי שיתעסק
בקבורתו נקרא מת מצוה כלומר שמצוה על כל אדם לקברו באמרו
קבור תקברנו ,וכיון דהוי מצוה זו דקבורה הוא דדחי למילה או
לפסח ולא משום גדול כבוד הבריות.
ותירצו דע"כ דמיירי שיכול לקברו אח"כ וא"כ יכול לקיים שניהם,
דמקודם או יקיים מצוות מילה או פסח ,ויקבור את המת אח"כ
וביכול לקיים שניהם לא דחי ,אלא ע"כ דכבוד הבריות דוחה וקובר
עכשיו ,וכ"כ להדיא המג"א )בהל' מגילה סי' תרפ"ז סק"ו( דפסח
ומילה נדחים לגמרי משום כבוד הבריות אף שאפשר לקוברו אח"כ
מ"מ משום בזיון המת קוברים מיד ולא ממתינים בקבורתו ,ובשו"ת
פרי יצחק )ח"א סי' כ"ז( הקשה דהא מילה ופסח נמי עשה ומאי
אולמיה האי עשה והאי עשה ,זאת ועוד דהא מילה ופסח חמורים
שיש בהם כרת .
מדקדקים על עצמם עד כזית -מאי טעמא דלא הוי ברכה לבטלה
)ע"ב( היאך לא אשא להם פנים שכתבתי להם ואכלת ושבעת והם
מדקדקים על עצמם עד כזית עד כביצה -הקשה מרנא ורבנא
החת"ס ) שו"ת או"ח סי' מ"ט -ובתו"מ פר' אחרי( דמאי מעליותא
הוא לישראל שמברכים כבר בכזית או בכביצה הא ליכא חיובא של
ברכת המזון רק בכדי שביעה א"כ כשהוא מברך קודם שביעה הרי
הוא ברכה לבטלה ,ועוד קשה לשון "עד כזית -עד כביצה" הול"ל
אפי' בכזית ואפי' בכביצה ,ותירץ דאיירי בצדיקים שאוכלים קמעא
ומתברך במעיהם ,והרי בהרבה פחות מכזית הם שבעים ,ומ"מ הם
דוחקים בעצמם לאכול עד כזית או כביצה לצאת ידי חובת כל
השיטות ,ומדוייק לישנא עד כזית עד כביצה ,וזהו הנשיאת פנים
לישראל.
דף כ"א
מנין לברכת התורה מדאורייתא -פלוגתת הראשונים להלכה
מנין לברכת התורה לפניה מדאורייתא שנאמר כי שם ה' אקרא-
ידוע פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן אי ברכת התורה דאורייתא או
דרבנן ,דהרמב"ם לא מנאו בספר המצוות ,והרמב"ן מנאו במצוות
ששכחו הרמב"ם ובמצוה ט"ו כתב שנצטוינו להודות לשמו בכל
עת שיקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו
אלינו ,וכאשר נצטוינו בברכה על כל אכילה כן נצטוינו בזו ,וראיית
הרמב"ן הוא מדברי הגמ' הנ"ל מדכתיב כי שם ה' אקרא ,וכ"כ
הרשב"א )כאן( וכן הוא דעת החינוך ,אולם בקרית ספר להמבי"ט
)פי"ב מהל' תפלה( דגם דעת הרמב"ם דהוא דאורייתא והא דלא
מנאה בספר המצוות משום דהוא בכלל מצוות תלמוד תורה.
ובשו"ת פני משה לר' משה בנבשת )ח"א סי' א'( נשאל דהיאך
יפרנס הרמב"ם ראיית הרמב"ן מגמ' דילן ,וכתב דדברי הגמ'
אסמכתא בעלמא הוא ,וכתב בזה הפר"ח )שם( דכד ניים ושכיב
אמר להא מילתא ,והמחבר )סי' מ"ז( כתב ברכת התורה צריך
ליזהר בה מאוד והוכיחו האחרונים דס"ל כהרמב"ם ,וכתבו בשלטי
הגבורים )שם סק"א( דרך חדש לבאר דברי הרמב"ם יעו"ש ארוכה,
ויעו"ע בשו"ת שאג"א )סי' כ"ד( ומור וקציעה )סי' מ"ז( וברכי יוסף
)שם(.
מנין שאין היחיד אומר קדושה -מקור הדברים ודין מי שנשבע
שלא יהיה ש"ץ אי חל השבועה
)ע"ב( מנין שאין היחיד אומר קדושה שנאמר ונקדשתי בתוך בני
ישראל -כתב רבינו בחיי )פר' אמור( דאין נוסחא זו מדוקדקת דהא
האי קרא בעשרה מרגלים הוי ,ואין להביא ראיה מעשרה מרגלים
לדבר שבקדושה ,ועיקר הנוסחא היא תוך תוך מלשבור תוך הבאים
דכתיב גבי אחי יוסף ,ומעתה הביא ראיה מעשרה צדיקים
ויעו' בגליוני הש"ס להגר"י ענגיל שהביא משו"ת תשב"ץ )ח"ב סי'
קס"ג( שהקשה בדבריו על מה שכתב בשו"ת הר"י מיגאש )סי'
קל"א( דהנשבע שלא לעבור לפני התיבה דאין השבועה חלה
עליו דהוי נשבע לבטל את המצוה ,כיון דלעבור לפני התיבה אינה
אלא להוציא ידי רבים חובתן בדברים שבקדושה ובקריאת התורה

ושנהם דאורייתא ,דברים
שבקדושה מהא דאמרו
ונקדשתי בתוך בני ישראל הרי
דהוא מה"ת,וכיון דשלעבור לפני
התיבה יש בה מצוה מה"ת להוציא בה
רבים ,הרי מי שנשבע שלא לעבור לפני התיבה הרי כ נ ש ב ע
שלא לעשות סוכה ,ותמה התשב"ץ הא כל קדושה אינה אלא
דרבנן והיאך נימא דהש"ץ מקיים בזה מצוה דאורייתא יעו"ש
באריכות.
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דף כ"ב
לא תימא מברך אלא מהרהר -אי שייך איסור לא תשא בהרהור
לא תימא מברך אלא מהרהר -יש לציין מה שנסתפקו הפוסקים
באדם שהרהר ברכה שאינו חייב בו ,או שיש לו ספק אם ברך אם
יכול לברך בהרהור ,אם שייך בו איסור דלא תשא ,ובגנת ורדים
)יו"ד כלל ג' סימן ו'( כתב דליכא חומר לא תשא בהרהור,וכ"כ הפרי
מגדים )פתיחה הל' ברכות אות ב' -וכ"כ באשל אברהם ) ריש סי'
קפ"ה( והחיד"א )בברכ"י או"ח סי' ס"ב( הביא משמיה דהרב פרח
שושן )או"ח כלל א' סימן י"ד( דאפי' בהרהור איתא לחומר לא
תשא ,ולא ס"ל כותיה ,ובמטה אהרן )ח"ב דף רכ"א( ג"כ ס"ל דליכא
איסור דל"ת במהרהר ,וראיתי בשדי חמד )ח"א עמ'  (148שהביא
משמיה דפתח הדביר )סי' קנ"ז( שכתב דשי' הפרח שושן דשייך
איסור ל"ת במהרהר יחידאה הוא.
זבח רשעים תועבה -שונה איסור שבת לשאר איסורים
)ע"ב( היה מתפלל ומצא צואה במקומו וכו' והא זבח רשעים
תועבה -בגדר זבח רשעים תועבה כתב הלחם משנה )פ"ג מהל'
שגגות ס"ק ז'( שמבואר מדברי הרמב"ם שם דדוקא גבי מחלל
שבת הוא דהוי זבח רשעים תועבה ואין מקבלין הימנו קרבן,
ואפי' אם עבר רק פעם אחת משא"כ בשאר עבירות בעינן שיהא
אדוק בעבירה ואי לא הוי אדוק מקבלין הימנו קרבן ,ובשו"ת חסד
לאברהם )או"ח סי' א'( שכתב דאפילו אם הוא מזיד באיסור לאו
ואינו שב מאיסור הלאו אין מקבלין ממנו קרבן ,וכך משמעות דברי
התוס' )ב"ב מח (.בד"ה אלא מסברא יעו"ש ,ובשו"ת יד אלעזר )סי'
ג'( האריך בזה עוד.
דף ככ"ג
"ג
הנכנס לביה"כ חולץ תפיליו וכו' -האם אפשר לקיים מצוה בלי
ברכה במקום המטונף
הנכנס לבית הכסא קבוע חולץ תפיליו רחוק ד' אמות -כתב
בשו"ת טוב עין )סי' י"ח אות ל"ז( דיש להסתפק דינא מאי בישראל
שהוא בבית הסוהר והמקום מטונף דודאי אסור להתפלל ולברך,
אם יכול לקיים המצוה במעשה בלבד וכגון שמבעד החלון יושיט
לו אחד לולב ואתרוג אי יכול לטלן בידו או שגם מעשה המצוה
אינו יכו לקיים ,והביא ראיה מהא דאמרו )קידושין ל"ב (.דאי לאו
דכתיב הידור במצוות מפני שיבה תקום הו"א דאפי' בביה"כ היה
צריך לקום ,הרי דמעשה מצוה היכא דלא כתיב הידור יכול לקיים
במקום מטונף.
אלא שהביא דברי הזוהר )פר' תרומה( שכתב שהמצוות צריכים
ליעשות במקום מתוקן ונקי הרי דאפי' מעשה המצוה בעי
מקום נקי ולאו דווקא הברכה ,ודחה דכיון דכאן הוי אונס גמור
שרי לעשות מעשה המצוה ,וכתב הרב הד"ט )סי' ה' אות ו'( דיש
להביא ראיה דשרי לעשות מעשה המצוה מדינא מהא דפסקינן
)יו"ד סי' י"ד( כדברי האגודה דאם שוחט בבית המטבחיים שהוא
מקום מטונף ,אומר הברכה בריחוק ד' אמות ואח"כ שוחט בבית
המטבחים הרי דמעשה המצוה יכול לקיים אפי' במקום המטונף,
ואפשר לדחות דדוקא גבי שחיטה דגוף המצוה כך הוא שהוא דבר
מטונף וא"א לקיימה באופן אחר רק כך ,משא"כ בלולב ואתרוג
ושאר מצוות ודו"ק.
האי סודרא דתפילין דאזמניה -האם מהני שאלה בזה כמו
בהקדש
)ע"ב( האי סודרא דתפילין דאזמניה למיצר ביה תפילין וכו' -חידש
המנחת חינוך )מצוה שנ"ז אות י'( דמהני שאלה על הזמנה זו
כמו בכל הקדש דמהני שאלה ,והיינו דבזה שהוא שואל הוי כמי
דאזמניה ולא צר ביה תפילין דשרי דקיי"ל כרבא דדוקא אי אזמניה
וצר ביה תפילין אסור ,ולא כאביי דאפי' אזמניה ולא צר ביה תפיליו
אסור דהזמנה מילתא היא ,והמהרש"ם בדעת תורה )סי' מ"ב סק"ג(
נתקשה בזה דכיון דקיי"ל דכדי לאסור בעינן שיצור בה תפיליו
היאך מהני שאלה הא לא אתי דיבור ומבטל מעשה ,וכמוש"כ
הש"ך )חו"מ סי' רנ"ה סק"ו( דמה"ט לא מהני שאלה בהקדש שבא
לידי גזבר דלא אתי דיבור ומבטל מעשה ,אלא דמ"מ י"ל דלא דמי
להקדש דהכא הויא רק ייחוד דעתו לזה ולא מהני שאלה וכן נראה
מסתימת כל המחברים דלא מהני שאלה בזה ,ובשו"ת חלקת
יואב )או"ח ח"א סי' ה'( גם כתב כדברי המהרש"ם.
דף כ"ד
כל לנטורינהו טפי עדיף -אם מותר לשבת ע"ג ספסל שיש
מתחתיו תפילן או ספרי קודש
כל לנטורינהו טפי עדיף -כתב בשע"ת )או"ח סי' מ'
סק"ג( בשם שו"ת אוהל יעקב )סי' ח'( דמהאי טעמא
נהגו בהרבה מקומות שיש ספסלים בביהכ"נ במקום
הבלעמ"ר של הס"ת ויושבים שם על הספסל על
אף שמתחת לזה שמים האנשים את התפילין,
וודאי דלכתחילה מוטב שיהיה חלל טפח
אלא אפי' ליכא חלל טפח מ"מ יותר
טוב להרחיק התפילין << המשך בעמ' 2

מדור זה נודב ע"י מוקיר רבנן אהוד יששכר הי"ו לע"נ בהירה בת בתיה

"מכתבים למערכת"
במדור "חמדת ההלכה" הארכנו בדין אמירה בצדקה אי
עושה קנין או רק נדר ונפק"מ לדינא באב שאמר לצדקה
אי הבן חייב לקיים אמירתו דאי הוי קנין חייב ואי הוי נדר אינו
חייב כיון דמת נפקע הנדר ,והבאנו בזה שי' הראשונים והאחרונים
שהאריכו בזה טובא.
הרה"ג יואל זלמן זלצר שליט"א -קרית ספר יש לציין מה שכתב בתרועת מלך )סי' ב'( דחילק
בין אם היה לעני ידוע או דלא הוי לעני ידוע דאם היה לעני ידוע אזי אפשר לומר דבכה"ג אפי'
בצדקה אמירה הוי כקנין משא"כ היכא שאין העני ידוע לא הוי אמירה כקנין וכמו דאמרו הכי
גם במכירי כהונה.
הרה"ג אברהם חיים זלמנוביץ שליט"א -ירושלים אפשר לומר דדוקא היכא שאומר הסכום
דבזה הראה דגמר בדעתו לתת הוי אמירתו כקנין אולם היכא שהבטיח לעני כסף ולא אמר
סכום לא הוי רק כנדר ,וחילי מהא דב"ק )לו (:דאמר רב יוסף יד עניים אנן ,והתם היינו טעמא
כיון דהוי ידוע הסכום דתוקע לחבירו נותן לו סלע ולכך זכה באמירתו.
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ועוד לשם הבאנו בהא דכופין על מצוות צדקה דפלוגתת הראשונים בזה דשי' בעל המאור
ורבינו האי גאון דאין כופין על הצדקה דהוי אמצוה שמתן שכרה בצדה ,והריטב"א ס"ל דכופין
מפני גדר חוב והבאנו דברי המנ"ח מצוה תע"ט דמתן השכר קאי על טובת הלב אבל על עיקר
הצדקה אינו מבואר.
הרה"ג חיים נחום ברזווסקי שליט"א -לונדון יש לציין דמה שהבאתם מדברי הריטב"א כתב
בזה המל"מ הל' עבדים פ"ג דלדברי הריטב"א אף בהענקה כופין דלדברי הרשב"א אין כופין
אולם לדברי הריטב"א דבצדקה כופין מפני גדר החוב אם כן כל שכן הענקה דהוא חוב גמור
דאף שעבודא דרבי נתן יש בה )כקידושין י"ז( אזי ודאי שכופין.
הרב משולם יוסף גליקמן שליט"א -בני ברק לדברי הריטב"א יקשה למאי בעי טעמא דמפני
גדר החוב הא כי היכי דאמרו בחולין )קמ"א( דגזיא לאימיה ונגדיה רבי יהודה הרי דכופין על
מצוה שמ"ת בצדה והטעם כיון דיש בה לאו ולוקין עליה א"כ גם בצדקה יש ללאו דלא תקפוץ
ידך ,ומש"ה כופין ולאו מטעמא דחוב הוא.
מחמדי התורה :בגוף השאלה על השיטות שאין כופין על הצדקה הא הוי מצוה שיש בה נמי
ל"ת כבר האריכו בזה האחרונים טובא.
במדור "חמדת הדרוש" הארכנו בכמה אנפין לבאר המדרש אמר הקב"ה לישראל לא לרעתכם
נתתי לכם הברכות והקללות ,אלא להודיעך דרך טובה שיבחרו אותה כדי שיטלו שכר מנין
ממה שקרינו ראה אנכי.
הרה"ג יואל אברהם מושקוביץ שליט"א -ירושלים ראיתי בברך משה דף צ"ז שביאר בהקדם
דברי הצל"ח דמפי העליון לא תצא הרעות דאפי' הפרעניות הבאות על האדם הכל לטובה
לזככו לעולם שכולו טוב ,רק שהאדם בעוה"ז אינו רואה זאת לנגד עיניו ,וחושב שיש רעה
וטובה ,וביאר בזה העצי חיים ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה דרק "היום" בחינת
העוה"ז נראה שייך ברכה וקללה אולם לעוה"ב יבין האדם שהכל לטובה ,ובזה יבואר המדרש
לא לרעתכם נתתי הברכות והקללות היינו אפי' הקללות ברכות הם ,אלא להודיעך דרך הטובה
שהיסורים הם טובה לאדם לעוררו לילך בדרך טובה ,וראיה לזה ממה שקרינו ראה אנכי נותן
לפניכם "היום" דרק בעוה"ז נראה רע משא"כ לעוה"ב.
במדור "לחידודא" בשאלה ל"ב שאלנו מ"ט אסרו לרכוב שניים על סוס הא כי היכי דפסקינן
סי' רע"ה דבשנים לא חיישינן לשמא יטה נמי לא ליחוש שמא יחתוך זמורה) .יעו'ע בפתרון
לחידודא(
הרה"ג אלימלך בלום שליט"א -חיפה יש לתרץ בב' אנפין א' למאי דכתב במשנה ברורה שם
בשם המג"א דדוקא לענין קריאה התירו שהוא מצוה אבל לא לענין רשות א"כ לא קשה מידי.
ב' דדוקא בעסוקין לקרות יש לנו לומר דע"י קיום מצוה יש להם סייעתא דשמיא ויזכירו אחד
לחבירו ,משא"כ בלרכוב על סוס.

גליון זה נדבת ידידינו
הרב משה חיים יוספוביץ שליט"א
קרית צאנז נתניה
לרגל אירוסי בתו בשעטו"מ עב"ג הבה"ח
החתן מורנו
משה אהרן הלוי סגל שליט"א
מבחירי ישיבת צאנז
בן הרה"ג אליעזר שליט"א -ביתר עילית
ויה"ר שהזיווג יעלה יפה ויזכו לבנות בנין
לתפארת ויזכו לבנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצוות בנקל ובהרחבת הדעת אמן
וברכת מזל טוב מיוחדת לסבים הדגולים
הגאון המפורסם רבי שלום אייזנברג שליט"א
דומ"ץ ק"ק צאנז ירושלים
והגאון רבי שמעיה יוספוביץ שליט"א
קרית הבעש"ט
שיזכו לרוות נחת מכל יצ"ח בנקל
ובהרחבת הדעת

סימן טוב ומזל טוב

ברכת מזל טוב לאאמ"ר שליט"א
הגאון רבי חיים יעקב שוורץ שליט"א
דומ"ץ דק"ק צאנז
לרגל אירוסי בתו תחי' בשעטו"מ
עב"ג החתן
הרה"ג יהודה אשר שוורץ שליט"א
ביתר עילית
ויה"ר שהזיווג יעלה יפה ואך ששון ושמחה
ישיגם ברכות עד בלי די ובכל אשר יפנו
יצליח ה' דרכם ויזכו לבנות בית לתפארת
אבותם ויזכו לראות בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצוות בנקל ובהרחבת הדעת

במדור "חמדת הדף" בדף ט :דהיאך אמר שירה על מפלת רשעים הא אמר
הקב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה.
הרב יוחנן גרוס שליט"א -בני ברק יש לציין תי' המהרש"א גופיה שתירץ דדוקא באותו זמן
אסור משא"כ לאחר המעשה מותר ולכך אומרים שירת הים בשביעי של פסח על הנס שכבר
נעשה ובכה"ג מותר וכעין התי' שהבאתם מהחיד"א פר' בשלח.
הרב נחום יואל דנציגר שליט"א -ירושלים יש לציין בכאן דבריו הנודעים מעשי ידי טובעים
בים ואתם אומרים שירה דהמלאכים בקשו שהקב"ה יפתח אזניהם של המצרים וישמעו את
שירתם ועי"ז ימותו ,ולזה אמר להם הקב"ה דכל מדותיו מדה כנגד מדה וכיון שהם זרקו ליאור
את ישראל גם הם יטבעו ע"י הים ולא ע"י שירה ,וזהו מעשי ידי היינו ישראל טובעים בים
המצריים הטביעו אותם בים ואתם אומרים שאני אהרוג אותם ע"י שירה.
ושם בדף י' .בעי רחמי עליהו דליהדריה בתשובה הארכנו בקושיית המהרש"א היאך בקשה כן
הא הכל בידי שמים חוף מיראת שמים והיאך יכולים כלל לבקש על חבירו שישוב בתשובה
הא הכל בידי שמים והבאנו בכמה אנפין שתי' האחרונים בדברים נפלאים.
הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א -בני ברק מח"ס גם אני אודך יש לתרץ דכיון שעל
ידי שהוא מתפלל על חבירו הוא מקבל על זה שכר אם כן הוא גם לטובתו ובכה"ג יכול
להתפלל שחבירו יחזור בתשובה דגם הוא נשכר עבור זה.
ושם בדף י' :דאמר רבי טרפון וסכנתי עצמי מפני הלסטים והבאנו מדברי האחרונים שהאריכו
היאך היה מותר לו להכניס עצמו לידי סכנה והביא מכאן הגר"י ענגיל ראיה להני שיטות
דמותר לאדם למסור נפשו על כל מצוה.
הרב מנחם עוזיאל שוורץ שליט"א -קרית ספר לכאורה אפשר לומר דלמאי דביאר רש"י
שטעם דר' טרפון בכדי שלא ילמדו התלמידים ויראו אותו נוהג כמנהגו ,הרי דהיה בפרהסיא
ובכה"ג כתבו התוס' כתובות דלכו"ע יכול למסור נפשו.
מחמדי התורה :לענ"ד אין זה מן הדומה דהתם הויא איסור ממש ולכך קאמרו דבפרהסיא
יכול למסור נפשו על כל מצוה משא"כ כאן הלא קיים מצוות קריאת שמע אלא שהטה לקרות
ובכה"ג לא ס"ל להתוס' דמותר להסתכן.
ושם בדף י"ג :כל המאריך באחד מאריכין לו ימיו ושנותיו ובלבד שלא יאריך בד' ,הבאנו דברי
השיח השדה דהוכיח ממה שכתב רש"י דבאות ד' יאריך עד כשיעור שיעשנו בלבו יחיד
בשמים ובארץ הרי דצריך להאריך בד' משך כל זמן הכוונה ומכאן דלא מהני כוונה תוכ"ד ואם
לא כוון מתחלה על אף שכוון תוכ"ד לא יצא.
הרה"ג אברהם נתן הכהן גליק שליט"א -ירושלים יש לציין מש"כ בשו"ע סי' ס"א ס"ז דהא
שאמרו להאריך בד' אין הכוונה להאריך ולמשוך בקריאת הד' שהרי כל אות שבסוף התיבה
ואין הנקודה תחתיה היא נחטפת לגמרי ,אלא שיאריך במחשבתו והרי מזה ראיה להיפך דמהני
תוכ"ד בכוונה.
ושם בדף ט"ו .הקורא את שמע צריך להשמיע לאזניו הארכנו אי צריך לכתחלה משמע ואינו
מעכב בדיעבד או דמשמע אפי' בדיעבד ומעכב ,והבאנו שי' רש"י דצריך הוא רק לכתחילה,
והתוס' ס"ל דצריך משמע אפי' בדיעבד.
הרה"ג ר' מנחם מענדל גייגר שליט"א -אשדוד מו"ל הגליון תורה ושבת יש לציין ב' מקומות
דכתבו התוס' דצריך אינו אלא לכתחילה וכדברי רש"י שהבאתם כאן ,א' כתבו התוס' מגילה
ט"ז בהא דאיתא התם דבעי למימר ועשרת בני המן בנשימה אחת וכתבו התוס' דאפי' דצריך
מ"מ אם לא אמר בנשימה אחת יצא ידי חובתו ,ועוד כתבו בכתובות.
מחמדי התורה :מפורסמים דברי המהרש"א קידושין דאין להקשות סתירה מדברי התוס'
שבמקום אחד למקום אחר דהרבה בעלי תוס' היו ויכול דכל אחד אמר דבר אחר.

גליון זה נדבת ידידנו

גליון זה נדבת ידידינו

הרב אברהם מנשה רפפורט שליט"א
קרית ספר

מר אריאל עובדיה הי"ו
מעלה אדומים
לעילוי נשמת אביו

לעילוי נשמת אביו הרה"ח
יעקב גדליה בן ר' מרדכי אהרן ז"ל

נלב"ע ט"ו אלול תשכ"ב תנצב"ה

ר' ירמיהו יוסף בן חיים ז"ל
נלב"ע י"ח אלול תשמ"ט תנצב"ה

גליון זה נדבת ידידינו
הרה"ח יוסף מנחם ציינוירט שליט"א
ירושלים
לרגל שמחת אירוסי נכדו
הבה"ח ישעיהו יצחק ציינוירט הי"ו
בן לבנו הרב שלמה שליט"א
ויה"ר שהזיווג יעלה יפה ואך ששון ושמחה ישיגם
כל ימי חייהם ויזכו לגדל בנים ובני בנים
בנקל ובהרחבת הדעת

כל המעונין להצטרף למנויים ישלח מייל לדוא"ל הנ"ל

לתגובות והערות להרב שלמה שוורץ פקס 077-3013270
או לדוא“ל  s25@bezeqint.net :או לכתובת רח' ח-ן  3/5קטמון

לידי מערכת "מחמדי התורה" לתרומות והנצחות 054-8439495
גליון הבא יו"ל בעזהי"ת ראש השנה תשע"ג הבעל"ט

גליון זה יו“ל בסיוע

תורה ויהדות לעם

