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חמדת הדף

לחידודא

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

דף כ"ג

נר שהייתה דולקת ע"ש מבעו"י אם צריך לכבותה ולחזור 
ולהדליקה

עששית שהייתה דולקת והולכת כל היום מכבה ומדליקה- 
הנה כן פסקו הטור והרמ"א )סי' רס"ג סעיף ד'( גם בנר שבת 
דאם היה נר דלוק מבעו"י כשהיום גדול יכבנו ויחזור וידליקנו 
בסוגיין  יהושע  הפני  על  רבתי  תמיהא  ומכאן  שבת,  לצורך 
היכי  דכי  שכתב  שבת  לגבי  כן  פסקו  שלא  על  שנתקשה 
דהדלקה  הרי  להדליק  דמדברכין  בגמ'  הוכיחו  חנוכה  דבנר 
צריך  חנוכה  לשם  הדליק  לא  אם  כן  ומשום  מצוה  עושה 
לחזור ולהדליק, ה"ה גבי שבת מברכין להדליק נר של שבת, 
הטור  מדברי  דהא  יוקשה  ולהנ"ל  כן,  פסקו  שלא  ונתקשה 
)לקמן כה:( ד"ה  וכן כתבו התוס'  כן   והרמ"א להדיא כתבו 
חובה להדיא שאם היה דולק מבעו"י צריך לכבותה ולחזור 
היה  לא  אם  דווקא  דזהו  רעק"א  בחי'  וכתב  וצ"ע,  ולהדליק 
דלוק לצורך שבת אולם אם היה דלוק לצורך שבת אף שלא 
קבל עליו שבת בהדלקתו שפיר דמי בדיעבד, ובדרך החיים 
המשנה  וכתב  בדיעבד,  ואפי'  מהני  לא  בכה"ג  דאפי'  כתב 
ברורה בבאור הלכה דנראה להלכה כדברי הגרעק"א דאל"כ 

תהיה ברכתו לבטלה. 

אדם שאיחר לתפלה בשבת האם ידלג פסוקי דזמרה או 
נשמת

)ע"ב( הדר פשטה נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא- וכתבו 
התוס' )ד"ה הדר( דהא דמקדימים לקרות בשל ר"ח ולא בשל 
חנוכה כי היכי דבהפטורה מפטירין בשל חנוכה ותרצו דכיון 
ניסא  פרסומי  וגם  )ר"ח(  תדיר  גם  תרוייהו  למיעבד  דמצי 
אחד  רק  בהפטורה שאפשר  אולם  תרוויהו  עבדינן  )חנוכה( 
פרסומי ניסא עדיף ומפטירין בשל חנוכה, והנה כתב בשערי 
תשובה )או"ח סי' רפ"א ס"א( דאדם שאיחר בשבת לביהכ"נ 
מזמורים  שידלג  ומכ"ש  דזמרה  מפסוקי  ולא  נשמת  ידלג 
אומר,  אינו  דעדיף מהם  נשמת  אפי'  אחרים של שבת דהא 
דטעמא  דאפשר  ס'(  סי'  )או"ח  שכיר  משנה  בשו"ת  וכתב 
ומכל מקום  ושאינו תדיר תדיר קודם,  דמילתא הוא דתדיר 
דחה זאת דלמאי דכתבו התוס' הנ"ל דלגבי לדחות ליכא דין 
דתדיר ואדרבה פרסומי ניסא עדיף א"כ קשיא מ"ט לא נימא 
נמי מצוה  ויו"ט  דזמרה, דהא שבת  על פסוקי  ונדלג  נשמת 
ליאסף בכנופיא גדולה להתפלל ברבים כדברי הרמב"ן )פר' 

אמור( הובא בב"י )סי' תפ"ז( 

דף כ"ד

האם בתעניות הלילה הולך אחר היום או איפכא

כאן  ברש"י  הנה  ומנחה-  שחרית  ערבית  ומעמדות  תעניות 
הביא דברי תשובת הגאונים דלילה שלפני התענית הוא כיום 
בתורת  כתב  דהנה  הפוסקים  כמוש"כ  דלא  והוא  התענית, 
השלמים )סי' קפ"ה ס"ק י'( טעם לדבר שאלו המתענים גם 
אין אוכלים בשר ויין בלילה שלאחר התענית דכיון דתענית 
אין  ולכך  היום  אחר  הולך  הלילה  ובקדשים  קרבן  במקום 
ביד אפרים )סי' תק"פ(,  אוכלים בשר לילה שלאחריה, וכ"כ 
בליל  ויין  בשר  לאכול  דאין  ס"א(  תקנ"ח  )סי'  ברמ"א  והנה 
מפני  וטעם  ראשון  ליום  ת"ב  נדחה  אם  אפי'  ת"ב  שלאחר 

אבילות של יום הרי מכאן נמי דהלילה הולך אחר היום. 

בדברי אשת הסמ"ע בנר של יו"ט אי מדליקין בעריו"ט או 
ביו"ט

)ע"ב( אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב- וטעם הדבר לשי' 
ועשה  ל"ת  דוחה  עשה  ואין  ול"ת  עשה  הוה  דיו"ט  אשי  רב 
ואסור להדליק בשמן שריפה דכך הוא שורף קדשים ביו"ט 
ועובר על עשה ול"ת, וכתב מרנא ורבנא החתם סופר דמכאן 
ראיה דלא כאשת הסמ"ע )בהקדמת בנו של הסמ"ע בתחילת 
טור יו"ד( שאמרה שגם ביו"ט צריכים להדליק בעריו"ט כמו 
בער"ש, דאם כשיטתה אמאי אסורין להדליק בשמן שריפה 
הא לאו יו"ט הוא, אולם כתב דאשת הסמ"ע לשיטתה שיש 

לברך בהדלקת הנרות קודם ההדלקה וא"כ כבר קבלה עליה 
יו"ט וכשהיא מדליקה ביו"ט היא מדליקה ולכך לא  תוספת 
וראיתי בשו"ת יביע אומר )ח"ב או"ח  תדליק בשמן שריפה, 
סי' ט"ז אות ב'( שנתקשה בזה הא כיון דאמרו בגמ' יו"ט הוי 
עשה ול"ת א"כ זה ודאי שבתוספת שקבלה על עצמה ודאי 
דלדעת  ועוד  עשה,  על  אלא  ועשה  ל"ת  על  עוברת  דאינה 
השו"ע סי' רס"ג שאין קבלת שבת ויו"ט תלויה בהדלקת הנר 
א"כ ליכא ראיה, ואדרבה מסוגיין ראיה דלא כאשת הסמ"ע.  

דף כ"ה

שריפת תרומה טמאה הוא גם ע"י האכלה לבהמה כדברי 
הרש"ש בפסחים

אמר רב כשם שמצוה לשרוף את הקדשים כך מצוה לשרוף 
תקלה  משום  ועוד  לקודש  דדמיא  ופרש"י  התרומה-  את 
)כ"ז(  ובביצה  מפנין(  פ'  )ריש  ורש"י  לבהמה,  מזה  שיאכיל 
רש"י  כתב  אולם  תקלה,  לידי  יבוא  דשמא  טעמא  רק  כתב 
ל"ב(  )פסחים  דאמרינן  היכי  וכי  לבהמה  להאכילה  דיכול 
ובעל  )בביצה שם(  אולם התוס'  כלבו,  לפני  בחמץ דמריצה 
לחמץ  דומה  דאינו  וס"ל  רש"י  על  חלקו  )בפסחים(  המאור 
כאן  אולם  לבהמה  לתת  מותר  טהורה  חמץ  תרומת  דדוקא 
בכתבי קהלות  איירי בתרומה טמאה דווקא בשריפה, וכתב 
יעקב )שבת סי' כ'( דלכאורה קשה הא תרומה טמאה נשנית 
בין הנשרפין, וביאר דכי היכי דכתב הרש"ש )ריש פ' כל שעה( 
מהני  ומ"מ  יהודה  לרבי  שריפה  דבעינן  חמץ  ביעור  לענין 
אכילה שהרי הוא נשרף מחמת חום הטבעי, ה"נ כאן בתרומה 
)או"ח סי' קנ"א( שהאריך בזה  חת"ס  בשו"ת  ויעו"ע  טמאה, 

מדין אחשביה. 

אימתי ילך האדם למקוה בער"ש אי מוקדם או סמוך לשבת
)ע"ב( דאמר רב יהודה אמר רב וכו' מביאין לו עריבה מלאה 
ר"ס  )סי'  נפסק להלכה  וכן  וכו'-  וגליו  ידיו  ורוחץ פניו  חמין 
סי'  לקמן  הרמ"א  וכתב  בער"ש,  גופו  לרחוף  דמצוה  ס"א( 
שירחץ ממש סמוך לערב שבת  המרדכי  רס"ב בסופו משם 
שיוכל להלביש מיד בגדי שבת, וכן כתב השל"ה מסכת שבת 
)תורה אור אות צ'( בשם כתבי האר"י ז"ל דכל כמה שמקרב 
ובשו"ת  שבת,  בהארת  יותר  נשמתו  יתגלה  לשבת  הטבילה 
דברי יציב )או"ח סי' רל"ז( דכן נהג זקינו הדברי חיים לטבול 
ממש סמוך לשבת, אולם כתב במשנה ברורה )סי' ר"ס ס"א 
ילכו בער"ש ממש  ובסוס"י רס"ב( דודאי דלרוב העם שאם 
יבואו לאיסורים שונים כגון סריקת השערות וסחיטה בפרט 
בימות החורף הקצרים מוטב שילכו מוקדם יותר, ויעו' באבני 
סופר )הל' שבת סי' רס"ב( דעלה והסתפק במי שטובל בעוד 
היום גדול אימתי ילביש בגדי שבת לדברי הרמ"א הנ"ל יעו"ש 

נפלאות.

דף כ"ו

האם מותר להדליק נר שבת בשמן איסור

יעו'  בשבת-  לומר  ואי"צ  בחול  טמא  בטבל  מדליקין  אין 
בשו"ת בשמים ראש )סי' ש"כ( דמותר להדליק נרות שעשויין 
ע"ו(  סי'  ח"א  )מהדו"ת  ומשיב  שואל  ובשו"ת  חזיר,  משומן 
והביא  בפיך,  המותרים  מן  במצוה  בעינן  דהא  זה  על  תמה 
דכך הקשה בס' גאון צבי בהא דאמרינן לעיל בשמן קיק לא 
ידליק דמאי הו"א דידליק הא בעינן דיהא מוכשר למלאכת 
דלא קשיא  ותי'  עור בהמה טמאה,  ולא הותרה אלא  שמים 
דכיון דאין בנר שום מצוה אלא הוא משום שלום בית ובזה 
היאך  רעק"א  בחי'  וכן הקשה  בפיך,  מן המותרים  בעינן  לא 
מה  יעו"ש  בפיך  המותרים  מן  בעינן  הא  קיק  בשמן  התירו 
שתי', אולם הפמ"ג )במשבצות ס"ק א'( דפשיטא ליה דאסור 
להדליק בשמן ערלה וכדומה דלא שייך מצוות לאו ליהנות 

נתנו דעיקר המצוה היא העונג.

ציצית לבגד עור או ניילון

הגמ'  מדברי  לא-  אחרינא  מידי  אין  ופשתן  צמר  בגד  )ע"ב( 
משמע דדוקא בגדי צמר ופשתן מקרי בגד, ולכך פסק בשו"ע 

ס"ד(  י'  סי'  )או"ח 
מציצית  פטור  עור  דבגד 

הפמ"ג  כתב  הדבר  וטעם 
)במשבצות ס"ה( בשם הלבוש 

א"כ  בגדיהם  כנפי  על  דכתיב  דכיון 
משא"כ  בגד  נקראים  ופשתים  צמר  ר, דווקא  עו

ורוב  עור  המיעוט  אם  מאי  דינא  הסתפק  רעק"א  ובהגהות 
צמר האם חייבת או לא, ובשו"ת אגרות משה )או"ח ח"ב סי' 
א'( כתב דלכך כל הציציות שעשויין מניילון ודומיהן פטורין 

מן הציצית, ובשו"ת דברי יציב )או"ח סי' ג'( חלק על זה.

דף כ"ז

אם יש בבגד מצד אחד צמר ומצד אחד פשתים אי הוי 
כלאיים

דיש  אמת  השפת  כתב  כלאים-  לאתויי  כל  אף  רבא  אמר 
הב'  ובצד  פשתן  חוטי  אחד  בצד  ויש  משי  בבגד  להסתפק 
חוטי צמר אי הוי כלאים או לא, דפשוט דיש לומר דשעטנז 
שהצמר והפשטים מחוברים יחדיו אבל מה שיש בהבגד צמר 
לחוד ופשתן לחוד ליכא איסורא, אולם מקרא דבגד כלאים 
לא יהיה עליך משמע דאפי' אם זה בפני עצמו וזה בפני עצמו 
)פ"י  דהרמב"ם  הראשונים  פלוגתת  דהוא  אסור,והאמת  נמי 
מהל' כלאים( אסר והרא"ש בנדה )בהל' כלאי בגדים סי' ט"ו( 
ויעו'  צמר,  בגדי  תחת  בפשתן  התפורין  עורות  לחבר  התיר 

בטוש"ע )יו"ד סי' ש' ס"ה( שהקילו בזה. 

דף כ"ח

האם תחש שבימי משה ובימי יחזקאל מין חיה או בריה 
בפני עצמה

תרומה(  )פר'  בחומש  רש"י  הנה  משה-  בימי  שהיה  תחש 
פירש תחש מין ולא הייתה אלא לשעה חיה הוא והקשה כאן 
והיאך כתב  בגליון מהרש"א הא בסוגיא מסתפקא לן בהכי 
רש"י דהיה מן חיה, ובשו"ת בית יעקב )סי' מ"א( האריך בזה 
בהחלטיות  לומר  רש"י  כוונת  אין  דודאי  כתב  דבריו  ובתוך 
יקשה  וא"כ  חיה  דמין  דאפשר  לומר  כוונתו  אלא  חיה  דמין 
אמאי לא התירה התורה את חלבה הא חלב חיה מותר לכך 
קאמר דלא הייתה אלא לשעה ולא צריך לכתוב היתר בזה, 
ובמשכיל לדוד פר' תרומה כתב דכוונת רש"י הוא לומר מין 
בעל חי ולא לומר חיה ממש דהא אפי' היא מין בהמה אפשר 
לקרותה חיה דבהמה בכלל חיה, ובתורה תמימה כתב דאין 
מובן הקושיא על רש"י א' דהא במדרש כאן כתב להדיא דשי' 
רבי יהודה דתחש מין חיה וס"ל לרש"י כוותיה ב'- דבירושלמי 
מין  דתחש  דר"מ  משמיה  רשב"ל  שי'  הביא  דשבת  בסוגיא 
חיה וא"כ כתב רש"י כשיטתו, ואי התחש שהיה בימי יחזקאל 
היא אותה שהיה בימי משה יעו' ברא"ם שכתב דמין אחר היה 

וודאי טמא ויעו' במהרש"א ובעיון יעקב שלא הסכימו לזה. 

לעבד או למשוח התפילין בצואת כלבים או בשומן דג טמא

)ע"ב( לא הוכשרו למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה – 
נחלקו הפוסקים האם משיחת הרצועות דהוא עשוי להזהיר 
ולהבהיר השחרות שברצועה אם מותר לעשותם מדבר טמא 
דכתב בנוב"י )או"ח מהדו"ת סי'  כגון דג טמא, והביאו מהא 
ג'( משם הילקוט פר' בא דמותר לעבד העורות ואפי' בצואת 
כלבים, והביא דכן פסק רב שרירא גאון, ובשו"ת שיבת ציון 
)סי' ב-ג( הביא ראיה דגם למשוח הרצועות בדג טמא מותר, 
וכן התיר בזה בשו"ת תשובה מאהבה )ח"ב סי' רי"ד(, ובשו"ת 
כלבים  מצואת  להראיה  הסכים  לא  כ"א(  )סי'  שערים  בית 
ומ"מ התיר מטעם אחר, ובשו"ת מהרש"ג )סי' כ"ד( גם התיר 
למשוח בדג טמא, ובשו"ת חת"ס )יו"ד סי' רע"ו( כתב דהגם 
זית,  בשמן  ומשך  עצמו  על  החמיר  הוא  איבור  אין  דמדינא 
ובשושנים לדוד )סי' י"א( כתב דאפי' מי שמחמיר על עצמו 
בדג טמא מ"מ בחלב בהמה ודאי מותר דכיון דבא מבהמה 

טהורה מותר.

מסכת שבת  מדף כ"ג- כ"ט

שאלה ל"ט האם באדם המצער אדם אחר שייך גם כן איסורא דצער בעלי חיים כמו גבי בהמות וחיות?
שאלה מ' מ"ט לא הותרה מיתת בית דין ביו"ט מטעם מתוך שהותרה שחיטה לצורך יו"ט לדעת רש"י )ביצה י"ב( דכשאומרים מתוך לא בעינן 

צורך יו"ט כלל ? 
פתרון לחידודא- גליון כ"א פרשת בראשית

שאלה ל"ז< העוסק במצוה פטור מן המצוה האם מי שעוסק במצוה דרבנן פטור נמי ממצוה דאורייתא או לא?
שאלה ל"ח< בדיני שבת הקילו בכלי שני דינא מאי אם יש חומץ או דבר חריף האם גם בזה הקילו בכלי שני? 

ל"ז< בשו"ת שם אריה יו"ד סי' ס"ד וכ"ה בפתח הדביר ח"ב סי' רל"ד הביאו משם הרשב"א )סוכה כ"ה( דאפי' בדרבנן אמרינן עוסק במצוה 
פטור מן המצוה אף דאורייתא, אולם ברמ"א )או"ח סי' ע"ב( גבי המנחמין את האבל אם יקראו ק"ש, דרק ביש שהות ביום לקרוא אח"כ, וכתב המג"א אבל אם יעבור זמן 
ק"ש  יקראו ק"ש דעדיין לא התחילו במצוות תנחומין, ודייק מזה הפמ"ג דאם התחילו אין מפסיקין הרי דעוסק במצוה דרבנן של תנחומין אינו פוסק לק"ש דהוא דאורייתא 

וכתב ואיני יודע מנין לו זה, ויעו"ע ערוך לנר )סוכה כ"ה( ובשו"ת מהרי"א.
ל"ח< הנה בהגהות רמ"א יו"ד סי' ס"ט סעיף י"א דכלי שני אינו מבשל ובגליון מהר"ש אייגר כתב דאם יש בו חומץ או שאר דברים חריפים מבשל אף בכלי שני 

וציין דמקור הדברים הוא ממש"כ הש"ך )שם ס"ק ל"ח(

מדור זה נדבת  הרב שמעון בן בריינא  והרב חיים ברוך יהודא בן הינדא שרה שליט"א
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גליון הבא יו"ל בעזהי"ת פר' חיי שרה הבעל"ט

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

לידי מערכת "מחמדי התורה" לתרומות והנצחות 054-8439495

מכתבים למערכת

אדה"ר  אי  ורבו  פרו  בדין  הארכנו  ההלכה"  "חמדת  במדור 
בה,  נתחייב  לא  נאמר  לברכה  דרק  כיון  או  בה  מחוייב  היה 
והבאנו ג' טעמים להא דנשים פטורות ממצוות פרו ורבו דטעמא 

בעי אמאי פטורות הא לאו מצוות עשה שהזמן גרמא.

הגאון רבי ישראל שוורץ שליט"א רב ואב"ד דקהל חסידים תל ציון ורו"כ 
רז"ל  דאמרו  למאי  פטורות  נשים  אמאי  חדש  טעם  לומר  נראה  כת"ס  תלמידי 
דאשה חייבת בקבן חטאת לאחר לידה כיון דבשעת הלידה כורעת ונשבעת דלא תזקק יותר וכו' ולכך אי 
היה חיוב בנשים בפרו ורבו הרי כשהיא נשבעת היא כנשבעת לבטל את המצוה לכך לא חייבתה התורה 

שלא תבוא לכלל נשבע לבטל את המצוה והרי הוא כשבועת שווא כיון דלא חלה המצוה.

ועוד לשם הבאנו טעם מחודש מהמשך חכמה דכיון דנשים מסתכנות בלידה ומיתה שייכא בהו )ככתובות 
פג:( ולכך לא צוותה התורה על גוף הישראלי דבר שעל ידי זה יבוא לסכנת מיתה דכל דרכיה דרכי נועם.

כדברי המשך  הגאון רבי יעקב וייס שליט"א- משגיח רוחני דישיבת אהל שמעון ומח"ס מטעמים לאבי 
חכמה כתב מרן החת"ס בפר' בראשית עמוד י"ד ד"ה בפסחים ותו"ד דידוע שאין שום מצוה באה ע"י צער 

כלל, משום דכתיב דרכיה דרכי נועם, והיא נתקללה בעצבון תלדי בנים לכן לא נצטוותה.
הבה"ח משה אקער הי"ו- ישיבת באיאן ביתר יש לומר עוד בטעמא דמילתא דנשים פטורות ע"ד דרוש 
והוא עפ"י מאי דאמרו יבמות סג: דוכבשה כתיב דרכו של איש לכבוש ואין דרכה של אשה לכבוש, וכיון 
דאיש נלחם ובזמן המלחמה הורג את הנפש, לכך בכדי לשבת את העולם מחוייב במצוות פרו ורבו, משא"כ 

אשה שאין יוצאה למלחמה ואינה הורגת את הנפש פטורה ממצוות פרו ורבו.

ועוד לשם הבאנו ממה שכתב בשו"ת ערוגת הבושם )או"ח סי' רכ"ט( דהא דנשים מחויבות בפרו ורבו או 
לא תליא אי דרשינן סמוכין, ורבי יהודה לא דרש סמוכין ונשים חייבות ורבי יוחנן דרש סמוכין.

הרב אהרן פרידמאן שליט"א- ק. צאנז נתניה הנה בשפע חיים נשואין )סי' ס'( דבזה תלי אנמי פלוגתת 
התנאים אי בן ובת או שתי בנים דלמד"א שתי בנים הרי דכיון דנשים אינם בחיוב פרו ורבו א"כ במה שיוליד 
בת לא קיים מצוות פרו ורבו דהעיקר המצוה היא לשבת יצרה ואם הם אינם חייבות א"כ לא קיים בזה 
לשבת דהא הם אינם חייבות, ולמד"א בן ובת הרי דגם הנשים בכלל דלשבת יצרה, ויעו"ע בשו"ת דברי יציב 
)או"ח סי' פ"ח( דבזה נחלקו ר"מ ור"י אי בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה ור"י סבר לר דלא הייתה לו בת 

ולשי' דהם אינם מצווים בפרו ורבו ולהנ"ל מהרוגות הבשם דלשי' דלא דרש סמוכין ונשים אינם מצוות.

במדור "נחמד ונעים" הארכנו בו' פירושים לבאר המדרש כשמצא אדה"ר לקין שאל לו מה נעשה בדינך 
אמר ליה עשיתי תשובה ונתפשרתי מיד פתח ואמר מזמור ליום השבת.

הגאון רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א- מח"ס גם אני אודך בני ברק יש להביא מאי דשמיעא לי מכ"ק 
מרן אדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל בעל החוקי חיים דהנה בילקוט שמעוני )תהלים פ' צ"ב( המזמור הזה 
אדה"ר אמרו ובא משה וחדשו על שמו, והענין כי להודות הוא ל' וידוי וגם ל' הודאה והוידוי בשבת כי אז 
עת התשובת כי אז נטהרין מכל עוון, ומובן בזה דברי האר"י זל כי בעת מזמור שיר ליום השבת נחית משה 
מן שמיא ומחזיר לישראל את שני הכתרים שקבלו בהר חורב והוא מכיון ששמו רמוז בו דהנה ר"ת של 
מזמור שיר ליום השבת הוא למשה, ואז טוב להודות מל' וידוי, )וזהו הענין שאמר מזמור שיר ליום השבת 

דשבת הוא זמן תשובה(. 
הגאון רבי יעקב וייס שליט"א- משגיח רוחני דישיבת אוהל שמעון ומח"ס מטעמים לאבי למאי דפרשתם 
דמזמור שיר ליום השבת לרמז בא שעשה תשובה מאהבה ועי"ז נמחל לו כל העוון לגמרי, לענ"ד לפרש 
בזה הפסוק )תהילים ל"ב( אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עון בהקדם דברי הקדושת לוי )לר"ה( שביאר דברי 
הגמ' )ר"ה יז.( הקב"ה נושא עוון דהענין הוא שהקב"ה אומר כיון דכל העוונות שהם עושים היה בידי למנוע 
זאת מאתם שלא יעשו שום דבר נגד רצוני והרי כאילו אני גרמתי להם וכמאה"כ ואשר הרעותי, והרי כאילו 
לוקח העונות ללמעלה וזהו נושא עון, וזהו דווקא במי שאינו שב מאהבה אולם השב באהבה תו ליכא עוון 
כלל ואזי אין הקב"ה צריך לקחת אליו העוון, וזהו אשרי האיש אשר לא יחשוב ה' לו עוון היינו שלא יצטרך 

הקב"ה להחשיב את העוונות למעלה והוא ע"י ששב בתשובה מאהבה.
הרה"ג יואל אברהם מושקוביץ שליט"א- כולל סאטמר ירושלים ביאר הרה"ק ר' יחזקאל מקוזמיר זצוק"ל 
דקודם ששמע אדה"ר שתשובה מועלת חשב דדין בן נח יש לו ובן נח ששבת חייב מיתה וחייב לעשות 
מלאכה בשבת אולם כאשר נודע לו דתשובה מועלת הרי דיש לו דין ישראל והרי הוא צריך לשמור יום 

השבת לכך פתח ואמר מזמור שיר ליום השבת.

במדור "לחידודא" בשאלה ל"ז חקרנו בהא דקיי"ל העוסק במצוה פטור מן המצוה דינא מאי במי שעוסק 
במצוה דרבנן אי פטור נמי ממצוה דאורייתא )יעו"ע בפתרון ללחידודא(.

הרה"ג אברהם דבדה שליט"א- בני ברק הנה המג"א )סי' קכ"ח סכ"ח( כתב בשם הרדב"ז דכהן העומד 
באמצע תפלתו והגיע שליח צבור לנשיאת כפיים צריך הכהן להפסיק תפלתו ולקיים מצוותו דהיא מ"ע 
דאורייתא, והנה תפלה לרוב הראשונים הוי דרבנן  הרי לן להדיא דעוסק במצוה דרבנן אינו פוטר מצוה 

דאורייתא ) ויעו"ע בקובץ שימוש חכמים כרך ט' עמ' תשס"ו שהארכתי בזה- יו"ל ע"י כולל חזו"א ב"ב(. 

ועוד שם "בשאלה ל"ח" חקרנו בדין כלי שני דהקילו בה, דינא מאי יהא אם בכלי שני היה דברים חריפים 

דדין הוא חריף מבשל וא"כ אפשר דבכה"ג לא שייך דין כלי שני יעו"ע בפתרון ללחידודא(

הרה"ג אלימלך בלום שליט"א- חיפה יש להביא בכאן במה שכתב הגרש"ז אוירבך זצ"ל דלמאי דכתבו 

המג"א )סי' שי"ח( וביראים )דף קל"ד( ומשנ"ב שי"ח )ס"ק מ"ב( דכיון דאין אנו בקיאים מה הם המאכלים 

הקלים להתבשל לכן אין להניח בכלי שני שלא נתפרש להתר בגמ', ומ"מ מותר לתת מים ותבלין, דזה 

דווקא בתבלין שאינו שחוק משא"כ תבלין שחוק מתבשל ולכן אסור להשים חומוס )ארבעס( שהוא עם 

פלפל שחור בתוך המרק, דאפי' בכלי שני הוא מתבשל כיון שהוא שחוק הרי דדבר חריף בכלי שני מבשל.

במדור "חמדת הדף"  בדף ז' הבאנו קושיית הקבא דקשייתא )קושיא ג'( דמדברי הגמ' לבינה 

זקופה ברה"ר וזרק וטח בפניה חייב, משמע דלבינה גבוה ג' ורחב ד' הוי כרמלית וקשה למאי 

דאמרינן ב"ק צו: דלבינה כלי הוא, וא"כ למה דאמרו בשבת ה' ובתוס' שם ד"ה כאן דאין כרמלית 

בכלים יקשה דהיאך אמרינן הכא דהוי כרמלית.

יואב דמדברי הגמ' )בב"ק צו:(  הרה"ג ישראל הולצמן שליט"א- אשדוד והנה מה דכתב החלקת 

שאין  ועבדיה(  )ד"ה  בתוס'  מבואר שם  ואדרבה  זה  ליה  מנא  הבנתי  לא  הוא  כלי  דלבינה  משמע 

עליהם חשיבות כלי וצ"ע. 

ועוד לשם "בדף י' " בהא דרבא שדי גלימיה ופכר ידיה הארכנו אי נוהגין כן להלכה דבשו"ת באר שבע סי' 

ס"ד הובא בחי' רעק"א ריש סי' פ"ט דכיון דהאומות עושין כן אין לנהוג כך, וכדברי רש"י בפר' שופטים 

בקרא דולא תקים לך מצבה דאף שהיתה אהובה לפניו בימי האבות עכשיו שנאה מאחר שעשאוהו חק 

לעכו"ם.

הרב הגאון יוסף צבי מילר שליט"א- לונדון יעו' בחי' הגר"א דמשמע מדבריו דיש לחלק בין עת צרה 

דאז מותר לעשות כן דבזה דמשליך גלימיה ופכר ידיה הרי הוא מראה צערו וכלל הוא לעבוד ה' 

מתוך שמחה אולם בשעת צער אולי דאפשר לעשות כן.

ושם "בדף י:" הבאנו ביאור נפלא בהא דהיה הקב"ה צריך להודיע דמתנה טובה יש לו בבית גנזיו 

ושבת שמה וביאר בס' אור הצבי למאי דקיי"ל )חו"מ סי' קע"א( דבחצר השותפין שאין בו דין חלוקה 

אינו יכול לכפות חבירו ואפי' אם יאמר לו אני אקח ג' ואתה קח ד' דיכול לומר לו ושונא מתנות יחיה, 

ומ"מ היכן דהנותן לטובת עצמו מכוין שרי, וכך הוא גבי הקב"ה.

הרב ידידיה מאיר רוזנבלט שליט"א- קרית ספר על פי דבריו יובנו מאי דהקשו כל המפורשים בפרשתן 

על קרא שוחייתה נפשי בגללך וכתב רש"י יתנו לי מתנות הא כתיב שונא מתנות יחיה אלא להנ"ל יובן 

דכיון שאם יתנו לטובת עצמם יתנו שיוכלו לקחת את שרה ובכה"ג לא שייך הא דשונא מתנות יחיה.

יעו'  מחמדי התורה: מה שכתבתם לתרץ כן הקושיא על אברהם כן תירצו הרבה ממפרשי התורה 

בחת"ס שתי' כן וכן תי' הגאון רבי יונתן, וכן הביא בס' טללי אורות לתרץ האי קושייתא. 

ושם "בדף י"א" הארכנו בטעם דבהוצאה גזרינן גזירה לגזירה, וכתבנו מילתא בטעמא דכיון דהוצאה 

מלאכה גרועה הוא חיישינן בה שמא יזלזלו בה יותר משאר מלאכה שבת.

הרב הגאון יצחק מאטצען שליט"א- וילאמסבורג מח"ס הואיל משה

הנה כדבריכם ממש מבואר בחידושי הר"ן )שם( שכתב וז"ל הכא בהוצאה מתוך שהיא קלה בעיני כל 

אדם, שברשות היחיד מותר לפנות חפצים מזוית זו לזוית זו, ס"ל לאביי דמחמרינן בה וגזרינן בה גזירה 

לגזירה עכ"ל.

ושם "בדף י"ב." חייב אדם למשמש בבגדו ע"ש עם חשיכה הארכנו בהא דשינו הטור והשו"ע מל' הגמ' 

וכתבו דמצוה ולא כתבו דחייב דהגר"א חילק אי איירי ממש סמוך לשקיעה דאזי חיובא ליכא, ואי לאו 

ממש סמוך לחשיכה אזי הוא רק מצוה, ובביאור הלכה חילק היכא דהחפץ אסור יש חיוב משא"כ 

היכא דהאיסור אינו החפץ אלא הטלטול אזי איא רק מצוה. 

הרב הגאון אברהם חיים הרש שליט"א- מח"ס ביכורי אברהם כולל בית הלל ב"ב יש לומר דלגירסת 

הטור והשו"ע יתבאר היטב מש"כ המג"א שם ס"ק כ"ו דאפי' לדידן דליכא רה"ר מצוה למשמש 

בבגדיו ערב שבת דשמא יש עליו מוקצה, הרי דגם נקט לשון מצוה דכיון דאין לנו רה"ר וליכא איסור 

כמו בהוצאה דרה"ר ולכך הוי מצוה.

יד חובתו  יצא  כ' לראש השנה "במדור לחידודא" שאלנו מ"ט דהתוקע בשל עולה ושל שלמים  בגליון 

נימא כיון דנהנה פרוטה דרבי יוסף יהיה אסור דנהנה מקדשים ואע"פ דקול אין בהם משום מעילה מ"מ 

הא נהנה פרוטה דרב יוסף.

הבה"ח יוסף כהן הי"ו- בית שמש הנה כעין קושיא הלזו הקשו התוס' )שבועות מד:( בד"ה ורב יוסף 

דהיאך מותר המודר הנאה מחבירו לתקוע לו תקיעת מצוה הא מתהני פרוטה דרבי יוסף, ותירצו דכיון 

דיכול לכוון ולתקוע במקום שלא יבוא עני באותה שעה.

התודה והברכה
להרב  אברהם מנדלבוים 

בני ברק
שנטל על עצמו זכות הפצת 

 הגליונות בירושלים 
יה"ר שבכל אשר יפנה 

יצליח

התודה והברכה 
להרב נחום צבי מנהיים 

בני ברק 
שנטל על עצמו זכות הפצת 

הגליונות באשדוד יה"ר 
שבכל אשר יפנה יצליח

התודה והברכה
 להרב מנחם מאיר זילברמן 

אשדוד 
שנטל על עצמו זכות הפצת 

 הגליונות בבני ברק יה"ר 
שבכל אשר יפנה יצליח 

התודה והברכה
 להרב שלום יצחק גוטליב 

אלעד 
שנטל על עצמו זכות הפצת 

הגליונות בביתר עילית 
ויה"ר שבכל אשר יפנה 

יצליח  

גליון זה יו”ל בסיוע 

תורה ויהדות לעם

גליון זה נדבת ידידינו הדגול  

הרה"ח ר' צבי יהודה 
ביכלר שליט"א

אב"י בבני ברק 
אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה 

להגדיל תורה ולהאדירה
 לרגל נישואי בנו 

הבה"ח החתן משה יוסף הי"ו
 ולרגל אירוסי בנו 

הבה"ח החתן אליעזר הי"ו
ויה"ר שיזכה לרוות נחת מכל יוצאי 

חלציו בבריות גופא ונהורא מעליא ואך 
ששון ושמחה ישיגו ובכל אשר יפנה 

ויעשה יצליח ה' דרכו

 גליון זה נדבת ידידינו הדגול  
הרב משה יעקב לוי 
שליט"א - ירושלים 

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה להגדיל 
תורה ולהאדירה

לעילוי נשמת אביו הרה"ח מרדכי יואל 
בהרה"ח יצחק ז"ל

נלב"ע י"ב חשוון תשע"ב תנצב"ה

גליון זה נדבת ידידנו 
בעלי חברת

 גליון זה נודב 
לעילוי נשמת זקיני
  מוה"ר עזריאל 

בן מוה"ר חיים יעקב מנחם 
 נלב"ע ח' חשוון תשנ"ד 

תנצב"ה

גליון זה נדבת ידידינו היקר 
 ר' שמאי 

 פישמן הי"ו 
ירושלים

אשר הרים תרומת ידו ברוח נדיבה 
להגדיל תורה ולהאדירה
  לרגל שמחת הולדת

 בניו התאומים 
 צבי מאיר הי"ו 

 יאיר שלמה הי"ו 
ויה"ר שיזכה לרוות נחת מכל יוצאי 

חלציו בבריאות איתנה ונהורא מעליא 
ואף ששון ושמחה ישיגו כל ימי 

חייו אמן

התודה והברכה 
 להרב יעקב צבי ציטרון 

קרית ספר
שנטל על עצמו זכות הפצת 

הגליונות בקרית ספר 
יה"ר שבכל אשר

 יפנה יצליח

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


