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‰ÂˆÓ ¯· ÈÂ‚ ‰˘Ú� ÏÈ‚ ‰ÊÈ‡·  

ÌÈÈ˜Ï ÌÈ·ÈÈÁ Á� È�·˘ ˙ÂÂˆÓ Ú·˘‰ È·‚Ï?  

 Ô˙˘¯Ù·· 'Ë''Ê‡ ÂˆÈÂ  'Â‚Â ¯Ó‡Ï Ì„‡‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡'.  
  

˜ÂÒÙÓות בני נח כל שבע מצוב''ו ע''סנהדרין נ' ל ילפינן בגמ'' הנ .  
  

˘È ¯Â˜ÁÏ מאיזה גיל מתחייב נכרי בשבע מצוות האם מגיל שלש עשרה 

 .או דילמא אפילו קטן חייב בשבע מצוות, כמו ישראל

  

Â˘· ‰�‰''¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ נשאל מדוע בן נח לא ז ''וכן שי, ד''ד סימן קפ''יור

ז ''ש כלל ט''הראלפי מה שכתב , יתחייב על שבע מצוות אפילו כשהוא קטן

הויא בכלל הא דאמרינן  , ג למצוות'' דהא דבן יק ''ה ס''בא במשנה ברורה סימן נמו

ט ''ם בפ''כ לפי מה שכתב הרמב''א, דשעורין הלכה למשה מסיני'  בגמ

, דלא ניתנה השיעורים אלא לישראל בלבד' מהלכות מלכים הלכה ט

 ם גופיה כתב''וקשה דהרמב, כ בן נח קטן נמי יהא חייב בשבע מצוות''א

ל לעולם אין עונשין מהן לא קטן ''וז' מהלכות מלכים הלכה ב' בפרק י

ומקורו מהא דכתיב בפרשת , ולא חרש ולא שוטה לפי שאינן בני מצוות

כך , נ''חזינן דקטן אינו נענש אף בב, וישלח ויהרגו כל זכר ואת טפם שבו

  .'ד סימן א''א יור''ת מהרי''כתב בשו
  

ı¯È˙Â: בן נח יהא יהא חייב במצוות אף  דלא מיסתבר לומר שקטן

ואונס רחמנא פטריה אמרינן , משום דאונס הוא, כשהוא קטן בן יומו

', ד סימן א''א יור''ת מהרי''שו, ד''א סימן י''ת ח''ת שואל ומשיב מ''וכן כתב בשו, ם''אף בעכו

  . אלא נראה דבן נח מתחייב במצות כישגיע לכלל דעתצ''מנחת חנוך מצוה ק
  

È ˙„ÓÁ· Ï·‡Ï‡¯˘ ג'' כתב דאף נכרי נעשה בר מצוה בבן יג''מ ק''א ע''ח.  
  

˙Ú„ ÏÏÎÏ ÚÈ‚Ó˘Î ˙ÂÂˆÓ· ·ÈÈÁ˙Ó È¯Î�˘ ˙ÂËÈ˘Ï ˙Â˘˜‰Ï ˘È: מהא 

ד כמו בישראל איכא דין מופלא '' דלחד מא''ב ע''נזיר ס' דאמרינן בגמ

ה ''כ ה''א, דהיינו שיכול לנדור שנה לפני הבר מצוה, הסמוך לאיש

כ ''א, נ מתחייב במצות כשמגיע לכלל דעת''ל דב''הנולפי שיטת , לנכרי

איך שייך לרבות נכרי שאפילו שנה שלפני שמקבל את הדעת נמי 

ג ''ת תשובה מאהבה ח''כך הקשה בשו, וכי מי יודע מתי הנכרי מקבל דעת, מתחייב

  .צ''ובמנחת חנוך מצוה ק, ב''סימן תל
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:מ במצות של '' הא דבן נח מתחייב כשהגיע לכלל דעת ה

ם שנודרים כמו ''כ בנדר דילפינן מאיש איש לרבות עכו''משא, דינייהם

ולכך שפיר מרבינן , ג''ולכך חיוביהם נמי כמו ישראל בגיל י, ישראל

ובאור שמח הלכות איסורי ביאה , ז''ד סימן שי''ס יור''כך תירץ בחת, מופלא הסמוך לאיש

עיין חלקת יואב , ונתגייר דמיפטר,  דחייבמחדש בן נח שהרג את הנפש כשהוא קטן' פרק ג

  .'סימן א

Â̄·ÚÏ È„Â‰È ÔË˜Ï Û‡ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Á� È�· ˙ÂÂˆÓ Ú·˘ Ì‡‰  
¯ÂÒÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡ ˙ÂÂˆÓ ¯‡˘·˘ Û‡?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' ליכא מידי דלישראל שרי ולנכרי אסורא "ט ע''סנהדרין נ ,
  .ולא להקל עליהם, י שכשיצאו מכלל בני נח להתקדש יצאו"ופירש

  

Ï ˘ÈÂ̄˜Á לפי זה האם כל השבע מצוות שבן נח חייב יהא איסור לקטן 

ישראל לעבור דהרי ליכא דבר שלנכרי אסור ולישראל שרי או דילמא 
  .אינו מתחייב

  

ÁÓ˘ Â̄‡· ‰�‰ כתב דבמצות שנצטוו בני נח גם '  הלכות איסורי ביאה פרק ג

 דליכא מידי, בישראל הקטנים שהגיעו לכלל דעה איסורא רמי עלייהו
  .דלישראל שרי ולנכרי אסור

  

˜ÁˆÈ ÏÁ� ¯ÙÒ· ·˙Î ÔÎÂ דבשבע מצות שנצטוו עליהם בני 'א סימן ז"ח 

. רק שאינו נענש, מוטל איסור גם על קטן ישראל שהגיע לכלל דעת, נח
משום שיש עליו , ש הא דכפייה רפרם לרב אשי ששרף שטר בילדותו"וא

  .חיוב לצאת ידי שמים לכן יש לכופו בדברים
  

 ÔÎÂÂ˘·" ÌÈ¯Ú˘ ˙È· ˙Ï ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡''‡˘„ÁÓ : דאפילו קטן אוכל 
ת "אי ספי ליה בידים מותר מה' ואפי, ד מצווין להפרישו"נבילות אין ב

 היינו ג"שמ' ח סי"י או"עיין בבכל איסורין חוץ מדם ושרצים וטומאת כהניה 

אבל בדברים שנצטוו בהם בני נח , דוקא שלא נצטוו בהם אלא ישראל
גם ישראל קטן מצווה משום דליכא מידי , בן נח קטן מצווה בהםכיון ש

  .ט"סנהדרין נ' דלישראל שרי ולנכרי אסור כדאמרינן בגמ
  

Â˘· ÔÎÂ"‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó ˙ כתב  שישראל קטן שהוא חריף ובר ד''סימן ל' חלק א 
' מצוות כמו בן נח משום טעמא דמי איכא מדי וכו' דעת חייב בכל הז

י מתן תורה יצאו מקדושה חמורה להיות "שעוכיון דלא מסתבר כלל 

  .לכן גם ישראל מצווה על כך, מצוות' מותרין לעבור על ז
  

ÌÈÈÁ È¯·„ ¯ÙÒ· ÔÎÂ כתב דקטן א''לבעל האמרי בינה הלכות נזקי ממון סימן י אוירבעך 

יש לו איסור לגזול כיון שגזילה הויא אחד משבע מצוות בני נח וליכא 
  .אסורמידי דלישראל שרי ולנכרי 

  

Â˘· Ï·‡'' ·‡ÂÈ ˙˜ÏÁ ˙ה אבל"ד' א' ח סי"אור , È�‰ ÏÎ Ï̆  ˘Â„ÈÁ· Ô‡ÓÓ
ÌÈ�Â¯Á‡:ג סעיף ''אורח חיים הלכות שבת סימן שמא '' ומביא ראיה מהא דכתב הרמ

צ "אף על פי שא, דקטן שהכה את אביו או עבר שאר עבירות בקטנותו' א
שובה מ טוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לת"מ, תשובה כשיגדל

מ קטן ישראל ''מ, חזינן דאף שהכאה זה דבר שבן נח מצווה, ולכפרה
  .אינו צריך תשובה

  

Â˘· ÔÎÂ" ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙סימן כ' חלק ב'�‰ ÌÈ¯Ú˘ ˙È·‰ ÏÚ ‰Ó˙ ''Ï: דפטור 
דקטן מטעם שהוא אינו מצווה בכלל כיון שלא הגיע לשנות חיוב ומה 

  .'שייך עליו בזה גדר מי איכא מידי וכו

 

  י ידידינו''גליון זה נודב ע
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  ה תשרי''החל בכ

  א רעוא שזכותו של הצדיק תגן עליו ועל משפחתו להתברך בכל מילי דמיטביה



  

 
�Ú� ÚÂ„ÓÏÂÎ‡Ï ‡Ï˘ ‰ÂÂËˆ� ‡Ï È¯‰ ‰ÂÁ ‰˘  

˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘� ˙ÂÂˆÓ Ú·˘‰ ÏÎ· Ì‡‰Â?  

 Ô˙˘¯Ù·‚ 'Ë''Ê ·̂ Ú· Í�ÂÈ¯‰Â Í�Â·ˆÚ ‰·¯‡ ‰·¯‰ ¯Ó‡ ‰˘‡‰ Ï‡ 

Â‚Â ÌÈ�· È„Ï˙' .  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:  על '  ויצו הז''ט' ב מדוע נענשה חוה הרי בציווי נאמר

דם חזינן דהצווי היה רק לא, מעץ הדעת לא תאכל' האדם לאמר וגו

  .כ מדוע נצטווה''א, הראשון

  

Ô̇ ˘¯Ù· È�Â˜ÊÁ· ‰�‰ל ''ל וז''על התורה מקשה קושיא הנ'  וכן בתוס

, שאלו גוים את רבי יהושע למה נתקללה חוה על אכילת עץ הדעת

על , אמר להם על האדם כתיב, מאחר שעדיין לא נוצרה בשעת הצווי

  . כל איבריו של אדם והיא נברא מצלעו

  

˘¯‰Ó· ·˙Î ÔÎÂ''‡ דהצווי שלא לאכול מעץ הדעת היה א''ב בח''ע' סוטה ט 

כ ''א, ומשום כך נענשה דהיתה חלק מאדם הראשון, קודם שנברא חוה

  נ נשים שלהם יהא מצוות בשבע מצוות''דב, אין ראיה לכל מצוות

  

Â̄˜ÁÏ ˘Èם מצוות בשבע מצוות בני נח או דילמא '' האם נשים של עכו

ח ''א סוכה כ''ה ע''קדושין לרינן בכמה דוכתין אינה חייבות דדוקא בישראל אמ

,  דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה דלפינן מקרא'ב וכו''ע

  .ם דליכא קרא שמא אינה חייבות''אבל בנשים של עכו

  

 ÌÈ˘�‰ ˙‡ Â‚¯‰ ‡ÏÂ ¯ÎÊ ÏÎ ÌÎ˘· Â‚¯‰„ ‡‰Ó ‰�‰ יש להביא ראיה

, קיבות אינם מצוויםדווקא זכרים מצווים אבל נ, שהשבע מצוות בני נח

  .כ מדוע לא הרגו את הנקיבות''דאל

  

˙ÂÁ„Ï ˘È:שהא דהרגו את כל מהלכות מלכים ' פרק טם ''פ מה שכתב הרמב'' ע

ובן נח מצוה על , משום ששכם גזל והם ראו וידעו ולא דנהו, שכם

כ להם נמי ''א, כ נשים שפסולים לדון לדידין נמי''א, הדינים לכן נהרג

  .'ד סימן א''א יור''ת מהרי''כך כתב בשו, ן לא דנהוהיה פסולים ולכ

  

Â˘·Â"È¯‰Ó ˙"‡ כתב שבני נח נשים שלהם מצוות בשבע 'ד סימן א"יור 

ולאדם לא , את האדם לאמר דמשמע לאחרים' דכתיב ויצו ה, מצוות

ל ''וכיון דמקרא הנ, היה אף אחד בעולם שיכול לומר לו חוץ מאשתו

וכן כתב בשובע שמחות , כ נשים חייבות''א, נ''ילפינן לכל שבע מצוות ב

ת שאילת ''וכן כתב בשו, נ''דנשים חיבות בשבע מצוות בא ''ט ע''קדושין כ

  .מסופק בזהא ''ז ע''סנהדרין נובישבב הסופר , ו''ב סימן כ''חיעקב 

  

Ïˆ·Â'' Áכתב דדוקא בישראל אמרינן השוה הכתוב אשה ב''א ע''ברכות כ 

  .לאיש

  

Ó˙ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÏÎ ÏÚÂ‰Â:אלא מעתה בת ב''ז ע''סנהדרין נ'  מהא דפריך הגמ 

  .חזינן להדיא שבת נח מצווה בשבע מצוות, נח שזינתה לא תיהרג

  

È¯È‡Ó‰ ‡È„‰Ï ·˙Î ÔÎÂ ל כל שאמרנו עליו שבן '' וזא''ז ע''סנהדרין נ

  .ואין חלוק ביניהם כלל, נח מוזהר בו אף הנשים בכלל

·˜‰Ï Ì„‡ ¯Ó‡ ÍÈ‡''Ú‡˘ ‰'' ıÚÓ ÏÎ‡˘ Ù ˙Ú„‰  

‰ ÈÂÂÈˆ ˙‡ ¯Â·ÚÏ ÂÏ ‰È‰ ¯˙È‰ ‰ÊÈ‡ „ÂÚ ÏÎ‡È?' 

 Ô˙˘¯Ù·‚ 'È''· ÈÏ ‰�˙� ‡È‰ È„ÓÚ ˙˙� ¯˘‡ ‰˘‡‰ Ì„‡‰ ¯Ó‡ÈÂ 

ÏÎÂ‡Â ıÚ‰ ÔÓ.  
  

‰·¯ ˘¯„Ó· ‡˙È‡ ר אבא בר כהנא ואכלתי אין כתיב כאן" אט''פרשה י ,

  .אכלתי ואוכל, אלא ואוכל
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ה''ציווי הקב איך היה מותר לאדם לומר כן שיעבור על ,

, ל בפרשתן''וכן בלקוטי מהרי, כך מקשה בידי משה על המדרש, פ שציווהו לא לאכול''אע

  .ועוד בעשרות ספרים, וכן בכתב סופר, וכן בחתם סופר בתורת משה בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

וזה מה שאמר , לכן לא היה איסור,  יש לומר שאכל רק חצי שיעור.‡

  .כך תירץ בידי משה על המדרש,  אוכל עודלכן, אכלתי חצי שיעור

ואף , ל דחצי שיעור אסור מן התורה''הרי קימ: יש להקשות

  . מ מה היה הסברא שלו''מ, דמהשמים אמרו לו שהוא אינו צודק

ב דהאוכל אכילה גסה ביום כיפור ''ע' יומא פ' פ מה דאיתא בגמ'' ע.·

אכלתי עוד כ ''וזה הכוונה דכיון שאכלתי כבר מקודם ואח, פטור

  .כך תירץ בשמע יעקב להגאון רבי יעקב אלגזי בפרשתן ,הויא אכילה גסה לכן מותר

ה אמר לאדם הראשון המן העץ אשר צויתיך לבלתי "ל שהקב" רצ.‚

ל שאכלת מן העץ על דעת שלא לאכול עוד מן "רצ, אכול ממנו אכלת

אז הוי אחטא ואשוב , כ מיד לעשות תשובה"העץ הזה רק עתה ואח

לכן השיב אדם הראשון האשה אשר נתת עמדי ,  יועיל תשובהולא

שלא הייתי חושב , ל אכלתי ואוכל עוד"רצ, היא נתנה לי ואוכל

לעשות תשובה רק אכלתי מחמת תאוה ופתוי היצר ולא באחטא 

  . ל פרשת בראשית"כך כתב בליקוטי מהרי ,ואשוב

שאם ב ''רות הלכה יד מהלכות מאכלות אסו''פרק יפ מה שכתב המשנה למלך '' ע.„

ולפי זה יש לומר , כרך את האוכל בסיב הויא אכילה שלא כרך אכילה

אבל העץ עצמו , דאדם הראשון היה סבור שלא נאסר רק בפרי העץ

ולזה אכל את , מותר ככל איסורין שלא נאסרו אלא כדרך אכילה

וזה מה , הפרי כשהוא כרוך בתוך הסיב דהויא שלא כדרך אכילה

 מן העץ ובאופן זה ואוכל היינו שהיה כרוך בסיב של שאמר נתנה לי

ר ''ק האדמו''ע כך אמר בשמו כ''ר מצאנז זי''ק מרן האדמו''כך תירץ כ, עץ ולכן ואוכל עוד

  ו''א שבת פרשת בראשית תשס''מצאנז שליט

וזה , ולכן לא היה איסור,  מיירי שביטל את עץ הדעת ברוב היתר.‰

תי עם זה עוד דברים התרים הכוונה אכלתי את עץ הדעת ואכל

  . א''ר מצאנז שליט''ק מרן האדמו''כך שמעתי ממורי ורבי כ, ונתבטל ברוב

  

Ì‰Ï˘ ÌÈ¯ÎÊ‰ Ï˘ ÚÏˆ‰Ó Â‡¯·� ˙ÂÙÂÚ‰Â ˙ÂÈÁ‰ ÏÎ Ì‡‰   

‰ÂÁÂ Ì„‡ ÂÓÎ? 

È�Â˜ÊÁ· ‰�‰ ל אבל נקבות של שאר בריות לא נלקחו ''כתב וזג ''כ' ב

כמו דחזינן תישים עזים לפיכך לא נקראות על לשון הזכר , מהזכרים

  .אילים רחלים שוורים פרים פרות עיירים אתונות
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ"·˘¯‰ ˙"‡ בסופו דבתחילה עלו במחשבה ' סימן ס' חלק א

ליבראות שנים כענין יצירת שאר בעלי חיים שנברא הזכר בפני עצמו 

  . והנקבה בפני עצמה
  

˘¯‰Ó· ·˙Î ÔÎÂ''‡ ר הבריות נבראו בנפרדדשאה בתחילה ''א בד''ע' כתובות ח.  
  

Â˘· Ï·‡'' ˙Â�Ë˜ ˙ÂÎÏ‰ ˙‡ ˜ÏÁ 'Ó¯ ÔÓÈÒ''Ë‰Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ : דכתב דלאו   

  .ה כל הבריות נבראו כן''דווקא אדם נברא בשני פרצופין אלא ה
  

˘‰ È�ÂÈÏ‚·Â''Ò ל האם '' הביא את מחלוקת הפוסקים הנא''א ע''ברכות ס

 .שאר בריות נמי נבראו יחד או דילמא נבראו בנפרד



  

 ‰ÎÏ‰Î ·È˘Ó ¯Â„Ó  
Ú Í¯Ú�Â ·„Â� ‰Ê ¯Â„Ó" Â�È„È„È È¯'ÈÏ˘ ¯‚‰ „�È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó Ë" ‡ÔË‰�Ó  

‡ .ÛÏ‡· ‰ÏÈÁ˙Ó ‡Ï ‰¯Â˙‰ ‰ÓÏ .א"ה ב"פ[ חגיגה ירושלמיב[ ,

 מפני, ף"באל ולא ת"בבי העולם נברא למה, תניא - בראשית
 ברוך הקדוש אמר, ארירה לשון ף"והאל ברכה לשון ת"שהבי
 העולם יעמוד איך יאמרו שלא ף"באל אותו בורא אינני, הוא

 בלשון ת"בבי אותו בורא אני הרי אלא, ארירה בלשון שנברא
 שמתחילין תיבות כמה מצינו ב הלא"וצ יעמוד ולואי ברכה

, בלע, ביזה, בהלה, בגידה, בכיה כמו, קללה לשון והם ת"בבי
 והן ף"באל שמתחילין תיבות כמה מצינו זה וכנגד. ועוד, בתה
 אילת, אמונה, אחוה, אהבה, אורה כמו, וחביבות ברכה לשון

כ היה אפשר להתחיל באלף ולמצוא בו "וא .ועוד, אהבים
  .לשון ברכה

· .È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ· ‡¯·� ‡Ï ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‰ÓÏ . א כו[נעשה אדם [

, ש כדי שיכנס לסעודה מיד"אדם נברא בער. סנהדרין לח' בגמ
כ היה "ע דא"וצ, י שימצא הכל מוכן ויאכל מאשר יחפוץ"ופרש

האילנות כבר יכול האדם להבראות ביום שלישי לאחר בריאת 
ש לא "דהרי בעלי חיים שנבראו ביום חמישי ובער, והירקות

שאדם הראשון : סנהדרין נט' הותרו לו לאכול וכמבואר בגמ
  .לא הותר לו בשר באכילה

‚ .ÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡ ‰ÂÂËˆ�˘ ˙ÂÂˆÓ Ú·˘.ע למה שבע מצוות " צ
והלא אדם , שבע מצוות בני נח.) עיין סנהדרין נו(נקראו בכל מקום 

והיה ראוי לקרותם שבע , בר נצטווה במצות אלוהראשון כ
  .מצוות בני אדם על שם אדם הראשון

„ .‰ÏÈÎ‡‰ Ì„Â˜ Í¯·Ï ÂÂËˆ� ‡Ï ÌÈÈÂ‚ ‰ÓÏ.ב הרי מכיון " צ
הרי הוא , שאסור לאדם להנות מן העולם הזה בלא ברכה

כ "כ מדוע גויים לא נצטטו לברך הרי הם ג"א, ה"כגוזל להקב
מכל עץ הגן אכול : סנהדרין נווכמו שדרשו ב, אסורים בגזל

  . תאכל ולא מן הגזל
‰ . Ì‰˘ Ô�·¯„ È¯ÂÒÈ‡ ÏÎÏ Ú¯Â‚ ÛÈÒÂÓ‰ ÏÎ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ ‰Ó

 ÏÚ ‰ÙÒÂ‰ È¯ÂÒÈ‡‰¯Â˙‰ .אמר חזקיה מניין . בסנהדרין כט
 אמר אלוקים לא תאכלו ממנו ולא שכל המוסיף גורע שנאמר

ע מה חטאה במה שהוסיפה הרי שנינו באבות א "וצ, תגעו בו
כ מאי "וכל דיני דרבנן הם סייג וגדר וא, אועשו סייג לתורה

  .שנא
Â .˙È˘‡ ‰·È‡Â ˘Á�Ï ‰ÏÏ˜‰ ‰Ó.ה קילל את הנחש ואיבה " הקב

בשלמא שנאת הנחש ' ולכאו', אשית בינך ובין האשה וגו
אדם אבל ה, לאדם אנו רואים שהוא שונאו ומנסה להורגו

הררי אינו שונא את הנחש ומה שהורגין אותו הוא רק מפני 
  .שמפחדים ממנו

Ê .˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù ÌÂÈÒ . מדוע הפרשה מסתיימת בפסוק זה שנח
  .'מצא חן בעיני ה

Á .‰„ÈÁ.ע שאמר " איזה דבר אמר אחד על החכמים לחלוק על ר
והוא אמר , שואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה

   גדול מזהמפרשתנו שיש כלל
Ë .‰„ÈÁ. מה השייכות בין היודע עדות לחבירו ואינו מעיד 

  .לעניין השייך לפרשתנו, שעובר איסור
È .ÁÈ˙·˘ ˙ÂÎÏ‰· „Â„ .  בצרור המפתחות של הרב שמואל ישנם

הרב שמואל הרים .  מפתחות של הרכב שלו ומפתח של ביתו2
כ "אח, את צרור המפתחות בביתו והעבירם ממקום למקום

. ם בנו מאיר את צרור המפתחות והעבירם למקום אחרהרי
לרב שמואל טלטול המפתחות היה בהיתר ולבנו הטלטול היה 

 ).              פתיחת המכונית תגרום להדלקת אור בתוכה-הערה(? הכיצד. באסור
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˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÏÏÎ 
אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה על ,  כל תשובה נכונה.1

  . 1000₪סך 
כך שכל , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה,  כל תשובה נכונה על כל שאלה.2

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

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, תשובותיו
  .או עד ראש חודש, ת התשובות של אותו שבוע ניתן לשלוח כל שבוע א.4
5. „Â‡Ó ·Â˘Á ·Ï ÂÓÈ˘: קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב 

 נא לציין בתחילת com.gmail@1000s.meir או במייל 0775558617כהלכה 
א "טלפון וכמו וÂÓÎÂ"¯ÈÚÂ ‡ÏÓ Ì˘ Î, שאלות השיבוהמכתב על כמה  כ נ

 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון  [.לציין על איזה פרשה השיבו
להקפיד על , בפקס, השולחים בכתב יד].  בלבד9:00 ל8:00בשעות הערב בין 

כתב לא ברור לא יכנס . כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס
י " כי כך זה ייכנס בעזהיש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל- . להגרלה

˘‡¯ ÏÈÈÓ Â‡ Ò˜ÙÏ ÌÈÎÈÈ˘ ‡Ï ÔÂÏÚ‰ È�È�Ú –. נ"לספר שיצא לאור בעתיד בל
‰Ê ÔÂÙÏË Â‡ ,Ú ˙¯‚ÒÓ· ÔÈÈÂˆÓÎ ‡Ï‡"ÓÚ· ÔÂÏÚ‰ ‚ '„'. 

 „Ú ÁÂÏ̆ Ï Ô˙È� ˙Â·Â˘˙¯" ÔÂÂ˘Á ¯Ó Á  
 ·¯‰ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁÏ ‰ÎÂÊ‰ Ì˘ ıÓ�ÈÈË˘ Ï‡¯˘ÈËÈÏ̆" ‡·"·  

  

 
  

 ÔÂ˘‡¯‰ ‚ÂÂÈÊ· ‰È‰ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÁÓ˘ ‰ÊÈ‡  

‰Ê ‚ÂÂÈÊ ÂÓÎ ‰È‰È ‚ÂÂÈÊ ÏÎ˘ ÌÈÎ¯·Ó˘? 

„Á‡שמח תשמח רעים ,  הברכות שמברכים בשבע ברכות

  .האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:איזה שמחה מיוחדת היה בגן עדן בזיווג הראשון  ,

  .שאנו אומרים שהשמחה יהיה כמו בגן עדן
  

˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯:  

 רוב הקטטות ומחלוקת בין איש לאשתו מקור גאוה .‡

וזה , והתנשאות כל אחד חושב שמיוחס יותר ממשפחת כנגדו

הפירוש כמו באדם הראשון שלא היה מקום למחלוקת 

כך כתב בפרדס יוסף , כן בכל זיווג, דלשניהם היה אותו משפחה

  . ו'''מ כ''פרשת בראשית ע

כ הזיווג מביא אותו ''א,  הרבה אנשים יש להם דאגות פרנסה.·

לכן אומרים שאם יזכה יהיה כמו אדם , שדואג מפרנסה

יהודה בן תימא אומר '  רב''ט ע''סנהדרין נ' הראשון שמבואר בגמ

אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו 

וזה , רנסהחזינן שלא היה לו דאגת פ, בשר ומסננין לו יין

ק מרן ''שמעתי מכ, הכונה שאם יזכה לא יהיה לו דאגת פרנסה

  .א''ע' י כתובות ח''עיין רש, א בשבע ברכות''ר שליט''אדמו

 להגאון רבי יעקב 'ק ג''ז ס''סימן ל' חלק בת שאילת יעקב '' בשו.‚

י ''ל כתב דהנה אם האדם גורם לעצמו איזה צער ע''פראגר זצ

וכי ימצא ,  בידו אחת לידו השניאיזה כויה או פצע שגרם

אדם שוטה כזה שיכה בידו אחת את ידו השניה שגרמה לו 

, הצער הזה או אם ישבור בידו אחת איזה כלי יקר וכי יכה זו

הלא זה גם כן חלק מגופו וגם ירגיש עכשיו את הצער ואיך 

ולפי זה כל זמן שאדם הראשון ואשתו היו , אעניש את עצמי

כמו שלא יצער אדם , צערו זה את זהגוף אחד אי אפשר שי

כ כשנתחלקו לשני גופים אפילו אם היא ''ואח, את חלק גופו

תגרום לו צער שלא בכוונה לא יצערנה כי הלא היא חלק 

ולכן קרא אדם הראשון לאשה שם אשה כי מאיש , מגופו

כדי שיזכרו בני האדם כי האשה חלק מהאיש ויהיה , לקחה

 היום גוף אחד ולא יצערו זה במחשבתם תמיד כאילו היה גם

ומפורש זה היטב בפסוק , את זה ויהיה תמיד שלום ביניהם

אני לבד ראיתי " ויאמר האדם זאת הפעם ובשר מבשרי"

, אבל הדורות הבאים לא ידעו, ויודע שזה חלק מגופי ממש

לכן תקרא אשה להודיע כי מאיש לקחה על כן יעזוב אביו 

י שנקראת אשה יזכרו '' ע,ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד

תמיד כאילו עדיין הם בשר אחד כמו שהיה מקודם בתחילת 

ולפי זה אתי שפיר מה , הבריאה ויהיה שלום בניהם

שמברכים שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן 

היינו כמו שהיה אהבם שלום בין אדם הראשון וחוה , מקדם

ם האהובים כן יברכו הרעי, קודם שנפרדו לשני גופים

שיחשבו תמיד כאילו הם עוד היום גוף אחד ויהיה שלום 

  .בניהם

Ó‚· ‡˙È‡ ‰Ê ÔÈÚÎ „ÂÒÈ„ È˙ÁÓ˘Â 'כתיב לא ' נדרים דף ל ירושלמי

היך עבידא הוה מקטע קופד , תקום ולא תטור את בני עמך

ובפני משה שם מפרש , ומחת סכינא לידוי תחזור ותמחי לידי

הרי דומה למי , משלדהכוונה דמפרש טעם המקרא דרך 

שמחתך בשר בסכין והכה הסכין על ידו שאם תעלה על דעתך 

לחזור ולהכות להיד שהכתה בסכין על ידו האחרת ולנקום 

  כמו כן שהרי אמרה תורה ואהבת נ "הו שהוכתה  היד  נקמת 

  .לרעך כמוך



  

 

‰ÎÂÒ· ˙·˘Ï ¯ÂÒ‡ Ì‡‰ ˙·˘· ‰ÎÂÒ ‰�·˘ ÈÓ ˙·˘ ‰˘ÚÓÓ ‰‡�‰ ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó  
מה שחקרתם במי שבנה סוכה בשבת האם יש לו איסור לשבת בסוכה משום שאסור 

ח או דילמא כיון דמצוות לאו ליהנות ניתנו לא ''ח סימן שי''ליהנות ממעשה שבת אור
ודנתם באריכות האם במצות סוכה שייך , נקרא הנאה ממעשה שבת ומותר לשבת בזה

  .הצללומר מצוות לאו ליהנות ניתנו כיון שגם נהנה מ
  

ËÈÏ˘ Ò‡¯‚ ˙‰˜ È‡Ó˘ È·¯ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ÔÂ‡‚‰'' ‡ÓÂ„''˙„‰ È˜ÈÊÁÓ ˆ  
ל פשיטא לי '' וז'ק א"ד ס''אורח חיים משבצות זהב סימן רסנראה להעיר מהא דכתב הפרי מגדים 

דעיקר המצוה , דלא שייך מצות לאו להנות נתנו, שמן ערלה וכדומה אסור לנר שבת
ו חזינן מדבריו דגם בסוכה עיקר המצוה היא ''וכ, ודמי לישיבת סוכה, משום עונג הוא

ואם בנה סוכה בשבת , כ לא שייך לומר מצות לאו ליהנות ניתנו''ליהנות מצל סוכה וא
דאסור לו הישיבה ט ''סימן קת מגידות להפרי מגדים ''ואפילו הניח רק הסכך בשבת עיין בשו

  .בסוכה כל ימי החג ואחרים מותרים במוצאי שבת
  

Â„ È·¯ ÔÂ‡‚‰ËÈÏ˘ ÔÈˆÈÒÈÏ „'' ‡˙ „ÂÓÏ˙‰ ÏÎÈ‰ ÏÏÂÎ ˘‡¯''‡  
  .משום מצוה הבאה בעבירה, ל''דלכאורה יש לאסור לשבת בסוכה הנ, נראה להעיר
¯˘‡ È�„ÚÓ:ל שהזכרתי דן בזה באריכות''ת שבט הלוי הנ'' בשו. 

  

˙ÂˆÁÓ ÏÂÎ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È ˙ÂÎÂÒ ·¯Ú· ÚÂ„Ó ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘Ó ˜¯ ¯ÂÒ‡ ÁÒÙ ·¯Ú·Â  
וכן פסק , ל מנהגים הלכות סוכות"ונים על הא דכתב במהרימה שהקשתם בשם אחר

דומיא דערב , לא יאכל אדם בערב סוכות משש ולמעלה'  ק ג''ט ס''א סימן תרל''הרמ
ומדוע בערב , א דבערב סוכות אסור לאכול מחצות''דיש להקשות מדוע פסק הרמ, פסח

מדוע בערב סוכות פסח מסכים למחבר שאינו אסור בערב פסח לאכול רק משעה עשירית 
  .ותרצתם בכמה אופנים, מחמיר יותר

  

‰¯‰''ËÈÏ˘ ‰Ë‡¯ Ô‰Î‰ Ï‡ÈÁÈ ‰˘Ó ‚'' ‡ÌÈÏ˘Â¯È 

פ אינו "י כתבו דבע"ר ובברכ"ובאא ''סימן תע החק יעקב )‡, יש להוסיף עוד כמה תירוצים
כ בערב "אוכל לא חמץ ולא מצה וגם לא מצה עשירה לפיכך לא כתב לאסור מחצות משא

' ח האזינו אות ד"ח ובבא''סימן קי בכתב סופר )·,  לאכול פת לפיכך אסר מחצותסוכות שאפשר

פ כיון שאוכלין רק לאחר "כתבו דבע' א אות ה''ח סימן תע"ד ובכה''ט אות כ''ובבכורי יעקב סימן תרל
כ בסוכות שאוכלין בתחילת "משא, כ אין אסור רק משעה עשירית"ע, אמירת ההגדה

ח שם "ה בכה"ס שם תירץ בשם חכם אחד וכ" בכת)‚, וםכ אסרו מחצות הי"הלילה ע
 )„, כ בסוכות"כסות מגרר גרירת תאות המאכל משא' שבליל פסח שצריך לשתות ב

 ליישב עוד דבערב פסח שהיום מתארך לא החמיר רק משעה   בבכורי יעקב שם כתב

ב "חב  בספר יפה לל)‰, כ בערב סוכות שהיום קצר יותר לכן החמיר מחצות"משא, עשירית

כ יש היכר ולא אתי " כתב דבערב פסח תקנו לאכול רק מצה עשירה ואט''סימן תרל
 . כ בערב סוכות"לאמשוכי משא

   
 ÔÂ·‡˙Ï ‰ÏÈÏ· ÏÎ‡È˘ È„Î ÁÒÙ ·¯Ú· ˜¯ Ìˆ ‡Ï ˙˘˘ ·¯ ÚÂ„Ó  

‰ÏÈÏ· ÏÂÎ‡Ï ·ÂÈÁ Ì‚ ˘È ‰ÎÂÒ· È¯‰  
ה יושב שרב ששת היא  "ח ע"פסחים ק' ח על הא דאיתא בגמ''מה שהקשתם בשם הצל

ואם היה טועם ביום לא היה יכול לאכול , משום שאיסטניס היה, בתענית בכל ערב פסח
דקשה למה לא התענה , ולכן היה צם כדי שיוכל לאכול המצה בליל פסח לתיאבון, בערב

הרי גם בלילה הראשון של סוכות חובה לאכול כזית פת , רב ששת גם בערב חג הסוכות
  .כמה אופניםותרצתם ב, בסוכה מדאורייתא

  

‰¯‰''ËÈÏ˘ ÔÓÂ‡Ë ÈÎ„¯Ó Ì‰¯·‡ ‚'' ‡ÌÈÏ˘Â¯È  
, נראה לחלק דמצה יותר קשה לאוכלה מסתם פת דאוכלין בסוכות אף שאינה עשירה

  .ש כדי שיוכל לאכול המצה לתיאבון"ולכך התענה ר
 

ËÈÏ˘ ¯Ú�ÊÈÈÓ Ï‡¯˘È ·˜ÚÈ ·¯‰'' ‡Ô Â„�ÂÏ 

כ אם רב "וא, שבו כעין תדורודהנה מצטער פטור מן הסוכה משום דכתיב ת, נראה לתרץ
ששת היה מתענה בערב סוכות היה מצטער מזה והיה נכנס בסוכה בעוד שהוא מצטער 

, ואינו מסתבר שיש חיוב להיות מצטער בסוכה אפילו לזמן קצר עד שיאכל, עד שיאכל
  .ועדיף טפי שלא יתענה ולא יאכל לתיאבון, כדי שיאכל לתיאבון

 ˙ÂÎÂÒÏ ¯ÎÊ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ¯ˆ ÚÂ„ÓÓÏ Â˘Ú˘''Ò� ‰È‰ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ‰È‰ ˘ÓÓ ˙ÂÎÂÒ˘ „  
' ב בסכות תשבו שבעת ימים וגו''ג מ''מה שהקשתם על הא דכתוב כתוב פרשת אמור כ

א ''דיש להקשות לשיטה סוכה י, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל

אל בצאתם דסבירא ליה שהסוכות שאנו עושים לה זכר זה הסוכות שבנו ישר' מ ב''ע

, הרי לא היה איזה נס בזה ומה שייך לעשות  זכר לזה, מה שייך לעשות זכר לזה, ממצרים

  .ותרצתם בכמה אופנים
  

ËÈÏ˘ ıÈ·Â�È·¯ Ô‰Î‰ Ï‡ÈÏÓ‚ ÔÂ‡‚‰'' ‡ÁÓ" Ò"Í„Â‡ È�‡ Ì‚ "Â"˘„Á‰ ÛÒÂÈ Ò„¯Ù "ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÏÚ  
כל , וכן סכך, השיגו קורות או אבנים לדפנות, שהנס שבמדבר במקום שממה, נראה לתרץ

  .זה נס גדול להשיג במדבר שמם
  

‰¯‰''ËÈÏ˘ ÔÂÓ„˜ ˜ÁˆÈ ‚'' ‡ÌÈ·ÏÚ˘  

דכיוון דסוכות הוא זמן , ל"דיראש ישיבת שעלבים א "ג יחזקאל יעקבסון שליט"שמעתי מהרה

כ גם אם לא בעניין סוכות "כמש(התורה רצתה שנשמח במה שיש לנו היום , שמחתנו

ולכן ציוותה לזכור שהיינו במדבר בחוסר , ")לוקיךא' ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ד"

והשווה זאת (וגרנו ארבעים שנה בדירת ארעי וממילא נדע להכיר כמה התקדמנו מאז , כל

מזגן , דירת פאר, לימינו שיש אנשים שלא יכולים לשמוח בלי שיהיה להם רכב חדיש

אדם להיות מאושר ואילו ניצולי שואה יודעים עד כמה צריך ', מדיח כלים וכו, מרכזי

  )ביודעם שפעם גם זה לא היה, כשיש לו לחם לאכול ובגד ללבוש

  

‰�‰� Ì‚ ÂÙÂ‚ È¯‰ Â�˙È� ˙Â�‰ÈÏ Â‡Ï ˙ÂÂˆÓ ¯ÓÂÏ ÍÈÈ˘ ‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓ· Ì‡‰  
' ובגמ, דמי שעשה נדר שלא לשב בסוכה אסור לו לשבת בסוכה' מ א''ז ע''נדרים טאיתא במשנה 

וכי מצות , ומקשה רבא על זה מדוע אסור, ימסביר אביי דמיירי דאמר הנאת סוכה על

יש להקשות הרי רבא גופיה , ליהנות ניתנו אלא אמר רבא דמיירי דאמר ישיבת סוכה עלי

, דהמודר הנאה מן המעין טובל בו טבילה של מצוה בימות הגשמיםא "ח ע"ראש השנה כקאמר 

,  ליהנות ניתנואבל לא בימות החמה אף דהויא טבילה של מצוה ושייך לומר מצוות לאו

גם  וכאן הרי יש לו, מ כיון שיש גם הנאת הגוף לא אמרינן מצוות לאו ליהנות ניתנו''מ

, כ גם בסוכה הרי יש לו הנאה צל מישיבה בסוכה"וא' מ ב''ו ע''ן נדרים ט''כן כתב הרהנאת הרחיצה 

ותרצתם , תנוכ מדוע אמרינן בזה מצוות לאו ליהנות ני''א' מ א''ח ע''ראש השנה כ' עיין תוס

  .בכמה אופנים
  

‰¯‰''ËÈÏ˘ ıËÈÂÂ¯Â‰ Ï‡¯˘È Â‰È˙˙Ó ‚'' ‡ ¯ÙÒ ¯·ÁÓ „ÂÂ˜ÈÈÏ"ÌÈ‰ Â̇¯ˆÂ‡ "Â̇Î¯· Î̇ÒÓ ÏÚ  
תירץ דרק אם הנאת הגוף שיש לו הוי דבר נפרד מהמצוה ' סימן נט "נראה לציין דהעונג יו

 הוא דנחשב להנאה ויהא אוסר וכגון בטבילה שההנאה מהמים אין לו שום שייכות

, י הישיבה בה היא חלק מן המצוה"אבל במצות סוכה הנאת הגוף שיש לו ע. להמצוה

ל שמה שאדם עושה בביתו כל "שהתורה אמרה צא מדירת קבע ושב בדירת עראי שר

השנה יעשה בסוכה וכיון שיסוד המצוה הוא הנאת הישיבה לזה מהני מצוות לאו ליהנות 

ייך להמצוה לא נחשב שנטלו ליהנות דכל שהוא ש. ניתנו להתירו שלא נחשב להנאה

  .ממנו

   בערב' עד יום גתגובות אפשר לשלוח 
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