
  כי תשאפרשת 
 תשע"ו

  ג"צתק גליון
  (שנה י"ג)

 האם מותר לחלל שבת על חולה שהטיפול יעזור רק לכמה שעות

  האם גם בשביל חולה קטן?ו

  ושמרו בי ישראל את השבת לעשות את השבת. ל''א ט''זבפרשתן 
  

 ן מסיא מכאן דפקוח פש דוחה שבת.יליף רבי שמעון ב יומא פ''ה ע''ב בגמ'
  

חולה שמצבו אוש ואפילו אם חלל עליו את השבת לא יחיה  יש לחקור

אלא רק כמה שעות האם מותר לחלל עליו את השבת או דילמא אסור 

  לחלל שבת על מי שיחיה רק חיי שעה
  

על הא דאיתא במשה דמי שפל עליו הגל  יומא פ''ה ע''א הה איתא בגמ'

וה לפקחו, פריך הגמ' פשיטא, ומתרץ הגמ' דהחדוש הוא אפילו וחי מצ

לא יחיה אלא חיי שעה מפקחין את הגל, חזין להדיא דאפילו על חיי 

  שעה מחללין שבת.
  

דיליף  מהא דכתיב בפרשתן  שם בע''מ ב'מהא דאמרין בגמ'  אבל קשה:

ושמרו בי ישראל את השבת, חלל שבת אחד כדי שיתקיימו שבתות 

משמע מלשון הגמ' דדוקא אם ישמור שבתות הרבה אז מותר  הרבה,

לחלל עליו את השבת אבל על חיי שעה לא מחללין א''כ הגמ' סותרת 

כך מקשה בספר תוספת יום הכפורים, וכן במחת חיוך מצוה ל''ב, וכן בשו"ת הלכות את עצמה, 

  קטות ח"ב סימן ל"ח. 
  

  :איכא כמה תרוצים

שישמור שבתות הרבה אין הכווה שבתות הא דאמרין בגמ' כדי  א.

כך תירץ ממש, אלא הכווה שבשעה אחת יכול לעשות הרבה מצוות, 

  בספר תוספת יום הכפורים שם.

ע''פ מה שכתב שם המאירי בטעם הדבר שמחללין שבת בשביל חיי  ב.

שעה, שמא יהרהר בתשובה באותה שעה ויתקן כל מה שחטא בחייו, 

זה כדי שיתקיים הדין של חלול שבת ואפשר לומר דבא להסביר ב

בשביל חיי שעה אפילו לדרשת ר' שמעון בן מסיא, שלא יקשה האיך 

מחללין שבת בשביל חיי שעה אחרי דלא שייך בו הסברא כדי 

שישמור שבתות הרבה, ולזה מפרש שמא יהרהר בתשובה, וע"י 

תשובה זו יתקן הרבה שבתות שחלל אותם, והוי זה מעין שמירת 

כי מה לי תקון השבתות הבאות או החולפות, אחרי כי עכ"פ  שבתות,

  כך תירץ בתורה תמימה בפרשתן פרק ל''א הערה ל''ו. מתקן הוא, 

הקשה קושיא פלאה על דברי המאירי: יומא פ''ה ע''מ א'ובגליוי הש''ס 
דא''כ בקטן דלאו בר מצוות הוא, א''כ כשהגיע זמן גדלותו עתה בשעת 

ת עוד שעה דעכ''פ הרי אין לו באותו שעה לשוב על הפיקוח ויכול לחיו
חטאים שקדמו לו עד עתה כיון דעד עתה קטן היה, א''כ לא יפקחו על 

  .חיי שעה שלו וזה וודאי איו וצ''ע
  

על הפסוק ושמרו בי  ל''א ט''זוהה בהאור החיים הקדוש בפרשתן 
י וז''ל אימת כתב חידוש גדולישראל את השבת, לעשות את השבת, 

אמרתי לך לשמור איש ישראל, אפילו בערך כבוד שבת, דוקא לעשות 
אבל מי שודאי לא יקום ולאפירוש באדם שישו בגדר עמוד לעשות, 

יגיע לשבת לשמרו, הגם שרפואות אלו יועילו לשעות או לימים לא
  יחלל עליו שבת ע''כ.

  

על דהוא גד גמ' מפורשת דלעיל דאמרין להדיא דאפילו יש להקשות: 
כך מקשה המחת חוך במוסך השבת מצוה ל'ב, וכן באוהב ישראל חיי שעה מחללין שבת 

  .בפרשתן, וכן בשו''ת מחת אלעזר סימן ט', וכן בשו''ת בית שערים סימן יור''ד סימן ש''ה
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האי דיא מחלוקת אמוראים ותליא מהיכן ילפין דפקוח פש דוחה  א.

דילפין מאלה המצוות אשר יעשה האדם וחי  פ''ה ע''ב יומאשבת, למ''ד 
בהם ולא שימות בהם, א''כ ה''ה חיי שעה מחללין שבת, משא''כ 
למ''ד דיליף  מושמרו בי ישראל את השבת, חלל שבת אחד כדי 
שיתקיימו שבתות הרבה, א''כ דווקא אם יחיה כמה שבתות מחללין 

ורה אר''ח סימן שכ''ט, וכן בשו''ת בית שערים כך תירץ במחת חוך ה''ל, ובדעת תשבת, 

  יור''ד סימן ש''ה, אבל מדברי תוספת יהכ"פ דלעיל לא משמע כן.

איסור דרבן התירו משום חיי שעה ובזה מיירי הגמ' דפקוח הגל הוא  ב.
איסור דרבן, אבל איסור דאורייתא לא התירו, ובזה מיירי האור 

  ה''ל, דעת תורה ה''ל. כך תירץ במחת חוךהחיים הקדוש,  

אם חלה במוצאי שבת ועד שיכיו לו כבר לא יהיה שבת א"כ לא  ג.
מחללין, אבל חלה בתחילת השבת מחללין שצריך לחיות חיי שעה 

  כך תירץ האוהב ישראל פרשת כי תשא. של שבת, 

מקשה על סברא זו, דמה הסברא אורח חיים סימן ט'  אבל במחת אלעזר
  לחלק.

ת האור החיים מי מודה שמותר אפילו על חיי שעה, אלא לחלל שב ד.
מיירי מאחד שרוצה להחמיר על עצמו שלא לחלל שבת, על זה הוא 
אומר דמי שיכול לחיות חיי עולם אסור להחמיר דחומרא דאתי לידי 
קולא דמבטל שבתות הרבה, משא''כ בחיי שעה מותר להחמיר על 

  סימן ש''ה.כך כתב בשו''ת בית שערים יור''ד עצמו, 

  ברכת מזל טוב לידידיו

  ירושלים''א שליט מאיר רוזבלטהרב החסיד 
  בוה ומקיים הקלויז המפואר היכל דוד חיים דחסידי בויאן בבית שמש

  לרגל שמחת שואי כדו

  מבחירי ישיבת בויאןי''ו  דוד חייםהבה''ח 

  ראש הקהל דחסידי בויאן בית שמששליט''א  רפאל בימין רוזבלטבו של ידידיו הרב 

  הילולא דרשב''י יו''רשליט''א  בן ציון קופרשטוקעב''ג בת הרב 

  יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים לפאר ולרומם בית ה' ירווה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  ידידיו ע"י  גליון זה ודב
 ם- ישליט"א  אליעזר חיים וימןהרה"ג 

  האי גאון צדיק וקדושמורו ורבו לעילוי שמתו הטהורה של 
  משיירי כסת הגדולה אשר האיר פי תבל באור תורתו וצדקתו

  בעל ה'אמרי סופר'  -ם למעלה משבעים שה והרביץ תורה לאלפי תלמידי
  כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי זצוק"ל

  זצ"ל סופר משהבהגאון הצדיק רבי  יוחן הגאון הצדיק רבי
  שסתלק לגזי מרומים השבוע ביום י"ג אדר א'

  וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א דוד פרידמןהגאון רבי 

  ראש כולל בעלזא בית שמש 

  ור''מ בישיבת בעלזא ירושלים

  לרגל שמחת שואי בו המופלג בתויר''ש

  י''ו  שלמה זאבהבה''ח 

  מבחירי ישיבת בעלזא

שליט''א  משה שמחה עדעלעב''ג בת הרב 

  ירושלים

  זיכוי רבבות  יהא רעוא שבזכות

  ירוה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח 

  בכל אשר יפה



  

 
 איך היה מותר לכהים לגעת ברגליים

 בעת רחיצת הידים הרי זה מטמא אותם?

ורחצו אהרן וביו ממו את ידיהם ואת רגליהם ל' י''טבפרשתן 

  .וגו'

  

ת"ר כיצד מצות קידוש, מיח ידו הימית על  זבחים י''ט ע''מ ב'איתא בגמ' 

גבי רגלו הימית, וידו השמאלית על גבי רגלו השמאלית ומקדש, רבי 

יוסי ברבי יהודה אומר מיח שתי ידיו זו על גב זו ועל גבי שתי רגליו זו 

  על גבי זו ומקדש.

  

וגע ברגליו צריך טילה, דה אור''ח סימן ד' ס''ק י''חהרי קימ''ל יש להקשות: 

א''כ איך היה כשר הקידוש ידים, כיון שטמא כשגע ברגליו, ואין 

כך מקשה השפת אמת זבחים י''ט ע''ב, וכן סברא לומר שאחר הקידוש טל ידיו, 

הגה''ק בעל המחת אלעזר בספרו חיים ושלום בפרשתן, וכן בשו''ת לבושי מרדכי אה''ע סימן ע''ז, וכן 

  ביר ח"ג דף פר"ח ע"א.בספר פתח הד
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כשוגע במקום הטעון טילת ידים, אם וגע לצורך מצוה אין צריך  א.

טילה כמו שכתבו הפוסקים דכשאוחז בשערות כשמלביש תפילין 

של ראש אין צריך טילה, וכן כתבו הפוסקים דמוהל שוגע במילה 

ון שוגע לצורך מצוה אין צריך ליטול ידיו, לפי ה''ל אתי שפיר שכי

כך תירץ הגה''ק בעל המחת אלעזר ליכא בזה חשש טיוף שצריך ליטול ידים, 

בספרו חיים ושלום בפרשתן, עיין בספר מעדי אשר פרשת וארא תשס''ז הבאתי הרבה פוסקים 

דסבירא להו דאשה כשעושה חליצה איה צריכה ליטול ידה לפי שהוא קוראה את הפסוקים של 

  ע''פ שהיא געה בעליים, כיון דהוא געה לצורך מצוה.חליצה, א

כיון דדרך הכהים לילך תמיד יחפי רגל הוי כוגע בבשר ידו ופיו  ב.

  כך תירץ השפת אמת זבחים י''ט ע''ב. המגולה תמיד דאיו צריך טילה, 

והגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א מרבי המערכת

מחמיר דאף מי שהולך סימן ד' ס''ק כ''א ם דהפרי מגדי העיר על זה:

תמיד יחף הויא בכלל מקומות המכוסים, ועי''ש בתהלה לדוד ועיין 

שסותר את עצמו שכתב שאפשר מי שהולך  סימן צ''בבפרי מגדים 

תמיד יחף אפשר דהוה בכלל מקומות המגולים, ואפשר דהכהים 

מודה שכולם הלכו יחיפים במקדש דהא אסור לילך שם בעליים 

 הפרי מגדים דדים כמקומות הגלוים.

אולי היחו ידיהם על רגליהם, אבל לא געו ממש רק כיוה מרחפת  ג.

כך תירץ הגה''ק בעל המחת אלעזר בספרו ועל כן לא היו צריכים ליטול ידיהם, 

  חיים ושלום בפרשתן, וכן בשו''ת לבושי מרדכי אה''ע סימן ע''ז, וכן ביפה ללב  .

ממה העיר על תרוץ זה:  ח"ב קוט"א או"ח סימן ד' אות ד'לב אבל ביפה ל

שכתב הרביו עובדיה פ"ב דזבחים מ"א שמשפשף רגליו בידיו בשעה 

  שהוא מקדש, א''כ חזין שהוא וגע ממש ברגלו

מכח קושיא זו יש ראיה שאם גע ברגליו כשהן רחוצות יפה וקיות  ד.

ידים ורגלים שרחצו מכל לכלוך וזיעה שא"צ טילה ולכן בקידוש 

כך תירץ בספר פקודת אלעזר הגהות רגליהם היטב ל"ה צריכים אח"כ טילה, 

  לשו"ע או"ח סימן ד' סעיף י"ח סימן ה'  

פשיטא ליה דברגלים אפילו הם  להגריעב"ץ ז"ל סימן ד' אבל במור וקציעה

  רחוצים זוהמא דבקה בהן ולדבריו לא עלתה תשובה ה"ל יפה. 

ת קצת אחרוים דוגע ברגליו צריך טילה משום רוח רעה דע ה.         

 ות צריך טילה כשגע בהןאפילו רגליו קי ולכן  הרגלים  על  השורה 

 כן י"ל ין גם ביפה ללב ה"ל, ועלועיאות ס"ז  "דסיעצי היער  עיין ס'             

  רוח חיים בפרשתן.כך כתב בספר דבמקדש לא שייך רוח רעה,                            

  איך מהי קידוש ידים אפילו לעשר ימים

 הרי חייב לישון בתוך העשרה ימים והויא היסח הדעת?

היה עומד ומקריב על גבי מזבח כל זבחים יט ע''מ ב'  איתא בגמ'

  הלילה, לאורה דהייו בבוקר טעון קידוש ידים ורגלים, דברי רבי, 

ורגליו מתחילת עבודה, אפילו רבי אלעזר בר"ש אומר כיון שקידש ידיו 

  מיכן ועד עשרה ימים איו צריך לקדש.
  

הרי אי אפשר שלא יישן תוך עשרה ימים כמו דאיתא  יש להקשות:

השבע שלא יישן ג' ימים, מלקין אותו וישן לאלתר  דרים ט''ו ע''אבגמ' 

דהויא שבועת שוא, וא''כ כיון שישן, הרי שיה פוסלת בקידוש ידים 

דישן צריך לקדש שית, א''כ איך  פ"ה מביאת מקדש ה"גהרמב"ם כמו שכתב 

  מהי קידוש ידים לעשרה ימים
  

איתא בדברי רבי אלעזר ברבי  יומא פרק ב' הלכה א' י' ע''א ובאמת בירושלמי

שמעון כל ג' ימים איו צריך לקדש, וכתב שם בקרבן העדה דדוקא קט 

אבל מ''מ על גמ' שלו  ג' ימים שיותר מכאן אי אפשר שלא ישן בתים,

כך מקשה בגליון הש''ס על ירושלמי יומא פרק ב' הלכה א' י' ע''א, וכן בהגהות תפארת יעקב קשה, 

על קוטרס חומר בקודש לבעל התפארת ישראל בתחילת סדר קדשים, וכן במחת סולת מצוה ק''ו, 

  וכן הגהות חשק שלמה זבחים י''ט ע''ב. 
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בהג"ה דלרבי  זבחים כ' ע''מ א'ה לתרץ ע''פ מה שכתבו התוספות רא א.

אלעזר ברבי שמעון דסובר דליה איה פוסלת, ה''ה היסח הדעת 

איו פוסל, וא''כ לדידיה גם שיה שהוא משום היסח הדעת איה 

  כך תירץ בגליון הש''ס על ירושלמי יומא פרק ב' הלכה א' י' ע''א.פוסלת, 

דלפי זה יוצא דלרבי אלעזר ברבי  תמה על זה: ק''ומצוה ובמחת סולת 

שמעון לא יצרך קידוש רק בפעם הראשון כיון דלדידיה היסח הדעת 

  איו פוסל, וכן ליה וכן שיה, ויש ליישב.

אולי עד עשרה ימים לאו דווקא ולישא בעלמא קא קיט, דהרי  ב.

צריך בלאו הכי אי אפשר לג' ימים בלא הטלת מים, וכל הטלת מים 

  כך תירץ בהגהות חשק שלמה זבחים י''ט ע''ב קידוש ידים ורגלים, 

יש לומר דרק שית קבע פוסלת בקידוש ידים ורגלים, ואחר ג' ימים  ג.

כך תירץ מוכרח לישן שית ארעי וזה איו פוסל בקידוש ידים ורגלים, 

  דר קדשים.בהגהות תפארת יעקב על קוטרס חומר בקודש לבעל התפארת ישראל בתחילת ס

  

פ"ה כתב הכסף משה   והה בטעם הדבר שמי שישן צריך לקדש שית

  דישן צריך לקדש שית משום היסח הדעת.מביאת מקדש ה"ג 
  

וז''ל ולא משמע כן  תמה על הכסף משה: זבחים כ' ע''בובשפת אמת 

ברמב"ם דכתב ישן או הסיח דעתו, ועוד דגבי תפלין כתבו הראשוים 

יסח הדעת, ולהכי לא מיתסר שיה רק מטעם שמא דשיה לא חשיב ה

  .יפיח
  

דהוי  וכותב השפת אמת טעם חדש מדוע מי שישן צריך לקדש שית:

  כיצא לחוץ דהפש יוצאת ממו בשעת שיה.
  

וברא"ש שם  תעית י"ב ב'עיין בגמ'  ובהגהות שם על השפת אמת כתב

אור"ח סי' תקס"ד דישן שלא בקביעות לא הוי הפסק והיסח דעת ועי' בטוש"ע 

 אהא קידושין ע"ח בהכא דלישן בשכיבה אסור בעזרה כדמקשין בגמ'  א"כ 

דכתיב ושמואל שוכב, ובעמידה אי אפשר לישן כדאיתא בגמ' 

גרע וע"כ ישן בסמיכה דמותר בעזרה ושיה בכה"ג  יבמות קכ"א ב'

  מסתבר שיהיה היסח דעת ואי יצא לא ו ארעי  משית 

  יה משום יוצא.וישן כדרכו תיפוק ל



  

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

א. שמן המשחה מה שייך שהזהירה התורה שלא לעשותו הרי היה 
 לב]- [ל בפסוק עשה רק בס, ומהכ"ת שיהיה ס לאדם רשע?

ִאיׁש ֲאֶׁשר  (לג)ּוְבַמְתֻּכְּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכֹמהּו ֹקֶדׁש הּוא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם: 
ן ִמֶּמּנּו ַעל ָזר ְוְִכַרת ֵמַעָּמיו: והה בירושלמי ִיְרַקח ָּכֹמהּו ַוֲאֶׁשר ִיּתֵ 

מבואר שרק בס היה עשה, וא"כ מה שייך איסור לפטם  [סוטה ח' ג']
  השמן, והרי לא ייעשה לו ס לעבור על איסור כרת.

ב. מדוע רש"י בפרשתיו השמיט את שאר החטאות הפימיות שכהן 
[פרק ל הה רש"י  יו?הכס להקריבם שהיה צריך לקדש ידיו ורגל

כתב עה"פ ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצּו ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו, וז"ל  פסוק כ] 
להקטיר קטרת שחרית ובין הערבים, או  -בבאם אל אהל מועד 

להזות מדם פר כהן המשיח ושעירי עבודה זרה: ותמוה אמאי לא 
לם דבר של כתב רש"י גם את שאר החטאות הפימיות דהייו, פר הע

  ציבור ופר ושעיר של יוה"כ.
ג. איך משה בתחילה שכח את התורה, הרי אילולי לוחות ראשוות 

ויתן אל משה ככלתו  [פרק לא פסוק יח]שתברו אף אחד לא היה שוכח? 
א"ר יוחן, בתחלה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שתה  -וגו' 

וצ"ע הרי כאן זה היה  [דרים ל"ח א']:לו במתה, שאמר ויתן אל משה 
בלוחות ראשוות, א"כ איך שכח מה שלמד הרי כ' במדרש שאילולי 
לוחות ראשוות לא שתברו אף אחד לא היה שוכח, ומסתמא כן 
היה אצל כל ככל ישראל עד שלוחות ראשוות שתברו, וא"כ איך 

  מששה שכח עד שיתן לו במתה.
בגמ'  פוף לפי שמאי?ד. מה הדמיון בין חטא העגל לכך שהלל היה כ

שבת דף יז ע"א, ואותו היום היה הלל כפוף ויושב לפי שמאי כאחד 
מן התלמידים, והיה קשה לישראל כיום שעשה בו העגל. צ"ב אפילו 
שהלל היה עוותן ולכן זה היה קשה, אבל מה הדימוי לחטא העגל 

  שהקושי היה ע"ז ממש.
ת על יהושע שלא ה. צ"ע מה השייכות בפרשת העגל שהתורה מספר

ְוִדֶּבר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶׁשה ָּפִים ֶאל ָּפִים ַּכֲאֶׁשר  יא)-(לג ימיש מתוך האוהל?
ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶה ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע ִּבן ּון ַַער לֹא 

 כותהשייָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל: הה בפסו' זה יש לשאול בתרתי, א. מה 
של סיפור זה על יהושע באמצע מעשה העגל. ב. מה השייכות בין 

  תחילת הפסוק לסופו, ולכאורה זה ב' עיים שוים לגמרי.
ו. איך לומדים מפרשתיו שדבר שיש בו עין הרע לא מתקיים, שלכן 

[פרק הה כ' רש"י שברו לוחות ראשוות הרי זה היה ע"י הקב"ה? 

הראשוות על ידי שהיו בתשואות  -מך לא יעלה עלד פסוק ג] ואיש 
וקולות וקהלה, שלטה בהן עין רעה, אין לך מדה יפה מן הציעות: 
א. וצ"ע הרי זה היה ע"י הקב"ה שתן כך התורה, וא"כ מה שייך 
לומר שמחמת כן סתבב ששברו. ב. עוד צ"ע הרי אילולי לא שתברו 

היה הצלתן לא היה תקומה לעם ישראל כמש"כ בחז"ל, א"כ אז זה 
ששתברו. ג. גם יש לברר מי הוא שתן עין הרע, האם הגויים, וכי גוי 
יש לו כח להזיק בעין הרע לישראל, ואם אמר שעם ישראל בעצמו, 

  האם אדם יכול להזיק לעצמו בעין הרע?
ז. מדוע גם בלוחות שיות משה שהה ארבעים יום, הרי כבר למד את 

ַוְיִהי  כח)- (לדהה בפר' מובא  ?כל התורה כולה במ' יום הראשוים
ָׁשם ִעם ה' ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ָׁשָתה 
ַוִּיְכֹּתב ַעל  ַהֻּלֹחת וגו', והייו שגם בלוחות שיות משה עלה להר, 

מבואר בלוחות ראשוות (לא יח) וצ"ב מה עשה שם הרי כבר לעיל 
מרה לו וכמש"כ ויתן אל משה ככלתו, וא"כ לצורך שכל התורה א

  מה עלה שוב להר מ' יום וספים.
כיצד יתכן איש ששומר שבת בכל פרטיה ודקדוקיה ובכל  ח. חידה.

  אופן חסר לו עיקר גדול במצוה זו. 
הרחק משכן וחבר רע, מתי כן צריכים או להתחבר לרשע  ט. חידה.

  ולומדים זאת מן הפרשה.
 ------------ ---------------------------------------------------------  

 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

  סיכוייו בהגרלה. מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את
כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו . 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
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וטלפון  וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועירשאלות השיבו, המכתב על כמה 

[לברורים ופרטים וספים בטלפון  וכמו"כ א לציין על איזה פרשה השיבו.
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להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא ברור 
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכס - לא יכס להגרלה. 

 ."י העלון לא שייכים לפקס –בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלישאר ע
 זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון בעמ' ד'.או מייל או טלפון 

 תשובות יתן לשלוח עד ר"ח אדר ב'
 

האם ילדים קטים מותר להם לקרוא לאור הר

 כיון שאוהבים שכבה הר באמצע הלימוד? בשבת

ושמרו בי ישראל את השבת לעשות את  ל''א ט''זבפרשתן 

  השבת.
  

דלכן כתב לשון שמירה, שישתדל  ובאור החיים בפרשתן כתב:

אומרם לשמור לבל יבא לידו דבר שוגג שיתחלל בו שבת על דרך 

לא יקרא לאור הר וכל הסייגים והשמירות לבל שבת י"א ע''מ א' 

  יתחלל שבת אפילו במציאות שהוא פטור עליהם.
  

  אין קורין לאור הר בשבת שמא יטה. שבת י''א ע''מ א' איתא במשה
  

יתא  רבן שמעון בן ימקשה מהא דאיתא בבר שבת י''ג ע''מ א'ובגמ' 

רבן היו מסדרין פרשיות וקורין גמליאל אומר התיוקות של בית 

לאור הר, ומתרץ הגמ' ב' תרוצים אי בעית אימא ראשי 

פרשיותיו, ואי בעית אימא שאי תיוקות, הואיל ואימת רבן 

  עליהן לא אתי לאצלויי.
  

אילין בעיי דיטפי בוציא, ואילין לא בעיי  ובירושלמי תירץ:

  דיטפי בוציא.
  

כתב וז''ל ובתלמוד  ' בצד שבת י''ג ע''מ א'מודפס בתוך הגמ וברב יסים גאון

ארץ ישראל פירקו פרוק אחר חביב רציתי לכתבו בכאן וכך 

אמרו אילין בעו דיטפי בוציא ואילין לא בעי דיטפי בוציא, 

ופירוש דבריהם כי התיוקות יתרחקו מן הקריאה ויאהבו 

שיכבה הר ואו בטוחים בהן כי הם לא יטו את הר ולפיכך 

להם לקרות לאור הר דליכא למיחש שמא יטו, אבל החזן הותר 

לא יקרא דחיישין שמא יטה לפי שלא ירצה שיכבה הר לפיכך 

  אין מבטלין התיוקות מן הקריאה.
  

בגוף קושיית הגמ' תקשיתי טובא, לשיטת  מעדי אשר:

דאיסור דרבן מותר לספות בידים לקטן,  יבמות קי''דהרשב''א 

וע לתיוקות מותר לקרוא לאור הר, הרי א''כ מה הקושיא מד

זה רק איסור דרבן, ולקטן מותר לכתחילה, ושמחתי כמוצא 

מקשה קושיא  שבת י''ג ע''מ א'שלל רב דשוב מצאתי במלא הרועים 

  ה''ל, ומיחו בצ''ע.
  

והגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א מרבי 

 המערכת תירץ לי בכמה אופים:

דהרשב''א מתיר רק מה שהוא לצרכי התיוק צרכי  האחד}

וכאן מה שקורא  סימן שמ''ג ס''ק ו'גשמי, עיין בש''ע הרב 

לאור הר לא הויא לצורך גשמי, ואפילו לאלו שמתירין 

בדעת הרשב''א כל צורך שיש לתיוק, מ''מ מותר רק 

באקראי ולא בקביעות שמא יסרך כשיהיה גדול כמו 

ולכן קורא לאור  חלק א' סימן צ''וא שכתוב בתשובת הרשב''

  הר משמע בקביעות על כן אסור.

דשמא יטה לא הויא רק חשש, אלא קרוב לוודאי שיטה  השי}

שבת ויעבור איסור דאורייתא כמו שכתב בתוספת ישים 

  דשמא יטה הויא ודאי יטה.כ''א ע''מ א' 



  

  

 מדוע היה איסור לשאול באורים ותומים בלילה

מה שהקשתם בשם הפוסקים על מה שכתב הבעל הטורים בפרשת תצוה על הפסוק 

ים ותומים ביום, דיש להקשות ועשית חשן משפט וגו', מה משפט ביום אף שאילת אור

  מדוע יש איסור לשאול באורים ותומים בלילה, ותרצתם בכמה אופים.
  

 פורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''אהגאון המ
  פוסקיםדומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, הישר והטוב, אוצר ה

על  כיון שהיה צריך לשרות רוח הקודש ושכיה האחד}ראה לתרץ בעוד שלשה אופים, 

ועיין ברמב''ן שהיה מדריגה שקרוב יומא ע''ב הכהן ורק אז שואלין אותו כדאיתא בגמ' 

ורואה בו במראה הבואה, וידוע דהבואה שורה בית הבחירה פרק י' לבואה, ועיין רמב''ם 

עיקר ביום כמו שהביא רש''י כמה פעמים על התורה ובלילה שורה כוחות הטומאה על כן 

 השי}ום דווקא דאז יקבל התשובות על ידי בואה ששורה ביום, היה צריך לשאול בי

הלכות כלי המקדש פרק י' הלכה לכתחילה יש לשאול באורים ותומים לפי הארון עיין ברמב''ם 

ובפשטות היה עומד בעזרה או בהיכל מול קדשי הקדשים ששם היה הארון מוח והה י''א 

וכיון שהעזרה היה עול, ובעין שישאל גד משה ט' עיין פרק א' דמדות בלילה היה העזרה עול 

הארון על כן איו שואל בלילה אלא ביום דאז אפשר לשאול בעזרה או בהיכל גד הארון, 

דשואל בקול מוך כמו שמתפלל, הלכות כלי המקדש פרק י' הלכה י''א עיין ברמב''ם שם  השלישי}

לילה דתפילת ערבית רשות ועל כן גם וכיון שהיה כעין תפילה ותפילה עיקרו ביום ולא ב

  בשבת אסור לשאול דאסור להתפלל בשבת רק מה שתיקו חז''ל.

  

 מדוע במעיל של הכהן לא היה חיוב להיח ציצית הרי היה בגד של ארבע כפות

מה שהקשתם בשם אחרוים מדוע לא מציו שהיה ציצית במעיל הרי לשיטת הרמב''ם 

  ם בחמשה אופים.המעיל היה לו ד' כפות, ותרצת
  

  מראשי ישיבת קול תורההגאון רבי אליעזר יחיאל קושטט שליט''א 
דבגד שלובשים רק אור''ח סימן י' מה שתרצתם בשם אחרוים ע''פ מה שכתב הבית יוסף 

בשביל כבוד לא קרא על שם בגד ואיו חייב בציצית, וכיון שבגדי כהוה היה רק לכבוד 

א היה חייב להיח ציצית במעיל, ע''כ, יש להעיר  א''כ מדוע א''כ לא קרא שם בגד לכן ל

צריך לימוד להתיר כלאים בבגדי כהוה, הרי התם מי כתיב בגד, אלא בעל כרחך שגזירת 

הכתוב הוא דכתיב ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת, וא''כ הדרא קושיא 

הכל חייבים בציצית  כהים לוים  ערכין ג' ע''מ ב'לדוכתא, ושמעתי מחתי ע''פ הגמ' 

וישראלים ובגמ' פריך פשיטא דחייבים, ומתרץ בגמ' דכהים איצטריך דס''ד הואיל 

וכתיב לא תלבש שעטז, גדילים תעשה לך, מאן דלא אישתרי כלאים לגביה בלבישה הוא 

דמחייב בציצית, והי כהים הואיל ואשתרי כלאים לגבייהו לא לחייבי, קמ''ל הי 

תרי בשעת עבודה, אבל בלא עידן עבודה לא אישתרי לכך חייבים בציצית, אבל עכ''פ דאש

בשעת עבודה שהותר שאר ההיקש ומהאי טעמא כיון שהותר כלאים אין מצות ציצית, 

  פרק ח' מכלי המקדש הלכה י''א.ויש לפלפל בזה בשיטת הראב''ד 

  

 ל בגדים דקשה לשכחההרי אסור לישון ע איך היה מותר לכהים לישון על בגדיהם

לחד תרוצא דהכהים היה יומא ס''ט ע''א מה שהקשתם בשם אחרוים על הא דאיתא בגמ' 

מקפלים בגדיהם תחת ראשיהם והיו ישים על זה, דיש להקשות איך היה מותר לכהים 

משה ברורה הוריות י''ג ע''ב, ומובא להלכה פמ''ג אר''ח סימן ב', לישון על בגדי כהוה, הרי מבואר בגמ' 

דהמיח את בגדיו תחת מראשותיו משכח את הלימוד, א''כ מדוע לא חששו אור''ח סימן ב' 

  הכהים לדבר זה, ותרצתם בכמה אופים.
  

  כולל סאטמאר ירושליםהרה''ג יואל אברהם מושקוביץ שליט''א 

  ברכותלייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת הרה''ג מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 

  שעלביםהרה''ג יצחק קדמון שליט''א 

  ישיבת בעלז ירושלים ציין תירוץ ראשוןהבה''ח אהרן יוסף לוריא י''ו 

תירץ שרק אדם שרגיל חלק א' סימן י' ראה לציין עוד כמה תרוצים בשו"ת שלמת חיים 

רץ להיח בגדיו תחת ראשו עליו להקפיד בזה, אבל אין איסור לעשות כן לפרקים, ועוד תי

דהאיסור הוא רק להיח בגדי עצמו אבל בגדי אחרים מותרם, ולפיכך היחו בגדי כהוה 

שמאחר שהם קדושים אים חשובים בגדיו, הדובב מישרים תירץ עוד שבדברים קדושים 

כמו בגדי כהוה אין חשש שיביאו לשכחה, באלף המגן תירץ דכיון שהיחם שם משום 

 ידע דבר רע.שמירת הבגדים הרי שומר מצוה לא 

  האם יש איסור לשאול באורים ותומים בשבת
  מה שדתם בשם הפוסקים האם מותר לשאול באורים ותומים בשבת.

  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א 
ראה להעיר, דהרי  מה שכתבתם בשם הדובב מישרים דכיון דהוי כדין אין שואלין בשבת,

כתבו דהיכא דליכא עדיף מייה מותר לדון אף בשבת, א''כ לפי זה ע''מ ב' ביצה ל''ו התוס' 
  בודאי שמותר לשאול באורים ותומים דלגביהו ליכא דעדיף מייה.

  

  מח"ס "ארץ דשא" על מ"בהרה''ג דוד אריה שלזיגר שליט''א 
מה שכתבתם בשם הדובב מישרים דכיון דהוי כדין אין שואלין בשבת, ראה להעיר, דיש 
לומר כיון דהוא רק גזירה שמא יכתוב א"כ במקדש דאין שבות מותר לשאול ועוד 
דלכאורה באורים ותומים שהיה שאלות דחופות לידע מה לעשות לא היה חשש שמא 

  יכתבו.
  

  מח''ס תורת המשפט מודיעין עיליתהרה''ג משה פלדמן שליט''א 
א''ש בפרק ערבי פסחים מה שהבאתם לתרץ ע''פ דברי השל''ה שתירץ ליישב קושית הר

דהקשה איך משה כתב י''ג ספרי תורה ביום מיתתו והלא מת בשבת, ומתרץ השל''ה 
דכתבו ע''י שם ולכך לא חשיב מלאכה, חזין דכתיבה ע''י ס לא חשיב כתיבה, א''כ ה''ה 

ב אור''ח סימן ל''לגבי אורים ותומים שהיה כתיבה ע''י ס, ראה להעיר בזה, שהרי בבית יוסף 

שבת הביא בשם ספר התרומה שצריך לכתוב תפילין בימין ואם כתב בשמאל פסול, כמ"ש 

שהכותב בשמאל פטור, ואין לומר דדוקא בשבת דגמרין ממשכן איו מועיל כלא"י ק"ג 
אבל בעלמא כשר, שאין סברא לומר שיכתוב תפילין ומזוזות כהלכתן בשבת ולא יהי' 

כתוב שם ע''י שם והשבעת הקולמוס וא''כ לפי שיטת חייב, וא''כ אם אמר דאין איסור ל
בעה''ת דין סתם זה צריך להיות פסול, וא''כ מה תירץ זה שכתב משה בשם, וכי משה 

  כתב ספר תורה שהיה פסול.
  

  בית שמשהרה''ג יהודה אריה הרץ שליט''א 
ראה להעיר, אם אמר שיש איסור, הרי שלא יקבל תשובה וממילא שוב לא יעבור על 
איסור, וכעין שכותב החיד"א בדיון אם רצו לטעום במן במדבר טעם ממאכלות אסורות, 

שאם יומא ע"ג וכותב שאם אסור הרי לא יגיע לטעם זה, והדברים ק"ו מהא דאמרין בגמ' 
  הכהן איו בר רוה"ק אין שאלין בו כ"ש שאם השואל עובר על איסור שאין עה, וצ"ע.

  

  לודוןר שליט''א הרה''ג יעקב ישראל מייזע
ראה להעיר שיש עוד היתר לשאול באורים ותומים בשבת ולא יהיה אסור משום כותב, 
שהרי הרמב"ם הל' כלי המקדש פ"י הי"א אומר וז"ל. ומיד רוח הקודש לובשת את הכהן 
ומביט בחושן ורואה בו במראה הבואה שלה או לא תעלה באותיות שבולטות מן החושן 

משיבו ואומר לו עלה או לא תעלה, עכ"ל. ולכאורה האיסור כותב בשבת כגד פיו והכהן 
הוא דוקא היכא שהוא כותב כתב רגילה שאפשר לקרוא, משא"כ בהאורים ותומים לא 

 היה שייך לקרוא הכתב בלי רוח הקודש, ועל כתב כזה אין איסור כתיבה בשבת.
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