
  תצוהפרשת 
 תשע"ו

 ב"צתק גליון
  (שנה י"ג)

 ציציתחיוב להיחלא היהשל הכהן  מדוע במעיל

 ?ארבע כפותבגד של הרי היה 

 ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. כ''ח ל''אבפרשתן 
  

כתב דהמעיל היה חלק לשתי כפים  פ''ט מהלכות כלי המקדש הה הרמב''ם

ואיו מחובר אלא כגד מן סוף הגרון עד למטה כדרך כל המעילים 

  הגרון בלבד.
  

דלא היה כפות למטה דהיה מחובר למטה  :אבל הראב''ד שם חולק

  , עיין רש''י זבחים פ''ח ע''ב ובפרשתן.ולמעלה

  

מדוע לא מציו שהיה ציצית במעיל שהיה לו ד' כפות  יש להקשות:

כן במחת חיוך כך הקשה הפרי מגדים בפרשת תצוה בספרו תיבת גמא, ולשיטת הרמב''ם, 

מצוה צ''ט, וכן בשו''ת דובב מישרים ח''ב סימן ט''ז, וכן בשו''ת בית יצחק אר''ח סימן ה' ס''ק י''ח, 

  וכן בכלי חמדה פרשת שלח, וכן ברדב''ז על הרמב''ם פרק ט' מהלכות כלי המקדש הלכה ג'.
  

  איכא כמה תרוצים

 ,ולא של אחריםחייב בציצית, כסותך  חולין קל''וע''פ מה דקימ''ל בגמ'  א.

וטלית שאולה פטורה מציצית, א''כ הקדש שאיו מקרי כסותך איו 

כך תירץ בפרי מגדים בספרו  לכך לא היו מיחים ציצית במעיל, ,חייב בציצית

  ן במחת חיוך בפרשתן מצוה צ''ט.תיבת גומא בפרשת תצוה, וכ

חייבים בציצית הכל  ערכין ב' ע''בהא דאמרין בגמ'  ובזה מתורץ:

כהים לוים 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, 

שעת עבודה, אבל בלא עידן עבודה לא אישתרי קמ''ל הי דאשתרי ב

לכך חייבים בציצית, דיש להקשות: מדוע לא אמרין בפשטות 

הואיל ואשתרי ציצית בשעת עבודה דלא היה ציצית במעיל, הו''א 

דאשתרי שלא בשעת עבודה מי, וכן תרוץ הגמ' היה יכול לומר על 

''ל א''ש דכיון ציצית גופיה דלא אישתרי שלא בשעת עבודה, ולפי ה

דהא דלא היה למעיל ציצית משום דלא הויא טלית שלו, ולא הויא 

כסותך, א''כ לא אשתרי כלל ללכת בלא ציצית בבגדי כהוה דגם 

  בהדיוט פטור בכהאי גוא כגון טלית שאולה. 

כיון דבגדי כהוה ליהות יתו,  הקשה: בפרשתןובפרדס יוסף 

  א''כ מדוע לא מקרי כסותך. 

ליישב דמדוע במלבושים סימן י' ס''ק י''ב  אור''חע''פ מה שכתב הבית יוסף  ב.

בזמו לא היה מיחים ציצית אף שיש בהם ד' כפות, ותירץ דלא 

מקרי כסות אלא הבא להגין על האדם מפי החום והקור, אבל 

הגלימות שלובשים בזמו אין לובשין אותם אלא לכבוד, שהרי 

ואע''פ  אפילו יש לאדם כמה מלבושים איו יוצא בחוץ בלא גלימא,

שלפעמים הה מזה בחום ובקור, מ''מ כיון דתחילת עשייתה איו 

להתחמם, לא חשיב כסות ופטור, א''כ בגדי כהוה שהתורה גילתה 

ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, א''כ גילתה 

התורה דבגדי כהוה הם רק לכבוד ע''כ פטורים מציצית, ואפילו 

לק, ה''מ בבגד שאדם מיחד לכבוד, לדעת המגן אברהם שם דחו

אמרין דבטלה דעתו כיון דהבגד הדרך ללבוש ללבישה, משא''כ בגדי 

כהוה דכל ההלבשה הוא רק מכוח מצות התורה שילבש בגדי כהוה 

כך תירץ בשו''ת לכבוד ולתפארת לעבוד עבודה, גם המג''א מודה דפטור, 

  צחק אר''ח סימן ה' ס''ק י''ח.דובב מישרים ח''ב סימן ט''ז, וכן בשו''ת בית י

הגמ' דערכין דבאמת בבגדי כהוה לא הותר  ולפי ה''ל מי מתורץ:

ללכת בלא ציצית, אלא כיון דהויא לתפארת ליכא חיוב דציצית, וזה 

  שייך בהדיוט מי.

כיון דבגדי כהוה אפילו ימא אחת יתירה הויא ריבוי בגדים, א''כ  ג.

דיהיה רבוי בגדים, וכיון דאסור אסור להטיל בבגד הזה ציצית 

  כך כתב בכלי חמדה פרשת שלח.להטיל בו ציצית שוב מותר לילך בלא ציצית, 

הגמ' דערכין משום דלא מציו שמותר  ומסיק דלפי זה מי מיושב:

לכהן ללכת בלא ציצית, דהכא שאי דאסור להטיל ציצית משום 

  ריבוי בגדים.

ם היה מכיס ציצית היה גרר כיון דהמעיל היה ארוך עד למטה וא ד.

כך כתב ע''ג הארץ בבזיון לכך לא היה מיחים ציצית בבגדי כהוה, 

   ברדב''ז על הרמב''ם פ''ט מהלכות כלי המקדש הלכה ג'.
דכיון דהרצפה תקדשה, מה בכך דהיה  אבל מדחה סברא ה''ל:

  גררת על הריצפה.

כך איתא בתקוי , הרמוים היה עשוי מתכלת והם היו במקום הציצית ה.

  זוהר, מובא במחת סולת מצוה צ''ט.

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  הדיב הכבד

  שליט''א  שמעון שוורץהרב 

  בארא פארק

  לזיכוי רבבות

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  ן זה ודב ע''י ידידיוגליו

  הגיד הכבד

  מוטריאלשליט''א  יחיאל מיכל רוזברגהרב 

  לרגל שמחת הולדת כדתו

  ירושליםשליט''א  בצלאל אולדרבת לחתו הרב 

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שר החסד והמעש

  שליט''א  אפרים רייךהרב 

  קרית הבעש''ט פתח תקוה

  לרגל שמחת שואי בו

   י''ו יחזקאל החבר הבה''ח

  מבחירי ישיבת צאז

  תחי' עב''ג

  שליט''א  משה חמן זילברמןבת הגאון רבי 

  מראשי ויער ישיבה

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה



  

 
ול באורים ותומים בשבת?האם היה איסור לשא

  ותת אל חשן המשפט את האורים ותומים. כ''ח ל' בפרשתן

  

האם היה היה מותר לשאול באורים ותומים בשבת או  יש לחקור

  דילמא אסור דהויא ככותב

  

כתב דהיה איסור לשאול באורים מצות עשה ק''א  הה בספר חלת בימין

  ותומים בשבת, משום דהויא ככותב.

  

דדוד בא אל אחימלך בשבת, והרי מחות צ''ה ע''ב מהא דאמרין בגמ'  והקשה:

מציו שבהיות דוד אצל אחימלך שאל באורים ותומים, ואם היה בשבת 

  לא היה רשאי לשאול וצ''ע.

  

חולק עליו וסבירא להו עמ''ס ברכות לאב''ד רישא מאמר י'  ובספר ברכת אהרן

  ת.שאין שום איסור לשאול באורים ותומים בשב

  

דבשאלת האורים יומא ע''ג ע''ב דסבירא להו בגמ'  ולא מבעיא לרבי יוחן:

ותומים עשו האתיות בולטות והייו שכל אחת לא זזה ממקומה ורק 

במקומן בלטו כגון עיין משמעון למד מלוי, והכהן צרפן בודאי לא היה 

שום איסור, דכיון דכל אות עמד על מקום אחר, הרי זה דומה להא 

דאם כתב על שי כותלי הבית ועל שי דפי  שבת ק''ד ע''בבגמ'  דאיתא

הפקס פטור, והייו טעמא משום דמחוסר קריבה, וה'' מחוסר מעשה 

  דקריבה כי האותיות היה קבועים במקומם.

  

דסבירא להו שם ביומא דמצטרפות ג''כ  אלא אפילו אמר כריש לקיש:

ודם השבת, רק דבשבת ליכא איסורא, כיון דהאותיות היו כתובים מק

אור''ח סימן ש''מ תקרבו זה אל זה, ולקרב אותיות בשבת שרי כמ''ש הט''ז 

דמה''ט אותן ספרים שכתוב עליהן בראשי חודי הספרים למעלה  ס''ק ד'

או למטה או מצידהן אותיות או תיבות אין איסור לפתחם או לסגרם 

א''כ ה'' בשבת וכ''כ בתשובת הרמ''א הובא במג''א שם ס''ק ו' 

באותיות של האורים ותומים ליכא איסור, אבל יש לפקפק כיון 

דהאותיות היו שקועים וע''י שאלת האורים ותומים עשו בולטים א''כ 

הויא כתיבה מעליתא, אלא ע''כ דלשיטתו לא היה בולטות אלא היה 

  מצטרפות כמו שהיה שקעו.

  

יש היתר אחר לשאול באורים ותומים אפילו אם הויא  דלכאורה וכותב:

כתיבה מעלייתא, כיון דהאותיות חזרו אח''כ למקומם לא הויא כתב 

המתקיים, וכתיבה שאיה מתקיימת לא אסרה בשבת כדאיתא בש''ע 

דמותר לרשום על הספר בצפורן בשבת דלא הויא  אור''ח סימן ש''מ ס''ק ה'

  כתב המתקיים.

  

דפריך בגמ' מה בין היה  פרק כלל גדולה דאיתא בירושלמי ע''פ מ ומדחה:

ומתרץ בגמ' דמתוך שהיה חוים ווסעים  ,במשכן הרי היה בין לשעה

ערובין ''ה ע''פ הדיבור כמו שהיה חוים לעולם וכעין זה איתא בגמ' 

וברש''י שם פירש דכיון דע''פ דיבור הויא יש לזה חשיבות כמו קבע, 

 ע''פ היתה  ותומים  אורים  בשאלת  ות האותי צירוף ד כיון   י''ל   א''כ 

הדיבור חשיב זאת כתב המתקיים אף דלא הויא אלא לשעה, א''כ 

  אם הויא כתיבה מעלייתא היתה אסור בשבת.

  

 באורים ותומים כיון לשאול  היתר   דעו  דיש  ומסיק:

  דלא אסרה תורה דווקא כתיבה טבעית ולא כתיבה 

בשם השל''ה חת''ס ח''ו סימן כ''ט  דרך ס, ויש ראיה מהא דהביא בשו''ת

הרא''ש בפרק ערבי פסחים דהקשה איך משה כתב  ליישב קושית

  ומתרץ השל''ה בשבת,  מת  והלא  יתתו מ ביום  תורה  ספרי  י''ג 

דכתבו ע''י שם ולכך לא חשיב מלאכה, חזין דכתיבה ע''י ס לא חשיב 

ע''י שם בשבת ומת האם חלל עיין מעדי אשר פרשת שמות תשס''ח המקלל את חבירו כתיבה, 

  שבת.

  

כתב דמותר לשאול באורים ותומים  ר''ח סימן ט'וא וכן בשו''ת שאל לדוד

בשבת, משום דאיו עושה מעשה לכך מותר, ומביא ראיה מהא דאיתא 

במדרש שמואל כשבא דוד אל אחימלך היה שבת ושאל לו באורים 

  ותומים.

  

מותר לשאול באורים  כתב דהיה סימן קצ''ד וכן בשו''ת שערי דעה

  ותומים בשבת, משום דהויא כוחו וגרמא בעלמא.

  

תמה דלכאורה היה צריך להיות אסור  ר''ח סימן ק''הוא ובשו''ת דברי יציב

במעשה העשה ע''י דיבור, כיון דהקב''ה ברא את העולם בדיבור, 

 שבת קי''ט ע''בוכמאמר הכתוב בדבר ה' שמים עשו, וכמו דמבואר בגמ' 

שהדיבור כמעשה שאמר בדבר ה' שמים עשו, עיין במלא הרועים מין 

שם שביאר כיון דהקב''ה ברא את העולם במאמר, ושבת מדיבור, ואו 

צריכם לשבות כמו ששבת הקב''ה כדכתיב ואת שבתותי תשמורו צריך 

  לשבות מדיבור, וצ''ע.

  

ים כתב שמותר לשאול בשבת דהויא ש ח''ז סימן קל''א ובשו''ת מהרש''ם

  שעשאהו דפטורים, הייו הכהן והשואל.

  

  מדוע היה איסור לשאול באורים ותומים בלילה?

  ועשית חשן משפט וגו'.  כ''ח ט''ו ןבפרשת

  

  מה משפט ביום אף שאילת אורים ותומים ביום. ובבעל הטורים כתב

  

כך הקשה מדוע יש איסור לשאול באורים ותומים בלילה,  יש להקשות:

  אמרי יושר להגאון רבי מאיר אריק ח''א סימן ק''א, וכן בחדושיו טל תורה יומא ע''ג.  בשו''ת

  

דכיון דבעין ללבוש בגדי כהוה לצורך שאילת אורים ותומים,  ומתרץ:

והרי בבגדי כהוה של כהן גדול יש בה כלאים, והי דלראב''ד הותר 

בל בלילה במקדש אף שלא בשעת עבודה, הייו משום דחזי לעבודה, א

לא הותר לבישת בגדי כהוה רק כשצריך לעשות איזה עבודה כגון 

תרומת הדשן או כשיש איברים ששארו מבעוד יום, אבל שאלה גופיה 

דאורים ותומים לאו עבודה היא לכך אי אפשר בלילה רק ביום לצורך 

עבודה ורביו הבעל הטורים עיקר טעמו משום זה, רק אסמכיה אקרא.  

  

מביא בשם התמים דעים  סוף פ''ו מהלכות כלאיםבשער המלך דומסיק: 

דלראב''ד הותר כלאים שלא בשעת עבודה אף בלילה, והריז''ה סובר 

  דבלילה לא הותר, ואפשר דבעל הטורים סבר כמו הריז''ה.

  

יש עוד טעם  מי כתב דלפי ה''ל ח''ג סימן קכ''ט ובשו''ת דובב מישרים

  דהתורה דחזין  כיון  בשבת,   ותומים   באורים   לשאול   לאסור 

  דין כתבה דלאורים ותומים יש לו דין כמו משפט, א''כ כמו שאין 

  בשבת, כן מי יש איסור לשאול באורים ותומים בשבת.



  

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

בפסו'  ַיֲעֹרְך ֹאתֹו ַאֲהֹרן  א. הדלקת רות במורות שעשה שלמה בשבת.
ּוָבָיו ֵמֶעֶרב ַעד ֹּבֶקר ִלְפֵי ְיקָֹוק ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרָתם ֵמֵאת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל: 
ודין זה הוא אפילו בשבת. ומעתה יש להסתפק הה בגמ' שעשר 

; על כולן היו מסדרין. רש''י מחות צט' ע''אמורות עשה שלמה, ופי
פעמים בזה פעמים בזה, א"כ האם גם בשבת הדליקו את כל הי' 

  מורות של שלמה.
אחד מהאחרוים  בגד ישן או חדש וקצר.מה עדיף לכבוד שבת  ב.

שאל מאדם שיש לו בגד לשבת חדש, אך הוא קצר מעט עליו ואיו 
בגד קצר כזה, אך ימצא קצת  כמידתו, ורוב העולם אים לובשים
ויש לו עוד בגד אחר של שבת  ,בי אדם שלובשים בגד קצר כזה

שהוא כמידתו ממש, אך הוא ישן, איזה מהם עדיף ללובשו לכבוד 
שבת, כי יש אומרים לו החדש עדיף ואע"פ שהוא קצר מעט, ויש 

מהיכן בבגדי כהוה יתן -אומרים לו הישן עדיף משום שהוא כמדתו
  ספק זה.  לפשוט

ְוָעִׂשיָת ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד וגו', יש לא) - (כח ג. חיוב המעיל והאפוד בציצית.
לעיין מדוע האפוד לא היה חייב בציצית ואין לומר דלא היה שלו 
שהרי בע"כ שזה שלו שהיה מורישו לביו כמפורש בפשוטו של 
' מקרא ובגדי הקודש אשר לאהרן יהיו לביו אחריו וגו', ועוד אפי

אם ימא דאיו שלו הלא אפי' טלית שאולה עכ"פ לאחר ל' יום 
  חייבת בציצית.

שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו  ד. מיוי בן ראש ישיבה אחר אביו.
פירש"י מלמד שאם יש לו לכ"ג בן ממלא את מקומו ל) -כטמביו (

ימוהו כ"ג תחתיו. והה כתב הרמב"ם פ"ד מכלי המקדש ה"כ 
ך או כ"ג או אחד משאר הממוים מעמידים וז"ל, כשימות המל

תחתיו בו או הראוי ליורשו וכל הקודם בחלה קודם לשררות המת 
והוא שיהיה ממלא מקומו בחכמה או ביראה אע"פ שאיו כמותו 
בחכמה שאמר במלך הוא וביו בקרב ישראל מלמד שהמלכות 
ירושה וה"ה לכל שררה שבקרב ישראל שהזוכה לה זוכה לעצמו 

רעו עכ"ל. יש להסתפק האם גם ראש ישיבה שפטר בו קודם ולז
  לכל בירושתו או שלא דבתורה אין ירושה כלל.

ּוְבַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת ַהֵּנֹרת ֵּבין ח) -(ל  קריאת פרשת הדלקת המורה.ה. 
מובא שטוב לומר את ט) -(סי' א' סעי' הָהַעְרַּבִים וגו', בשו"ע או"ח 
 ם את כל סוגי הקרבות ופרשיותיהם,פרשיות הקרבות, ומפרט ש

מדוע לא הוזכר שם לקרוא את פרשת הדלקת המורה  ויש לעיין
שבפר' אמור, וידבר ה' אל משה לאמר צו את בי ישראל ויקחו 
אליך שמן זית זך וכו' להעלות ר תמיד וכו', שהרי גם הדלקת 

  המורה היתה חלק מעבודת בית המקדש.
 בגדי אף מכפרים קרבות מה ל"חז אמרוהה  ו. בגדי כהוה מכפרים.

 גילוי על מכסים דמים שפיכות על מכפרת כתות ,מכפרין כהוה
 ומאבגמ' י עוד ואמרו פח זבחים' וכו כוכבים עבודת על אפוד עריות
 שריד ישראל של משואיהן שתייר לא כהוה בגדי אלמלא עב

 עוות על ריןשמכפ כהוה בגדי אלמלא חאל רביו ופירש ופליט
וצ"ע א"כ . ופליט שריד ישראל מעם שתייר לא למעלה ישראל

הרי בגדי (ראה יומא ט) האיך ביהמ"ק הראשון חרב מפי ע"ז שהיה בו 
  כהוה היו צריכין לכפר.

ן בזכות מי תהיה הגאולה, ומדוע איו חפץ לגאול בטלים מ . חידה.ז
  , והיכן כל זה מרומז בפרשה.ורההת

יכן מרומז בפרשה שיש עיין ליתן צדקה עבור הפטרים, ה. חידה. ח
  והאם זה מועיל גם לרשעים שייתו צדקה בעבור שמתם.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  .₪ 1000סך 
ל כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכ .2

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
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
ות היה אך ורק לפקס מערכת משיב קבלת התשוב שימו לב חשוב מאוד: .5

א לציין בתחילת  meir.s1000@gmail.comאו במייל  0775558617כהלכה 
 וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועירשאלות השיבו, המכתב על כמה 

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

השולחים בכתב יד, בפקס, להקפיד על בלבד].  9:00ל 8:00בשעות הערב בין  0533154010
כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכס 

יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכס בעזה"י -להגרלה. 
 ."לספר שיצא לאור בעתיד בל–י העלון לא שייכים לפקס או מייל שאר עי

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

  תשובות יתן לשלוח עד ר"ח אדר ב' 
  

  י"ו  שלמה זעפראיהבחור  שם הזוכה לחודש שבט
 ישיבת אוצר התורה ירושלים

 

איך היה מותר לכהים לישון על בגדיהם

 הרי אסור לישון על בגדים דקשה לשכחה ?

מבואר לחד תרוצא דהכהים היה  יומא ס''ט ע''א הה בגמ'

  מקפלים בגדיהם תחת ראשיהם והיו ישים על זה. 
  

איך היה מותר לכהים לישון על בגדי כהוה, הרי  יש להקשות:

הוריות י''ג ע''ב, ומובא להלכה פמ''ג אר''ח סימן ב', משה ברורה אור''ח  מבואר בגמ'

ותיו משכח את הלימוד, דהמיח את בגדיו תחת מראשסימן א' 

כך הקשה בשו''ת דובב מישרים  א''כ מדוע לא חששו הכהים לדבר זה,

ח''א סימן ע''ט, וכן בהגהות חק תן הוריות י''ג. וכן בלקוטי מהרי''ח בסדר ק''ש שעל 

  המיטה, וכן בשו''ת ויצבור יוסף סימן מ''ב, וכן מהרי''ד מבעלז זצ''ל.

  

  :איכא כמה תרוצים

היה שכיח כל הדברים הרעים כגון מזיקים, וה''ה במקדש לא  .א

דברים המשכחים לא היה שייך במקדש, לכך היו יכולים 

כך תירץ בשו''ת דובב מישרים ח''א סימן  הכהים לישון על בגדי הכהוה,

ע''ט, וכן בהגהות חק תן הוריות י''ג. וכן תירץ בלקוטי מהרי''ח בסדר ק''ש שעל 

ר יוסף סימן מ''ב, וכן תירץ מהרי''ד מבעלז זצ''ל, ועיין המיטה, וכן בשו''ת ויצבו

  באבות פ''ה מעולם לא הזיק חש בירושלים.

בתמיד ע''מ כ''ח ובשו''ת מהרי''א אור''ח הביא  ויסוד זה מבואר בראב''ד

היה  דהקשה על הא דאמרין התם בגמ' שהכהים את דבריו

אומרים שלום אלו לאלו בלילה, איך היה מותר, הרי מבואר 

שאסור ליתן שלום לחבירו בלילה דחיישין  מגילה ג' ע''א בגמ'

  שמא שד, א''כ איך היה מותר ליתן שלום בלילה. 

דבעזרה לא היה רשות לשום מזיק להיכס לכך היה  ומתרץ:

  מותר לתת שלום.

הקשה על ת שו''ת מהרי''א ס''ק ב' בהערות בהקדמ והגאון השואל ומשיב

ויאמר שמואל דבר  בשמואל א' ס''ג פסוק י'הראב''ד מהא דאמרין 

כי שומע עבדיך, וכתב רש''י ולא הזכיר שם שמים אמר שמא 

  חזין דאף בעזרה חיישין לשדים.קול אחר, 

דה''מ שאין מזיקים ושדים, ה''מ בקדושת בית ותירץ: 

והויא קדוש טפי לא היה המקדש דהויא קדושת עולמים 

שולט מזיקים, משא''כ בשמואל שלא היה רק המשכן לא 

  היה קדוש כ''כ.

מביא ראיה דבמקדש במפתחות ליור''ד סימן ח'  ובשו''ת מהרש''ם

לא היה שורה רוח רעה, מהא דביסוך המים היה ממלאים 

צלוחית של זהב כל הלילה, וקשה לפי מה שכתב בש''ע הרב 

דמים שעבר עליהם כל הלילה, והם בכלי ש הלכות שמירת הפ

מתכות יש בהם סכה, א''כ איך היה מותר לסך מים מזה, 

הא לא הויא מן המותר לישראל, אלא ע''כ דבמקדש לא היה 

דאין מסכים  סוכה ' שורה שום רוח רעה, והא דמבואר בגמ'

  בדבר שהיה מגולה, שאי התם סכה טבעית .

מגן גבורים אר''ח סימן ב', וכן במשה ברורה ם ע''פ מה שכתבו האחרוי ב.

דהא דאסור להיח בגדיו תחת  שם, וכן כתב בסידור היעב''ץ

מראשותיו, ה''מ בלא הפסק, אבל אם יש הפסק של כרית בין 

ראשו לבגדיו ליכא איסור, והכהים היו ישים עם הפסק, 

כך תירץ בעובר אורח לכן לא היה להם חשש לישון על הבגדים, 

  אדרת סימן ר''ט.ל



  

 

עת ברכת המזוןשהאם כשאוכלים בלילה צריך לכסות את הסכין ב
בטעם הדבר אור''ח סימן ק''פ  מה שהקשתם בשם אחרוים על מה שכתב המגן אברהם

כיון  יך לכסות,הסכין ובשבת אין צר עת ברכת המזון צריך לכסות שדב שם שקימ''ל
הטעם שצריך לכסות את הסכין, משום דשלחן דומה למזבח, ובמזבח כתיב לא תיף ד

עליהן ברזל, לכן צריך לכסות, אבל בשבת שאין בוין את המזבח, אין צריך לכסות, דיש 
 להקשות א''כ בלילה שמי אין בוין את המקדש כמו שפסק הרמב''ם דאין בוין אלא

 ים.והביום, א''כ שלא יצטרכו לכסות את הסכין, ומדוע לאגין כן, ותרצתם בכמה אופ  
  

 דומ''צ מחזיקי הדתהגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א 
  , אוצר הפוסקים. הישר והטובדומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, 

דברי מלכיאל  שו''תבשם  םשהבאתמה לפי  האחד}ראה לתרץ בעוד שלשה אופים, 
דהכת הביה מותר לעשות בלילה, א''כ יש לומר דכיון דשייך הכה לבות בלילה לכן 

 עיין }השיאסור לעשות גם כן הכה לבין, להסיר הסכין בלילה, משא''כ בשבת  צריך
ו דסבירא להבחדושי הגרי''פ על ספר המצוות לרס''ג חלק א' עשה י''ג יומא ג' ע''מ ב' הביאו ירושלמי 

דלעבודת לילה מותר לתקן הבית המקדש בלילה, א''כ שייך בין בית המקדש בלילה 
עיין בספר שושת לדוד  השלישי}לתקו לעבודת לילה, משא''כ בשבת אין מתקין כלל, 

דמן על משיות מגילה פרק ב' משה ד'  מובא במפתח על הרמב''ם פרקל הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה י''ב 
התורה אין לגמור בית המקדש בלילה דכתיב וביום הקמותו, אבל להתחיל בין בית 
המקדש מותר בלילה מן התורה ורק מדרבן אסרו, א''כ יש לומר כיון דמן התורה מותר 

הסכין מכסין להתחיל ולבות בית המקדש בלילה שייך בין בית המקדש בלילה על כן 
  גם כן. בלילה, משא''כ בשבת אין מתחילין

  

 ויליאמסבורג מח''ס הפלא הואיל משההגאון יצחק מוטצען שליט''א 
 דוחה איו המקדש בית בין דרק ל"די כתב ח"סימן פ חלק א' הלוי א"מהרי ת"בשוראה להעיר, דב

 ממילה כרת בו שיש ת"דעדל למילף בעי ה' יבמותדבגמ' , שבת דדחי ל"י המזבח בין אבל שבת
 דכתיב ממה ילפין הדיבור לפי היה דתמיד הא והרי, הדיבור לפי ישן שכן ודחי, ותמיד

 כ"וא, הואי תמיד עולת במדבר ישראל שהקריבו עולות ד"וכמ עולות ויעלו משפטים פ"סו
 הדיבור דלפי עשה הוא מזבח בין כ"וא ההר תחת מזבח ויבן כתיב גופיה הקרבה באותה
  .לכסות צריך בשבת דגם ל"י ז"ולפי, ש"עיי ותמיד פסח ממילה דילפין שבת דחי ושפיר

   

  הרי מצות עשה שהזמן גרמא שים פטורות מדוע שים חייבות בבין בית המקדש
אין בין בית  הלכות בית הבחירה פ''א הלכה י''ב מה שהקשתם בשם אחרוים על מה שכתב הרמב''ם 

יש ולא בלילה, ד המקדש בלילה שאמר וביום הקים משה את המשכן, ביום מקימין
להקשות א''כ איך כתב אח''כ שהכל חייבים לבות ולסעד בעצמם ובממום אשים 

קדושין כ''ט ע''א ושים, כיון דאין בוין בלילה, א''כ הויא מצות עשה שהזמן גרמא, דקימ''ל 

  ותרצתם בתשעה אופים. דשים פטורות, ומדוע כתב הרמב''ם דשים חייבות,
  

  רב ור''מ בברוקליןרבי שלמה הכהן גראס שליט''א  הגאון
יש הרבה מצות עשה שהזמן גרמא דמעיקרא דדיא  האחד}ראה לתרץ בעוד כמה אופים, 

הם פטורין ורק קיבלו עליהן חובה כגון ספירת העומר שופר לולב והכי מי קיבלו עליהן 
מתחיל שם ד' אע''ג דבפסוק ה ויקהל ל''חובה וכמו שהעיד התוה''ק ויבואו האשים על השים 

כיון שהוצרכו לשים לבין המשכן כיון שיש  השי}ויאמר משה אל כל עדת בי ישראל, 
מלאכות מיוחדות לשים שיש להם ביה יתירה שאין האשים בקיאין בהם וכמאמר הכתוב 

תה בחכמה וכל אשה חכמת לב בידיה טוו וגו' וכל השים אשר שא לבן אוויקהל ל''ה כ''ה כ''ו 
טוו את העיזים וברש''י שם היא היתה אומות יתירה שמעל גביו היו טווין אותן ועיין 

שפסק שהטויה הוא מלאכה המיוחדות לשים וכיון שכן לא פליג  אישות פרק כ''א הלכה א'רמב''ם 
  רחמא וחייבא את כל השים בכל מלאכת המשכן אע''ג דהויא הזמן גרמא.

  

ות כליא עורב בבית המקדש כדי שלא יבאו עופות הרי שרפו מהקדושהמדוע היה צריך לעש
דבבית המקדש היה כליא עורב כדי שלא שבת צ' ערכין ו' מה שהקשתם על הא דמבואר בגמ' 

יבואו עופות לשם, מדוע היה צריך לעשות פעולות כדי שלא יבואו עופות, הרי איתא בגמ' 
אמרו עליו על יותן בן עוזיאל בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף הפורח  סוכה כ''ח ע''מ א'

עליו מיד שרף, א''כ בודאי שבית המקדש שיותר קדוש, א''כ כל עוף היה שרף, א''כ 
  מדוע היה צריך את הכליא עורב כדי למוע מעופות שלא יבואו, ותרצתם בשלשה אופים.

 

  רושליםיהרה''ג אברהם חוך גולדשטיין שליט''א 
  ב"ין ב'וולאז כוללצופיוף שליט''א  הכהן הרה''ג יואב

 ישיבת גדולה בעלזא ירושליםהבה''ח אהרן יוסף לוריא י''ו 
דמה ששרפו העופות לא היה מכח קדושתו  סוכה כ''חראה לתרץ, ע''פ מה שכתב רש"י 

 שיהא מקשים כ"ש בביהמ"ק דהיה קדוש יותר, אלא היה מכח המלאכים שבאו לשמוע
דברי תורה מפיו, ועוד י"ל לפירוש תוס' שם דמה ששרף היה מכח לימוד התורה 

  כתיתם בסיי שתה תורה באש, וזה לא שייך להביהמ"ק.
  

  לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכותהרה''ג מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 

 דכיון דאין סומכין על הס הוצרכו לעשות בדרך הטבע שלא יבואו עופות לביהמ"ק.לכאורה י"ל 

 האם כשותן כסף גזול לצדקה אין מקיים מצות צדקה דהויא מצוה הבאה בעבירה
עושר  וז''ל ורבים בדור הזה שמקבציןכתובות ס''ז ע''מ א' מה שכתבתם בשם המהרש"א 

שלהם שלא באמוה ובחילול השם כגזלת עובד כוכבים ואח"כ מתדבים מאותו ממון 
להיות להם כבוד בכל שה ולתת להם ברכת מי שבירך להיות להם שם ותפארת ואין זה 

  אלא מצוה הבאה בעבירה ואין לעושר הזה מלח וקיום.
  

  ירושליםהרה''ג יוסף ויכלדר שליט''א 
 שלא "מעושק רחקי תכוי בצדקה"ישעיה ''ד י''ד ביר בזה הפסוק ראה להעיר, דהחיד''א הס

 הבאה מצוה היא כי למחתה לך תהיה היא כי, בהם וכיוצא וגזל מעושק הצדקה תהיה
 בפרוע' הפסוק את הקדמוים פירשו זה פי שעל הביא ז''כ אות א"פ אות לפי דבש וובספר, בעבירה
 לפרוע אדם על יש', בישראל פרעות בפרוע' שקודם'' ה ברכו עם בהתדב בישראל פרעות
  '.ה ברכו אז, כן יעשה ואם, צדקה ולתת להתדב יכול', עם בהתדב' מכן ולאחר, חובותיו

  

  ישיבת צאז תיההבה''ח חיים ברוך ליפשיץ י''ו 
ידו בגזל וותן ממון זה  יש לציין מה שכתב בשפע חיים חורש''י עקב תשמ''ב דהפושט

  .לתלמיד חכם, אין לו לגזלן חלק בתורה רק הגזל, והוסיף לדעתי זה אמת לאמיתו
  

  ישיבה קטה סאטמאר בי ברקהבה''ח חיה יו''ט ליפא דייטל י''ו 
מצוה  אר שכסף גזול לצדקה הויאומבפרשת תרומה ראה להעיר, דבספר הפרח הלבון 

דלכאורה תיבת  "מאתם תקחו אשר התרומה וזאת"פסוק הבאה בעבירה, ובזה מבאר ה
בפרשת והחל אמוה מאיתם מיותר אלא בא לרמז שצריך להיות משלו ואסור מן הגזל, 

זהב טהור ומתרץ שהתורה  ומה ת''ל "ועשית פעמוי זהב טהור"הקשה שכתוב פקודי 
הזהירה שהפעמוים שותן לשם צדקה צריך להיות זהב טהור פירוש ממון זך וקי וכשר 

ופירשו שכאשר תשמרו המשפט ולא יהיה  "שמרו משפט ועשו צדקה" כעין שאמר
ממוכם גזול אז תכלו לעשות צדקה בהם, וכן כאן הפירוש ועשית פעמוי זהב טהור בא 

  מו מן הגזל וצריך להיות זך וקי.לרבות שלא יתר
  

 לא היו צריכים לבות דרך גדולתן של העציםכלי המקדש האם 
א''ר ירמיה משום רשב''י כל סוכה מ''ה ע''ב מה שדתם בשם האחרוים בהא דאמרין בגמ' 

 המצוות כולן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שאמר עצי שיטים עומדים, וברש''י
כגון קרשי המשכן, ועמודים ולולב והדס וערבה, אין יוצאים בהם אלא דרך גדולתן, 

  משמע מרש''י דכלי המשכן לא בעין דרך גדולתן.
  

  ם- י משה קריתשליט''א  באס חיים גרשון הרה''ג
  ירושליםהרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 

 ל"וז כתב ו''ט ו''כ פרשת תרומהב יפות בפיםד עולם גדולי בזה חלקו כברראה להעיר, ד
 כדרך היו כולם הזהב שבמזבח והעץ, השלחן ורגלי והארון העמודים כל ה"דה פשוט וראה
 ו''כ חכמה במשך ואילו, גדולתן כדרך שיהיו המצות לכל מייה ב"ע ה''מ סוכה יליף דהא, גדילתן

 במסעות פרקין שהיו בקרשים ודוקא  ל"וז בקרשים רק אמר זה שדין פשוט כדבר כתב ו''ט
  .גדילתן כדרך עצים היו לא תמיד מחוברין שהיו ומזבח ארון אבל ,מזה זה
  

 מדוע טוב שברופאים לגיהום הרי התורה תה רשות לרופא לרפאות
טוב שברופאים קדושין פ''ב ע''א מה שהקשתם בשם אחרוים על הא דאיתא במשה 

יתה להם רשות לרפאות, לגיהום, כיון שלגיהום, דיש להקשות מדוע טוב שברופאים 
  אופים. ותרצתם בחמשה

 

  שיבת קטה שפע חיים צאז ירושליםיהבה''ח בימין זאב פולק י''ו 
ראה להעיר, דהכווה ע''פ מאמר העולם שיתה רשות לרופא לרפאות ולא לייאש, כפי 

ולזה טוב שברופאים שאו רואים בזמו שמייאשים הרופאים אשים החולים בחולה אוש 
לגיהום כיון שמייאשים חולים, ועוד יתכן כי רואים כמה יסים רפואים קורים בזמו, 

  ואעפ''כ לא חוזרים בתשובה, ולזה טוב שברופאים לגיהום שלא חוזרים בתשובה.
  

  ישיב"ק טשכוב ירושליםהבה''ח שמואל רייכמן י''ו 

שכתב לתרץ שהכווה לרופאים היודעים  ראה לציין מה שראיתי בספר 'פלאות התורה'
את חכמת הרפואה וסבורים בלבם כי כוחם וידם עשה להם את החיל הזה ובגלל היותם 
מוצלחים וטובים מאחרים לכן הם רופאים טובים, ומחשבת כפירה וגאווה זו היא הסיבה 

  .היוםגשהתא הגדירם כיורשי 

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א  שוורץאלימלך הרב 

  בארא פארק

  לזיכוי רבבות 

  שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת  הא רעואי

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  ידידיו גליון זה ודב ע''י

  שליט''א  משה יוסף שוורץהרב 

  בארא פארק

  לזיכוי רבבות 

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת 

  מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפה

  גליון זה ודב

  לעי" זקתי האשה הצדקית 

  ע"ה שמואלב"ר  שרה הידאמרת 

  י' אדר א' ת..צ.ב.ה. טרה פ

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  מודיעין עיליתשליט''א  יוסף קרביץהרה''ג 

  י''ו מחםלרגל שמחת היכס בו כמר 

  לבריתו של אברהם אביו

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה חת מכל יוצאי חלציו 

  ויצליח בכל אשר יפה
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  קרית צאז תיהשליט''א  משה זלמוביץהעסקן הרב 

  לרגל שמחת הבר מצוה לבו חביבו
  י''ו חיים שלמההייק וחכים כמר 

  יום ג' פרשת כי תשא קרית צאז תיה
  וברכת מזל טוב לאביו

  שליט''א אזיק מאיר זלמוביץהרב החסיד 
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