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 תשע"ו

 א"צתק גליון
  (שנה י"ג)

 האם בלילה כשאוכלים סעודה

 אין צריך לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון?

 ועשו לי מקדש ושכתי בתוכם. כ''ה ח' בפרשתן

  

  :ובבית יוסף הביא ב' טעמים להלכה זו

משום דשלחן דומה למזבח, ובמזבח כתיב לא תיף עליהם ברזל, לכן  א.

כך כתב ברוקח סימן של''ב, וכן בשבולי הלקט סימן ק''ה,  הגו לסלקו בשעת ברכה,

  וכן באבודרהם.

משום דפעם אחת היה אחד מברך ברכת המזון, וכשהגיע לבוה  ב.

כן הגו  ירושלים זכר בחורבן הבית, ולקח הסכין ותקעו בבטו, על

  לסלקו בשעת ברכה.

  

  אבל בשבת ויו''ט אין צריך לכסות.ובש''ע שם כתוב 

  

בטעם הדבר שבשבת אין צריך, כיון דהא דצריך  ובמגן אברהם שם כתב

לכסות את הסכין משום דשלחן דומה למזבח, ובמזבח כתיב לא תיף 

  עליהם ברזל, ובשבת אין בוים מזבח לכן אין צריך.

  

דלפי הטעם שצריך לכסות משום מעשה שהיה  ובט''ז שם הקשה:

שאחד הגיע לבוה ירושלים ותקע את הסכין בבטו, א''כ אין לחלק בין 

  שבת ויו''ט, וכתב דמעשה שהיה בשבת היה ודומיא דמעשה גזרין.

  

 דלטעם זה אף בשבת ויו''ט צריך לכסות.  ובבית יוסף ובלבוש שם כתבו

  

בשבת אין צריך לכסות את לפי שיטת המגן אברהם ד יש להקשות:

הסכין בעת ברכת המזון, כיון דאין בוים את המזבח בשבת, א''כ 

כשאוכלים בלילה מי שלא יכסו, כיון דאין בוים את המזבח בלילה, 

אין בין בית המקדש  בהלכות בית הבחירה פ''א הלכה י''ב דהרי הרמב''ם פסק

מין ולא בלילה, בלילה שאמר וביום הקים משה את המשכן, ביום מקי

ובספר רביד הזהב כתב באמת שאין צריך לכסות את הסכין בלילה, 

כיון דאין בוים את המזבח בלילה, אבל העולם לא והג כן, וקשה 

וכן במקראי כך מקשה בשו''ת בית דוד ליטער סימן קמ''ח, וכן במשך חכמה פרשת יתרו, מדוע, 

  .מקראי קודש על חוכה סימן ג'קודש להגאון רבי צבי פסח פראק זצ''ל בספרו 

  :איכא כמה תרוצים

בין במה כשר אף בלילה, לכן צריך לכסות אף בלילה ששלחן דומה  א.

  כך תירץ ראה במשך חכמה סוף פרשת יתרו.מי לבמות, 

דדוקא בית המקדש אין בוים בלילה, אבל את המזבח היה מותר  ב.

  ילה.לבות בלילה, א''כ לכך מכסין את הסכין אף בל

דמזבח מותר לבות בלילה, כיון דהא  סוכה מ''א ע''אוכן כתב בערוך לר 

דאסור לבות בית המקדש בלילה ילפין מהפסוק וביום הקים משה 

את המשכן, שביום מקימין ולא בלילה, והה זה פשיטא דכלי 

המשכן אים בכלל משכן סתם, דהא בכל מקום אמר בכתוב את 

  המשכן ואת כליו.

דשמע בשם הרע''א דהמזבח  סוכה מ''א ב בהגהות מהרש''םוכן כת

  הויא כלי, ומותר לבותו אף בלילה.

  כתב דמזבח מותר לבות בלילה. אור''ח סימן ג' וכן בשו''ת בית יצחק

דאמרין דין כלי מכלי  זבחים ס' ע''אמהא דאמרין בגמ'  ומביא ראיה:

רי בין, לכן אפשר ואין דין כלי מבין, חזין דמזבח החושת לא מק

  ובברכת אהרן לכדו אב''ד רישא סימן ג' האריך באריכות בזה.לבותו בלילה, 

כתב שאין  לבו של הגאון רבי מחם זעמבא זצ''ל סימן י''ט אבל בגור אריה יהודה

  בוין את המזבח אלא ביום כמו בית המקדש.
  

 האם הארון לא היו צריכים לבות דרך גדולתן של העצים?

  ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. כ''ו ט''ושתן בפר
  

ילפין מהכא א''ר ירמיה משום רשב''י כל המצוות כולן סוכה מ''ה ע''ב  בגמ'

  אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן שאמר עצי שיטים עומדים.
  

כגון קרשי המשכן, ועמודים ולולב והדס וערבה, אין יוצאים  וברש''י

  גדולתן.בהם אלא דרך 
  

דלכאורה משמע דבמשכן גופי' בשלחן וארון  ובשפת אמת שם כתב:

ומזבח לא קפדין על דרך גדילתן, וכן רש"י ז"ל מדייק הכא קרשי 

  המשכן ועמודים ולולב כו' ואמאי לא מזבח וארון.
  

שהאמרי אמת זצ"ל אמר בשם אביו  ובלקוטי יהודה בפרשתן מביא

הארון והשלחן היה צריך להיות השפת אמת זצ"ל שהסתפק אם גם גבי 

  דרך גדילתן.
  

  ואמר שלשון "כל המצוות כולן" משמע הכל אף ארון ושלחן.והוסיף 

 גליון זה ודב ע''י ידידיו
  שלוחא דרבן מסור לכל דבר שבקדושה העומד לימין המערכת בכל עת

  גיסי היקר

  שליט''א מחם מדל רייךהרה''ג 
  קרית בעש''ט פ''ת

  מצוה בעל מהדורת רייך ספר מעדי אשר בר
  לרגל שמחת הולדת בתו במז''ט

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



  

 
 מדוע שים חייבות בבין בית המקדש

 הרי מצות עשה שהזמן גרמא שים פטורות?

כתב אין בין בית המקדש   הלכות בית הבחירה פ''א הלכה י''ב הרמב''ם

ם משה את המשכן, ביום מקימין ולא בלילה שאמר וביום הקי

  בלילה. 
  

א''כ איך כתב אח''כ שהכל חייבים לבות ולסעד בעצמם  יש להקשות:

ובממום אשים ושים, כיון דאין בוין בלילה, א''כ הויא מצות עשה 

דשים פטורות, ומדוע כתב  קדושין כ''ט ע''אשהזמן גרמא, דקימ''ל 

שו''ת שואל ומשיב מהדורא תיא ח''ג סימן פ''ט, וכן כך מקשה בהרמב''ם דשים חייבות, 

בשו''ת דברי מלכיאל חלק ה' סימן צ''ט, וכן בשו''ת בית יצחק אור''ח סימן ג', וכן בשו''ת מחת 

אלעזר ח''ב סימן ''ז, וכן בשו''ת התעוררות תשובה ח''א סימן רפ''ד, וכן בכלי חמדה פרשת כי תשא, 

  מן י'.  וכן בקהלות יעקב שבועות סי

  

  :איכא כמה תרוצים

הא דאין בוין בלילה הי מילי בין עצמה, אבל ההכות דהייו  א.

להכין צרכי הבייה אפשר אף בלילה, ואיו הזמן גרמא, והא דשים 

כך כתב שו''ת דברי מלכיאל ח''ה סימן צ''ט, וכן חייבות זה דווקא בהכות הביה, 

  וכן בחיים ומלך פלאגי'. בקהלות יעקב עמ''ס שבועות סימן י',

דילפין זמן ק''ש עד  ברכות ב' ע''ב : מה דאמרין בגמ'ולפי זה מיושב

צאת הכוכבים, מקרא ואחו עושים במלאכה מעלות השחר עד 

צאת הכוכבים, ואומר והיה לו הלילה משמר והיום מלאכה, ובגמ' 

פריך מאי ואומר וכ''ת מכי ערבא שמשא לילה ואהו דמחשכי 

מי, ת''ש והיה לו הלילה משמר, וקשה איך יכול להיות שעבדו ומקד

כך הקשה בהגהות מהרש''ם  בלילה, הרי בין בית המקדש כשר רק ביום,

ברכות ב' ע''ב, וכן במחת סולת מצוה צ''ה, וכן שו''ת אהל יהושע סימן ''ב, ובברכת אהרן 

קדש אלא בבין החומה, וכן ברכות סימן ג' האריך בזה דהפסוק ה''ל לא מיירי בבין המ

אבל לפי ה''ל אתי שפיר דעבודת ההכה  ברידב''ז על הרמב''ם כתב כן

  כשירה אף בלילה והם הכיו את צרכי הבין.  

דבמצווה שאפשר לעשות ע''י  קדושין כ''ט ע''אע''פ מה שכתב הפי יהושע  ב.

 שליח, ליכא פטור דמצות עשה שהזמן גרמא, א''כ בין בית המקדש

שאפשר לעשות ע''י שליח, ליכא פטור דמצוה שהזמן גרמא לכך 

כך תירץ בשו''ת דברי מלכיאל חלק ה' סימן צ''ט, וכן שו''ת בית יצחק שים חייבות, 

  אור''ח סימן ג'.

דמצוה שהזמן גרמא דשים  מגילה כ' ע''אע''פ מה שכתב בטורי אבן  ג.

מבטל המצוה הויא פטורות, ה''מ דבר שיש חיוב כל יום, א''כ הלילה 

הזמן גרמא, משא''כ דבר שיש חיוב רק פעם אחת א''כ הלילה 

כך תירץ בשו''ת בית יצחק אור''ח מפסקת ולא מבטלת, לא מקרי הזמן גרמא, 

  סימן ג', וכן בשו''ת מחת אלעזר ח''ב סימן מ''ז.

דהא דאין בין בית  מצוה צ''ה ס''ק ה'ע''פ מה שכתב במחת חוך  ד.

ובמקדש דוד ה ה''מ לכתחילה, אבל בדיעבד איו פסל, המקדש בליל

א''כ לא מקרי  סימן א' תמה עליו שבירושלמי משמע שפסל לגמרי, וכן תמה במחת סולת

הזמן גרמא, דדוקא דבר שפסול אף בדיעבד בזמן מסוים מקרי הזמן 

  ובחבורי פרשת שמות תשס''ו הבאתי ראיה ליסוד זה מתוס'. גרמא, מעדי אשר, 

דשים חייבות במזוזה, משום אטו  קדושין ל''ד ע''אכמו דאמרין בגמ'  ה.

גברי בעי חיי, ושי לא בעי חיי, כן מי איכא למימר אטו אשים בעי 

כך כתב כפרה ושים לא בעי כפרה דהרי עיקר בית המקדש לכפר עליו 

כן תירץ בוילקט יוסף בשו''ת התעוררות תשובה ח''א סימן רפ''ד בשם הגאון פחס זעליג שוורץ, ו

  ח''ב סימן סימן קמ''ב, ועיין בשו''ת בית שערים אר''ח סימן ש''ט. 

ע''פ מה שכתבו הראשוים בטעם הדבר דשים פטורות ממצות  ו.

שהזמן גרמא, משום דמשעובדות לבעליהן, א''כ כאן דהכל חייבים 

בבין בית המקדש א''כ עשתה מה שהבעל חייב, ואם היא לא תעשה 

  כך כתב בשו''ת שואל ומשיב מהדורא תיא חלק ג' סימן פ''ט.ל יהיה חייב, הבע

דווקא במצוה שעיקר המצוה היא העשייה, אז אמרין כיון  ז.

 אבל גרמא,   שהזמן  מצוה  הויא לילה, ב עיקרו  דאין 

  בין בית המקדש דהעיקר היא התוצאה שיהא בוי 

כן שים חייבות, וזה גם בלילה לא הויא מצוה שהזמן גרמא ל

  מעדי אשר.

  דש,המקדש ילפין מועשו לי מק  בית דבין  עשה   דמצות כיון  ח.

עיין בכסף משה בהלכות בית  ומזה ילפין חיוב בין בית עולמים לדורות

וכיון שאמר במשכן וכל אשה חכמת לב ויבאו האשים על  הבחירה

י גילתה התורה אשים, ומיה למד הרמב''ם חיובא דשים, א''כ הר

לחיובא שמחוייבות גם השים, אף אם אמר דהויא מצוה בזה 

שהזמן גרמא כמו מצה ושמחה והקהל שגילתה התורה שמחויבות 

כך כתב בשו''ת מחת אלעזר חלק ב' סימן  השים אף דהויא מצוה שהזמן גרמא,

חמדה פרשת כי תשא שדן מ''ז בתרוץ ג', וכן בשו''ת דברי מלכיאל חלק ה' סימן צ''ט, ועיין בכלי 

  באריכות מהיכן הראיה מפסוק זה שחייבות דילמא הביאו אע''פ שלא חייבות.

דבקדשים ליכא הפטור בפרשת ואתחן ע''פ מה שכתב המעין החכמה  ט.

דהמקור  קידושין ל''ה ע''א לשים במצוה שהזמן גרמא, למ''ד בגמ'

ולה שמצות עשה שהזמן גרמא פטור משום דאיתקש כל התורה כ

 זבחים מ''ט ע''ב לתפילין ותפילין לתלמוד תורה, א''כ בקדשים דקימ''ל

דדבר הלמד בהיקש איו חוזר ומלמד בהיקש ויש שיטה בתוס' דאף 

בדבר שאיו בגוף הקרבות, א''כ ליכא הפטור, א''כ א''ש דהרמב''ם 

ועי''ש  כך תירץ בשו''ת מחת אלעזר חלק ב' סימן מ''ז, יסבור כן לכן שים חייבות,

שהוכיח שהרמב''ם סבירא כן, אבל התוס' קידושין ל''ו שהקשו מדוע צריך קרא ששים אין 

עושות סמיכה תיפוק ליה דהויא מצוה שהזמן גרמא שאין לעשות סמיכה בלילה, משמע דאף 

  בקדשים פטור. 

  

  מדוע היה צריך לעשות כליא עורב בבית המקדש 

 ה?כדי שלא יבאו עופות הרי שרפו מהקדוש

ששבית המקדש היה על הבין כליא  שבת צ' וכן ערכין ו', מחות ק''ז איתא בגמ'

  עורב.
  

  :וחלקו הראשוים מה הפירוש כליא עורב

מסמרות חדין תוחבין בראש גג ההיכל לכלות עורבים שלא ישבו  א.

  כך כתב רש''י מחות ק''ז.עליו, 

כך כתב רש''י. סכין, כמין טבלה חדה זקופה על צידה וחדודה לחתוך כמו  ב.

שהיה שם על הגג כמה צורות משוות, כמו שעושין בגות כדי ג. 

כך כתב בערוך מובא להבריח העורבים מהגג שלא ישליכו דבר טמא לשם, 

  בתוס' ערכין ו' ע''מ א', מחות ק''ז ע''מ א'.

  

מדוע היה צריך לעשות פעולות כדי שלא יבואו עופות,  יש להקשות:

אמרו עליו על יותן בן עוזיאל בשעה  סוכה כ''ח עמוד א'' הרי איתא בגמ

שיושב ועוסק בתורה כל עוף הפורח עליו מיד שרף, א''כ בודאי שבית 

המקדש שיותר קדוש, א''כ כל עוף היה שרף, א''כ מדוע היה צריך את 

  .מעדי אשרהכליא עורב כדי למוע מעופות שלא יבואו, 
  

  :איכא כמה תרוצים

דרק במקדש שי היה  מובא בתוס' שבת צ', וכן מחות ק''זטת הערוך ע''פ שי א.

צריך כליא עורב, אבל במקדש ראשון מרוב קדושתו לא היה צריך 

כליא עורב דממילא לא היה מגיעים עופות לשם, לפי ה''ל אתי שפיר 

  .מעדי אשר, ודוחקדבמקדש שי היה קדושתו פחות מיותן בן עוזיאל, 

שהיה שם מובא בתוס' ערכין ו' ע''מ א', מחות ק''ז ע''מ א'  ו הערוךע''פ מה שכתב ב.

על הגג כמה צורות משוות, כמו שעושין בגות כדי להבריח העורבים 

מהגג שלא ישליכו דבר טמא לשם, לפי ה'ל אתי שפיר דאע''ג ששרף 

 כל עוף, מ''מ חיישין דקודם שישרף מיד יזרוק את הדבר הטמא,

  מעדי אשר.

מזה רואים כמה קדוש אדם שיושב ולומד בתורה יותר מבית  ג.

המקדש דיותן בן עוזיאל שרף כל עוף שפרח, ובבית המקדש 

  מעדי אשר.היו צריכים כליא עורב, 

 



  

  שיב כהלכהמדור מ 
  מהטןמדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א 

האם מותר וראוי לקבל תרומה  א. תרומה ממון שאיו כשר.
לישיבה או בית כסת שאיו ידוע האם הממון כשר לחלוטין 
מבחית איסורי גזל וכד', ומהיכן יש להוכיח דבר זה 

  מפרשתיו.
מי שמבזה את העי בעת שותן לו צדקה,  ב. איסור ביזוי העי.

(אחד איזה איסור עובר, והאם עובר באיסור דאורייתא. 

  מהאחרוים ביאר בזה בפרשתיו).
גוי שהפריש חלה מעיסת ישראל, למשל הוא  ג. תרומה של גוי.

  פועל של הישראל, האם זה חל, ואיך לומדים זאת מפרשתיו.
י מקדש. הגמ' במגילה דף ועשו ל ד. מדיי קפדריא בביהכ"ס.

כ"ט א' דורשת ואהיה להם למקדש מעט, אלו בתי כסיות 
ובתי מדרשות. א. יל"ע האם קדושת בית הכסת ובית 
המדרש היא מדאוריתא. ב. במגילה דף כ"ח ב' מסופר 
שרביא ורב אדא שאלו את רבא שאלה וכשהחל לירד גשם 
 עלו לביהכ" ואמרו שלא עלו מחמת הגשם אלא משום

שללימוד צריך צלילות הדעת, האם יתן להוכיח מגמ' זו 
שאסור להכס לביהכ" מפי הגשמים גם אם ילמד בו מעט. ג 
כשרוצה לעבור דרך ביהכ" לקצר דרכו האם מועיל שילמד בו 

  מעט ומאי שא מלהכס מפי הגשמים וללמוד מעט.
ְִּתי ְּבתֹוָכם: (ח) ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשכַ  ה. רכישת שטח ביהמ"ק.

מבואר בספר שמואל ב כד, שדוד המלך קה את מקום בית 
המקדש מארוה היבוסי בכסף מלא, וצ"ע למה היה צריך 

  לקותו בכסף ולא כבש את המקום כמו בשאר א"י.
ִמְקָׁשה ּתיָעֶׂשה ַהְּמֹוָרה ,  מעשה משה.-ו. עשיית המורה

א"ל הקב"ה  וברש"י כ' מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה,
השלך את הככר לאור והיא עשית מאליה, לכך לא כתיב 
תעשה. וצ"ע לשיטת ר' יוחן שס"ל בב"ק אשו משום חיציו, 
א"כ למה לא קרא דעשה על ידו הרי הוא זרק את הככר 

  לאור ומכוחו עשה.
סוככים בכפיהם על הכפורת,  ז. דין סיכוך בסוכה מהכרובים.
ל שבין הכפים לכפורת כדאיתא פרש"י שיהא י' טפחים בחל

בסוכה ה' דיליף מכאן לשיעור גובה הסכך שהוא לא פחות 
מעשרה וקרייה התורה סככה, הה הרמ"א סי' תרל"ה סוף 
סעיף א' פסק דאין לעשות הסכך קודם שיעשה הדפות וכו' 
וכן פסק הלבוש ומטעם דסכך בלא דפות לא מיקרי סכך 

א מן העשוי, וכן פסק ואח"כ כשיעשה דפות הוי תעשה ול
הט"ז ודלא כהב"ח ומשמע מדבריהם דהוא מן התורה. 
ולכאו' קשה דהרי כאן הכרובים סוככים מעל הכפורת ומיקרי 
סכך ואפילו שאין להם דפות ורחוקים מדפות הבית יותר 
מד"א וא"כ חזיא מכאן מפורש דשם סכך שייך גם בלא 

  דפות.
מין חיה, ולא  -תחשים כ' רש"י  ח. ביאור ד' רש"י בתחשים.

היתה אלא לשעה והרבה גווים היו לה, לכך מתרגם ססגוא, 
ויש לדקדק מיין לו לרש"י ז"ל  ששש ומתפאר בגווין שלו:

שתיבת ססגוא הוא פירוש על תיבת תחש ששש ומתפאר, 
דילמא שמו כן הוא בלשון ארמי כמו כל שאר מילות. ועוד 

התרגום דוקא כאן במלה קשה למה ביאר רש"י ז"ל פירוש על 
  זו.

  כמה הלכות השייכות לת"ח לומדים מהארון. ט. חידה.
  כמה יסים היו בעמודי המשכן. י. חידה.

 -------------------------------------------------------------------------  
 כללי השתתפות

  .₪ 1000לה על סך כל תשובה כוה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכס להגר .1
כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל מי שישלח  .2

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

  אך ורק תשובות מפורטות.
  ח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש.יתן לשלו .4
קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה  שימו לב חשוב מאוד: .5
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לשלוח התשובות  יש עדיפות-לאחר משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכס להגרלה. 
 ."ס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלי העלון –מוקלד במייל כי כך זה ייכישאר ע

 לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון בעמ' ד'.

 תשובות יתן לשלוח עד ר"ח אדר ב' 

 מדוע מותר לקבל קרבות של דרים ודבות מגוי

 מאי שא מצדקה שאסור לקבל מהם?

  .'מה וגודבר אל בי ישראל ויקחו לי תרו כ''ה ב'בפרשתן 
  

ילפין מכאן שבי ישראל תורמין,  ירושלמי תרומות פ''א הלכה א' בגמ'

  אבל מעכו''ם לא מקבלין.
  

  דאין מקבלין צדקה מן הכרים. יור''ד סימן ר''ד וכן קימ''ל
  

היא משום ביובש קציר  ב''ב י' ע''ב ואחד מן הטעמים מבואר בגמ'

ש לחלוחית תשברה, וברש''י שם כשתכלה זכות שבידן וייב

  מעשה צדקה שלהן אז ישברו.
  

ויקרא על הפסוק זיר ס''ב, חולין י''ג מהא דדרשין בגמ'  יש להקשות:

איש איש מבית ישראל וגו' אשר יקריב קרבו לכל  כ''ב י''ח

דריהם וגו', דמהכפילות של הלשון איש ילפין דעכו''ם ודרים 

דבות כישראל, איך מותר לקחת מהם, ולא חיישי ן ליובש

כך הקשה בגהות אשר''י ב''ב ח' ע''א, וכן בש''ך יור''ד סימן ר''ד קציר תשברה, 

ס''ק ד', וכן האור החיים הקדוש בספרו ראשון לציון יור''ד סימן ר''ט ס''ק ד  וכן בשו''ת 

  קול אריה סימן י''ד.
  

  :איכא כמה תרוצים

ש דוקא בדבר שמכפר כגון צדקה יש את האיסור של ביוב א.

קציר תשברה, אבל בדבר מצוה שאיו מכפר ליכא איסור, 

ולכן מותר ליטול מהם דרים ודבות כיון דלא מכפר ליכא 

כך תירץ בהגהות מימוית ב''ב ח' ע''א,  איסור של ביובש קציר תשברה,

מובא בש''ך יור''ד סימן ר''ד ס''ק ד', וכן בשו''ת קול אריה סימן י''ד, עיין הר צבי 

סימן פ''ו מה שהעיר עליו הא דרים ודבות מכפר על עשה ולא תעשה, ועיין מחות 

  .בשו''ת באר יצחק סימן א' אם כרי מתכפר בקרבות

דווקא בצדקה דהיא בכלל גמילות חסדים שאוכלין פירותיהן  ב.

בעולם הזה, וע''י זה יהיה להם זכות לשעבד בו לכן יש 

בזה פירות בעולם איסור, אבל דרים ודבות לגבוה, אין 

הזה, מאי איכפת לן אם יש לחסידי אומות העולם עולם הבא 

  כך תירץ בתשורת שי יור''ד סימן ר''ד. דשם אין גלות,

כי עיקר טעמא דהא מלתא דכאשר הגוים מביאים חפץ  ג.

וכדומה לכבוד לשם ולתפארת, שמו של הקב"ה מתעלה ואין 

בכל מקום מוקטר בידיו לבטלו גד רצוו יתברך כמו דכתיב 

מוגש לשמי, ולזה אין למחות שלא לקבל מהם, ואדרבה 

מתעלית מעלת אומה ישראלית כי מלכם מלך על כל העולם 

כולו בכבודו, ואיכא הכעה של ס"א לפי הקדושה, ואז הוי 

מעלת הקדש, דמט רשע לפי צדיק, משא"כ כאשר בעוותיו 

יק מט לפי מקבלין עיי ישראל מאוה"ע אז הוי בהיפך, צד

רשע, שהקדושה שהם שהם ישראל צרכין לאומות העולם 

כך כתב האור החיים  ומתפרסים מהם ולזה אסרין לקבל מהם,

       '.הקדוש בספרו ראשון לציון יור''ד סימן ר''ט ס''ק ד
  

  האם כשותן כסף גזול לצדקה אין מקיים מצות צדקה 

 דהויא מצוה הבאה בעבירה?

רשתן כתב הה באה פרשה זו של ויקחו לי הה בבית הלוי בפ

דבתחילה קודם שיעשה האדם  תרומה אחרי פרשת משפטים,

צדקה בממוו צריך לראות שלא יהיה בממוו חשש גזל, דאל"כ 

אין הצדקה מועלת לו כלל, וכמו דלולב הגזול פסול משום מצוה 

והוסג אחור משפט " ישעי' "ט הבאה בעבירה, וזהו שאמר הפסוק

דאחר שהוסג המשפט על כן גם הצדקה וצדקה מרחוק תעמוד" 

שעושין עומדת מרחוק ואיו מועיל להם כלל, וזהו שאמר 

הכתוב שם ''ו שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא, 

  ועל כן אמר להם תחילה משפטים ואח"כ ציום על דבת המשכן.
  

מי עורר על דבר זה וז''ל ורבים בדור כתובות ס''ז ע''מ א'  והמהרש"א

הזה שמקבצין עושר שלהם שלא באמוה ובחילול השם כגזלת 

עובד כוכבים ואח"כ מתדבים מאותו ממון להיות להם כבוד 

  כת מי שבירך להיות להם שם ותפארתלהם בר  ולתת שה  בכל 

ואין זה אלא מצוה הבאה בעבירה ואין לעושר הזה מלח 

 וקיום.



  

  

 הדר בחוץ לארץ האם יש לו חיוב לעלות לרגל

מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים האם בזמן שבית המקדש קיים מי שהיה דר בחוץ לארץ 

  האם היה לו חיוב לעלות לרגל ג' פעמים בשה.
  

 דומ''צ מחזיקי הדתהגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א 
  ורה, הישר והטוב, אוצר הפוסקים.דומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת ת

מה שהבאתם קושיא בשם החלקת יואב דאיכא דאיכא משה מפורשת שתושבי חו''ל 

הודר מעולי ירושלים מותר בכותים משמע דחוץ מכותים דרים ל''א ע''א חייבים בראייה, 

אסור בכל ישראל משמע אף תושבי חו''ל, וקשה לשיטות דסבירא להו דליכא חיוב 

בצ''ע, ראה דאין ראיה, דהה הך הלכה דהודר מעולי ירושלים אסור בישראל והחתם 

ומשמע דוהג גם בזמן הזה שאין בית המקדש הלכות דרים סימן רי''ז סעיף ל''ח וכו' מובא בש''ע 

קיים, ואע''ג דאי אפשר לקיים בזמן הזה מצות עלייה לרגל כיון שאין לו בית המקדש 

לומר דאף בזמן הזה עדיין או מצווין לעלות  לרגל ואו רוצין בעו''ה, ועל כרחך צריך 

לקיים רק שחסר תאי לקיום המצוה דאין לו בית המקדש, ועל כן גם בזמן שבית 

המקדש קיים אשי חוץ לארץ ישראלים גם כן מצוים לקיים ורוצין לקיים המצוה רק 

אשי חוץ לארץ, משא''כ חסר להם תאי שצריכים לגור בארץ ישראל, ועל כן אסור גם ב

  הכותים אים רוצים בכלל לקיים מצות עליה לרגל. 
  

  ירושליםהרה''ג ישראל ברט שליט''א 

ראה להעיר, על מה שסתפקתם האם יש חיוב עליה לרגל מחו"ל והבאתם ראיות מגדולי 

עלם לכאן ולכאן, והה הראיות שאין חיוב הן חזקות יותר מהראיות שיש כגון מדרים 

לי ירושלים וכ''ו הרי גם בזמיו רבים בי חו"ל הבאים לירושלים לרגלים ואף כי בזמן עו

  הבית וכי משום שאין חיוב עליה לרגל בבי חו"ל אסר עליהם לבוא.
  

  ישיבה קטה סאטמאר בי ברקהבה''ח חיה יו''ט ליפא דייטל י''ו 

שר לומר שמי שאין לו קרקע שתמה איך אפגיטין ב' ראה להעיר, מקושיית המהר"ץ חיות 

בארץ ישראל פטור מן העליה, והרי הירושלמי בפאה מספר על שי אחים מאשקלון שעלו 

לרגל ועשה להם ס ולא יכלו השכים להכס לביתם כל זמן הסיעה, עיין שם, והרי לפי 

המשה גיטין אשקלון היא חוץ לארץ, וא''כ איך עלו לרגל עי''ש מה שתירץ שהם היו 

מחויבים, א''כ משמע מהמר''ץ חיות שלעולם בי חוץ לארץ פטורים אלא שאלו שי מה

  העשירים היו מהמחויבים.

  

 מי שמסופק אם עבר שש שעות מעת שאכל בשר האם מותר לאכול חלב

מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים באדם שאכל בשר ומסופק אם כבר עברו שש שעות 

דרבן או דילמא אסור לאכול כיון דיכול האם מותר לו לאכול חלב כיון דהויא ספק 

  .לאכלו עוד מעט בהיתר גמור
  

  כולל באר יוסף מודיעין עיליתהרה''ג יוסף חיים הלוי בירבוים שליט''א 

ראה להעיר, דלפי כמה חודשים שלחתי להגאון רבי חיים קיבסקי שליט''א את דברי 

פשר להקל בזה ועה לי הדרכי תשובה שהביא מחלקת בזה ושאלתי האם במקום צער א

  אולי.

  

מיה ודרך על המשקפיים שהיה על הרצפה ושברו יבחור שבא להעיר את חבירו בפ  

 האם חייב
מה שהבאתם מחלוקת הפוסקים בבחור ישיבה שביקש מחבירו שיעירו משתו בשעה 

מסויימת, כשכס המעיר לחדר חבירו, דרך בשוגג על משקפיו שהיו מוחות לרגלות 

  יסקם האם חייב לשלם.המיטה ור
  

  לודוןהרב יעקב ישראל מייזער שליט''א 

אומר שאם היח הכד במקום שיש לו רשות חו"מ ס' תי"ב סע' ב' ראה להעיר, דהה המחבר 

להיחו ובא אחר ושברו חייב מפי שהיה לו להסתכל, ואם היתה אפילה פטור, ע"ש, א"כ 

המשקפיים על הריצפה בחדרו, וא"כ מי  לכאורה ה"ה כאן הרי ודאי היה לו רשות להיח

שבא להעירו היה לו להסתכל, וחייב על זקו אם הוא שברו, אבל אם היה חשך בחדר 

  כשבא להעירו אז לכאורה הוא פטור משום שאז לא אמרין שהיה לו להסתכל.

 האם בזמו מותר לחולה להתרפאות ברפואות שזכרו בגמרא

  אות בכל הרפואות הזכר בגמרא.מה שדתם האם בזמו אפשר להתרפ
  

  גדולה בעלזא ירושלים הישיבהבה''ח אהרן יוסף לוריא י''ו 

ראה להעיר, דבכסף משה הלכות דעות פרק ד' הלכה י''ח כתב שכל הרפואות של הגמרא 

עוזר רק בבל ולא בשאר ארצות,  משום שרפואת וההגת מלכות בבל שבה היו חכמי 

  הגמרא משוה משאר ארצות.
  

  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 

לגיהום, דיש להקשות מדוע טוב שברופאים לגיהום, כיון שיתה להם רשות לרפאות, 

  ותרצתם במחשה אופים.
  

  רב ור''מ בברוקליןט''א הגאון רבי שלמה הכהן גראס שלי

כ''ק מרן מהר''א מבעלזא זי''ע פירש "טוב האחד}  ראה לתרץ בעוד כמה אופים,

שברופאים" הייו הרופא הטוב, לפי שהוא יגש לטפל עם החולה, "לגיהום" מצייר 

קאי על החולה "טוב שברופאים"  השי}ומדמה עצמו כאילו הגיהום פתוחה מתחתיו, 

על דרך ובה לחולה לגיהום שיצייר לפיו שהגיהום פתוחה לו מתחתיו הרפואה היותר ט

אם בשלח ט''ז כ''ו ואז יעשה תשובה ויקויים בו הבטחת התוה''ק שאמרו חז''ל גבי דיין סהדרין ז' 

שמוע תשמע לקול ה' אלהיך וגו' כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אי 

  .תשע תרוצים אלא מחמת חוסר המקום אי אפשר לפרסם את הכל} {והרב ה''ל שלח עודה' רופאך, 

  

  מח"ס "גם אי אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדיםהגאון גמליאל הכהן רביוביץ שליט''א 

ביארתי בס"ד "טוב שברופאים פרשת משפטים ראה להעיר, דבספרי "גם אי אודך" 

רופאים אחרים, וזהו "טוב" (לשון לגיהם",  הייו שאם יש רק רופא "אחד" טוב, בין 

יחיד), "שברופאים" (לשון רבים) "לגיהם", כי הרופא הטוב היה צריך להשפיע גם על 

הרופאים האחרים שיהיו טובים, ובדרך צחות אמר הגה"ח רבי מרדכי שמואל זצ"ל, 

  שבגיהום יש הרבה חולים, לכן צריכים שם רופאים לרפא אותם.
  

  מהל מרכז התורה והחסד קרית צאז הרב בערל שטמר שליט''א

ראה להעיר, מה ששמעתי פעם לפרש, דהכווה מי שחושב שהוא יותר טוב מהרופא ואיו 

  שומע בקולו ואיו זהר הוא לגיהום.
  

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

רך צחות דיש רופא הגוף ויש רופא הפש, וידוע דמי ראה להעיר דבפתח עיים מבאר בד

שיכול לרפאות מהר קרא רופא טוב, וממילא י"ל דהרי ידוע דהמלבין פי חבירו ברבים 

וטל את העבירות מעליו ברגע אחד, ממילא הוא טוב שברופאים, ומ"מ הוא מוכן לגיהם 

ה"ל בזהרי הש"ס פירש  דהמלבין פי חבירו ברבים אין לו חלק לעולם הבא, עוד בעין

שפעמים גזר על החולה יסורים, וגזר עליו גם הוצאות הרפואה, וכאשר הרופא 'טוב' 

ומע מלקחת ממו תמורה עבור הרפואה, מצא שאין יכולים לפדות החולה ממחלתו, 

  .כיון שעדיין לא יצא ידי חובת מה שגזר עליו משמים
  

  קטה סאטמאר בי ברק ישיבההבה''ח דוד יואל וייפלד י''ו 

ראה להעיר עוד פירוש מה שכתב בספר קול סופר על המשיות להגאון בעל מחה חיים 

ז"ל שכותב לבאר הכווה, דר"ל, דרופא מומחה ובקי הוא שחקר והיה מסה הרבה בכמה 

חלאים אשר חפץ לסות, וע"י שמתו רבים תח"י וראה שסם זה איו מועיל וגם זה איו 

על התכלית מה שהועיל, אם כן דם הרבה שפך עד שעשה טוב שברופאים, מועיל בא 

  וראוי לבוא לגיהם ע"ש.
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