
ע“י הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד שליט“א מו“ץ בשיכון סקווירא יע“א

פארווע געבעקסן אין א מילכיגן אויוון

אנדערע א]  אדער  קעיק"  "טשיז  באקט  מען  אויב 
מילכיגע מאכלים אין א פארווע אויוון, און מען וויל 
עס זאל בלייבן פארווע, זאל מען עס אויסוואשן אז 
ס'זאל זיין ריין, און מען קען עס גלייך אנצינדן און 
העכסטן  אויפ'ן  שעה  האלבע  א  בערך  פאר  לאזן 

גראד. 

פארווע ב]  אריינלייגן  גלייך  מען  קען  דערנאך 
געבעקסן, און מען דארף עס נישט ערשט אויסלעשן 

און נאכאמאל אנצינדן צו באקן.1]

נישט ג]  מען  דארף  אויוון  קלינינג"  "סעלף  א 
אויף  אנשטעלן  גלייך  עס  קען  מען  און  אויסוואשן, 

"סעלף קלינינג".

ווען מילכיגע געבעקסן זענען גוט צוגעדעקט

אויב די מילכיגע געבעקסן זענען א גאנצע צייט ד] 
בשעת'ן באקן געווען גוט צוגעדעקט פון אלע זייטן 
מיט צוויי שטיקלעך זילבער-פאפיר, אדער מיט איין 
איז  עס  אז  אזוי  זילבער-פאפיר,  דיקערע  שטיקל 
איז  פארע  די  און  ארויסגערונען,  דערפון  גארנישט 
נישט ארויסגעגאנגען, איז דער אויוון נישט געווארן 

מילכיג און מען דארף עס נישט אויסברענען.

מילכיגע געבעקסן אין א פליישיגן אויוון

אין ה]  מילכיגס  באקן  צו  כדאי  נישט  איז  עס 
עס  וויל  מען  אויב  אפילו  אויוון,  פליישיגן  א 
נאר  באקן;  נאכ'ן  און  באקן  פאר'ן  אויסברענען 

אויב עס האט זיך געמאכט אז ס'איז אריין דערין א 
בליעה פון מילכיגס, קען מען אזוי טון.2]

אין ו]  מילכיגס  געבאקן  האט  מען  אויב  בדיעבד, 
באקן  דערנאך  וויל  מען  און  אויוון,  פליישיגן  דעם 
דערין פליישיגס, זאל מען לכתחלה ווארטן 24 שעה 
פאר'ן אויסברענען. אויב מען שטעלט עס אבער אן 

אויף "סעלף קלינינג" דארף מען גארנישט ווארטן.3]

צוויי באזונדערע חלקים אין איין אויוון

אין די סארט אויוונס וואס האבן צוויי באזונדערע ז] 
חלקים וואס זענען אינגאנצן אפגעטיילט, מעג מען 
באקן אין דער זעלבער צייט מלכיגס (אדער פליישיגס)
אין איין חלק, און פארווע אין דעם אנדערן חלק.4]      

פארווע וועלגער-האלץ אדער קנעט-שיסל 
פאר מילכיגס

צו ח]  וועלגער-האלץ  פארווע  א  ניצן  מעג  מען 
מילך  מיט  געקנעטן  איז  וואס  טייג  א  וועלגערן 
אדער פוטער, אויב מען טוט דאס בדרך עראי, דאס 
צייט  פון  נאר  אופן,  שטענדיגן  א  אויף  נישט  מיינט, 
צו צייט, און באלד נאכדעם זאל מען עס אפוואשן 
מיט "סטיל ווָאל" און לוילעך וואסער, און נישט מיט 

הייס וואסער.5]

אין ט]  טייג  מילכיגע  א  קנעטן  מען  מעג  אויך  אזוי 
קאלטע  צעמאלן  אדער  קנעט-שיסל,  פארווע  א 
אין  זאך)  שארפע  קיין  נישט  ס'איז  (אויב  עסן  מילכיגע 

בס"ד

יש קונה עולמו בשעה אחת
ל"ג  פון  זמן  געהויבענעם  אינעם  שטייענדיג 
שמעון  רבי  הק'  התנא  פון  הילולא  די  בעומר, 
בר יוחאי, וואס לערנט אונז אין זוהר הקדוש די 
גרויסקייט פון זיין א "מעביר על מדותיו", און די 
גוטע השפעות צו וועלכע מיר זענען זוכה דורך 
דעם, איז אוודאי א פאסיגע צייט זיך מחזק צו 
זיין אין די עניינים. פאלגנד זענען צוויי מעשיות 
על  מעביר  א  זיין  פון  ענין  דעם  איבער  נפלאות 

מדותיו.

האט  זצ"ל  גאלדשטיין  טובי'  רבי  הגאון 
רבי'ן,  מיין  צו  אריין  איך  בין  אמאל  דערציילט: 
הגאון הרב משה פיינשטיין זצ"ל, און איך האב 
געזען ווי עס קומט ארויס פון זיין שטוב א איד, 
רבי  האט  פריער  צייט  קורצע  א  בלויז  וואס 
משה ארויסגעגעבן א פסק-דין נישט לפי רוחו, 
האט  אראפשלינגען  דאס  קענענדיג  נישט  און 
ברחובות  געווען  מבזה  ליידער  אים  איד  דער 
א  און  נפש  עגמת  געווען  גורם  און  ובשווקים 
בזיון התורה באופן וואס לאזט זיך בכלל נישט 
ארויסשרייבן. דער איד איז יעצט ארויסגעקומען 
האב  איך  און  פנים,  אויפ'ן  שמייכל  א  מיט 
פארשטאנען אז אוודאי האט ער תשובה געטון 
און איבערגעבעטן דעם גאון אויפ'ן בזיון התורה 

וואס ער האט געמאכט.

איך  האב  משה,  הג"ר  צו  אריינגייענדיג 
אויסגעדריקט צו אים מיין הנאה, אז יענער איז 
ענדליך געקומען און מפייס געווען דעם רב. רבי 
נאכאמאל  איך  האב  שטיל,  געבליבן  איז  משה 
האט  ער  אבער  ווערטער,  מיינע  איבערגעזאגט 
געענטפערט.  גארנישט  און  געשוויגן  ווידער 
איך האב שוין פארשטאנען אז יענער איז נישט 
געקומען צוליב דעם, און איך האב אויסגעדריקט 
מיין וואונדער צו רבי משה אז יענער איז ארויס 

פון דארט מיט א שמייכל. 

איד  דער  אז  דערציילט,  מיר  משה  רבי  האט 
האט זיך געמאלדן אויף א געוויסע פאזיציע און 
ער האט פארשטאנען אז אויב ער וועט האבן א 
אנקומען  אים  עס  וועט  אים,  פון  המלצה-בריוו 

מכתבים למערכת

הערות וציונים
בהתנור.       לאפות  ויכול  להסיקה  לחזור  שאי"צ  פ"ח  סי'  מקד"י  ספר  1. עיין 
פוסקים  כמה  דדעת  לכתחילה  ע"ז  לסמוך  דאין  חלק"י  בשו"ת  2. כמבואר 
דלא מהני ליבון אלא כשהאש הוא מבפנים של התנור אבל ברוב תנורים שלנו 
מתכות  של  שהוא  ובתנור  ליבון  מהני  דלא  האפיה  במקום  שלא  הוא  האש 
יותר קיל בזה עיין באריכות בשו"ת אג"מ יו"ד סי' מ' ובספר בדי השלחן על 
סי' צ"ב ס"ח.      3. ויש להדר לכתחילה ג"כ ליתן בתוך התנור קדירה עם מים 

שיעלו מזה זיעה להכשיר התנור, עיין שו"ת מנח"י ח"ה סי' כ', דאף דבליבון 
רגיל אי"צ להמתין דהאש שורף הבליעות מ"מ בליבון קל דעת הרבה פוסקים 
דהוה כהגעלה שצריך להמתין אבל ב'סעלף קלין' דינו כליבון רגיל שאין צריך 
להמתין דבליבון גמור יכול להגעיל אף כשהוא ב"י ודעת הרבה פוסקי זמנינו 
דזה נחשב כליבון גמור עיין ספר הכשרות פ"א צ"ז.      4. ויש ליזהר כשיש 
הזיעה  יעלה  שלא  השני  התנור  את  אז  יפתח  שלא  בשר  של  מהתנור  זיעה 

וויכטיגע הלכות התורה אשר יורוךהתורה אשר יורוך
פון בשר בחלב

המשך בעמוד ב ‹‹‹‹

ע"י ידידנו ותומכנו היקר, הנדיב הנכבד

מו"ה חיים כהנא הי"ו

לכבוד יו"ד קדישא של התנא האלקי הרשב"י
זכות התנא הקדוש יגן עליו לקבל כל ההשפעות טובות בגשמיות 

וברוחניות מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ויזכה לאורך ימים 
בימינה ובשמאלה עושר וכבוד מתוך הרחבת הדעת

המשך בעמוד ב ‹‹‹‹

גליון זה נתנדב

ז"ל שלמה  ב"ר  גרשון  ר' יעקב  הרה"ח  אאמו"ר  לע"נ 
בהר - בחקותי ׀ שנת תשפ"ב לפ"ק ׀ גליון תי"ב

אין לעיין בגליונות בשעת התפלה וקריאת התורה כמבואר בהפוסקים לאיסור



ב

עס  מען  זאל  דערנאך  און  בלענדער,  פארווע  א 
אויסוואשן מיט לוילעך וואסער.

פארווע מאכלים געבאקן אין א מילכיגן אויוון

א י]  אין  מאכל  פארווע  א  געבאקן  האט  מען  אויב 
מילכיגן אויוון וואס איז געווען ריין אין די 24 שעה 
נאכ'ן ניצן דעם אויוון אויף מילכיגס, און מען האט 
עס נישט געהאט אויסגעברענט, זאל מען עס נישט 
עס  מעג  מען  אבער  פליישיגס,  מיט  צוזאמען  עסן 

עסן ביי א פליישיגע סעודה.6]

מילכיגן יא]  ריינעם  א  אין  חלות  באקן  מעג  מען 
אויף  שעה   24 גענוצט  נישט  האט  מען  וואס  אויוון 

מילכיגס, און עס עסן צוזאמען מיט פליישיגס.7]

זיין געווארנט צו אויפשרייבן וואס עסנווארג זענען

מען יב]  דארף  גליון,  אינעם  געשריבן  שוין  ווי 
א  אוועק  לייגט  מען  פאר  זיין  געווארנט  שטארק 
מאכל אין פריזער, צ.ב.ש. זופ, בלינצעס, אדער טייג, 
אויפצושרייבן דערויף וואס דאס איז, און צי עס איז 
מילכיג, צי פליישיג, ווי עס זענען שוין געשען אסאך 
לעצטנס  ביישפיל,  צום  טעותים.  אומאנגענעמע 
געכאפט  זיך  האט  מען  וואס  פאל  א  געווען  איז 
אריינלייגן  אנשטאט  אז  סעודה,  דער  ביי  שבת 
מען  האט  טשאלנט-קוגל,  דעם  טשאלנט  אינעם 
בטעות אריינגעלייגט געפילטע פיש, און מען האט 
כשר'ן  און  טשאלנט  דעם  ארויסווארפן  געדארפט 

דעם טאפ.8]

מילכיגע עסנווארג אין א פליישיג טאפ

מילכיגע יג]  אנגעווארעמט  בטעות  האט  מען  אויב 
בלינצעס אין א פליישיג פענדל, מיינענדיג אז ס'איז 

קארטאפל-בלינצעס, דארף מען כשר'ן דאס פענדל, 
א  אריינגעשטעקט  האט  מען  אויב  אויך  אזוי  און 
פליישיגן גאפל אין מילכיגע בלינצעס ווען ס'איז נאך 
געווען הייס. [אזוי אויך אויב מען האט עס צוגעדעקט מיט 
דארף  הייס,  געווארן  איז  דעקל  דאס  און  דעקל  פליישיגן  א 
מען כשר'ן דאס דעקל.] אויב מען האט עס געלייגט אין 
א טעלער פון "קָארעל" אדער גלאז, זאל מען פרעגן 

א שאלה בנוגע כשר'ן דעם טעלער. 

דאס יד]  גענוצט  געהאט  נישט  האט  מען  אויב 
(ס'איז  פלייש  הייסע  אויף  שעה   24 די  אין  פענדל 
עס  האט  מען  אויב  אפילו  יומו"),  קיין "בן  געווען  נישט 
גענוצט אויף אנדערע הייסע מאכלים, מעג מען עסן 
אבער  ריין),  געווען  איז  פענדל  דאס  (אויב  בלינצעס  די 

מען דארף כשר'ן דאס פענדל.

אויף טו]  גענוצט  געהאט  יא  עס  האט  מען  אויב 
עסן  נישט  מען  זאל  שעה,  די 24  אין  פלייש  הייסע 

די בלינצעס.

מאכל טז]  דער  ווען  געכאפט  זיך  האט  מען  אויב 
גלייך  עס  האט  מען  און  הייס,  געווען  נאכנישט  איז 
א  ביז  מינוט  פאר  א  דאך  ס'נעמט  (וואס  ארויסגענומען 
נישט  עס  ווערט  הייס),  ווערט  מאכל  פארפרוירענער 

גע'אסר'ט, און מען זאל פרעגן א שאלה.9]

אויב מען האט בטעות אריינגעלייגט א קאלטע יז] 
ריינער  א  אין  מאכל  מילכיגע  ווארעמע  אדער 
נישט  עס  ווערט  פארקערט,  אדער  כלי,  פליישיגער 
כלי  די  אויסוואשן  גלייך  זאל  מען  און  גע'אסר'ט, 
האט  מען  אויב  אויך  אזוי  און  וואסער,  לוילעך  מיט 
אויפ'ן  מין  איין  פון  גאפל  אדער  לעפל  א  גענוצט 

אנדערן מין.

פליסיגע זאכן וואס זענען 24 שעה אין א כלי

אויב מען האט אריינגעלייגט א רינעדיגע משקה, יח] 
זופ  פליישיגע  אדער  כלי,  פליישיגע  א  אין  מילך  ווי 
24 דערין   געווען  איז  עס  און  כלי,  מילכיגע  א  אין 
ס'גייט  און  (איינגעווייקט),  "כבוש"  עס  ווערט  שעה, 
עס  דארף  מען  און  כלי,  דער  אין  בליעה  א  אריין 
כשר'ן. אויב ס'איז נישט געווען דערין 24 שעה אויף 

איין מאל, ווערט עס נישט גע'אסר'ט.10]

רינעדיג יט]  געווען  נישט  ס'איז  אויב  אויך  אזוי 
אינעם  אריינגעלייגט  עס  האט  מען  נאר  שעה,   24
די  ווערט  פארפרוירן,  געווארן  איז  עס  און  פריזער 
כלי נישט גע'אסר'ט, ווייל דעמאלט הייסט עס נישט 

"כבוש".

גרינגער צו ווערן אנגענומען אויף דער שטעלע. 
דער  אז  געבעטן  און  געקומען  ער  איז  דערפאר 
רב זאל אים שרייבן א בריוו. אויף מיין פראגע, 
צי ער האט אינגאנצן נישט איבערגעבעטן דעם 
געענטפערט,  נישט  ווייטער  משה  רבי  האט  רב, 
תשובה.  די  דערפון  פארשטאנען  האב  איך  און 
עס האט מיר שטארק פארדראסן, און איך האב 
געזאגט פאר'ן רב אז איך וויל מוחה זיין אויפ'ן 
פארוואס  מיר,  וואונדערט  עס  און  התורה  בזיון 

דער רב האט אים טאקע געגעבן אזא בריוו.

"עה, פארשטייסט נישט!" האט רבי משה מיר 
בשעה  עולמו  קונה  'יש  זאגן  "חז"ל  געזאגט. 
שעה איינקויפן  קען אמאל אין איין  מען  אחת', 
שיינעם  א  שרייבן  דאס  איז  אפשר  הבא.  עולם 
המלצה-בריוו פאר דעם איד אט-די 'שעה אחת'." 

דער גאון, וואס האט יעדע מינוט אויסגענוצט 
ווען  אז  פארשטאנען  האט  ועבודה,  תורה  אויף 
עס קומט צו טון א חסד לוינט זיך צו לייגן אלע 
חשבונות אין א זייט און זיך איינקויפן אין איין 
קל-וחומר  א  זיין  דארף  דאס  הבא.  עולם  שעה 
פאר אונז, אריינצוכאפן די געלעגנהייטן צו זיין 
א "מעביר על מדותיו", אפילו ווען עס קומט אן 
"שעה  די  עס  איז  אפשר  ווייסט?  ווער  שווער. 

אחת", ווען מיר קענען זיך איינקויפן וועלטן.

ובוקע חלוני...
לכבוד מכון הליכות החיים, 

לערנענדיג אינעם גליון די הלכות וועגן מזיק 
יא  דארף  מען  ווען  צווייטן;  א  פון  געלט  זיין 
מזיק,  איז  קטן  א  ווען  נישט;  ווען  און  באצאלן, 
האט   - א.א.וו.  באצאלן  דארף  טאטע  דער  אויב 
האט  וואס  מעשה  א  אין  דערמאנט  מיר  עס 
ווי  זיין,  מוותר  וועגן  קדמוניות,  בשנים  פאסירט 

אין דעם זכות איז מען בעז"ה מרוויח.

ווען  טאג,  שיינעם  איין  געווען  איז  דאס 
אין  אונז  ביי  פענסטער  א  ווי  געזען  האב  איך 
נישט  צופיל  האב  איך  אויסגעשאסן.  איז  שטוב 
אונטער  שטייט  עס  ווער  זיין,  מברר  געדארפט 
דעם היזק. געווען איז עס דעם שכנ'ס א קינד, א 
ווילדע נאטור וואס די עלטערן האבן זיך שווער 
מחשבה  ערשטע  די  אים.  מיט  געגעבן  עצה  אן 
ער  בעטן  און  טאטן  צום  גיין  צו  געווען,  איז 
איך  האב  דאן  שאדן.  דעם  אויף  באצאלן  זאל 
טאטן.  דעם  אויף  רחמנות  א  נעבעך,  געטראכט, 
לא-די וואס ער מוטשעט זיך אזוי מיט'ן קינד'ס 
אים  יעצט,  קומען  נאך  איך  זאל  התנהגות, 
און  נחת  זיין  מוסיף  און  גרוס  גוטן  דעם  געבן 
ארויסנעמען פון אים א פאר דאלער? ניין, האב 
איך באשלאסן, איך וועל עס נישט טון. איך וועל 
אים נישט בעטן קיין געלט. אליין עס צו באצאלן 

מכתבים למערכת

איבערצושמועסן די הלכות וואס ווערן געברענגט אינעם גליון, אדער צו איבערלאזן א שאלה
קען מען רופן 845-499-5084 - אויב קיין ענטפער, ביטע לאזט איבער א מעסעדזש

מדור זה נתנדב
לז"נ האברך יקר הרוח, אשר הפליא את 

סובביו בהיותו תורתו עיקר ומלאכתו עראי

מו"ה ר' שרגא אליהו ע"ה 
ב"ר  חיים אליעזר דוד נ"י 

געשטעטנער
אשר שבק לן חיים בפתע פתאום במירון

בליל ל"ג בעומר תשפ"א 

נתנדב ע"י חברים וידידים שנתעוררו 
מהתמדתו ועקשנותו ולמדו ממעשיו, וזה 

עתה גמרו שנה שלימה של קביעות 
עתים לתורה בלי להחסיר כלל 

וויכטיגע הלכות התורה אשר יורוךהתורה אשר יורוך
פון בשר בחלב (המשך)

המשך מעמוד א ‹‹‹‹

המשך בעמוד ג ‹‹‹‹

המשך מעמוד א ‹‹‹‹

הערות וציונים
לשם.      5. דכיון שאינו משתמש בחמין אינו נכנס בליעה בהוועלגער-האלץ 
או בהקנעט-שיסל וכיון שמדיחם מיד אינו נדבק בה שירים מהעיסה החלבי 
צ"א  סי'  ביו"ד  כמבואר  להדיחו  שישכח  חיישינן  לא  בהדחה  דאורחיה  וכיון 
יוצא  אינו  בהתנור  נוגעים  אינם  החלות  אם  הדין  שמעיקר  6. דאף  ס"ב.      
הבליעה ורק משום זיעה אסור ובחלות שהוא דבר יבש לדעת הרבה פוסקים 
שהחלות  או  זיעה  קצת  שיש  דחיישינן  בזה  לאסור  המנהג  מ"מ  זיעה,  אין 
ס"ב.       סי'  ח"ה  ובחייה"ל  יו"ד  הלוי  מבית  עיין  התנור  לדופני  ויגיעו  יתפחו 
7. כ"כ בספרי זמנינו דאף דלגבי קדירה אסור לבשל בכוונה כדי לאכול עם 
המין שכנגדי אף שהוא לאחר מעל"ע ורק אם בישל מותר לאכול לכתחילה, 

מ"מ בתנור שהוא רק משום ריחא וזיעה יש להקל לכתחילה.      8. דלא היה ס' 
בהקדירה נגד הדגים ואסור משום סכנה דגים עם בשר ובאופן זה יש להגעיל 
גם הקדירה כמבואר ביו"ד סי' קט"ז בפס"ת.      9. ואם היה ב"י מבליעת בשר 
טוב ללבן המחבת על האור עד שיהא היס"ב משני צדדיו[דבב"י יש פוסקים 
דצריך ליבון ויש פוסקים דמהני הגעלה ואף שיש פוסקים שצריך ליבון חמור 
מ"מ יש לצרף דעת שועה"ר סי' תנ"א סכ"ה ועוד פוסקים דמהני הגעלה ועיין 
שו"ת שה"ל ח"ו סקט"ו ובשו"ת שבטי ישראל יו"ד סי' כ'.      10. דכבוש הוא 
מותר  המשקה  אבל  הכלי  לענין  רק  הוא  וכ"ז  ברציפות,  מעל"ע  הוא  אם  רק 

דאינו נאסר מהבליעות של  הכלי כיון שהוא לאחר מעל"ע. 



ג

האב  געלט,  דאס  געהאט  נישט  אויך  איך  האב 
איך מחליט געווען אז לעת-עתה וועט מען זיך 
מוזן אן עצה געבן און לעבן אזוי. עס איז נישט 
געווען בא'טעמ'ט, אבער מען האט זיך אן עצה 

געגעבן.

טאג  איין  און  צייט,  א  דורך  איז  עס 
א  דא  איז  עס  אז  געווען  מפרסם  מען  האט 
אויף  צאלט  וואס  הילפס-פראגראם  שטאטישע 
נישט  זאל  עס  אז  פענסטער  די  ארומצושמירן 
אריינקומען ווינטער די קאלטע לופט פונדרויסן. 
איך האב זיך געוואנדן צו דער אגענטור, און די 
פָארשטייער זענען אראפגעקומען און געמאכט 
ארומגייענדיג  הויז.  אין  טעסטן  פארשידענע 
לופט  די  אז   געזאגט  זיי  האבן  הויז,  אין  אזוי 
אין שטוב איז פול מיט "קַארּבָאן מָאנָאקסייד". 
האבן  מיר  אזוי  ווי  געוואונדערט,  זיך  האבן  זיי 
אין  געווען  נישט  און  אויסגעהאלטן  ב"ה  דאס 
פענסטער,  צעבראכענע  דאס  זעענדיג  געפאר. 
מיר  האבן  זיי  ענטפער.  דעם  געהאט  זיי  האבן 
געוויזן אויפ'ן פענסטער. "זעסט? דאס פענסטער 
איז  דא  פון  לעבנס.  אייערע  געראטעוועט  האט 

אריינגעקומען לופט די גאנצע צייט!" 

זאגט  שליט"א  בידערמאן  אלימלך  ר'  הגה"צ 
אלץ דעם משל: מען הערט אפט אז עס איז דא 
א הנחה אין געשעפט, מען לאזט אראפ די פרייזן 
אז  אבער  ביליג.  פאר  איינקויפן  קען  מען  און 
טויזנט  עטליכע  פון  באלאנס  א  האבן  זאל  מען 
געשעפטסמאן  דער  און  געשעפט,  אין  דאלער 
זאל זאגן, "איך מעק עס אויס אינגאנצן, קענסט 
דאגה  שום  קיין  ָאן  פונדאסניי  אלעס  אנהייבן 
א  דא  איז  דאס   - חובות"  פארגאנגענע  די  פון 
עס  מתרחש",  יומא  בכל  "לאו  וואס  וואונטש 

טרעפט זיך נישט יעדן טאג. 

 - מדותיו  על  המעביר  "כל  חז"ל:  אונז  זאגן 
מעבירין לו על כל פשעיו". ווען מען איז מוותר, 
ניי  א  רבוש"ע  פונעם  דערפאר  מען  באקומט 
ומזוני  חיי  בני  אדירים,  זכותים  בלעטל",  "ווייס 

רויחי און אלע השפעות טובות.

בולם פיו בשעת מריבה
עס דערציילט א מגיד שיעור: איך קען א איד 
ער  שנשבה".  "תינוק  א  געווען  נעבעך  איז  וואס 
האט געפירט א גענצליך-פריי לעבן. מען ווייסט 
דאך פונעם בעל שם טוב זי"ע, אז יעדן טאג גייט 
ארויס א בת-קול פון הימל "שובו בנים שובבים". 
איז  איד  א  וואס  תשובה  הרהורי  די  זענען  דאס 
מרגיש אין זיך יעדע שטיק צייט, די גוטע שלוחים 
וואס דער רבוש"ע שיקט אים מעורר צו זיין צום 
אנגעטראפן  זיך  איד  דער  האט  טאג  איין  גוטן. 
האט  יענער  קירוב.  אין  טוט  וואס  איינעם  אויף 

מכתבים למערכת

הוספה איבער אונאה ביים פארקויפן זאכן מיט 
ווייניגער הידורים און חומרות:

זאכן וואס זענען כשר נאר בדיעבד

מען א]  אז  געשטאנען  איז  גליון  פריערדיגן  א  אין 
דערויף  דא  ס'איז  וואס  עפעס  פארקויפן  נישט  טאר 
א שאלה ע"פ הלכה, אפילו אויב ס'איז כשר בדיעבד, 

אויסער אויב מען איז דאס מודיע פאר'ן קויפער. 

זאכן מיט ווייניגער הידורים ווי מ'האט מפרסם געווען

כשר ב]  ס'איז  אויב  אפילו  אויך  איז  זאך  זעלבע  די 
לכתחילה נאר מען האט מפרסם געווען אז מען מאכט 
הידורים און חומרות. צום ביישפיל, א מצה-בעקעריי 
און  הידורים  פארשידענע  מאכן  זיי  אז  שרייבט  וואס 
חומרות, און עס זענען דא מצות וואס מען האט נישט 
נישט  עס  מען  טאר  הידורים,  די  דערויף  געמאכט 
פארקויפן, אויסער אויב מען איז דאס מודיע פאר די 

קונים.

א סופר וואס קען נישט גיין אין מקוה

ספרי ג]  און  מזוזות  תפילין,  שרייבט  וואס  סופר  א 
גיין  געקענט  נישט  צייט  א  פאר  האט  ער  און  תורה, 
נישט  ער  טאר  וכדומה,  שוואכקייט,  צוליב  מקוה  אין 
פארקויפן וואס ער האט געשריבן אין דער צייט וואס 
ער איז נישט געווען אין מקוה, נאר אויב ער איז דאס 

בפירוש מודיע.1]

ציצית וואס מ'האט געבינדן ביינאכט

אדער ד]  ציצית,  בינדן  צו  געלט  נעמט  וואס  איינער 
בינדן  עס  מעג  ציצית,  געבונדענע  פארקויפט  וואס 

ביינאכט, ווייל להלכה איז עס מותר לכתחלה.2]

הוספה איבער אונאה ביים איינקויפן 
פרוכט און גרינצייג:

די בלעטער פון ירקות

איז ה]  געשעפט,  אין  ירקות  פארקויפט  מען  ווען 
די  פארקויפן  צו  בארעכטיגט  געשעפטסמאן  דער 
ירקות וואס קומען מיט די בלעטער, ווי למשל קארן, 
צו  עס  סדר  דער  ס'איז  ווי  אזוי  א.ד.ג.,  פעטרישקע, 
די  אראפרייסן  נישט  טאר  קונה  דער  און  פארקויפן, 
בלעטער פאר'ן אפוועגן כדי נישט צו דארפן באצאלן 

פאר דער וואג פון די בלעטער.3]

פארפוילטע טרויבן

מען ו]  און  טרויבן,  שטרענגל  א  קויפן  וויל  מען  אויב 
מעג  פארפוילט,  זענען  טרויבן  פאר  א  אז  באמערקט 

מען עס אפרייסן און אוועקווארפן פאר'ן אפוועגן.4]

הערות וציונים
לילך  שמקפידים  המנהג  הרבה  נתפשט  מעשה  ואנשי  חסידים  הרבה  1. דאצל 
חזקה  רצונם  מ"מ  כ"כ  בעצמם  מקפידין  שאינם  אותם  ואף  יום,  בכל  למקוה 
שהתפילין יכתבו ע"י סופר יר"ש שהולך במקוה בכל יום, ואם עשה ט"ק ישאל 
שאלה, וכן נראה דאם שכרו לאחד שיאמר קדיש לטובת נשמה דבימים שאינו 
הידור  דיש  כתב  מגדים  שהפרי  2. דאף  להם.       להודיע  לו  יש  לטבול  יכול 
מתנה  הקונה  אם  אלא  הבגד  לכשרות  כלום  גורע  זה  אין  מ"מ  ביום  לתלותם 

בפי' שיתלנו רק ביום.      3. עיין ספר משפטי התורה ח"ב סי' ז' דמותר למוכר 

למכור את הסחורה באופן שקנה אותה מההאלסעילער וכיון שהוא שילם גם 

עבור העלים המדובקים כן הוא שרי למוכרם כך.      4. עיין ממונם ח"ב ע' פא 

דהענבים שכבר הרקיבו יכול להשליכם וגם אם אינם בדעתו לקנותם דניחא ליה 

לבעל החניות שיסרו את הענבים הרקובים כדי שלא יתקלקלו שאר הענבים.                                                                                            

המשך מעמוד במשא ומתן באמונה (ז) ממונם של ישראלממונם של ישראל ‹‹‹‹

המשך בעמוד ד ‹‹‹‹

דער ספר וואס אנטהאלט רוב שכיח׳דיגע הלכות שבת לויט דער היינטיגער מציאות, 
קורץ, קלאר און מסודר צו קענען לערנען מיט דער משפחה ביי די שבת סעודות!

צו באשטעלן מערערע דערפון פאר שבת התוועדות'ן א.ד.ג. - ביטע רופט 845-659-1547

...בשעת'ן פארלערנען די הלכות וועגן מאכן די פיאות און האר פון 
די קינדער שבת, האט מען זיך ביי מיר אין שטוב געכאפט, אז שוין 
יארן וואס מען האט נישט געלייגט קיין אכט דערויף, אז עס איז אסור 
אויך  אזוי  און  "גוזז",  צוליב  קעמל  א  מיט  האר  די  שבת  קעמען  צו 
ארויפלייג "דזשעל" אויף די פיאות איז אסור צוליב "בונה", און יעצט 
לערנענדיג ביי דער שבת-סעודה יעדע וואך דריי הלכות אינעם נייעם 
דער  פון  דערוואוסט  זיך  מען  האט  החדש",  השבת  "שלחן  זמירות 

הלכה, און מען ווייסט אכטונג צו געבן דערויף.

זיינע  פון  אסאך  אז  צוגעגעבן,  און  אנגערופן  זיך  האט  אינגל  מיין 
נישט  טאר  מען  אז  הלכה  די  געוואוסט  נישט  אויך  האבן  חברים 
קעמען די פיאות שבת, און יעצט האט ער זיך דערוואוסט וואס דער 
"משנה ברורה" שרייבט בשם דעם "ישועות יעקב": "איך האב געזען 
וויי  שבת.  קאפ  פון  האר  די  קעמען  צו  מקיל  זענען  וואס  מענטשן 
בשאט  עובר  ליידער  זענען  מענטשן  ווי  צו,  זעען  וואס  אויגן  די  צו 
נפש און זענען מחלל שבת בידים". מיין זון האט דאס מפרסם געווען 
צווישן די חברים, און האט יעצט דעם זכות הרבים, אז מהיום והלאה 

זענען זיי גאר שטארק נזהר דערין.

לערנערס שרייבן...

מדור זה נתנדב
לז"נ האשה החשובה

מלכה בת ר' יודא ארי' ע"ה מרת

ככלות השבעה לפטירתה - ת.נ.צ.ב.ה. 

נתנדב ע"י חתנה מו"ה אלי' 
פאפלאנאש הי"ו



ד

זיך דערוואוסט אז ער האט א אידישע נשמה און 
אידישקייט,  אים  מיט  לערנען   אנגעהויבן  האט 
אים  אין  זיך  האט  פלאם  אידישער  דער  ביז 
אנגעצונדן. ער האט אנגעהויבן צוריקקומען צום 
ריכטיגן וועג, ביז ער האט באשלאסן אפצולאזן 
דעם גאנצן פרייען לעבנס-שטייגער און גענומען 

פירן א ריין-אידיש לעבן.

נישט  האט  און  כהן  א  געווען  איז  איד  דער 
קען  כהן  (א  שידוך  קיין  טרעפן  גרינג  געקענט 
א  נאך  גרושה).  א  מיט  האבן  חתונה  נישט 
האט  יאר,  פערציג  פון  עלטער  אין  צייט,  לאנגע 
האט  מען  און  מיידל  עלטערע  אן  געטראפן  ער 

געפראוועט א פרייליכע חתונה.

ערליכע  אויפצושטעלן  געהאפט  האט  ער 
דערווייל  מען  האט  השמים  מן  אבער  דורות, 
לאנגע  אריבער  זענען  עס  געוואלט.  אנדערש 
עלף יאר, און קיין קינדער האט ער ליידער נישט 
ער באשלאסן  האט  השנה  ראש  יענעם  געהאט. 
צו קויפן אן עלי' אלס סגולה צו זרע של קיימא. 
האט  וואס  אנדערער  אן  דארט  געווען  איז  עס 
אנגעבאטן  האט  און  עלי'  די  געוואלט  אויך 
זיך  פרייזן  די  האבן  אזוי  און  פרייז,  העכערן  א 
געהויבן אלץ העכער. ווען יענער האט געזען ווער 
ליידער  ער  האט  אים,  מיט  זיך  פארמעסט  עס 
שריי-אויס  א  און  גלייכגעוויכט  דאס  פארלוירן 
ביסט  דו  "וואס?  ועדה,  קהל  עם  בפני  געגעבן 
עס וואס וויל קויפן די עלי'?! איינעם וואס האט 
גארנישט  קומט  לעבן,  נישט-אידיש  א  געפירט 
בזיון  דער  השנה!"  ראש  זיין  עולה  זאל  ער 
האט  ער  און  גרויס,  געווען  איז  איד  דעם  פאר 
באשלאסן, זאל יענער טאקע האבן די עלי'. ער 
און  טיש  אויפ'ן  קאפ  דעם  אראפגעלייגט  האט 
געזאגט, "רבוש"ע! איך נעם אן די בושה באהבה, 
און איך בין יענעם מוחל, און בזכות זה בעט איך 

דיר אז איך זאל זוכה זיין צו האבן קינדער."

א  מיט  געווארן  געהאלפן  ער  איז  יאר  יענעם 
געזונט און ליכטיג קינד.

יענעם'ס הוצאות שבת ויו"ט
לכבוד מכון הליכות החיים, אחדשה"ט, 

עס איז יעצט געווען א געוואלדיגע התעוררות 
רבי  הרה"ק  פון  יארצייט  ביים  ישראל,  כלל  ביי 
זיין  צו  מדבק  זיך  זי"ע,  קערעסטירער  ישעי'לע 
אין זיינע הייליגע וועגן. אידן זענען אין גראסערי 
און פיש-פלייש געשעפטן, און אויסגעצאלט די 
חשבונות פון אנדערע אידן מיט א גרויסן חובות-

און  יושר  מליץ  א  זיין  צדיק  דער  זאל  באלאנס. 
טובות  השפעות  צו  בזכותו  זיין  זוכה  זאלן  מיר 

מכתבים למערכת

אין א]  אפט  זיך  מאכן  וואס  הלכות  זענען  פאלגנד 
הלכות יחוד, ווען מען פארט אונטערוועגנס. די הלכות 
זומער- די  אין  יעצט  בפרט  און  אלעמאל,  זיך  טרעפן 

טעג ווען מען פארט אסאך. 

ווען מען פארט אויף א קורצע וועג 

ווען א פרוי פארט אליין מיט א פרעמדן מאן אין א ב] 
קאר, ווען, א.ד.ג. - וואס האט נישט טונקעלע פענסטער 
וואס  נסיעה  א  ד.ה.  וועג,  קורצן  א  אויף  בייטאג   -
געהעריגע  אויף  שעה  האלבע  א  ווי  ווייניגער  דויערט 
דארט  ס'פארן  וואו  היי-וועיס  אדער  גאסן,  לאקאלע 

כסדר קארן, איז נישטא קיין איסור יחוד.1]

יא ג]  איז  פענסטער,  טונקעלע  האט  קאר  דער  אויב 
דא א שאלה פון יחוד (אפילו בייטאג)2]. דערפאר דארף 
קענען  זאל  מען  אז  גענוג  פענסטער  די  עפענען  מען 

אריינקוקן (אדער זאל זיין א שומר אין קאר). 

טונקל ד]  ווערט  עס  ווען  פון  ביינאכט-שעה'ן,  די  אין 
מען  זאל  קאר,  אין  אריינקוקן  נישט  קען  מען  און 
אנצינדן א לעמפל, אזוי אז מען זאל קענען אריינקוקן 
טון  צו  דאס  געבן  אכטונג  זאל  מען  און  אינעווייניג, 

באלד ווען מען זעצט זיך אריין אין קאר.3]  

אין ה]  אדער  גאסן  אזעלכע  אין  פארט  מען  אויב 
אריבער  כסדר  נישט  פארן  עס  וואס  שעה'ן  אזעלכע 
מען  אויב  אפילו  יחוד  איסור  אן  דא  איז  קארס4],  קיין 
עפנט די פענסטער אדער מען צינדט אן דאס לעמפל.

אפטע ביישפילן

און ו]  חתונה,  א  פון  ביינאכט  אהיים  פארט  מען  ווען 
פון  ליידיג  זענען  וואס  גאסן  אויף  פארט  קאר  דער 
מענטשן און אנדערע קארס, טאר א פרוי נישט פארן 
אליין מיט א מאן-דרייווער, נישט קיין חילוק א איד צי 
א גוי, און עס העלפט נישט דאס עפענען א פענסטער 

אדער אנצינדן א לעמפל אין קאר.

עס איז וויכטיג אנצומערקן, אז דאס איז נוגע אויך ז] 
שוואגער  א  צ.ב.ש.  קרוב,  א  איז  דרייווער  דער  ווען 
א.ד.ג., ווייל איסור יחוד גייט אן אויך ביי קרובים (און 

צומאל איז עס נאך הארבער ווי ביי פרעמדע, וויבאלד מען פילט 
זיך נאענט).

שומר, ח]  א  איז  וואס  איינער  מיט  פארט  עס  אויב 
א  אדער  העכער,  און  יאר  פינף  פון  אינגל  א  צ.ב.ש. 
(א מיידל קען זיין א שומר פאר  מיידל צווישן 5 און 9 יאר
אן אנדער פרוי נאר אין עלטער צווישן 5 און 9 יאר)5], איז עס 

מותר און עס איז נישטא קיין איסור יחוד.

אויב דאס איז נישט שייך, זאלן זיך צוזאמענשטעלן ט] 
בשעת  ווייל  צוזאמען,  פרויען  דריי  אהיימפארן  און 
דריי  מיט  מאן  א  ביי  אז  זיין  מקיל  מען  קען  הדחק 
זאל  מען  און  יחוד6],  איסור  קיין  נישטא  איז  פרויען 
דרייווער  מיט'ן  אליין  פארן  צו  נישט  געבן  אכטונג 

אפילו אביסל, אויב ער פארט דורך אין שטילע גאסן.

מאמע, י]  ווייב,  דרייווער'ס  דעם  אויב  אויך  אזוי 
אינעם  מיט  אויך  פארט  שוועסטער  אדער  טאכטער, 

קאר, איז נישטא קיין איסור יחוד.7]

א וועג מער ווי א האלבע שעה

איז יא]  עס  וואס  פעלער  דערמאנטע  די  אין  אפילו 
נישטא קיין איסור יחוד, צ.ב.ש. בייטאג ווען מען קען 
זאל  קארס,  נאך  כסדר  פארן  עס  וואו  און  אריינקוקן 
א פרעמדער מאן און פרוי זיך צוריקהאלטן פון פארן 
א  ווי  מער  נעמט  וואס  וועג  א  אויף  קאר  א  אין  אליין 
האלבע שעה8], אבער צוויי פרויען אינאיינעם קענען יא 
פארן אין אזא פאל, און אויב מען קען נישט אריינקוקן 
אינעם קאר, אדער אויף וועגן וואו קיינער גייט נישט 
פרויען,  דריי  אדער  שומר,  אנדער  אן  זיין  זאל  אדורך, 

ווי געשריבן פריער.

וועג9], יב]  לענגערן  א  אויף  ביינאכט  פארט  מען  אויב 
וואו עס איז אויך דא א חשש אז מען קען איינשלאפן, 
און עס איז אין א צייט וואס מען קען איינשלאפן, (פון 
עלף אזייגער באנאכט), און אויף א פלאץ וואו עס פארן 
נישט אדורך א גאנצע צייט נאך קארס, צ.ב.ש. ווען מען 
נאכט,  (די "מַאונטענס") אינמיטן  בערג10] די  אויף  פארט 
דארף מען האבן נאך א שומר, צ.ב.ש. צוויי מענער פון 
ביז 9  5 פון  מיידלך  צוויי  אדער  העכער,  און  יאר  ניין 
און  פרויען,  דריי  מיט  זיין  מקיל  מען  קען  הדחק  (בשעת  יאר. 

מ'זאל פרעגן א שאלה.)11]

אין פאל וואס מען דארף אריינפארן אין שפיטאל, יג] 
זע וואס מיר האבן געשריבן אין א פריערדיגן גליון.

פעלער וואס מ'דארף זיין געווארנט אין יעדנספאל

א מיידל זאל נישט פארן מיט א טאקסי, אויך אין יד] 
פעלער וואס עס איז מעיקר הדין נישטא קיין איסור 
יחוד, צוליב פילע מכשולות וואס קענען ארויסקומען 

דערפון, השם ירחם.

דער טו]  און  ארבעט,  דער  צו  פארן  דארף  זי  אויב 
אנקומען  דארף  זי  אז  ווייסן  בעל-הבית  אדער  טאטע 

הערות וציונים

המשך בעמוד ה ‹‹‹‹

המשך מעמוד ג ‹‹‹‹

שחלון  ואף  צנוע,  מקום  הוא  2. שהרי  צנוע.       מקום  שאינו  משום  1. פשוט 
ג).       הע'  יז  פרק  היחוד  (משפט  בתוכה  להסתכל  מאוד  קשה  שקוף,  הקדמי 
שא"א  ובשעה"ד  'סעלפאן'.  של  כגון  קטן  'לייט'  להדליק  מועיל  אינו  3. אבל 
להדליק ה'לייט', יש להקל ע"י פתיחת חלון ולדבר עם אדם על ה'סעלפאן', אבל 
לכתחילה אין לסמוך על זה, מפני שלפעמים קשה להסתכל בלילה לתוך 'קאר' 
אף כשחלונותיו פתוחים.      4. דהיינו שאפשר שיעבור 10 דקות מבלי שיסעו 
או יעברו שם עוברי דרכים (תורת היחוד פרק ד הע' ט).      5. מלבד כשהאב 
הם  כשהבתולות  גם  זרה  אשה  על  כשומר  נחשבים  אחותו  או  בתו   עם  נוסע 
למעלה מט' שנים.      6. ההיתר של ג' נשים הובא ברמ"א (סעיף ה) בשם יש 
אומרים, וכתבו הפוסקים שאין לסמוך על זה רק בשעה"ד (יסוד הטהרה פרק 
ח-ז, ובמקורות וביאורים שם). ובאופן שנהג ה'קאר' הוא פרוץ או גוי אין להקל 

אוצר  ובספר  יד,  אות  שם  וביאורים  במקורות  ביסוה"ט  (עי'  גדול  בשעה"ד  רק 
הל' יחוד שער ד הע' 456-455).      7. עי' לעיל הע' 5. ויש להדגיש שכשנמצאים 
שם אשה ובתה, אשה ואחותה, אינם נחשבים כשומרים רק בגיל 5-9, דרק אשה 
ואחות בעלה או כלה וחמותה נחשבים שומרים (שו"ע סעיף י).      8. כן כתב 
מו"ח שליט"א בספרו שנה ראשונה (שער א סי' ג') בשם גדולי הוראה שליט"א. 
ואם יש בזה צורך כגון שצריכין לנסוע לבית החולים או לרופא ולחזור, ישאל 
צריכין  (דרכים)  שבשדה  ה)  (סעיף  ברמ"א  מבואר  באמת  9. הנה  שאלה.      
מחשש  רק  שהוא  שהיות  הפוסקים  כתבו  כבר  מ"מ  ביום,  אף  נוסף  לשומר 
שיצטרך אחד לפנות לצרכיו, אין לחוש לזה פחות מג' שעות, והיות שבזמנינו 
סעיף  י  פרק  יסוה"ט  (עי'  לזה  לחוש  אין  תו  זה,  זמן  בתוך  כסאות  בתי  מצוי 
שמעתי,  שליט"א  אייזנבערגער  10. ומהגרי"י  שם).       וביאורים  ובמקורות  ב 

הלכות יחוד (ד)היחוד והיראה היחוד והיראה 

המשך בעמוד ה ‹‹‹‹

מדור זה נתנדב
על ידי ידידנו הנדיב הנכבד

יואל אשר ברויער הי"ו מוה"ר

לרגל שמחת החלאקה של בנו 
כמר מרדכי גימפל ני"ו - ביום ל"ג בעומר

זכות לימוד תורה דרבים של אלפי ישראל 
יעמוד בעדו לרוות רוב נחת דקדושה 

מתוך בריות גופא ונהורא מעליא 



ה

און חסדים גלויים און אויסגעלייזט ווערן פונעם 
גלות בזכות מדת החסד.

א  איבערגעבן  איך  וויל  דערמיט  בקשר 
מורא'דיגע מעשה, וואס עס דערציילט הרה"ג ר' 
איז  וואס  שאלה  א  וועגן  שליט"א,  מאן  אליהו 
זצ"ל,  קניבסקי  חיים  רבי  הגאון  פאר  געקומען 
פון  טרערן  ביז  גאון  דעם  געברענגט  האט  וואס 

התרגשות.

דערציילט הר"ר אליהו: א איד א תלמיד חכם 
ער  אז  דערציילט  און  אפגעשטעלט  מיך  האט 
בעט  און  איד  אנדערן  אן  מיט  א "סכסוך"  האט 
מיר, אז איך זאל דאס איבערגעבן צו הגאון רבי 
חיים און הערן דערין זיין דעת תורה, און ביידע 
וועט  ער  ווי  טון  צו  זיין  מסכים  וועלן  צדדים 

מכריע זיין.

דער סכסוך - האט ער ערקלערט - באשטייט 
גאר-נאענטע  חבר,  זיין  און  ער  וואס  דעם,  אין 
מיט  געבענטשט  ב"ה  זענען  יארן,  פון  חברים 
גרעסערע משפחות, און דער מצב ביי זיין חבר, 
א חשוב'ן תלמיד חכם, איז געווען גאר געדריקט. 
עס איז געקומען דערצו, אז ער האט אפילו נישט 
בלית  שבת.  לכבוד  פיש  קיין  קויפן  געקענט 
ברירה, האט ער מחליט געווען זיך צו באגיין מיט 
צעטיילן  וועט  מען  וואס  פיש,  טונא  שאכטל  א 
דעם  זיין  צו  יוצא  משפחה  גאנצער  דער  פאר 

מנהג צו עסן פיש ביי דער שבת-סעודה.

אין דער זעלבער צייט, איז דער מצב ביי אים 
הערנדיג  בעסער.  אסאך-אסאך  געווען  אליין 
איז  שטוב,  אין  חבר  זיין  ביי  דחקות  דעם  וועגן 
ער צוגעגאנגען און אים פארגעשלאגן צו קויפן 
פאר אים די פיש יעדע וואך אויף שבת. דאס איז 
אנגעגאנגען א לאנגע צייט, ווען יעדע וואך איז 
באצאלט  און  געשעפט  אין  אריינגעגאנגען  ער 
ווען  לעצטנס,  אויך  אזוי  חבר.  פאר'ן  פיש  דעם 
געווארן  איז  אליין  אים  ביי  הפרנסה  מצב  דער 
שווערער, האט ער נישט נאכגעלאזט און ווייטער 

באצאלט דעם פיש פאר'ן חבר לכבוד שבת.

אנגעגאנגען,  אזוי  ווייטער  אויך  וואלט  דאס 
דערוואוסט  זיך  האט  חבר  דער  וואס  נישט  ווען 
געענגט.  יעצט  אויך  מצב  דער  איז  אים  ביי  אז 
אז  געזאגט,  און  אים  צו  צוגעקומען  איז  ער 
אים  פאר'ן  הלב  מעומק  זיך  באדאנקט  ער 
אים  אז  יעצט  אבער  אהער,  ביז  ארויסהעלפן 
נישט  מער  ער  קען  גרינג,  נישט  אויך  איז  אליין 

ביי אים נעמען.  

ער האט אבער גע'טענה'ט צום חבר, אז חז"ל 
אויס  גיט  מען  וואס  הוצאות  די  אז  דאך  זאגן 
ווערן  און  צוריק  קומען  טוב  יום  און  שבת  אויף 
חשבון,  מענטשנ'ס  פונעם  אראפגערעכנט  נישט 

מכתבים למערכת

המשלם בלבדו היזק שעשה ביחד עם אחר
לכבוד מכון הליכות החיים הע"י:

שמחת  לקראת  להתכונן  שזכיתי  ב"ה  שאלה: 
הקרובים,  בימים  בס"ד  המתקיים  שלי  הנישואין 
ובחמלת ה' עלי עשיתי חשבון הנפש לשוב בתשובה 
הדברים  ובתוך  בזכרוני.  שאפשר  כמה  העבר,  כל  על 
בחור  בהיותי  לידי  שבא  מצערת  עובדא  על  נזכרתי 
צעיר בן י"ג, כאשר אני וחברי התרגזנו על איש אחד, 
בחור,  אותו  עם  ביחד  והלכתי  בנו,  היתה  וילדות 
לא  ועדיין  שלו,  בקא"ר  החלונות  מן  אחד  ושברנו 

שילמנו לו כלום עד היום הזה.

ואיני  חבורתנו,  נתפרדה  כבר  עתה  ועד  מאז  והנה 
יודע איה איפה מקומו של הבחור ההוא שהי' שותף 

ומאוויי  רצוני  לעצמי  כשאני  אך  ההיזק.  במעשה 
לשוב בתשובה, ולצאת ידי חובתי לשלם בעד ההיזק 
כדת וכדין. אך אחת שאלתי עמדה לי, האם חייב אני 
לשלם כל דמי ההיזק כיון שאין השני עמי לעת כזאת, 
או שאוכל לצאת ידי חובתי גם אם אשלם רק החלק 

שלי שהוא חצי ההיזק. מהו הדין?

תודה רבה ותזכו להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה

ביחד  שניהם  עשו  ההיזק  מעשה  עצם  אם  תשובה: 
כאחד, כגון ששניהם אחזו בקרש או באבן, וכך שברו 
שעלה  הסכום  חצי  רק  לשלם  צריך  אינו   - החלון 
הנזק אז. שכך הוא הדין בכל פעם ששנים עשו היזק 
חצי  מהם  אחד  כל  ביחד  משלמים  שניהם  כי  אחד, 
ההיזק  שעשה  מי  למצוא  יכול  שאינו  ואף  המעות1]; 
עמו ואינו יכול להשתלם ממנו החצי השני, מכל מקום 

בתשלומי חלקו יצא ידי חובתו ונפטר מן הגזל2].

לא עשו הפעולה כאחד ממש

כגון  כאחד,  עסקו  לא  ההיזק  מעשה  בעצם  אם  אבל 
או  תיקן  והשני  לבדו,  החלון  את  ושיבר  קדם  שאחד 
דרך  ולהיכנס  לטפס  שיוכלו  כדי  השבר  מקום  סידר 
שלו,  ההיזק  כל  עשה  לבדו  הוא  כאילו  זה  הרי  שם, 
מ"מ  אחת,  ובעצה  מעשה  באותה  היו  ששניהם  ואף 
עבור  לשלם  צריך  הוא  ההיזק  מעשה  את  שעשה  מי 

כולה3].

א  מיט  פארן  זי  קען  צייט,  באשטימטער  דער  אין 
טאקסי א קורצע וועג באופן וואס עס איז נישטא קיין 
איסור יחוד, און מ'זאל עפענען די פענסטער. לכתחלה 

זאל זי פארן מיט א אידישן דרייווער.

מען טאר אבער נישט האבן א באשטימטן דרייווער טז] 
מיט וועם מען פארט צו דער ארבעט, נישט קיין חילוק 
צי עס איז א אידישער אדער נישט-אידישער דרייווער, 

און דאס איז נוגע אויך ביי א חתונה-געהאטע פרוי.12]

אזוי אויך טאר א פרוי נישט פארן צו דער ארבעט יז] 
מאן-מיטארבעטער  א  אדער  בעל-הבית,  איר  מיט 
וואס ארבעט מיט איר, און די ביידע זאכן זענען אסור 
אויך בייטאג ווען עס איז געווענליך נישטא קיין איסור 

חתונה-געהאטע  א  ביי  אויך  נוגע  איז  דאס  און  יחוד, 
פרוי. 

מעג יח]  צוזאמען,  פארן  ארבעטער  עטליכע  אויב 
מען - נישט בקביעות - פארן מיט'ן בעל-הבית, אדער 
נישט  אכטונג  גיט  מען  וואס  באופן  מיטארבעטער, 
און  ארבעט  דער  פון  נישט  דרייווער,  מיט'ן  רעדן  צו 
אויף  מען  מעג  אויך  אזוי  זאכן13].  סתם  נישט  אוודאי 
באשטימטן  א  מיט  אויך  צוזאמען  פארן  אופן  דעם 

דרייווער.

אנדערע יט]  די  וואס  טאג  א  זיך  מאכט  עס  אויב 
אליין  פארן  נישט  מען  טאר  נישט,  פארן  ארבעטער 
מיט'ן  אדער  מיטארבעטער,  בעל-הבית,  מיט'ן 

באשטימטן טאקסי.

הערות וציונים

הערות וציונים

או  כאחד  הבהמה  את  שהמיתו  'שנים  ס"ג,  שפ"ג  סי'  בחו"מ  1. כמבואר 
שהזיקו  חמשה  ג'  בסעי'  וכ"ה  ביניהם',  משלמים  כאחד,  הכלי  את  שברו 
ביחד כולם משלמין בשוה. וכתב הסמ"ע שהחידוש הוא דאף שיש בהכאה 
של כל אחד לבד כדי לעשות כל מעשה ההיזק לא אמרינן דכל אחד ישלם 
את הכל.     2. כמבואר שם סי' ת"י סעי' ל"ז מחלוקת הפוסקים בענין, "יש 
מי שאומר הוא הדין לשנים שהזיקו ושניהם בני חיובא, אלא שהאחד ברח 
או שאין לו במה לשלם, משתלם מהאחר עד שיעור מה שהיה הוא חייב 
חולקין,  ויש  הדברים).  פירוש  בסמ"ע  (ועי'  לבדו  עשאו  אילו  זה  נזק  על 
דכיון דחבירו מדינא בר תשלומין אלא שאין לו מה לשלם, למה יפרע זה 
בשבילו". והש"ך ס"ק ד' כ' שכדיעה הב' כן הוא דעת הרבה פוסקים. כלומר, 

שכן הסכמת האחרונים להלכה, כ"כ בשו"ת שבות יעקב (ח"א סי' קע"ח) 
בדעת הש"ך. ומבואר בערוך השלחן שם סעי' מ"ז 'אף על גב דשנים שלוו 
מאחד חייב אחד מהם לשלם כולו כשאין לו להשני, כמ"ש בסי' ע"ז, זהו 
דהא  ס"ל,  ראשונה  ודעה  זל"ז.  ערבים  היו  לא  בנזקין  אבל  ערבות,  מטעם 
התם מחייבינן לאחד אף על פי שלא ערב בפירוש בשביל השני, אלא כיון 
שחתמו על שטר אחד דינם כערבים זל"ז, כ"ש בנזקין'.      3. ע"ש בסימן 
ת"י הרבה אופנים, וע"ע כעי"ז בסי' שמ"ח סעי' ו', מי שגנב והגביה הגניבה 
ובא אחר וסייע להוליכה משם פטור זה השני, ע"ש. וראה שו"ת חתם סופר 

חו"מ סי' קל"ג בנידון כעי"ז. 

שלכתחילה רצוי לנהוג שבכל אופן שנוסעים בכבישים ראשיים בלילה משעה 
11 ואילך לא יסעו לכתחילה פחות מג' נשים עם 'לייט' פתוח, וכשא"א בזה יסעו 
עם ב' נשים ו'לייט' פתוח.      11. דהנה מצינו מבוכה גדולה בגדר ההיתר של 
[אף  נשים  כמה  של  שההיתר  אין)  בד"ה  ט  (אות  הב"ח  דדעת  בלילה,  נשים  ג' 
ודעת  קא).   - (ח"ג  בושם  קנה  בשו"ת  וכ"כ  אופן,  בשום  בלילה  נאמרה  לא  ק'] 
קידושין  יהושע,  פני  (עי'  נשים  ד'  דהיינו  נוספת  באשה  להתירו  פוסקים  כמה 
פ: תוד"ה ר"ש). ודעת הרבה פוסקים שדי בזה ג' נשים וא"צ לשומר נוסף (עי' 

בשו"ת  וכ"כ  מקודש,  מהעזר  כן  שדייק   ,462 הע'  ד  שער  יחוד  הל'  אוצר  ספר 
אג"מ אהע"ז ח"ד סי' סה-כ, וכן צידד בשו"ת שבט הלוי ח"ה ריש סי' רה), וכן 
משמע מרהיטות הרמ"א שכתב ההיתר של ג' נשים אחר שכתב להצריך שומר 
נוסף בלילה לענין איש אחד עם ב' נשים, ואעפ"כ לא סיים להצריך אשה נוספת 
בלילה. ולענין מעשה יש לשאול שאלה.      12. שמעתי מגדולי הוראה שליט"א.      
בשם  שליט"א  אייזנבערגער  ומהגרי"י  שטיינמעץ  מהגרי"מ  שמעתי  זה  13. כל 

הגר"מ ניישלאס זצ"ל. 

מדור זה נתנדב

ע"י ידידנו הנדיב הנכבד שי'
לזכות רפואות וישועות 

לכל בית ישראל
יה"ר לכל טוב סלה 

ונהיה כולנו בכלל הברכה

שאלות נחוצות ממונם של ישראלממונם של ישראל
המשך מעמוד דהנוגעות בין אדם לחבירו ‹‹‹‹

המשך בעמוד ו ‹‹‹‹

הלכות יחוד (המשך)היחוד והיראה היחוד והיראה 

המשך מעמוד ד ‹‹‹‹
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ו

און עס וועט אים דעריבער גארנישט פעלן, און 
דערפאר וויל ער ווייטער קויפן פאר אים די פיש 
אויף שבת. דער חבר האט נישט מסכים געווען, 
די  אויף  געווארן  געזאגט  איז  דאס  אז  זאגנדיג 
אייגענע צרכי שבת, אבער נישט אויף יענעמ'ס, 
און  צדקה  פון  מצוה  געווענליכע  א  איז  וואס 
האט  ער  און  שבת,  הוצאות  פון  כלל  אין  נישט 
פשוט נישט קיין רעכט דאס צו נעמען אויף זיך, 
אין דער צייט וואס ביי אים אין שטוב אליין איז 

נישטא קיין איבעריגע הרחבה.

ער האט זיך אבער נישט געלאזט און געזאגט, 
שבת,  הוצאות  אים  ביי  הייסט  דאס  אויך  אז 
דער  ביי  פיש  טונא  עסט  יענער  בשעת  ווייל 
זיצן  נישט  אליין  ער  קען  סעודה,  שבת'דיגער 
רואיג ביי זיך און עסן סעודת שבת, און ממילא 
נישט  גייט  עס  און  שבת  צרכי  אים  ביי  עס  איז 

אראפ פון חשבון...

זיך  צווישן  קומען  קענענדיג  נישט  בקיצור, 
איינגעשטימט  ביידע  זיי  האבן  פארגלייך,  א  צו 
פארצולייגן די שאלה פאר הגאון רבי חיים, און 
פסק'ענען,  וועט  ער  אזוי  ווי  מפיו,  היוצא  ככל 

אזוי וועלן זיי טון. 

האב  איך  ווען  ווייטער:  אליהו  רבי  דערציילט 
זענען  חיים,  רבי  פאר  שאלה  די  פארגעלייגט 
זאגנדיג,  טרערן,  מיט  פול  געווארן  אויגן  זיינע 
"וואויל איז פאר כלל ישראל, אז דאס זענען די 

וויכוחים וואס קומען פאר צווישן אידן."

פסק- זיין  ארויסגעגעבן  חיים  רבי  האט  דאן 
דין, זאגנדיג אז מצד הדין איז דער חבר אפשר 
גערעכט מיט דער טענה אז ער וויל נישט נעמען, 
ערשטנס ווייל "שונא מתנות יחיה", ער וויל נישט 
דעם  צוליב  צווייטנס,  און  מתנות,  קיין  נעמען 

געדריקטן מצב ביי יענעם אליין.

חיים  רבי  האט  מיר,"  ער  פרעגט  אז  "אבער 
יא  זאל  ער  אז  געזאגט  איך  "וואלט  געזאגט, 
נעמען, און בנוגע "שונא מתנות", דארף ער אין 
די  נעמט  ער  וויבאלד  זארגן,  נישט  פאל  דעם 
מתנה אלס כבוד שבת, און שבת איז דער מקור 
החיים און מקור הברכה, און נישט נאר וואס אזא 

מתנה שאט נישט, נאר עס ברענגט גאר לעבן. 

און וואס שייך דעם געדריקטן מצב ביי יענעם 
אין שטוב, דארף ער אויף דעם אויך נישט דאגה'ן, 
ווייל אדרבא, אינעם זכות וואס ער וועט ווייטער 
געבן, און טאקע בשעת'ן געפינען זיך אליין אין 
א דחקות - וועט אויך דעם חבר'ס שבת-סעודה 
און  שבת,  הוצאות  זיינע  אין  אריינגערעכנט  זיין 
זאל  עס  אז  ברכה  א  ברענגען  אים  וועט  דאס 

בעז"ה זיין א הרחבה ביי אים אין שטוב.

מכתבים למערכת

מאמרי הזוה"ק - איבערן הארבקייט פון רעדן אין בית המדרש

נישט עוסק זיין אין אנדערע זאכן אין בית הכנסת

"און באלד ווי דאס הייליגע פאלק איז געקומען אין 
אין  אפילו  זיין  עוסק  נישט  מען  טאר  הכנסת,  בית 
די געברויכן פונעם בית הכנסת, נאר אין לויב-רייד, 

תפלה, און תורה, ווי עס פאסט.

און  זאכן,  אנדערע  אין  עוסק  איז  עס  ווער  "און 
שבת,  מחלל  א  מענטש  דער  איז  זאכן,  וועלטליכע 
צוויי  פאלק.  אידישן  אין  חלק  קיין  נישט  האט  ער 
מלאכים זענען געשטעלט אויף דעם אין שבת'דיגן 
און  קאפ  זיין  אויף  הענט  זייערע  לייגן  זיי  און  טאג, 
זאגן: 'וויי פאר יענעם וואס האט נישט קיין חלק אין 

הקב"ה'.

אין  זיין  משתדל  זיך  מען  דארף  דעריבער  "און 
תפילות און געזאנגען און לויב צום האר [הקב"ה] און 
עוסק זיין אין תורה". (תרגום זוה"ק פ' ויקהל דף רה:, מס' 

הסולם)

נישט רעדן דברי חול

די שכינה קומט אין בית הכנסת, און דעריבער זאל 
חול,  דיבורי  רעדן  צו  מויל  דאס  עפענען  נישט  מען 
און  שלימות  העכערע  א  מיט  שטייען  אידן  ווייל 

הייליגן זיך מיט א קדושה פון אויבן. (ח"ג קכו.)

הארבקייט פון שיחת חולין

האט  חולין,  שיחת  הכנסת  בית  אין  רעדט  עס  ווער 
נישט קיין חלק באלקי ישראל. (ח"ב קלא:)

אוי לו ואוי לנפשו

ווען א מענטש שטייט אויף צופרי, דארף ער דאנקען 
בוקן  זיך  המדרש  בית  אין  אריינגיין  און  בורא  דעם 
פאר אים מיט א יראה גדולה, און דער וואס רעדט אין 
בית המדרש דברי חול, וויי איז אים, ווייל ער ווייזט 
העליונים;  עולמות  די  אין  פירוד  א  דא  איז  עס  אז 
וויי איז אים אז ער פארמינערט די אמונה וואס איז 
קיין  נישט  האט  ער  אז  אים  איז  וויי  שלם;  יחוד  א 
חלק אינעם רבוש"ע, ווייל ער ווייזט מיט דעם וואס 
ער רעדט אז ער האט נישט ח"ו קיין ג-ט, וויבאלד 
זאגן  אינמיטן  זיין  צו  מפסיק  נישט  זיך  שעמט  ער 
האט  ער  אפילו  און  דאוונען),  (בשעת'ן  שבחים  זיינע 
אבער  ער  גלייבט  ג-ט,  א  דא  איז  עס  אז  אמונה  יא 
נישט אז דער רבוש"ע געפינט זיך אין בית המדרש, 

און אפילו ער טראכט אז דער רבוש"ע געפינט זיך 
יא דארט, ווייזט ער אז ער האט נישט קיין מורא פון 
אים, און מיט דעם וואס ער שמועסט ווייזט ער אז 
א  האבן  העליונים  עולמות  די  אז  נישט  גלייבט  ער 

תיקון בשעת'ן דאוונען.

תפלה מיט שלימות

פיל  נאך  איר  יאגן  גאנץ,  נישט  איז  תפילה  די  אויב 
מלאכי חבלה. (ח"א כג:)

די תפילה ווערט אפגעשטופט

די תפלה פון די רשעים וואס זענען מפסיק אינמיטן 
דאוונען מיט שיחה בטלה ווערט אפגעשטופט. (ת"ז 

ת' י"ח לג:)

ער ווערט גע'משפט

ער  מ.  ד.  שטיקלעך,  תפלה  זיין  מאכט  עס  ווער 
דאוונט  דערנאך  און  דאוונען,  אינמיטן  שמועסט 
ער אן אנדערע שטיקל, און דערנאך איז ער ווידער 
אויך  ווערט  פיסקי',  'פיסקי  זיך  רופט  דאס  מפסיק, 
גע'משפט אין דעם דריטן אפטיילונג אין גיהנם. (ז"ח 

רות צז./לג:)

די זינד וואס איז מעכב די גאולה

זאכן  די  פון  איינס  אז  הק',  זוהר  אין  שטייט  עס 
פארוואס די גאולה שלימה ווערט נתעכב איז צוליב 
דאוונען  ביים  ליידער  רעדט  מען  וואס  עבירה  דער 
און מען איז ח"ו מזלזל אינעם כבוד פון דער שכינה.

(ירמי'  פסוק  דעם  משה"  דער "ישמח  ערקלערט  דעם  [לויט 
כה, ל) "ה'  ִמָּמרֹום ִיְׁשָאג ... ָׁשאֹג ִיְׁשַאג ַעל ָנֵוהּו", אז דער נביא 
המקדש  בית  אויפ'ן  רבוש"ע  דער  קלאגט  פארוואס  זאגט, 
וואס איז חרוב געווארן, ווען ער קען דאך אונז אויסלייזן און 
נוהו",  על  "ישאג  נאר  המקדש?  בית  דאס  אויפבויען  צוריק 
מיינט  דאס  שיינקייט,  זיין  אויף  שרייט  אויבערשטער  דער 
דאס בית המדרש וואס איז אונז איבערגעבליבן, און ווי לאנג 
נישט  מיר  קענען  המדרש  בית  דאס  מכבד  נישט  זענען  מיר 

זוכה זיין צום בית המקדש].

התעוררות  דער  פון  בזכות  אז  מרובה,  טובה  מדה 
לטובה פון אלפי ישראל בכל מקומות מושבותיהם 
שוין  מען  זאל  המדרש,  בית  בקדושת  נזהר  זיין  צו 
בעגלא  השתא  שלימה,  גאולה  דער  צו  זיין  זוכה 

ובזמן קריב.

הלכות תפלהמורא מקדשמורא מקדש
המשך מעמוד הוכבוד בית המדרש ‹‹‹‹

מדור "מורא מקדש" נתנדב

לע"נ הרה"ח ר' קלמן מרדכי בהגה"צ ר' צבי הכהן ז"ל כהנא

זכות ההתעוררות ע"י הלימוד בדברי רבינו הרשב"י בזוה"ק, יגן על הנדבן החשוב 
שיתקיים בו המי שברך של בעל התוספות יום טוב:

ְוִיְזֶּכה ִלְראֹות ָּבִנים ַחִּיים ְוַקָּיִמים ִויַגְּדֵלם ְלתֹוָרה ּוְלֻחָּפה ּוְלַמֲעִׂשים טֹוִבים ְוַיֲעֹבד ֶאת 
ה' ֱאֵקינּו ָּתִמיד ֶּבֱאֶמת ּוְבָתִמים ְוֹנאַמר ָאֵמן


