
 

     גתשפ" ויצא פרשת
 (כ')שנה  וכ"תתק גליון

 

 האם נשים חייבות בתפילת ערבית ?

 .מבאר שבע וגו' ויפגע במקום וגו' ויצא יעקב כ''ח י'בפרשתן 
 

ם ואין ערבית שנאמר ויפגע במקום וילן ש יעקב תקן תפלת ברכות כ''ו ע''ב איתא בגמ'

 .פגיעה אלא לשון תפלה וכו'
 

שחייבות להתפלל מקורו במשנה ברכות ונפסק להלכה אור''ח סימן ק''ו נשים דקימ''ל  יש לחקור

בכל יום האם כל ג' התפילות חייבות להתפלל או דילמא רק שחרית ומנחה אבל 

 .תפילת ערבית אין חיוב לנשים להתפלל
 

 כתב דנשים חייבות להתפלל בכל יום כל הג' תפילות.ברכות כ''ו ע''מ א'  הצל''ח הנה
 

שבמצוה  ברכות כ' ע''מ ב'רש"י שיטת דל 'ו סעיף ז''אורח חיים סימן ק ערוך השולחןוכן כתב ב

נשים חייבות בג' תפלות ביום דרבנן נשים חייבות אף במצוות עשה שהזמן גרמא, 

שיטת וגם ל ,לוק בדרבנן בין זמן גרמא לאין זמן גרמאכאנשים שהרי לדידיה אין חי

שם שבמצווה דרבנן שהזמן גרמא גם נשים פטורות, מ''מ נשים חייבות בגל התוס' 

שהרי לדידהו אומרת הגמרא מפורש כן דאע"ג דזמן גרמא מ"מ כיון  הג' תפילות

הרי"ף אבל ל ,דרחמי נינהו חייבינהו רבנן אף בזמן גרמא וממילא דחייבות כאנשים

 ,והרמב"ם דלא גרסי טעם דרחמי אלא חיובן מן התורה מפני דאין הזמן גרמא

 .ממילא דאין חיובן אלא פעם אחת ביום ובאיזה נוסח שהוא
 

מ"מ רובן  ,אף על גב דחייבות בתפלהדנשים  כתב ז''ט ס"ק ט''סימן רצ מגן אברהםהנה ב

ת אלא דקבלו ואפשר לומר כיון דתפלת ערבית רשו ,לא נהגו להתפלל במ"ש

 .והנשים לא קבלוהו עלייהו במ"ש עלייהו כחובה
 

תפלת ערבית שהוא רשות אף על דכתב ' ו ס"ק ד''סימן ק אור''ח משנה ברורהוכן כתב ב

פי שעכשיו כבר קבלוהו עליהם כל ישראל לחובה מ"מ הנשים לא קבלו עליהם 

 ורובן אין מתפללין ערבית.
 

כתב דאשה הנוהגת להתפלל ערבית ס''ק י''ד  תפילה פרק שלשה עשר ובהליכות שלמה

מסתבר שאינה צריכה להשלים בשחרית, אבל       בקביעות ושכחה להתפלל, 

 ולהשלים.             מותרת להחמיר על עצמה 

 האם התפלת מנחה רשות? מי ששכח להתפלל מנחה ומשלימו במעריב
יית האחרונים: מדוע תפילת ערבית שתיקנה בעניין קוש דתפלת ערבית רשותאור''ח סימן רל''ז קימ''ל 

יעקב הויא רשות, ושחרית ומנחה שאברהם ויצחק תיקנו הויא חובה, וכי גרע כוחו של יעקב משאר האבות, עיין 
 שהארכתי ליישב בשבעה אופנים נפלאים.חלק ה' פרשת ויצא  בספר מעדני אשר

 

מנחה גם רשות  מי ששכח להתפלל מנחה ומשלימו במעריב האם התפלת יש לחקור
 .כיון דמשלימו במעריב דתפלת רשות או דילמא תפלת התשלומין הויא חובה

 

כתב שהתפלה השנייה שהוא מתפלל בשעת ערבית מה שלא ברכות כ''ו הנה הרש''ש 
התפלל מנחה היא תפלת רשות כמו תפילת ערבית, כיון שהוא מתפלל אותה בזמן 

 יא חובה.ערבית, ואע''פ שהיא השלמה לתפלת מנחיה שה
 

שיכול להשלים את התפלה רק  אור''ח סימן ק''חמהא דמבואר בש''ע  ומביא ראיה:
כאשר הגיע זמן התפלה שלאחריה ולא קודם, וכיון שבערב הוא זמן תפלת רשות, 

 כל מה שהוא משלים הוא רק תפלת רשות.
 

 רשות ת מנחה שמשלים הויא רק תפלתשתפלסימן ק''ח ס''ק י'''ב  וכן כתב בתהלה לדוד
משום שאילו היתה תפלת התשלומין חובה, היה צריך להקדים  חוכתב שכן מוכר

ולהתפלל אותה קודם תפלת ערבית שתפלת חובה ראוי להקדימה לתפלת רשות, 
וממה שמצינו שצריך להתפלל ערבית תחילה מוכרח שגם תפילת התשלומין הוא 

 רשות.
 

 פילת המנחה הוא חובה.כתב שתפילת תשלומין של תברכות כ''ו אבל הצל''ח 
 

כששכח ולא התפלל מנחה שמפלל ערבית שתים, דלדידן  ולפי זה מסתפק:
דקימ''ל תפלת ערבית רשות, למנחה יש מעלה שהוא חובה, ואפשר שצריך 

שאף  וכתב להקדימה לתפלת ערבית, אע''פ שבכל מקום תפילה דזמנה קודם
ל במוצאי שבת שמפורש בברייתא שם דבטעה ולא התפלל מנחה בשבת מתפל

שתים של חול, מבדיל בראשונה ואינו מבדיל בשניה, הרי שצריך להקדים ערבית 
ברישא, יש לדחות דברייתא זו אתיא לפי רבי גמליאל שסובר תפלת ערבית חובה, 
אבל אפשר דלשיטות דתפלת ערבית רשות, צריך להקדים ברישא מנחה כיון 

 דהוא חובה, אע''פ שאינה זמנה עכשיו.
 

דאף דתפלת ערבית רשות, היינו רק מחדש אורח חיים סימן נ''ג ת האלף לך שלמה ובשו"
אם לא טעה בתפלת מנחה, אבל אם טעה בתפלת מנחה וצריך תשלומין מחויב 
להתפלל תחלה לשם חובת שעתא, ובלא"ה לא הוי נחשב תשלומין, כיון דחז"ל 

תה, ואח"כ תקנו דהתשלומין הוי רק בזמן תפלת שעתיה ותחלה יתפללו של ע
לתשלומין צריך לעשות כן, ובפרט אם לא יתפלל תחלה חובה אין ניכר אם הוי 

 צריך להתפלל תחלה לחובה ואח"כ לתשלומין ולכך  לא  או  לתשלומין  זו  תפלה 
 חובה כדי שיוכל אח"כ להשלים של מנחה ת"ע  הוי  בזה  לכך                               

 ולכך כמו דהתשלומין  תשלומין  נחשב   לא ובלא"ה                              
 .הוי חוב הוי ערבית הזה חוב לכ"ע                              

 גליון זה נודב  

 ע''י ידידינו הנגיד הנכבד

 לייקוודשליט''א  בראדטאביש הרב 

 לעילוי נשמת אביו

 ז''ל נחמיהבן הרב  שלום אהרןהרב 

 נלב"ע י''א כסליו ת.נ.צ.ב.ה.

 ולעילוי נשמת אחיו

 ז''ל אהרן שלוםבן  אלעזרהרב 

 נלב"ע כ''א כסליו ת.נ.צ.ב.ה.

 

 ידידינו  י''ע נודב זה גליון

 הנדיב הנכבד

 קווינס א''שליט איידר הלוי ירחמיאל משה הרב

 ז"ל זאב הלויבן הרב  אשר ראובןהרב  אביו לעי"נ

 ה..ב.צ.נ.ת כסליו' נלב"ע ח

  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו צאייו מכל

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו הנגיד הנכבד
 ליקוודשליט''א  ראבין איציקלהרב 

 חמשה חומשי תורה חלק ד' –מתן תורה  –בעל מהדורות ספרי מעדני אשר חנוכה 
 לרגל שמחת הבר מצוה לבנו

 ני''ו חיים מאירהיניק וחכים כמר 
 וברכת מזל טוב לאביו

 שליט''א יעקב ראביןגיד הרב הרבני הנ
 שליט''א יעקב פעלדהיים רבההמפואר הנגיד  ולחמיו

 יהא רעוא רעוא שבזכות זיכוי רבבות יזכה לרוות נחת 
 מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

 

 גליון זה נודב 

 ע''י ידידינו

 שלוחא דרבנן

 שליט''א יעקב שמעון שרהרב 

 נזר עסקנים בחצר הקודש צאנז

 לעילוי נשמת אמו

 האשה החשובה

  רויזאמרת 

 ע''ה חיים שרגא פאוויל בת הרב

 נפטרה י' כסליו תשע''ד

 .ת.נ.צ.ב.ה

 

 שליט"א עזריאל אהרונוביץז"ל בשיבלחט"א הרה"ג ר' אשר מאיר לעי"נ הרב 



 

 

 

  עשה רושםש כתוב בתורה מדוע רק כשיעקב יצא מהעיר
 ?לא כתוב אבות מדוע בשארו

 עקב מבאר שבע וילך חרנה.ויצא י כ''ח י'בפרשתן 
 

אלא לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו,  פירש רש''י
מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא 

וכן ותצא מן המקום זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פינה זיוה פנה הדרה, 
 האמור בנעמי ורות.

 

הלא גם אברהם ויצחק היו צדיקים גדולים כיעקב ונעמי וגם הם  להקשות: יש
שם כ''ו ויצחק יצא מגרר כדכתיב  י''ב א'יצאו ממקומם, באברהם מצינו לך לך מארצך 

כך מקשה בכלי יקר בפרשתן, וכן בשם וילך משם, ולמה לא כתיב אצלם לשון יציאה,  י''ז
 משמואל, וכן במשנה שכיר בפרשתן.

 

 :כמה תרוציםאיכא 
באברהם ויצחק כשיצאו מעירם, לא הניחו במקום שהלכו משם צדיק כמותם  א.

פשיטא שיציאתם עשה רושם, אבל כאן הרי יצחק ורבקה נשארו שם סלקא 
דעתך אמינא שאין יציאתו עושה רושם קא משמע לן וזה הרבותא, אבל בודאי 

 תן.כך תירץ בכלי יקר בפרששאצל אברהם ויצחק גם עשה רושם, 

דוקא יציאתו של יעקב עשה רושם, אבל לא יציאת אברהם ויצחק לפי שהמה  ב.
הלכו עם כל בני ביתם ולא נשאר במקום שום צדיק על כן לא עשו רושם 
ביציאתם, כי הרשעים שנשארו שמה אינן מקפידין על יציאת הצדיקים, 
 ואדרבה הם שמחים בצאתם מהם לפי שאינן הולכים בדרכיהם, והם לשיכים

בעיניהם ולצנינים בצידיהם והם מריבים עמהם עבור מעשיהם, אבל ההולך 
ממקום שצדיקים מצוים שם אז יציאתו עושה רושם כי הצדיקים שנשארו 
קשה עליהם פרידתם כי דעתם נוחה ממנו, ואינו דומה זכות של מועטין לזכות 

זה של מרובים, וכאן היו יצחק ורבקה לכך היה רושם יציאתו ניכר, ולפי 
כך תירץ בכלי יקר צריכין אנו לומר שגם בשדה מואב היו חסידי אומות העולם, 

 בפרשתן.

דתו יתברך שמו והנה זה דבר פשוט שהצדיק אשר דרכו להדריך אחרים לעב ג.
ולומד ומזכה את הרבים להדריכם בדרך הישר, אין ספק שבהעדר צדיק זה 

ק הזה אין לו דבר עם ונוסע מהעיר, שהוא עושה רושם גדול, אמנם אם הצדי
זולתו, רק בחדר ביתו עובד ה' יושב ושונה ועוסק בתורה ועבודה, ומה לו עם 
בני אדם, אולי אמור יאמר כי לא איכפת לן אם יצא מהעיר, כי בלאו הכי לא 
הדריך ולא השגיח על זולתו, אמנם לא כן הדבר, כי עבודת הצדיק אף שהוא 

משרה קדושה במקום, ומטהר האויר, בבדידות ואינו אלא בינו לבין קונו 
וגורם ע''י עבדתו להטיב לזולתו ע''י קדושתו וקדושת המקום שיושב באהלה 
של תורה, והנה יעקב אבינו של זמן שיצחק חי לא היה יושב בישיבה ללמד או 
להדריך את הרבים, ומקום רבו הוא אביו הצדיק רק ישב בחדרי ביתו בצד 

וב דאפילו הכי כשיצא משם נרגש יציאתו לתורה, והיינו דהשמעינו הכת
 .בספר קרן לדוד בפרשתןכך תירץ , מהמקום

 האם יש לפעמים שאדם יושן ונחשב כאילו שלמד תורה?
 .ויקץ יעקב משנתו כ''ח ט''זבפרשתן 

 

 ממשנתו. אמר יוחנן' ר בפרשתן פרק ס''ט פסוק ז' איתא במדרש רבה
 

ממשנתו, הרי כתוב בפסוק שישן, מהיכן למד רבי יוחנן שזה היה  יש להקשות:
כ''ט,  סימן חיים אורח סופר כך מקשה בשו''ת כתבומה הכריח אותו לומר שקם ממשנתו שלמד, 

  וכן החיד''א בספרו נחל קדומים בפרשתן.
 

 :איכא כמה תרוצים
אמרו חכמים כל  אורח חיים סימן רל''א סעיף א'נפסק בשולחן ערוך ם וכן "הרמב ש"עפמ א.

ו לשם שמים, שאפילו דברים של רשות, כגון האכילה והשתיה מעשיך יהי
 יעקב ויקץ המדרש כונת שזהו ונראהיהיו כולם לעבודת בוראך, והשינה וכו' 

 י"רש ש"עפמ לומר רצונו, ממשנתו אלא משנתו תקרא אל רבי יוחנן אמר משנתו
, שכב לא ועבר שם של בבית מדרשו שהיה שנים ד"י אבל ההוא, במקום וישכב

 ולעיין כ"אח ללמוד יוכל שיהיה אלא בתענוגים להתענג היה לא ששכב עתה גםו
 וזהו שינה, בתענוג להתענג שישן בשעה אליו' ה נגלה לא כן ולולי נמרץ, בעיון

 ושונה קורא היה כאלו זו שינה כי ממשנתו אלא משנתו תקרא אל י"ר שאמר
, ידעתי לא ואנכי ההז במקום' ה יש אכן יעקב ואמר, לשם שמים דהיה לו תחשב
 מלעסוק דומם שוכב שהוא בשעה בחלום אליו נראה' ה כי על מתמיה דהיה

 המחשבה בתר הולך הכל כי חלומו מתוך דבר והבין וראה ומצות בתורה
' ה לפני לעמוד כדי לישן בלבו שחשב מעשה לשויה' ה לפני רצויה ומחשבתו

 ואנכי, לישן כדי שם בשכ שהוא הזה במקום' ה יש אכן שאמר וזהו, קומו אחרי
 כ''ט. סימן חיים אורח סופר כך תירץ בשו''ת כתב, מגיעים הדברים היכן עד עתה עד ידעתי לא

, שוכב הוא מי לפני ידע משכבו על "ובשכבו 'א סעיף' א סימן א"ע''פ מה שכתב הרמ ב.
ויתעלה" ומקשים המפרשים הרי  יתברך בוראו לעבודת יקום, משנתו שיעור ומיד

ימן כאן מדבר מקימת הבוקר, ומה הקשר שהרמ''א מזכיר שינת הלילה, כל הס
ומתרצים מי שהולך לישון כמו סוס אינו יכול לקום כמו אריה, והכוונה שאם 
הולכים לישון כמו יהודי אז יקום כמו יהודי, וזה הככונה אם תשכב על מיטתך 

 ס''ג ז'תהילים החיים את הפסוק  כמו יהודי תקום כמו יהודי, ובזה הסביר הארץ
 יראה מתוך בלילה שוכב אם וזה בך" אהגה באשמורות יצועי על זכרתיך "אם

 לו בקל יהיה ז"עי, א"רל' כסי' ה עבודת לצורך הוא שינתו ומגמת' ה לפני ופחד
כך, וזה  כל עליו כח ר"ליצה לו יהיה ולא', ה לעבודת משנתו כשיעור מיד לקום

 מעדני אשר.משום שהלך לישון כשהוא למד,  הכוונה שיעקב קם אם כזה פחד ומורא
 'א פרק סוף המטה שעל בספרו פרי עץ חיים שער קריאת שמע ע''פ מה שכתב רבי חיים ויטאל זצ''ל ג.

 ושמעו לשמוע אוזן והטו, בשפתיו מרחש בשינתו' הק י"האר רבו את שראו
 שינתודב', הק י"האר ואמר, ז"ע לרבו שאלו מכן ולאחר, גדולות בסודות שמדבר

 ידרוש דאפילו, מאוד גדולות השגות ומשיג לרקיע מתיבתא להיכלי מעלה עולה
 ברגעים בשינתו השיג אשר את ולהשמיע למסור ביכלתו יהיה  לא שנה שמונים

 מעדני אשר.אחדים, לפי הנ''ל אתי שפיר דהכוונה ויקץ יעקב מהלימוד שלו, 

 

  קול המעדנים
 

 ישיבת כוכב יעקב מטשעיבין

 אדם להשיא בחור יתוםהאם יש חיוב ל

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

 ישיבת דברי חיים צאנז נתניה 

 איך מצליחים לנצח את היוונים שרצו להשכיח תורתך

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

 בית יעקב שרנסקי בית שמש

 אב ואם בחשיבות זהירות במצות כיבוד

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

 

 ישמח לב מבקשי ה'

 כי נר מצוה ותורה אור

 ויצא לאור הופיע 

 בפאר והדר

 הספר שרבים ציפו לו

 מעדני אשר חנוכה

 מהדורת ראבין

 מליקוודשליט''א  יוצקל ראביןידידינו הרב 

 מאות חקירות הלכתיות בעניני חנוכה

 אפשר להשיג את הספר בחנויות המובחרות ברחבי תבל

 ובמשרדי המכון

 



 כהן שקיבל חמש סלעים לפדיון הבן האם צריך להפריש מזה מעשר כספים?
 וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך. כ''ח כ''בבפרשתן 

 

 .כן כתב בתוס' על התורה בשם מדרש  בפרשתן ילפינן דיעקב תיקן מעשר כספים, מכאן
 

פרק דהרמב''ם  הנה מה שכתבו שיעקב תיקן מעשר כספים, אינה דבר מוסכם:

 כתב שיצחק הפריש מעשר.ט' מהלכות מלכים הלכה א' 
 

דהלא כבר קדם אברהם והפריש מעשר, וביאר הכסף  והראב''ד הקשה עליו:
ויתן לו מעשר מכל, וא''כ אברהם תיקן  בפרשת לך לך י''ד ב'כתוב משנה שכן 

 מעשרות.
 

דמה שנתן אברהם למלכי צדק מעשר, לא  ובכסף משנה מיישב דעת הרמב''ם:
היה זה בתורת מעשר, שהרי לא נתן לו מעשר מכל רכושו, ורק שכיבד מלכי 

אשר  צדק במעשר שלל מן המלחמה, אבל יצחק היה לו חוק ליתן מעשר מכל
 נכנס לרשותו, עיין צפנת פענח פרק ז' מהלכות מתנות עניים.

 

כהן שקיבל חמש סלעים לפדיון הבן האם צריך להפריש מזה  יש לחקור
מעשר כספים או דילמא אינו צריך להפריש מזה כיון שזה כסף שהתורה 

 .זיכתה לו
 

מבנדין זצ''ל  הביא מגיסו הגאון רבי חנוךבלקוטים הלכות פדיון הבן אמת הנה באמרי 
שצידד לומר דכהן אינו חייב להפריש מעשר כספים מהחמש סלעים שמקבל 

 בפדיון הבן, דכיון שהתורה זיכתה לו מעות אלה הם שלו.
 

דאעפ''כ חייב במעשר כספים, דהויא כמו  אמנם בעל האמרי אמת השיב לו:
 כל כסף שמרויח שצריך להפריש.

 

מביא למידו המובהק של מרן הגרי''ש אליישיב זצ''ל ת הגאון רבי משה פריד שליט''אוידידי 
שהגרי''ש נשאל בכהן שקיבל חמש חלק ב' ע''מ רל''ד בספר הנפלא וישמע משה 

 .סלעים לפדיון הבן האם צריך להפריש מזה מעשר כספים
 

שחיוב מעשר כספים אינו רק בכסף אלא גם בשוה כסף, ועל כן חייב  ומסיק:
 ם.הכהן להפריש מזה מעשר כספי

 

 אדם שנגנב לו כסף ואח''כ החזירו לו את הגניבה 
 האם חייב לעשר עוד פעם מעשר כספים?

מי שגנבו לו כסף ואח''כ החזירו לו האם צריך להפריש מעשר  יש לחקור
 .כספים עוד הפעם

 

כתב וז''ל גדול הפרשת מעשר שאמר הקב"ה  סימן קמ''ד הנה בספר חסידים
ר מכל אשר ירויח אדם הן בריבית הן בחנוני נא בזאת לתת לעניים מעש

להשכיר את עצמו הן מכל דברים אשר בא ליד אדם בריוח אם מצא גניבה או 
 הביאו לו גניבה צריך לעשר ולהפריש כאשר נכתב בפסוק.

 

דכוונת הספר חסידים אם מצא להגאון רבי ראובן מרגליות  וכתב בפירוש מקור חסד
מה שנגנב ממנו או שהחזירו לו הגניבה אחרי שהתייאש הויא כריווח וצריך 
להפריש מעשר משויו לצדקה, ואם בשנת המעשר היה לו הפסד, לדוגמא 
שהרויח אותה שנה אלפים ובאיזה עסק הפסיד חמש מאות לא אמרינן 

מאות, כי אם צריך שמנכים ההפסד מהריווח ויתן מעשר מסכום אלף וחמש 
לתת מאתים למעשר, ודבר זה מתורת משה למדנו שחייב ליתן מעשר יבול 
אדמתו ואם צמחו מאה כור דגן צריך ליתן עשרה כור מעשר, והרי הוצרך 
לזריעה בערך עשרה כור, ואם נגיד שמנכים בחשבון המעשר היה צריך ליתן 

ב כמו ריווח תשעה כור אלא על כרחך שלא מנכים ההפסד אלא שהכל נחש
וכמו כן כשגבו ממנו סכום ונתיאש ממנו אחרי שהושב לו צריך ליתן גם 

 מריווח זה מעשר כאשר נכתב בפסוק גבי יבול אדמה.  
 

 משה פרידלידידי הגאון רבי חלק ב' ע''מ רל''ד  וכן בספר הנפלא וישמע משה
ש שליט''א תלמידו המובהק של מרן הגרי''ש אליישיב זצ''ל מביא שהגרי''

נשאל באחד שנגנב ממנו סכום אדיר כמליון דולר ואחר כמה ימים נמצא הגנב 
האם חייב להפריש עוד פעם מעשר כספים, כיון שהכסף כבר לא היה אצלו 
ועכשיו הרויח מליון דולר או אין צריך, כיון שעל כספים אלו כבר הפריש 

 .מעשר כספים
 

זה דווקא אם לא שאין צריך לפריש עוד הפעם מעשר כספים, ו ומסיק:
נתייאש מהכסף שאז לא פקע הכסף מרשותו, אבל אם נתייאש צריך לעשר 

וכן כתב בשו''ת ציץ עוד הפעם, שאז פקע הכסף מרשותו, והויא כמו כסף חדש, 

 אליעזר ח''ו סימן כ''ז.

 

. בסוף הסעודה בשבת כאשר ביקשה א[ הוצאת גלידה מהמקפיא, חידוד
הגב' גרין להוציא את הגלידה מהמקפיא כדי להגיש אותה כמנה אחרונה, 
היא ראתה שהגלידה נמצאת בחלק האחורי של המדף ולפניה היו שתי 

הם אוכל קפוא ומבושל כל צורכו. לא הייתה אפשרות להוציא שקיות וב
את הגלידה ללא הוצאת השקיות מהמקפיא. מקרה דומה קרה בבית 
משפ' באום. לגב' באום מותר להוציא את השקיות בידיים בצורה רגילה, 
לעומתה הגב' גרין תוכל להוציא את השקיות רק ע"י טלטול מהצד או 

)אותן שקיות, אותה תכולה, אותו אצילי ידיה. מדוע? ע"י טלטול בגופה כגון בין 
  צורך של מנה אחרונה(

. בליל שבת התארחה משפ' קליין בבית משפ' קירזון. לפני מדידה –ב[ שאלה
שהתחיל הרב קירזון לעשות קידוש, בקש ממנו הרב קליין שכוס 

סמ"ק, והסביר שכדאי להחמיר כך כאשר הקידוש  051הקידוש תכיל 
ייתא. הרב קירזון לא ידע אם כוס הקידוש שהוא רגיל בה הוא מדאור

סמ"ק ולכן לקח את הבקבוק של מיכאל בנו התינוק, עליו  051מכילה 
סמ"ק מים ושפך אותם לכוס הקידוש  051היו שנתות של כמויות, מדד 

  כדי לבדוק אם היא מכילה כמות זו. המותר לו לעשות זאת?
גישה בליל שבת תמרים כחלק מהמנה הגב' כהן הגרעיני תמרים. -ג[ שאלה

האחרונה. הרב גורן שהתארח בבית משפ' כהן שאל את הרב כהן האם 
מותר למי שאוכל תמר להוציא את גרעין התמר מפיו בידו, וכן האם 
מותר לו להחזיק בגרעין בידו ולמשוך את התמר ממנו ובכך הוציא את 

פעמית שעל  האוכל מהפסולת, ולהניח את גרעין התמר על המפה החד
 השולחן. מה הדין? 

. ר' דניאל הכין לעצמו בשבת בבוקר  נתינת מים קרים בכלי שני –ד[ שאלה 
נס קפה ללא חלב. מאחר והקפה היה רותח והוא מיהר לתפילה הוסיף ר' 

)ר' דניאל נוהג דניאל לכוס מעט מים מהברז. האם מותר לו לעשות זאת? 
  כפוסקי אשכנז(

ספרים  05ית המדרש הייתה על השולחן ערימה של . בב ה[ בורר, חידוד
המונחים זה על זה. בשבת לקחו, ר' מאיר ור' בנימין , כל אחד הוריד את 
הספרים שמעל הספר שרצה ולקחו. ר' מאיר יכול ללמוד בספר גם לאחר 

 )הספרים שונים וניכרים זה מזה(.זמן, ר' בנימין חייב ללמוד בו לאלתר. מדוע? 
 

 בפרשתנוכללי המצוות 
 מה הראיה מהפרשה שבמצוות צריך לטרוח? ו[ חידה.
 )קשור לפרשה(. איזה מקום יש מעלה לקיים בו מצוה,  ז[ חידה.
. האם הדין המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, יש הבדל בין צדקה ח[ צ"ע

 למצוות, או שבשניהם הדין שווה? 
 רשתינו?איזה ב' מצוות א"א לקיים מצוה ביחד, ונתבאר בפ ט[ חידה.
היכן מוכח בפרשה שצריך לקיים את המצוות בצורה ששמח בהן  י[ חידה.

 ולא בצורה של קושי?
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 כללי השתתפות
יה . כל תשובה נכונה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה, יה0

 ₪. 511הגרלה על שני פרסים ע"ס 
. כל תשובה נכונה על כל שאלה, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כך שכל מי 2

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

 ות.יתקבלו אך ורק תשובות מפורט
 . ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש.4
. שימו לב חשוב מאוד: קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה 5

נא לציין בתחילת המכתב על  meir.s1000@gmail.comאו במייל  1005555700
השיבו, וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועיר וטלפון וכמו"כ נא לציין כמה שאלות 

בלבד[.  0:11ל 5:11בשעות הערב בין  1533054101]לברורים ופרטים נוספים בטלפון על איזה פרשה השיבו. 

השולחים בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר 
יש עדיפות לשלוח התשובות -גרלה. משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכנס לה

שאר עניני –מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"נ. 
העלון לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון 

 בעמ' ד'.
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 תשפ"ג טבתח ר" תשובות ניתן לשלוח עד
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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 צריך לשמוע בקולומי שיש לו ישיבה ליד ביתו והוא רוצה ללמוד בעיר אחרת שיש ישיבה יותר טובה ואביו מסרב האם 
נשאל בתלמיד שרוצה לצאת ממדינתו, ללמוד תורה לפני רב אחד ששו''ת תרומת הדשן סימן מ' שם ב מה שהבאתם

שהוא בוטח שיראה סימן ברכה לפניו, ויזכה בתלמוד ללמוד הימנו, ואביו מוחה בו בתוקף, וא"ל בני אם תלך לאותה 
ך תמיד, ח"ו פן תהא נתפש, או יעלילו עליך כמו שרגילים באותו מדינה שהרב שם, תצערני עד מאוד, כי אדאג עלי

 מדינה, מה יעשה תלמיד ישמע לאביו, או ילך כחפצו ללמוד תורה.
 

  הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א
 ם סווראן, קנין תורה פסגות ירושלים }כדורי{חבר הבד''צ קהילת מחזיקי הדת, אהבת תורה, בית הוראה דישיבת מיר, לשכת הפוסקים ביתר עילית, אוצר הפוסקי

נראה דה"ה שכתב חמודי דניאל  פרס בשםס''ק כ''ב ועיי''ש בפתחי תשובה יור''ד סימן ר''מ נראה להעיר, דדין זה מובא בש''ע 
פללין שם יותר בסד  וכתוב עוד אחד היה רוצה להתפלל בבהכ"נ שמת 'אפילו ספק לו שמא יראה סימן ברכה מותר

בשם יור''ד סימן כ''ו ס''ק י'ג ועיין בעקרי הד''ט יור''ד סימן ר''מ ס''ק ה' ' וכן מובא בערוך השלחן נה ואמו מוחה בזה אין צריך לשמוע להבכוו
שו''ת מים רבים שחולק על זה, ואעתיק דעת הגריש''א מובא בספר מורה הורים דעל הבן לחשוב היטב וגם להתייעץ עם 

לטתו הסופית להעתיק מהישיבת הקיימות במקום מגורי אביו וללכת ללמוד בישיבת מחוץ רבותיו או מו''ץ קודם הח
לעיר ע''כ, ויש להוסיף בפרט בזמנינו דעדיף שההורים יכולים לעקוב מקרוב אחרי הוא מתנהג, ואם יש לו חברים טובים 

יניו בראשו שיתיעץ עם רב חכם וכו' משא''כ כשלומד בישיבה רחוקה אין האב יכול לדעת איך נוהג שם וכו' והחכם ע
 ונבון שמבין היטב הענין לישורו וכל הנוטל עצה מהזקינים אינו נכשל.     

                                                                                             

 גאב''ד מאקווא נתניההגאון שלמה למברגר שליט''א 
וגת הבושם סוף במדבר יש את הצוואה שלו ובס''ק ט''ז כותב שבשום פנים ואופן לא ישלחו את נראה להעיר, דבספר ער

 הילדים ללמוד רחוק ממקום מקוגריהם.
 

 איך יכול להיות שיצחק אהב את עשיו יותר מיצחק שישב ולמד כל היום
 ותרצתם בחמשה אופנים. , ה שהקשתם איך יכול להיות שיצחק אהב את עשיו יותר מיעקב שישב ולמד כל היום תורהמ

 

 בית שמש כולל סאטמארשליט''א יואל אברהם מושקוביץ הרה''ג 

שאין לחשוד חס ושלום את יצחק אבינו שהיה לו איזה טעות בזה, כי  'נראה לציין מה שמתרץ בספר שערי אורה שער ה
שע גמור כמו עשיו, אך יש כאן צדיק גדול כיצחק אבינו שאין השכינה נפרדת ממנו אפילו שעה אחת אי אפשר שיאהב ר

סוד גדול מסודות התורה, כי יצחק אבינו צפה כל העתיד לבוא וראה שבני יעקב יהיו חוטאים ומכעיסין לפני ה' יתברך 
של  ויירשו דיני גיהנום, לכן שמח שיפלו בגלות תחת ידי עשיו כי גלות מכפרת עון, ואמר 'אני אוהב מאוד כל הצרות

להמתיק הדין  אך רבקה אמינו היא השכינה הקדושה רצתה ,ן בגלות בעולם הזה, ויירשו עולם הבאעשיו, כדי לגמור הדי
 נוראים. שלא יהיה הגלות קשה כל כך, השתדלה להעביר הברכות אל יעקב אבינו, עיין שם באורך דברים

 

יון שעשיו כיבד את אביו נראה לציין עוד תירוץ מה שראיתי אחר סגירת הגליון מה שכתב בשפתי צדיק דכמעדני אשר: 
 במדריגות גדולות וכל מקום שהלך התלוה עמו המלאך של כיבוד אב ואם לכן לא הרגיש יצחק בחסרונו של עשיו.

                                

 ניו יורק -סטעטן איילענד שליט''א  משה ווייטמאןהרה''ג 
מה דאיתא בבית ישראל ״מה שיצחק ורבקה הרבו כל כך  בדא״ח מכ״ק אדמו״ר מגור שליט״א תירץ ע״פנראה להעיר, ד

בודאי ראה ' ברכות ימעלו  בתפלה שנים רבות,שפך תפלות בעושר, כי מה שראה חזקי' ברוח הקודש דנפקי מינאי בני דלא
ובזה  יצחק אבינו ע"ה, וראה שיצא ממנו עשו הרשע, ולכן בקשו רחמים להמתיק ולתקן הדבר. ע״כ בבית ישראל

קושיית העולם איך יתכן שלא הכיר יצחק ברשעו של עשו ,וכי לא הי' יודע ממעשיו, אך כי יצחק התפלל על זה תתיישב 
הרבה כל כך, ותלה התפלה על הבנים בבנים טובים, ע"כ לא האמין שמתפלותיו יצא עשו הרשע, וגם כשנודע לו מה 

 .ממעשיו תלה הדברים לזכות
 

 פך מה יעשה אדםכשאבא אומר לעשו איזה דבר והאמא להי
בקי בתורה פחד לבו מקללת אביו, היינו משום ה דיעקב שהיפל"ב פרקי דר"א איתא במהרד"ל לבאר הא דהבאתם מה ש

 דידע הא דאי' בקדושין ל"א דכבוד אביו דוחה כבוד אמו משום דאתה ואמך חייבין בכבוד אביך.
 

 ודברי משה ובית המדרש בית הלל שכונת מנחת יצחק ירושלים רב וראש כוללים אהל משה הגאון רבי משה יצחק פארהאנד שליט''א
צ"ע אי סבר יעקב דבכה"ג כבוד אביו עדיף למה באמת ציית לאמו לעבור על דברי תורה, ועוד אי פחד נראה להעיר, ד

לבו משום דעבר על כבוד אביו כמ"ש הרד"ל א"כ למה תנא בפרקי דר"א דפחד לבו משום קללת אביו ולא קתני דפחד 
ותר משום דעבר על ד"ת, וע"כ לולא פי' הרד"ל י"ל הפרקי דר"א להיפך, וע"פ המקנה קדושין ל: ד"ה תניא, דרק לענין י

כבוד להאכילו ולהשקותו כבוד אביו קודם לכבוד אמו כיון דהוא ואמו חייבים בכבודו משא"כ לענין מורא כיון דלא 
נמצא כשאביו מצוהו לעשות דבר שאין לאביו ממנו הנאה מצינו דאשה חייבת במורא בעלה ע"כ שניהם שווים בזה ו

דלית ביה משום כיבוד רק משום מורא ואמו מצוהו להיפך מאביו, שניהם שוים בו ע"ש, וזה כונת פרקי דר"א דיעקב 
שהי' בקי בתורה וידע דבכה"ג שניהם שוים בו ע"כ לא חש לעבור על מורא אביו יותר ממורא אמו ומהי"ט רק פחד לבו 

ם קללת אביו. אמנם צ"ע טובא בכל זה דאי באמת מה שהערים לאביו הוי כסותר דבריו ועובר על מורא אביו א"כ משו
הדברים פשוטים דהי' אסור ליעקב לעבור על מורא אביו בידים ואף שבזה עובר על מורא אמו כשאינו מציית לדבריה, 

ו' בנתגרשו ששניהם שוים דמ"מ אם רצון אביו שיעשה מ"מ שוא"ת עדיף וכמ"ש כיוצא בזה בחזו"א יו"ד סי' קמ"ט או' 
שום דבר ורצון אמו שלא יעשה דבר פלוני, לא יעשהו דשוא"ת עדיף ע"ש, וה"נ בעניננו לענין מורא, ועוד דאי עבר על 
מורא במה שהערים על אביו א"כ הרי זה כאילו מצוהו רבקה אמו לצער יצחק אביו ובכה"ג שאמו מצוות עליו לצער 

אינו יכול לשמוע לה כמ"ש בפשיטות בשו"ת דברי מלכיאל  ח"ב סי' קל"ז ע"ש, ומכל זה משמע שמה שהערים על אביו 
אביו לא הי' בו דררא דביטול כיבוד ומורא האב וכמ"ש בקרן לדוד עה"פ אנכי וכו' עשיתי כאשר דברת אלי, דאף שאתה 

ם כיבוד אב כי גזר עליהם יצחק לשמוע לאמם ולא יהינו והיא חייבין בכבודו אבל כאן בזה גופא ששמע לקול אמו קיים ג
לעבור על דבריה בשום אופן וא"כ בזה גופא ששמע לאמו עשה מצות אביו והיינו מה שאמר יעקב עשיתי כאשר דברת 

 אלי לשמוע לדברי אמי ע"ש.      
', עפ"ד ה'הפלאה' בתשובותיו נראה להעיר בהא שכתב הרד"ל בנידון דיעקב דכבוד אב קודם כיון שגם רבקה מצווה וכו

שו"ת גבעת פנחת סי' ג' , דחלוק היכי שאמו מצוה לו מפורשת, ואולי אביו לא צווי לו מפורשת, וכבודו נוגע רק שהוא 
 עיי"ש בנידון היכי שהאב נגד -)דלא מצינו שהאב קודם אלא היכי דשניהם מצווין לו "השקיני"( נגד רצונו וכדו', דשם אמרי' אמא קודמת, 

איזה שידוך ואמא בעד השידוך, אך האב לא ציוה מפורשת רק לאשתו, ולהבת לא דיבר מאומה ולאידך האמא ציוה לה 
משו"ה למסקנה דמילתא נכנס  היא קודמת(  וא"כ בני"ד לדעתו שפיר הציוו דרבקה קודמת מדין כיבוד אם, -מפורשת 

ול"א אב קודם, ובפרט שעצם רצון יצחק הי' לברך את "ש ברש"י(, ט"ו עיי -)כמבוא' במד"ר פס"היעקב כפוף מחמת דין כבוד אם 
ורק סיפק וחשש "אולי" וגו', אכגון דא ודאי ציוו )וכמבוא' במ"ר שם שרבקה אמר "עלי לכנס ולומר לאביך יעקב צדיק ועשו רשע"( בכור הצדיק 

ורה" פחד לבו על קללת אביו", אשר ע"כ נ"ל לדעתו לפרש מש"כ הפרדר"א "יעקב היה בקי בת, מפורשת דאמא קודמת
דעיקר כבוד אב 'משל אב' וביש חסרון כיס ליכא חיוב, א"כ זהו מ"ש יעקב היה ה'( -)בקידושין דף ל"ב ע"א, יו"ד סי' ר"מדהנה קימ"ל 

בקי בתורה, פחד לבו על קללת אביו" היינו כיון דאיכא הפסד, וכש"כ ביש הפסד נורא הכזה בקללה ודאי ליכא חיוב, 
 נענה רבקה "עלי קללתך" וא"כ הפסד שלי ומצדך אין כאן הפסד, ושוב יש חיוב כאו"א.וע"ז 

 מה הרבותא שלרבינו הקדוש היה הרבה אוכל בסעודה הרי לא נהנה מעולם הזה כלום
אמר רב יהודה אמר רב, אל תקרא גוים אלא גאים זה ע''ז י''א איתא בגמ' מה שהקשתם בשם הראשונים על הא ד

יש להקשות , דבי שלא פסקו מעל שלחנם לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמיםאנטונינוס ור
מהא דאמרינן בגמ' כתובות ק''ד א' שבשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר רבונו של 

ש רש"י: "ולא נהנתי עולם גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהנתי אפילו באצבע קטנה" ופיר
בעולם הזה אפילו לפי הטורח שיגעתי באצבע קטנה שלי", פירוש שהוא דבר מועט, א''כ איך אמרינן הכא שהיה 

 ותרצתם בכמה אופנים.לו על שולחנו כל המטעמים, 
 

 ק. חסידים בית שמששליט''א  אהרונוביץ בן הדסעזריאל ברוך הרה''ג רבי 

יתי באוצר פניני החסידות בשם 'רזא דעובדא' להרה"ק רא"ז מקרעטשניף ז"ל רא א{, נראה ליישב בתרי אופנים
שאנטונינוס ורבי היו בעלי הכנסת אורחים באופן יוצא מהכלל וכידוע סדר העולם שצנון אוכלים בהתחלת 
הסעודה וחזרת אוכלים בסופו ללפת את הבשר. והמה נתנו גם להאורחים כנהוג, וכשהגיע כת לחזרת בסוף 

היה כבר כת חדשה אורחים שהתחילו את הסעודה בצנון, וכן תמיד היה צנון וחזרת יחד על שלחנם  סעודתם
מגודל הכנסת אורחים שהנהיגו, ולפי"ז לק"מ, כי אכן היה זה להנות האורחים ולא להנאה דידיה, ומיושב גם לפי"ז 

ע"פ מה שהובא בנפלאות , ב{ ורחיםדמאי הרבותא, והרבותא מאי שהי' גדול בהכנסת אי"א ע"א קושית התוס' בע"ז 
מעשה שהי' בין הרה"ק ר"ב ממעז'יבוז' עם הרה"ק אא"ז היהודי הק' מפרשיסחא זי"ע, פעם נסע ט ''מ כ''עהיהודי 

חסיד א' של הרבי ר' ברוכ'ל ממעזיבוז להרה"ק היהודי וכשנפרד החסיד מהיהודי הק' ענה הרב היהודי הק' בעת 
ס בשלומו עבורי ותאמר לו סימן זה בשמי דהיינו שהוא תורה נפלאה וזה תוארה, אשר תבוא להרבי ר' ברוך תפרו

שאנטונינוס ורבי לא פסקה מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת והק' התוס' מאי הרבותא ע"ז י"א ע"א בגמ'  תאהנה אי
וחד הי'  ומתרצים שהיו מרבים בסעודת שולחנם שהיו צריכים לחתך ולהפך המאכל וכו' וחד הי' מחתך המאכל

מהפך המאכל, והנה הצדיקים באכילתם עובדים את השי"ת בכוונות גדולות קדושות אולם לא כולם שווים בזה, 
דיש צדיקים שאוכלים בכוונות גדולות שמאכילתן נבראו מלאכים, ויש צדיקים עוד יותר גדולים שמאכילתן 

י' מהמלאכים וזה כוונת הגמ' חד מחתך כל" כי הם אפ-נבראו נשמות קדושות ואלו הנשמות נקראו בקבלה "אם
כל" -המאכל, היינו רבי שהי' גדול כ"כ ואוכל בכוונה כזאת שהי' מחתך תיבת "מאכל" לשני תיבות היינו "אם

ונבראו ע"י אכילתו נשמות, אבל אנטונינוס הי' ג"כ אוכל אכילתו בכוונות גדולות אך לא כ"כ כרבי שהיה מחתך 
יהיה תיבת "מלאך" שהם אותם האותיות בהיפוך וכאשר בא החסיד הנ"ל וסיפר אלא היה מהפך תיבת "מאכל" ש

שלום והסימן מהתורה הזה מהרב היהודי הק' שאמר בשם הרבי ר' ברוך שחידש תורה הזו, עמד -לו הפריסת
הרבי ר' ברוך מכסאו בהתלהבות עצומה ואמר הלא מלאכים ושרפים לא זכו עוד לשמוע התורה הזה מפי כי 

ברעיוני ומלבא לפומא לא גליא, והאברך הזה מפרשיסחא תיכף נודע אליו התורה זאת שחידשתי חידשתי 
ברעיוני, ע"כ תורף המעשה, ועכ"פ  למדנו מזה את עומק כונת רבי להתקין את עולם הנשמות וח"ו לא היה 

 להנות באצבע קטנה ומיושב קושתייתכם בס"ד.
 

 לונדוןהרה''ג יעקב ישראל מייזנער שליט''א 
אומר בד"ה ולא נהניתי בעולם הזה "אפילו לפי טורח שיגעתי באצבע קטנה כתובות דף ק"ד ע"א הנה רש"י נראה להעיר, ד

שלי" וביאר השיטה מקובצת בד"ה. ובסים. "שיגיעתו בתורה היתה כה רבה עד שכל הנאותיו מהעולם לא היו 
היה לרבי הנאה בעולם הזה אלא שלא היה  אפילו לפי טורח יגיעתו באצבע קטנה" ע"ש. לפי זה מיושב שבאמת

 דומה הנאתו שהיה לו מהעולם הזה להנאתו שהיה לו מיגיעתו בתורה.    
 

 קרית חסידים בית שמשהרה''ג נחמן שמעון לנדסמן שליט''א 
דדברים חריפים כצנון וחזרת הם פותחים את המעיים ומגרים את התיאבון וכו', וזה הרבותא שאע"פ נראה לתרץ, 

)משא"כ פסק משולחנו דברים כאלו שפותחים התיאבון ליהנות מאכילה, מ"מ לא נהנה אפי' כאצבע קטנה.  שלא

 .כשאין לו דברים שפותחים התיאבון אינו חידוש כ"כ שלא נהנה(

 
 מדוע בזמננו אין מקפידין שלא לדבר בשעת אכילה

 .אכילהמה שדנתם בגליוניכם החשוב מדוע בזמננו אין מקפידין שלא לדבר בעת ה
 

 ב"ד דיוהנסבורגשליט''א  דוד בדילהרה''ג 
 שם בטו"ט. רץמה שתי נתקשה בזה עיי'ש ל"ג בתורה תמימה בפרשת ויחי מ"טנראה להעיר, ד

 
 האוכל לחם ואינו נוגע את זה בידו האם אינו חייב ליטול ידיו

א רצה לתת לעשיו את ה שהקשיתם על דברי הפנים יפות שכתב דעשיו אמר ליעקב הלעיטני  מאחר דיעקב למ
וקשה שהרי  ,הלחם כיון שלא נטל ידיו, ואם אדם מאכיל את השני אין צריך נטילת ידים, ע''כ אמר לו הלעיטני

 האוכל צריך נט''י אע''פ שאחר נותן לתוך פיו ואינו נוגע במאכל. ג ''קס מן''ח סיראו''ל מקי
 

 ירושליםהרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
ע"פ דברי הבית הלוי שפירש שהטעם שאמר עשיו ליעקב הלעיטני, כי עשו נתבייש בעצמו  כי אחר  ר,נראה להעי

שהוא רואה בבית האבילות עדשים, ותיכף הוא להוט אחר אכילתם כדרך הזוללים והשכורים, ע''כ עשה עצמו 
נו יודע כלל מה הוא, רק כאילו אינו מכיר כי זה תבשיל עדשים, וקראו בשם התואר האדום האדום הזה, כאילו אי

שהוא  רואה שהוא תבשיל אדום, וע''כ גם כן לא רצה לאוכלו כדרך האנשים שאוכלים, כי הרי מיד שיפשוט ידיו 
בקערה ליקח ממנו כף אחת הרי יראה בעיניו שהוא עדשים, ונתייעץ שהוא יפתח פיו ויעקב ישפכם מן הקדירה 

טעם כי עיף אנכי ואין בי כח לפשוט ידי לפי. וכיון דהטעם דהאוכל  לפיו בלא ראות, וע''כ אמר הלעיטני נא ונתן
צריך נט''י הוא משום גזירה שמא יגע בהאוכל כמ"ש בשו"ע הרב, וא''כ בכה''ג לא היו לחוש לגזירה שמא יגע 

ור באוכל כיון שהכיר יעקב  שאין לחשוש כעת שעשיו יגע בידיו במאכל.  וייתכן לומר באופן נוסף ע"פ פירוש הט
שמפרש דמיירי שאחזו בולמוס לעשיו, וכיון דהא דקיי''ל דהאוכל צריך נט''י הוא משום גזירה שמא יגע באוכל, 

שאם עושה זאת כדי ' ג אות ט''י מן"ח ח"ה סיראווגם י''ל ע''פ מש''כ הגר''מ פינשטיין בשו"ת אגרות משה  ,הרי בכה''ג לא גזור
אוכל, משום שעדיף הדבר ממצות צדקה, ובכה''ג אין בו משום לפני לקרבו לאמונה, שאין לו להימנע מליתן לו 

באדם שאינו שומר תורה ומצוות,  'ה אות א''ל מןסיעוור. ונוסף לכך י''ל ע''פ מש''כ הגרש''ז אויערבאך במנחת שלמה 
ורה, שאם לא נכבדו במאכל ובמשתה משום שאינו נוטל ידיו ומברך, ייפגע ויכעס, וישנא כל ההולכים בדרך הת

דשפיר רשאי לפי הצורך לכבדו, וצריך לעשות כן כדי להציל שלא יגרום הדבר לשנאה וכו', והרי זה דומה למי 
שקוטע אצבע מרגלו של חבירו בכדי להציל אותו מקטיעת כל היד שלו, דפשוט הוא דאינו קרוי מזיק אלא 

 עיי''ש.דקעביד ולא עבירה                               מתקן, ומצוה הוא 

 איש החסד והמעש גליון זה נודב ע''י ידידינו
 המערכת בכל עת העומד לימין

 בני ברקשליט''א  יחזקאל לייב דייטלהרב 
 לנכדו הולדתלרגל שמחת 

 ני''ו חנניה יו''ט ליפא דייטלכמר בן לבנו ידידינו הרה''ג 
 וממציוני כולל סאטמאר בירושלים מחשובי המעירים במדור מכתבים למערכת

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה
 בכל אשר יפנה נחת מכל יוצאי חלציו ויצליח

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו
 לונג איילנד שליט''א בצלאל צווקרהרב 

 ני''ו אלימלךידידנו הבה''ח המופלג בתויר''ש כמר  לרגל שמחת אירוסי נכדו
 מבחירי ישיבת פטצבורג באשדוד

 בית שמששליט''א  טל משה צווקרהרה''ג ידידנו  בן לחתנו
 ביתרשליט''א  וינפתלי לבת ידידינו הרב  עב''ג

 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות
 ירווה נחת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

 
 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 פה מפיק מרגליות בשעוריו הנפלאים מידי שבוע
 מח''ס והגליונות הנפלאים ערך הלוי שליט''א יחזקאל זיסקינד סג''ל לנדאהרה''ג רבי 

 תו במז''טלרגל שמחת הולדת ב
 וברכת מזל טוב לאביו

 לונדוןשליט''א  לנדא מרדכי זיסקינד סג''להרבני הנגיד הנכבד הרב ידידינו 
 יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות

 ירווה נחת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''א  יצחק קאףהרה''ג רבי 

 מייסד ומנהל ת''ת עצת אמת
 זי''ע  הבית עיןלרגל יומא דהלולא רבה של הרה''ק 

 החל בי''ב כסליו
 יהא רעוא שזכותו של בעל ההילולא תגן עליו להתברך בכל מילי דמיטב

 


