
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‰ÏÈÏ· Û‡ ˙ÈˆÈˆ ˘È·Ï‰Ï ·ÂÈÁ ˘È ÌÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯�˘Î Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ח''ו ל''טÌ‰È„‚· ÈÙ�Î ÏÚ ˙ÈˆÈˆ Ì‰Ï Â˘ÚÂ Â‚Â  ' Ì˙È‡¯Â

Â‚Â Ì˙¯ÎÊÂ Â˙Â‡'.  
  

ÓÈ˜''Ï לילה לאו זמן ציצית הוא'הלכות ציצית סימן יח סעיף א  ,
  .ט''ל, במדבר טו וראיתם אותו ממעטים מהא דכתוב בפרשתןד
  

˘È¯Â˜ÁÏ  האם במקום שיש נרות יש חיוב להניח ציצית אף 
בלילה דהויא כמו יום או דילמא אף כשיש נרות ליכא חיוב 

  .להלביש ציצית בלילה
  

 ¯ÙÒ· ‰�‰˘¯Ï Ò„¯Ù‰"È כתב דלפני הנר חייב ו''ציצית סימן ל' הל 
  . כמו ביוםבציצית גם בלילה

  

¯ÙÂÒ Ì˙Á· ·˙Î ÔÎÂ מ סימן ''חוע ''ל בסמ'' וזח''ח סימן י''ע אור''בהגהות לש

, מותר לדון אף בלילה,  כתב דבלילה כשיש נרות דולקים'ק ז''ס' ה
כ מכל שכן לענין ציצית דלא כתוב ביום רק בראייה תליא ''א

  .מילתא דכתיב וראיתם אותו
  

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ˜ÈÒÓÂ:כ לא הויא מצוה עשה שהזמן '' דקשה א
כ איך ''א, הכיון דכשיש נרות חייב בציצית אף בליל, גרמא

 דציצית הויא מצות עשה שהזמן גרמא א''ד ע''קדושין ל' אמרינן בגמ
  .ע''וצ

  

˘‰ È�ÂÈÏ‚·Â''Ò ל והנה '' כתב וזב''ז ע''ל שבת כ''להגאון רבי יוסף ענגיל זצ
 דיכול לדון אפילו 'מ סימן ה''חוע ''ראיתי לחכם אחד שהעיר דלסמ

אם יהיה , תחילת דין בלילה לאור הנר כיון שיכולין לראות
כיון דגם ציצית בראייה , מחויבין בציצית גם כן בלילה לאור הנר

  .תליה מילתא
  

˘‰ È�ÂÈÏ‚· ˜ÈÒÓÂ''Ò: ונראה פשוט דכיון דליתא בראייה אצל 
ואף דגם אחרים יכולים , אחרים שאין להם אור הנר פטור

מ כיון שמחוסר הדלקת הנר אזי בכל מי שידליק ''מ, להדליק נר
 בראייה אצל אחרים שלא הדליקו כיון דאין אור נאמר כן דליתא

  .מאליו
  

˘‰ È�ÂÈÏ‚· ‰È‡¯ ‡È·ÓÂ''Ò:כ מדוע חשבינן לציצית '' ותדע דאל
הא אין הזמן גורם רק האור דגם , מצות עשה שהזמן גרמא

אלא על כרחך שגם כשיש אור , בלילה אם יש אור הרי חייבין
  .פטור מציצית בלילה

  

Â˘·Â'' È·ˆ ¯‰ ˙ב''סימן יח ''אור ˙ÂˆÓ ˙ÈˆÈˆ È¯˜Ó ÔÎÏ„ ı¯˙Ï ·˙Î 
‡Ó¯‚ ÔÓÊ‰˘:טהלשי ה ותפלין"ה ד''קדושין ל' תוסב פ מה שהקשו'' ע 

 מצוה ציציתדכסות יום חייב בציצית גם בלילה היכי חשיב ל
 ומתרצים דכיון שתלוי חיובו ,הרי חייב אף בלילה, שהזמן גרמא

  קושיה זוגם לענין נאמר כ''א, במה שהזמן גרם לבישתה ביום
 ובלילה פטור בלי , דביום חייב גם בלילה בלי נר,מ זמן גרמא"דמ
  . נר
  

 ˙ÈÏË ÌÚ ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈ�Ú ˘È ‰ÎÂ�Á·˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ‡  
˙ÈˆÈˆ ÔÓÊ Â‡Ï ‰ÏÈÏ È¯‰?  

˙Â˙Ï‡˘· ‡˙È‡ ‰�‰ מניח את ד''מ קע''ע חנוכה כות הלבפרשת וישלח 
 המזוזה בימין ההמנורה על הפתח מצד שמאל כדי שתהי

  .ב בטלית מצויצת באמצע"נורה בשמאל ובעהוהמ
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ולילה לאו זמן ,  הרי מדליקין נר חנוכה בלילה
כך , כ איך כתב הרשאילתות שמלביש ציצית בלילה''א, ציצית

וכן בשפת , ד''מ קע''ע חנוכה כות הלמקשה בעמק שאלה על השאילתות בפרשת וישלח
  .א'' סימן לד''ת דברי יציב יור''וכן בשו, אמת לחנוכה

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
יש לומר דכיון דבחנוכה אתי שפיר דל "הני '' לפי שיטת רש.‡

כ הויא כמו יום שיש חיוב להלביש ציצית ''אמדליקין נרות 
  .מעדני אשר, אף בלילה לכן יש ענין להלביש ציצית אף בלילה

ן ''א והר'' צריך לומר דסבירא ליה לשאילתות כשיטת הרשב.·
בתחילה השקיעה בעוד היום ויכול להכיר בין דמדליקין 
, כ הויא יום לכן יש עדיין חיוב ללבוש ציצית''א, תכלת ללבן

  .ד''מ קע''ע חנוכה כות הלכך תירץ בעמק שאלה על השאילתות בפרשת וישלח

לכן יש , ש דכסות יום חייב אף בלילה'' סבירא ליה כדעת הרא.‚
כך , רי בכסות יוםדמיי, ענין להלביש טלית בעת הדלקת נרות

  .ד''מ קע''ע חנוכה כות הלתירץ בעמק שאלה על השאילתות בפרשת וישלח

 אפשר דהשאילתות מיירי בערב שבת שאז מדליקים מבעוד .„
ג ''כך תירץ לי ידידי הרה, ולכן כתב השאילתות שילביש טלית, יום

  .א בית שמש''רבי יחזקאל דויטש שליט
Â˘· ‰�‰Â''È·ˆ ¯‰ ˙ כתב דבר נפלא ב''יח סימן ''אור  È˙ÚÓ˘Â

‰�·Ï‰ ˘Â„˜ ÔÓÊ· ˙ÈˆÈˆ‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ˘ ‚‰�Ó‰ ÏÚ ÌÚË: 
משום שבקדוש לבנה אנו אומרים ויהי אור הלבנה כאור 

  .החמה ואז יהיו חייבים בציצית גם בלילה
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‰�Â˙Á‰ È¯Á‡ ˜¯ ÏÂ„‚ ˙ÈÏË ˘È·Ï‰Ï ‡Ï˘ Â‚‰� ÚÂ„Ó?  
˙ÂÓÂ˜Ó ·Â¯· ÌÏÂÚ‰ ‚‰�Ó ‰�‰בפרט אצל האשכנזים  

  .שהבחורים עד החתונה אינם מתעטפים בטלית גדול
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מהיכן נובע מנהג זה שלא ללבוש טלית גדול עד 

  .החתונה
  

‰ ‰�‰Ì‰¯·‡ Ô‚Ó כתב דהמקור המנהג מהגמ'ק ג" ס'סימן חח ''אור  '

 משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא 'מ ב''ט ע''קידושין כ

חזייה ,  כי אתא,הביאהו לידיל כשיבא לידך "א, דאדם גדול הוא

דלא  ל"ל מאי טעמא לא פריסת סודרא א"א, דלא פריס סודרא
  .נסיבנא

  

·˘˙·Â"ı שהסמיך בפרשת כי תצא  סמך לה אקרא ד"קטן אות תס

מכאן סמכו בזה המלכות איש אשה ו לכי יקח ,גדילים תעשה לך

  .של אשכנז שלא להתעטף בציצית עד לאחר הנשואין
  

· ·˙Î ÔÎÂÈ¯‰Ó"Ï בארץ מולדתי בריינוס ל ''וז מנהגים הלכות נישואין

נושאין ש עד ,נוהגין שגם נערים גדולים אין מתעטפין בציצית

 וסמכוה להא דכתיב גדילים תעשה לך וסמיך ליה כי יקח ,אשה

  .איש אשה
  

¯Î˘˘È È�··Â כתב לדרכו בקדש ברזין ה"בהג' ג אות ב"חודש תשרי מאמר י 

  .עילאין בטעם הדבר
  

Ó· Ï·‡‰ÚÈˆ˜Â ¯Â ח סימן ח''ץ אור''ליעב'  Ô‚Ó‰ ˙ÈÈ‡¯ ˙‡ ‰Á„
Ì‰¯·‡:בקדושין דשם מיירי מסודר של כבוד ולא '  מהגמ

דבטלית של מצוה אף מי שאינו נשוי נמי , מטלית של מצוה

  .חייב
  

·ËÈ‰ ¯‡·· ÔÎÂ לא מיירי מטלית של ' כתב דהגמז ''ח סוף סימן י''אור

  .מצוה אלא מסודר
  

ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î È¯ÂÈ˘·Â ‰מובא בבאר היטב  'הגהות הטור אות ב' ח סימן ח''אור

 דזה תמוה דעד  Ò''È ˜'·˙Î ז''ח סימן י''וכן במשנה ברורה אור, ז''ח סימן י''אור

  .שלא ישא אשה יהיה ישב ובטל ממצות ציצית
  

Â˘·Â''¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ כי בודאי , דאין כאן תימא נשאל' סימן ח'חלק כ 

דול וזהו שכותב בלשון אין ל בנוגע לטלית ג"כוונת המהרי

דלשון עיטוף נאמר , מתעטפין בציצית עד שנושאין להם נשים

ומביא ,  שפיר היו לובשיןלית קטן שתעטפין בו אבל טליתעל ט

  . ץ במור וקציעה''שכן כתב היעב
  

‰˘˜Ó˘ ‡Ï‡:כ מהו האסמכתא דקרא מה דסמיך ליה כי " דא

דילים גם יקח איש אשה לגדילים תעשה לך אם היו לובשים ג

  .ש מה שתירץ''עי ,לפני כן

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כך ,  מדוע באמת אין חיוב להלביש רק אחר החתונה

  .ד''ת דברי יציב אורח חיים סימן מ"שומקשה ב
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
במדבר  מר הכתובוכמא, ג מצוות"כיון שמצות ציצית רומז לתרי .‡

 ועשיתם'  וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות הט"ו ל"ט
 כתב א''ח ע''ברכות י' תוסוב. ג"י שבגימטריא תרי" ובפרש,אותם

ר דמסירים הציצית דציצית עולה למנין "ששמע מאנשי לותי

ואם לובש ציצית נראה , חוטין וחמשה קשרים' ג עם ח"תרי

וזה לא נהירא דגם , כאילו קיים כל התורה ומיחזי כשיקרא

, ולהחיים עתה למה לובשים הלא לא קיימו כל התורה כ

 כל אדם שאין לו ב"ב ע"ביבמות סל "שארז, ר"מצות פו פ''ועכ
לכן לא נותנים לו להתעטף ', אשה שרוי בלא תורה וכו

ת דברי יציב אורח חיים סימן "שוכך כתב ב, בציצית לרמז לו שישא אשה

  .ד''מ

 המצוה משום ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי  כיון שמטרת.·

ציציותיו וטפחו לו על פניו '  באו דא"ד ע"מנחות מ' גמוב, עיניכם

 רב הונא לטעמיה דאמר בן עשרים ב''ט ע''כקידושין  'גמ וב,נשמט

האי דעדיפנא ' שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה וכו
מחבראי  על כן לא נותנים לו לקיים מצות ציצית בשלימות 

  .ד''ת דברי יציב אורח חיים סימן מ"שוכך כתב ב, עד שישא אשה

 כל הזריז ב"ג ע"במנחות מ' פי מה שכתוב בגמ ל לומר עוד טעםשי .‚

 ',ד סעיף ו"כ' ח סי"ע או"והובא בשו, במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה

, ע איש ואשה זכו שכינה ביניהם" דריש רא"ז ע"יובסוטה 

ה לא נותנים לו ללבוש ציצית שמביאתו לקבלת פני "משו

וגם , שכינה ביניהםלרמז לו שישא אשה שאז דייקא , השכינה

ת דברי "שוכך כתב ב, כדי לבייש את מי שאין לו שיזדרז וישא אשה

  .ד''יציב אורח חיים סימן מ

  
 ÏÏÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÁÎ˘˘ ˘„ÂÁ ˘‡¯· ˙ÂÚË· Â˙ÈÏË Ë˘Ù˘ ÈÓ

ÌÚÙ‰ „ÂÚ Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ÛÒÂÓ?  
ÓÈ˜''Ï אפילו היה ,  אם פשט טליתו'אורח חיים הלכות ציצית סימן ח

  .צריך לברך כשיחזור ויתעטף בו, תעטף בו מידדעתו לחזור ולה
  

˘ÈÂ ÌÈ¯ÓÂ‡ שאין מברכין אם היה דעתו לחזור ולהתעטף.  
  

ÈÂÌÈ¯ÓÂ‡ ˘והכי נוהגין,  דוקא כשנשאר עליו טלית קטן.  
  

‰¯Â˙ ˙Ú„· ‰�‰ ל אם פשט '' נסתפק וז'ח סימן ח''ם אור''למהרש

הטלית בטעות שהיה סבור שכבר נגמרה התפלה ונזכר תיכף 

 שכתב ג"צ סק"ק' סיא "יש לעיין מהמג,  עוד תפילת מוסף לפניושיש

דאם בירך בטעות ברכה אחרונה על כוס ברכת המזון ודעתו היה 
אין צריך לברך ברכה ראשונה על מה ששותה , לשתות עוד

  . ה כאן דאין צריך לברך עוד הפעם על הטלית''כ ה''א, כ"אח
  

˜ÏÁÏ ˘ÈÂ:חזור וללבוש  דכאן שצריך שיהיה דעתו דווקא ל

וממילא צריך , ובכהאי גוונא על כל פנים לא היה דעתו לזה

כ התם כל זמן שלא היה דעתו להפסיק אין "משא, לחזור ולברך
  . צריך לברך שנית

  

‰¯Â˙ ˙Ú„‰ ·˙ÂÎÂ: ח סימן ח''אור דלפי מה שכתב המגן אברהם '

פ שנשארה בידו צריך " דאם נפל הטלית מעל כל הגוף אעכ"סק

נ אף שהיה בטעות יש לומר "אם כן ה,  ליה מצותהלברך דאזדא
  . דלא עדיף מזה וצריך לברך

  

ÓÈÙÏ Í‡"·‰ ˘"Á דבנשאר עליו טלית קטן גם בסתם ט"א סקי"ומג 

דכל שנשאר עליו טלית עדיין לא הסיח דעתו , אין צריך לברך

  .מהמצוה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:ערוך השולחן  יש לציין דשאלה בכעין זה מצינו ב

ראה לי דהב לן ונברך אינו ל נ''וז ט''כות סעודה סימן קעאורח חיים הל

 שאין עוד מה לאכול ואמרו לו ל הביתהיסח הדעת כשדימה הבע

שיש עוד מה לאכול ועדיין לא נגמרה הסעודה דהוי היסח הדעת 

 דהא מטעם ,בטעות ואלולי ידע זה לא היה אומר הב לן ונברך

ב "לחנו של בעהזה אין אמירת האורח כלום מפני שסומך על שו
ב כן הוא וכן "כ גם בבעה" וא,ואינו יודע אם נגמרה הסעודה

אורח באכסניא שמשלם מעות ואמר הב לן ונברך והודיעוהו 

שיש עוד מה לאכול הוי היסח הדעת בטעות ודווקא כשגמר 

ב בדעתו לבלי לאכול עוד אף שיש עוד מה לאכול הוי "הבעה

  .היסח הדעת ולא בטעה וכן האורח
  

È¯·„˙ÈˆÈˆ ÔÈ�Ú· ¯˘‡ È�„ÚÓ È¯ÙÒ· Â�Â„È�˘ Ì  

‡ {‡ÒÎ‰ ˙È·· ˙ÈˆÈˆ ÈËÂÁ ¯Â˘˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ :ע''שלח תש.  

· {˙ÈÏË· ÌÈÈÙ˜˘Ó‰ ˙‡ ·‚�Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ :ח''שלח תשס.   

‚ {¯˘Î Ì‡‰ ‰ÏÈÏ· ˙ÈˆÈˆ ¯Â˘˜Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰: ו''שלח תשס.  

„{‰�ÂÂÎ ÔË˜Ï ÔÈ‡„ ÔÂÈÎ ‡‰ ÔË˜Ï ˙ÈˆÈˆ ˙˙Ï ·‡Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ , Ô˙Â�

Ë˜Ï ·‡‰ÌÈ„È· ¯ÂÒÈ‡ Ô , ‰�ÂÎ ‡Ï· ˙ÈˆÈˆ„ ‰¯Â¯· ‰�˘Ó‰ ˙Ú„Ï

„ ˘·ÂÏÎ ‡ÈÂ‰ '˙ÈˆÈˆ ‡Ï· ˙ÂÙ�Î: ח''שלח תשס.  

‰ { ÏÂÎÈ ‡‰ ˙ÈˆÈˆ ÏÈË‰Ï ¯ÂÒ‡ ˙·˘· ˙ÈˆÈˆ‰ ÂÏ Ú¯˜�˘ ÈÓ ÚÂ„Ó

˙·˘ È‡ˆÂÓ „Ú Â¯˘˜Ï :ח''שלח תשס.  

Â {˙ÈˆÈˆ· ÌÈ‡ÏÎ ˘È·Ï‰Ï ¯˙ÂÓ ˙·˘· Ì‡‰ :ח''שלח תשס.  

Ê {· ˙ÈˆÈˆ‰ ¯ÂÙ˙Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰‰ÒÈ·Î Í¯ÂˆÏ ˙ÂÙ�Î‰ ÍÂ˙ח'' שלח תשס.  

Á (˙ÈˆÈˆ· ÌÈ‡ÏÎ Â·Ï ˘È·Ï‰Ï ¯˙ÂÓ ·‡Ï Ì‡‰ :ו''כי תצא תשס.  

Ë („‚·· ÚÂ„ÓÈ˙ÈˆÈˆ ‰È‰ ‡Ï ‰�Â‰Î  :ח''תצוה תשס.  
È {˙ÈˆÈˆ ¯Â˘˜Ï ˙Â¯È˘Î ÌÈ˘� Ì‡‰ :ח''שלח תשס.  



 ÂÏ˘ ÔÂ„‡‰ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯˘Î ˙¯˘Ó Ì‡‰  

‰¯Â˙ ÔÈ„ ÂÏ˘ ÔÂ„‡Ï ˘È˘Î?  

 Ô˙˘¯Ù·È''È „' Â‚Â ÌÈ�·‡· Ì˙Â‡ ÌÂ‚¯Ï ‰„Ú‰ ÏÎ Â¯Ó‡ÈÂ'.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע חששו האנשים לדברי המרגלים והאמינו 

למה לא השכילו לדון על פי , להם שארץ ישראל אינה טובה

ל ''דקימ כיון ,' בדברי הב,משפט התורה להכחיש דברי העשרה

 ,שדין העדות הוא תרי כמאה בכל התורה ב''ג וכן שבועות מ''יומא פ

כ כיון שיש כאן שנים שאמרו שזה ארץ טובה ''וא, ומאה כתרי

  . 'ד י'' כך מקשה האור החיים הקדוש בפרשתן י,למה לא חששו לדבריהם

  

˘Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ı¯˙ÓÂ:  אפשר שדנו ביהושע שהוא פסול

  . כי היה משרתו מבחוריו, במה שנוגע למשה,לעדות
  

 „ÈÚ‰Ï ÏÂÒÙ ˙¯˘Ó˘ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò˘ ÂÈ¯·„Ó Ô�ÈÊÁ ‡ÈÂ‰„ Â·¯ ÏÚ

Ú‚Â�.  
  

·˙Î ÔÎÂ·„¯‰ "Ê Ê"Ï ב"שי' א סי"הוא בחויש דפוסים שד "ב סימן כ"בח 

  .נוגעים בעדות הםמשרתי הבית ד
  

· ·˙Î ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Ï·‡Â˘"·„¯ ˙" Êולענין אם  ו'' סימן נ'חלק ד

 דבר ברור הוא שלא נחשדו ישראל ,משרתי הבית כשרים להעיד

 ,ונא דפסולין לדוןהכשרים להעיד שקר ואפילו האוהב והש

 ולא יהיה משרת הבית גדול ,כשרים להעיד דג''מ סימן ל''חול ''קימ

  .ג שהעיר בסתירה''מ סימן ל''עיין פתחי תשובה חו, מאוהב שהוא כשר
  

 ÌÈÓÂ˙· ‰�‰Âג ''מ סימן ל''חו ˙¯˘Ó˘ ‰È‡¯ ˙ˆ˜ ˘È ‰¯Â‡ÎÏ ·˙Î

Â·¯ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏÂÒÙ:הונא  לרבב''ט ע''ב דף כ''ב'  מהא דפרכינן בגמ 

דאמר דבקרקע דבעינן שלשה שני חזקה בעינן עדים על כל 

תנן חזקת הבתים שלש שנים ' ופריך בגמ, השלש שנים ברצופות

, והא בתים דביממא ידעי ובלילה לא ידעי מי מעיד על הלילות

 וקשה ,ורבא מתרץ כגון שוכרים, שהשכנים מעידים' ומתרץ הגמ

מה כל החרדה הזה הלא יוכלו לבא משרתיו אוכלי שולחנו שהם 

לא משו מתוך הבית כדרך המשרתים ומשמשים והם יעידו שדר 

מ ''אלא ש, בו תמיד רצוף יום ולילה ומה צורך לחפש אופן עדות

כ אף דעכשיו כשבאו להעיד אינם ''דהני הם נוגעים בעדותם וא

שנים הם ' שבשעת החזקה גמ כיון ''מ, בביתו ומאוכלי שולחנו

היה אוכלי שולחנו הויא ליה תחלתו בפסלות ובהגדת עדות 

בעינן תחלתו וסופו בכשרות וזה שמץ ראיה לשיטה שסבירא 

  .ליה שמשרת פסול להעיד על אדונו
  

˜ÈÒÓÂ: אך עם כל זה כיון שלא מצאנו בזה בראשונים אין לנו 

  .עלודשערי תרוצים לא ננ, לחדש דין מכח ראיה וקושיא
  

‡È·ÓÂ :דשכירו ',ד מהלכות גזילה דין ז"פם "שמצא ראיה מדברי הרמב 

וסיים דזו ראיה שאין עליה תשובה וכן , ולקיטו כשרים להעיד

  . דמשרת נאמן להעידג מגזילה"ם פ" יד המלך על הרמבפר בסן פסקוכ, עמא דבר

  

 ËÙ˘ÓÏ ÌÈ�Ù ¯ÙÒ·Âג''מ סימן ל''חו ·˙Î  דבאמת מצינו לראשונים

כך , ב שכתבו דמשרי הבית נאמנים להעיד על בעל הבית''שם ב

È‰˘  'ÌÈ�Ó‡�Â ˙È·· ÌÈ�˘ ,‡'' Î‰ ‚א שם''וכן בריטב, ה''כתב שם ביד רמ

ÌÈÏÂÒÙ Ì‰˘ ‰È‡¯ ÔÈ‡ , ואפשר דזה היה כוונת התומים שאין

  .ראיה משם
  

¯˘‡ È�„ÚÓ : אפשר לפרש כוונת האור החיים שלכן אנשים

  . הדיןחשדו בו ולא שאינו נאמן על פי
  

‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù·Â ד איני יודע מה צורך "ולע כתב 'ק א''ג ס''מ סימן ל''חו

ואיך אפשר , האם משרתי הבית כשירים להעידלפלפל בזה 

דהדבר פשוט שזה תלוי לפי ראות , לפסוק בדרך כלל בענין זה

וכמו , עיני הדיין אם יש להמשרת צד הנאה בעדות זו או לא

 ,א"ז סעיף כ"ע לקמן סימן ל"ד שהובא בשו"ז מעדות ה"בפטם "שכתב הרמב

ויעמיק לראות ', דברים אלו תלויים בדעת הדיין ועוצם בינתו כו

אם ימצא לזה העד צד הנאה בעדות זו אפילו בדרך רחוקה 

, ז שם" וכן מבואר להדיא בהרדב,ונפלאה הרי זה לא יעיד בה

שכתב דיש לפסול עדות נעריו של שמעון על הקדושין כי הם 

דניחא להו שתהא בתו של ראובן אשת שמעון , ים בעדותנוגע

ויש לדיין להעמיק לדעת אם נמצא , אדונם לפי שראובן עשיר

  .שיש לזה העד צד הנאה בעדות זו אפילו בדרך רחוקה
  

 Ì‰¯·‡ ÚÓ˘ ¯ÙÒ·Âט''סימן מÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ˙ËÈ˘ ˙‡ ı¯˙Ï ·˙Î : 

א דאפשר דשאני יהושע שהיה מבחוריו ולא ימיש מתוך האהל ול

, זזה ידו מתוך ידו ונפשו קשורה בנפשו והנחיל כתרו למשרתו

  .כ שאר משרת כשר''משא, לכן פסול יהושע
  

 ËÙ˘ÓÏ ÌÈ�Ù ¯ÙÒ· Ï·‡ק ד''ג ס''מ סימן ל''חו'ÂÈÏÚ ‰Ó˙  : דמנא ליה

הוא מטעם דלא , והרי מאן דמכשיר משרתים לעדות, לחלק כן

מור דחביב ובאוהב עצמו הרי לא חילקו בין אוהב ג, גרע מאוהב

  .ולעולם כשר להעיד, ליה כגופיה לסתם אוהב
  

ËÙ˘ÓÏ ÌÈ�Ù‰ ·˙ÂÎÂ : דאפשר כוונת האור החיים שדנו ביהושע

שכיון שהוא היה עתיד להנחילם , שהוא פסול לעדות מדין נוגע

שהרי הוא משרתו מבחוריו , את הארץ ולירש כתרו של משה

, לירש הכתרדהויא נוגע בדבר מחמת רצונו , לכך לא יוכל להעיד
·ÂÂ˘"˘¯‰Ó ˙"Ìסי'  עין זוכר מערכת עפר בסיןועי דן בארוכה בשאלהח '' סימן שכ' חלק ג '

   .בהא באמצע התשו"תקס' א סי"א ח" הרשבבותתשוב וףד"י
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:פ ''דאע,  נראה לתרץ את עצם קושיית האור החיים

מ טבע האנשים ''מ, שמן הדין שנים נאמנים כמו מאה

 שעשרה אנשים אומרים יותר מדבר ששני שמאמינים לדבר

ן "רמבוכן כתב ה, אנשים אומרים לכן האמינו לעשרה מרגלים

 כי למה ישמעו לשנים ולא יאמינו ל''וז' ד פסוק ג''במדבר פרק י

  .לעשרה

  

˙·˘Ï ˙Â„ÁÂÈÓ ÌÈÈÏÚ� Ì„‡Ï ‡‰È˘ ÔÈ�Ú ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב''ו ל''ט ˘˘Â˜Ó ˘È‡ Â‡ˆÓÈÂ ¯·„Ó· Ï‡¯˘È È�· È‰ÈÂ 

ÈˆÚÂ‚Â ˙·˘‰ ÌÂÈ· Ì'.   
        

·˙Î ‰�‰ ·Â·ÏÎ כתב הרז''ק ט''א ס''ח סימן ש''א אור''מובא ברמ א''סימן ל  '

 ובלי ·ÌÈÏÚ�Ó ÈÏמנהג כל ישראל שלא לצאת בשבת , ל"אשר ז

  .טלית או גלימא
  

ÌÚË‰Â: כדי שיזכור שהוא יום שבת קדוש לאלהינו ולא יבא 

מנהג זה  חטא מקושש על שלא נהג בל זה וע,לידי חלול שבת

ועל כן נסמכה פרשת מקושש , ויצא בלא טליתו ולא היה לו אות

  .לפרשת ציצית כדכתיב למען תזכרו
  

 ‰�‰Â˘·"ÌÈÏÚÙ ·¯ ˙ האם יש ענין  נשאלג''אורח חיים סימן י' חלק ד 

 והשיב שהסברא ,נמי שיהא לאדם נעליים מיוחדים לשבת

מחייבת שאין המנעל בכלל המלבושים שחייב אדם להחליף 

  .גדיו לכבוד שבתב
  

ÓÂ‰È‡¯ ‡È·ÈÓÏ˘Â¯È‰Ó ‰ÊÏ  לאו אורחיה דבר 'הלכה ב' שבת פרק ו 

הרי . נשא למהוי ליה תרין סנדלין חד לחולא וחד לשבתא

אלא לובש בשבת , מפורש שאין צורך ליחד מנעלים לשבת

  . המנעלים של ימי החול

  

 ÔÎÂÎ·˙Â˘· "„Â„ ˙È· ˙ שהדבר מפורש בירושלמי 'סימן מ לייטר 

  .ין צריך להיות נעלים מיוחדות לשבתשא



  

  
  

úáùá ùãç øáã ãîìì øåñà éøä úáùá ìàøùéì äøåúä äðúéð êéà  
îâä ìò íúù÷äù äî 'ô úáù'' åäøåú äðúéð úáùáã ,úáùá äøåú äðúéð êéà úåù÷äì ùéã , éøä

îé÷'' ìîø ïîéñ äòã äøåé''äñ ''é ÷''ã ãúáùá äìçúá úå÷åðéúì ïéøå÷ ïéà,ãîì àìù äî  çøåè íåùî å
úáù ,îâá åøå÷îå 'ì íéøãð''ò æ'' àùøáå''úáù âðåò íåùî é ,à''á÷ä éøä ë'' óà äøåúä ìë úà øîåù ä

ïðáøã éøåñéà ,à''úáùá äøåúä úà ïúð êéà íéðè÷ äáøä äéäù äøåú ïúîá ë , äùìùá íúöøúå
íéðôåà.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
äàøðõøúì  ,î äøåúä ìë åëåúá ìåìëù íâä íéèåùô íéøáã ÷ø åòîùã ïåéë'' íéèåùô íéøáã åòîù î

ùùç ïéà íéì÷å ,îâá ïðéøîà éøäã õøúì äàøð ãåòå ' ãåîìì íäéìò ãáëå åúùå åìëàã ïåéë íòèäã
øúåé úáùá ïéìëåàù ìëàîä éðôî ,àå''ïôåâ ìò ãéáëä àìù ì÷ íçì äéäù ïî åìëàù øáãîá ë ,

à''à ëìåçá åîë úáùá åìëà àä ïëå ùùç ïé.  
  

èéìù ïîøîéö äùî ÷çöé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð ,ùá ïúðù íòèäù øîåì øùôàã''úáù çøåè íåùî ùãç øáã ãåîìì øåñàù ò , àì

úå÷åðéúä ìù úáù âðåòìå úå÷åðéúä çøåèì éøééà , àéä äøéúé äçøéèù éðôî éáøä ìù çøåèì àìà
úå÷åðéúì ùãç øáã ãîìì ,ùäî ïîæ øçà ÷ø åðéáé àì , êééù àì éàãåá äæå äøéúé äçøéè øçàìå
á÷äù íå÷îá äøåú ïúîá''éáøä àåä ä ,àçøéè íåùî øåñàù äæ ïåãéðá øîåì øùôà éàå.  

  

èéìù àåãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñèðàî  
ùãç øáãá óà àùùç àëéì úåøéäá äæëá åòîùù ïåéë õøúì äàøð.  

  

éñéì ãåã éáø ïåàâäèéìù ïéö'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

õøúì äàøð ,ïùé øáã ãåîìì ìåëéùë åðééä úáùá ùãç øáã ãîìì øåñàã àäã , àì ãåòù ïàë ìáà
åìèáúé àìù éãë ãåîìì øúåî íåìë åãîì.  

  

èéìù øâéâ ÷çöé éåì áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð ,ëøöäã àîéð ïàîããåîéì úøåúá íãîìì æà å , óåâå íåé÷ ïéðòì ÷ø íäéìò åìáé÷ àìà

æà íãîì àì ïëà ãåîéìä ,àçøéè äæá äéä àì àìéîéîå.  
  

èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  
õøúì äàøð ,íéìåãâì ÷ø äðúéðù ,íéìåãâä íåãîìé íéðè÷ä éë , ìë íù äéäù éôë íùì åàá íä ÷ø

ìàøùé úåîùð .  
  

 ìéãðòî íçðî áøäèéìù ÷éù'' ààøéöåçáà ãåãì ìéëùî ììåë ãåãùà  
ò õøúì äàøð''ùá àúéàã äî ô' âðåòä äæã úéðòúá áùéì øúåî úáùá úéðòúäî äðäðù éîã ò

åìù ,à'' âðåòä äéä äæã úáù âðåò ìèáì íäì øúåî äéä äðéëùäî íîöò åðæã äøåú ïúîá íù ë
íäìù.  

  
åçëùéù íøåâ äøåú éøáã úáéúë íàä  

íùá íúáúëù äî ïëìã íéðåøçà ãá øäøäîääøåú éøá  êøáì êéøö ïéàäôá àéöåî åðéàù ïåéë , àåä
äçëùì ãúåòî ,åìöà íåé÷ øãâá äøåúä ïéàå ,ã çëåùä ììëá éåäåäøåú éøáåùôðá áééçúîù  ,ùî íå

éëäò êøáî åðéà äæ ìò úåéçä øö÷îå ìéàåä "åúçëù é,àùî "ã áúåëä ëäøåú éøá àìù åø÷éòù 
àåä çëùé ,ø øéôùêøáì éåà.  

  

äøä''èéìù ïòâòáìò ïîìæ äîìù éáø â'' àíéìùåøé  
áã øéòäì äàøðåù" øôåñ áúë ú÷ ïîéñ äòã äøåé''å æå êôéäì áúë''ì úîøåâ äáéúëã íéøôñá áåúë 

òáèá äçëùä.  
  

äøä''èéìù ìèðîåìá äãåäé äéøà â'' àäéðúð æðàö úáéùéá éðçåø çéâùî  
ùøäîä éøáã úà ïééöì äàøð''á à éùåãéç úåãâàò é àøúá àáá''á î 'æå''îâá ïðéøîàã àä ìò ì 'íù 

 ïàëì àáù éøùà"åãéá åãåîìúå" àáä ãåîéìä àåä íùåø åá äùòðùå ãåîéìä ø÷éò éë ùøôì ùé 
ãé úáéúëî,éøôåñ íéîëçä åàø÷ð ïë ìò øùà  ,ìùä øåöé÷á ïëå'' íùá àéáî äøåúä ãåîéì éðéðò ä

 ÷åñôäî æîø äùî äèîë éìùîá''ç á 'ëé ú íøîùááúë úåáéú éùàø êðèá , äìåâñ àåä äáéúëã ïðéæç
äøåúä úøéîùì.  

  
  

íãàä ìù åçåë ùéìçî äøåúä ãåîéìù úåéäì ìåëé êéà íãàä úà àôøî äøåúäã ïðéøîà éøä  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî' ë ïéøãäðñ''ò å''á î ' ÷åñôä ìò ë åäéòùé" ç"ìôäé äöò à

äéùåú ìéãâä"äéùåú äîù àø÷ð äîì ïðç éáø øîà ,íãà ìù åçë úùúî àéäù éðôî  , úåù÷äì ùéã
îâá àúéàã åîë íãàì äàåôø àéåä äøåúä éøä 'ð ïéáåøéò''ò ã'' ààåôåâ ìëá ùç éåì ïá òùåäé éáø øî 

äøåúá ÷åñòé ,àôøî åøùá ìëìå øîàðù ,à''íãà ìù åçåë úùúî äøåúäã ïðéøîà êéà ë , íúöøúå
éðôåà äîëáí.  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
ä úåøîà øôñáã ïééöì äàøð ' íìùä åö úùøôæçã õøúî''íãà ìù åçåë å÷ééã ì , úåéøôòä çë åðééä

ò íéàáä úååàúäå''äîãàäî øöåð íãà àåäù é ,íéâåðòúä éøçà óåãøé ìáì úùúî äøåúä äæå , ìáà
åîòì éåå÷éùå íééç úðúåð óåâìêéú .  

  

äøä''èéìù ïééèùðáåø ãåã â'' àãåãì äìäú ììåë ùàø íéìùåøé  
èéìù é÷ñáùø÷ ìàðúð áøä'' àíéìùåøé  

èéìù é÷öéáåëì ïøäà äùî áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð , øîåì ìåëé åðéàù íãà ïéáî äøåúä ãåîéìîù éðôî åðééä úùúî äøåúä ïðéøîàã àäã

éãé íöåòå éçåë ãåò.  
  

å÷øá áã êåøá áøäèéìù õéá'' à÷øá éðá  
áòéä äæá áúëù äî àìôð øáã ïééöì äàøð'' õà ÷øô úåáà íéîù íçì åøôñá ' éøéö÷ ïàî ïðéøîàã àäã

åëå ïðáø éòéøîå 'óåâä ìîò èåòéî úîçî àá íäìù çë úåùúä úîàáå ,òàå''äøåúá íä íéòâéù ô ,
åòåðé àìå åçåðé øôñä ìò íéã÷åù íä ïîæä áåø êà , úåàéøá ãéîúäìå úåòòåðúä êéøö óåâä

éðôåâ úåìîòúäå ,éòéøîå éøéö÷ éúëà éëä íåùî äéìò åøáòå àúìéî àäì ïðáø åòãéå ,éò'' úåëéøà ù
äàìôð.  

  

äáä''éð íàèùøáìä ììä ç'' å÷øá éðá ìéáàðøòùè úáéùé   
õøúì äàøð,  íéáàëäå íéùåçéîä ìëî çëåù æà äøåúá ÷åñò åùàøùë ãåîéìä úòùáã øîåì ùéã
 ùçä ïëìåáàëä ÷éñôéù ãò äøåúá ÷åñòé åùàøá , úùåùú úö÷ íéùéâøî éæà ãåîéìä øçàì ìáà
äøåúäî çë.  

  

äøä''èéìù ïòöèåî éìúôð éáø â'' à÷øá éðá æðàö ììåë  
ã íéðåøçà íùá õåøú íúàáäù äîãåîéìä úåäîá àéìú , æà äøäèå äùåã÷áå äîùì ãîåìùëã

êøùì àéä úåàôø à÷ééã ,à äîùì ãîåì åðéà íà ìáàùéúî äæ æ ,åùá áúë ïëã ïééöì ùé'' áúë ú
íééç çøåàì äîã÷äá øôåñ.  

  
á÷ä äðô äøåú ïúîá òåãî''åäðéð äøåú éðá åàì íéùð éøä íéùðì äìéçú ä  

íéùðì åðééäã á÷òé úéáì øîàú äë äøåú ïúîá äøåúä ìéçúä òåãî ùøãîä íùá íúàáäù äî ,
ìàøùé éðáì ãéâúå ,äìçú íéùðì äîì, ì ùøãîä õøúîå äìéçú íéùðì äî úà úåâéäðî åäéù éãë

äøåúì ïäéðá.  
  

èéìù ïàîééð ïñéð éáø ïåàâä'' àåî''ùîù úéá éñðàî õéðéæå ö  
øäîä áúëù äî àìôð øáã ïééöì ùé'' âàøôî ìáë ÷øô ìàøùé úøàôú øôñ'' çæå ùøãîä úà øéáñäì'' ì
äøåúì äìçúä íä íéùðäù ìéáùá,äøåúì ïäéðá úà ïéëéìåî íäù ,æîøäå äæá  , äðëä äùàä éë

äøåúì ,ïáì úðúåð äùàä éëä øîåç ,äúùîå ìëàîä åðééä áåè øîåç åì ïúú øùàëå , äøåú ìòá àåä
êæ ìëùå,áåè åðéà øîåçä øùàëå  ,ìëùäå äøåúä ïî åúåà òðåî øîåçä æà,äðëä àéä äùàä éøä  ,

äøåúì åúëéìåî ,äøåú ãåîìúì äúðëä éãé ìò åúàéáî àéäù . àåä äðëä ìëåíãå÷ àåäå äìçúä ,
íéùðä íéã÷ä êëéôìå.  

  
  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג

  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: מיילאו ל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïîëééø éáö èéìù'' à  

úéø÷ íéììåëä æëøî ìäðîæðàö äéðúð   

 úçîù ìâøìéàåùðäáä åðá ''çåðøåî  óñåé á÷òééð '' å  
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äéðúð æðàö úéø÷ äàøåäì ììåë ùàø   

 àäéçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø ú  
 äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 íéöøîä ìåãâ íéòéôùîäååðøåãá  

äøä'' éáø âõøååù øéàîèéìù '' àãåãùà  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  
 àäéåááø éåëéæ úåëæáù àåòøçð äåøé ú ú

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
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ðáì"òé ''ú ïåéñ à.ð.ö.á.ä.  
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úð æðàö úéø÷äéð  
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 åéáà úîùð éåìéòì  
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ðáì"òë ''ú ïåéñ à.ð.ö.á.ä.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäõòîðééèù äùî èéìù'' à  

éèéñ ïàéðåé  
åéáà úîùð éåìéòì  

 ãéñçä áøäá÷òé åäéìà  ïáìãðî íçðîæ ''ì  
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åðá éàåùð úçîù ìâøì  
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äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é ãáëðä áéãðä  
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éàåùð úçîù ìâøìáò åúá ''äáä  â'' çìâéåô äãåäé ìåàù éð''å   
 ä÷ãåáìñå ïøòöåì úáéùé éøéçáî  

ïáäøä ''éáø â ùäãåäé ìåà èéìù''à áøä éðáøä ïá øéàî éáö èéìù'' à  

 éðáøä ïúçåøìùéè éáö èéìù''à  

äøä íéáñì úãçåéî äëøáå'' â éáøàøéôù äéøà ìàåîù èéìù'' àø''äéðúð æðàö úéø÷á î  
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