
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Á „ÈÓÏ˙ È�ÙÓ ÌÂ˜Ï ‰ˆÂ¯ Â�È‡˘ ÈÓÌÎ  
ÌÂ˜È˘ „Ú Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ Ì‡‰ ?  

 Ô˙˘¯Ù·È ÌÈ˘Â„˜''Ï Ë''·Ô˜Ê È�Ù ˙¯„‰Â ÌÂ˜˙ ‰·È˘ È�ÙÓ .  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שאינו קם מפני תלמיד חכם האם כופין אותו עד 
  .שיקום או דילמא אין כופין על מצוה זה

  

· ‡˙È‡ ‰�‰ ˙Â˙ÏÈ‡˘Ô˙˘¯Ù· מוקמינן ליה ,איםומאן דלא ק 
  . למיעבד יקרא דאורייתא,בעל כורחיה

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ו''כתובות פל ''הרי בכל מצות עשה קימ,  מה החידוש 
ומדוע צריך , דמי שאינו רוצה לקיימו כופין אותו לקיימו

, השאילתות לומר דאף במצות מפני שיבה תקום כופין אותו
כך ,  ר מצוותמאי שנא משא, א שאין כופין אותו''מדוע היה הו

וכן ביד שאול , א''ב ע''ס קדושין ל''וכן בגליוני הש, מקשה בשאילת שלום על השאילתות
  . א''ב ע''וכן בעינים למשפט קדושין ל, ב''ד סימן רמ''יור

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:        
 כל שאינו עומד ב''ג ע''קדושין ל'  הויא אמינא הואיל ואמרינן בגמ.‡

ומיניה , לפינן מפסוקים בקהלתבפני רבו אינו מאריך ימים וי
על כן הוא , דמדה טובה מרובה, דכל שעומד מאריך ימים

אמינא דהויא כמו מצות עשה שמתן שכרה בצדה כמו כיבוד 
 דאין כופין על זה דכל מצוה ב''י ע''חולין ק' אב ואם דמבואר בגמ

וטעם , ל דכאן כןכופין''קמ, דמתן שכרה בצדה אין כופין
משום דהחיוב ,  מקרי מתן שכרה בצדהמשום דזה לא, הדבר

כ לא הויא מתן שכרה ''א, והשכר נאמר בקהלת, נאמר בתורה
  .כך תירץ בשאילת שלום על השאילתות, בצדה

דכאן ,  הויא אמינא דכאן לא שייך ענין כפייה כבשאר מצוות.·
והרי כל , אין זה כבוד והידור כלל, י כפייה''אם יעמוד ע

 משום כבוד והידור וכדאיתא המצות עשה של קימה זה רק
,  לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידורב''ב ע''קדושין ל' בגמ

ורק דעם , י כפייה לא הויא הידור כלל מצד הקם''וקימה שע
כל זה מוקמינן ליה על כרחיה משום יקרא דאורייתא 

ועל כן זה גם כן מענין היקרא דאורייתא , המוטלת עלינו
רוצה לקום ולכבד את התורה להקים על כרחו את הבלתי 

  .א''ב ע''ס קדושין ל''כך כתב בגליוני הש, כמו שנתחייב

דהרי הוא יכול למחול וכעין ,  דמצוה זו הוא מצוה חלשה.‚
דעשה שהשני יכול למחול לא א ''ע' כתובות מ' דאיתא בגמ

, א דאין כופין על זה''כ הו''א, אמרינן עשה דוחה לא תעשה
  . מ''ד סימן ר''ך תירץ ביד שאול יורכ, ל דכופין על זה''קמ

 דדבר זה מסור ללב דיכול ב''ב ע''קדושין ל' פ מה דאיתא בגמ'' ע.„
כך תירץ בעינים , מ כופין אותו''וזה החידוש דמ, לומר שלא ראה

  .ב''למשפט קדושין ל

   

 Â˙¯ÈËÙÓ ‰�˘‰ ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙‡ ¯ÈÎÊÓ˘ Ô·  
‰Î¯·Ï Â�Â¯ÎÊ ¯ÈÎÊ‰Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ט ג''י'Â‡¯˙ ÂÈ·‡Â ÂÓ‡ ˘È‡ .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' מכבדו בחייו ומכבדו במותו ר"ת' מ ב'''א ע''קידושין ל, 
לא יאמר כך אמר , במותו כיצד היה אומר דבר שמועה מפיו

 והני מילי תוך ,הריני כפרת משכבו, אלא כך אמר אבא מרי, אבא
אומר זכרונו לברכה לחיי העולם , מכאן ואילך, שנים עשר חדש

  .אהב
  

ÔÎ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÈÓ� ‡Ó‡ ÌÈ¯ÈÎÊÓ˘Î Ì‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�Â : יש
אלא " זכרונו"ו" הריני כפרת משכבו"סוברים שאין צריך לומר 

מילי "אבל כשאומר בשם אביו ענינים אחרים ב, בדבר הלכה
ולכן לא אמרו אלא , אינו חייב לכבדו בדברים אלו" דעלמא

  .ב''עא ''קדושין לי הזקן ''כך כתב בתוספת ר, באביו ולא באמו
  

˜ÒÙ� ‰ÎÏ‰Ï Ï·‡ אין חילוק בין אב לאם  דב''ד סימן רמ''א יור''ברמ
ואין חילוק בין " הריני כפרת משכבה"בכל זה שגם על אמו אומר 

   .דבר הלכה לדבר אחר שאומר בשמו
  

¯ÈÎÊ‰Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ·˙ÎÓ ÌÈ·˙ÂÎ˘ÎÂ: יש שיטה 
דהא , ב חודש''אף בתוך ידאז אסור לכתוב הריני כפרת משכבו 

ף ''כך כתב בהגהות על הרי, כתיבתו מתקיימת לאחר שנים עשר חודש

  . ויש מחמירים אפילו בכתיבהג''ק י'מ ס''ד סימן ר''א יור''מובא ברמ
  

·ÂÂ˘"¯È‡È ˙ÂÂÁ ˙ כתב ב''א ע''ס קדושין ל''מובא בגליוני השא ''סימן ע 
 ,יו תוך שנה נוהגין לכתוב אחר מיתת אבדהרינו כפרת משכבו

  .ך הואופ הדין נהפ" וע,אף כי בזכירה בפה לא נהגו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שרבה בר רב הונא א''א ע''ק כ''ב'  מהא דאיתא בגמ 
וקשה מדוע לא , אמר בשם אביו לאחר פטירתו הכי אמר אבא

  .ץ שם''כך מקשה היעב, ע''כמו שמבואר בש, הזכיר הרינו כפרת משכבו
  

·ÚÈ‰ ı¯˙ÓÂ''ı :ב חודש''חר ישזה היה לא.         
        

¯˘‡ È�„ÚÓ:ב חודש ''דלאחר י' מ קשה דהרי מבואר בגמ'' מ
כ עדיין קשה מדוע כאן לא ''א, מוסיפים לומר זכרונו לברכה

  .הזכיר כלום
  

 ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙:  
ב חדש שמת " בתוך יה''סימן תשמספר חסידים פ מה דאיתא ב'' ע.‡

א ב חודש ל"ל אבל לאחר י"האב אם מזכיר אותו יאמר ז
ב חודש אין צריך ''חזינן דסבירא ליה שלאחר י, יהיה אומר
, ץ נמי סבירא ליה כוותיה''כ אפשר דהיעב''א, לומר כלום

  .מעדני אשר

‰ÏÂ„‚‰ ˙Ò�Î· Ï·‡ מ''ד סימן ר''יור  ‰Ê„ ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ‰ ÏÚ ‰Ó˙
Ó‚ „‚� '˙˘¯ÂÙÓ :וכן הקשה במקור חסד על הספר חסידים.  

, דווקא את הלשון שאמרלא הזכירה ' דהגמ,  נראה לתרץ.·
או זכרונו , ויכול להיות באמת שאמר הרינו כפרת משכבו

   .מעדני אשר, לברכה
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 ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ „·ÎÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰  

‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÌÈ„·ÎÓ˘ „Â·ÎÓ ¯˙ÂÈ?  

 ‡˙È‡ ‰�‰·Ó‚' דיש חיוב לעמוד מפני ספר תורה ב''עג ''קידושין ל ,

י שיבה שנאמר מפנ, מפני לומדי תורה עומדים,  קל וחומרמשום

מפני התורה עצמה , זקן זה שקנה חכמה, תקום והדרת פני זקן

  .חזינן דכבוד ספר תורה חמור מכבוד תלמיד חכם, לא כל שכן
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כמה טפשאי הני  ב''ע ב''מכות כ'  מהא דאיתא בגמ 

דהא , אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבא

 אלמא ,אתו רבנן ובצרי להו חדאו, באורייתא כתיב ארבעים יכנו

וכן , וכן במאירי, ן בקדושין''כך מקשה בר, דגברא רבה עדיף מספר תורה

  .וכן בערוך לנר שם, ב''א מכות כ''וכן במהרש, ד''בתוספת רי
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 כמה 'א דאמרינן בגמוה, ספר תורה עדיףכבוד לעולם  .‡

ם מקמי ספר דהא למיקהכוונה ', טיפשאי הני אינשי וכו

ואם כן , תורה לא ידעינן אלא מכח קל וחומר דגברא רבה

כך תירץ , ולא מקמי גברא רבה, איך הם קמים מקמי ספר תורה

  .ד שם''וכן בתוספת רי, ן שם''הר

 Ï·‡È¯‰Ó‰" Ë ב''וכן תמה בערוך לנר מכות כבחידושיו לקידושין  ‰˘˜‰ 

 ÏÚ‰Ê ıÂ¯˙: דבספר, שהרי במכות יהיב טעמא אחרינא 

  .תורה כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי חדא

, דקיימי קמי ספר תורה, הא דאמרינן כמה טפשאי הני אינשי .·

לאו משום דעדיף גברא רבא , ולא קיימי מקמי גברא רבא

כיון , אלא לומר, דהא איפכא אמרינן הכא, מספר תורה

ואינהו מפרשי , שאלמלא הם היתה התורה כרוכה ומונחת

ארבעים ' ה ג"דברים כדהא באורייתא כתיב , ן התםכדאמרינ, לה

דלא , כמה טפשאי נינהו, ואתו רבנן ובצרי לה חדא, יכנו

סברי דכשם שראוי לעמוד מפני ספר תורה כך ראוי לעמוד 

  .ב''ג ע''ן קדושין ל''כך תירץ הר, מפני לומדיה

 ¯�Ï ÍÂ¯Ú·Âב''מכות כ‰Ê ÏÚ ‰Ó˙ :ד זה דוחק "אכן לענל '' וז

כיון דהם בצרי חדא עדיפא , מע דרצה לומרבלשון דמש

דאם לא כן לימא בקיצור שהם מפרשים , מספר תורה

  .התורה

 מאותם במכות מיירי' והגמ,  בודאי דכבוד ספר חמור יותר.‚

 כך תירץ,  על זה אמרינן דאהנישאומרים מאי אהני לן רבנן

  ב'' מכות כא בחידושי אגדות"המהרש

 ¯�Ï ÍÂ¯Ú·Âב''מכות כÏÚ ‰˘˜‰ ‰Ê : דאיך קרי להו טפשים ותו 

שהרי מני להו הני בכלל אפיקורסים שאין להם חלק , לא

  . 'ט ב''סנהדרין צ ,ב"לעה

רק שיודע לקרות , זה ודאי מי שאינו חכם בתורה שבעל פה .„

כ מקרי זקן שקנה חכמה וצריך "ולהבין תורה שבכתב בלבד ג

יה כ הכי קאמר בקדושין ומה מפני לומד"וא, לעמוד לפניו

ת "ת מפניה לא כל שכן דודאי הס"עומדין דהיינו לומדי הס

אבל הכא איירי בגברא רבה שהוא , עצמה עדיף מלומדיה

ת כיון שבוצר מה "וזה עדיף מס, כ"חכם בתורה שבעל פה ג

  .א''ב ע''כך תירץ בערוך לנר מכות כ, שכתוב בתורה

· ·˙Î ÔÎÂÂ˘"·˜ÚÈ ˙Â·˘ ˙ דמעיקרא קושית א'' סימן י'חלק א 

ו "ס דקדושין לא קאמר רק מכח ק"ן ליתא דהתם בש"הר

מפני לומדיה עומדין היינו חכם כפשוטו אף שאינו מופלג 

' ד סי"ורוכמבואר ביבתורה כל שהוא גדול קצת וראוי ללמוד ממנו 

כ " משא,ת עדיף מיניה וראו ללמוד מתוכה" בזה ודאי סד"רמ

 יש בו מפני גברא רבה אשר' במכות קאמר על הני דלא קיימי

כח לגרוע ולהוסיף חידוש תורה דוגמא דקאמר ואתי רבנן 

ט קדושין ''וכן כתב במהרי, ת"ובצרי ליה חדא בהני ודאי עדיפא מס

  .ג''ל

ÂÈ‡¯ÈÏ Â˙ÓÎÁÓ ˜ÏÁ ¯˘‡ ˙Î¯· ÌÈÎ¯·Ó Â��ÓÊ· Ì‡‰?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' הרואה חכמי ישראל אומר ברוך א"ח ע"ברכות נ 

  . שחלק מחכמתו ליראיו
  

 ÔÎÂÓÈ˜'' ÏÂ˘·"Ú לברך בשם ומלכות'ד סעיף ו"רכ' ח סי"או  .  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם בזמננו אפשר נמי לברך ברכה זו או דילמא 

  .בזמננו אין מברכין ברכה זו
  

 ‰�‰ıÓÂ‡ ÛÒÂÈ ¯ÙÒ· נ"יוזפא שמחברו חי לפני ארבע מאות שנה בסימן ת 

ה לא כתב כי מעטים "כותב שהברכה לראיית חכמי ישראל ואו

 ומסיים דאכן מי שרוצה ,מי שראוי לקרותו חכםמאד בזמנינו 

  .לאומרה בלא שם ומלכות לא הפסיד
  

ÂÂ˘· ÔÎ'' ˙Â˘˙‰·‰·‰‡Ó ‰Ê· ˜Ù˙Ò� : אני נבוך מאד אם ל ''וז

ז על חכם בשם ומלכות ולא שמעתי מרבותי מימי "יש לברך בזה

  . ל"ע עכ"וצל' שהיו מברכים ברכה זו אבל לא שמעתי אין ראי
  

 ÔÎÂ·„‰ Á˙Ù ¯ÙÒ·¯È נ באריכות גדולה " נו'ד אות ו"ח סימן רכ"ראו

וגם מעיד ובא שמיום שעמד , ז"בזה ובדברי התשובה מאהבה הנ

על דעתו לא ראה לחכמי גדולי הדור שהיו מברכין ברכה זו 

בראיית וקבלת פני חכמים גדולים ועצומים בתורה אפילו על 

ולכן בסיכום , אותם ששמם היה הולך מסוף העולם ועד סופו

ומוכיח שכן נראה גם , ז"ההלכה סובר דאין לברך ברכה זו בזה

 ורק ,ט"ק וכן הוא גם משמעות ההלק"ל במו"ץ ז"מדברי היעב

מהיות טוב נכון לברך בהקבלת פנים בלא הזכרת שם ומלכות 

  . ש"עיי
  

 ÔÎÂ‰‚‰Ï ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ¯ÙÒ·"Ê ıÚÂÈ ‡ÏÙ ÏÚ· Á"Ï ד "ח סימן רכ"ראו

ז "ח בזה"י דאמרו שאין דין ת כותב דאפשר דכי היכ,ב"אות י

נ לענין ברכה זו אלא אומר בלי הזכרת שם " ה,לענינים אחרים

  . ומלכות
  

‡ Ô· ¯ÙÒ· Ì‚ ˙ÂËÈ˘Ù· ˜ÒÂÙ ÍÎÂÈÁ ˘È דהרואה ג"עקב אות י' א פ"ש 

חכמי ישראל מברך ברוך שחלק מחכמתו ליראיו בלי שם 

ט "ק י"ד ס"רכ' סי פר כף החיים וסתם לפסוק כמותם גם בס,ומלכות

   .ש"ע
  

·ÏÏ ‰ÙÈ ¯ÙÒ·Â ד אות ה"רכ' א סי"ח' ¯�‰‡ ÂÊ ‰Î¯· Í¯·Ï ‡Ï˘ Â˙Ú„ 

ÏÏÎ, ב"ח ע"ו דע"בשער האהבה פח " ומדכתב הרב הקדוש רל''וז שכותב 

וכבר ראינו פה צפת שבגליל העליון חכמים שהיה ראוי לברך 

ש "ש נראה שאין מברכין ברכה זו עכשיו מכ"עליהם ברכה זו יע

  .שם' ש וכן באות ג"ל ע"נתמעטו הלבבות עכבזה הדור יתום ש
  

ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú‰ Ì‚ ˜ÒÂÙ ÍÎÂ וכמה שיעור : ל" וז'ד סעיף ו"בסימן רכ

גדלו בתורה או בשארי חכמות לא נתבאר לכן נמנעים עתה 

  . ל"מברכה זו עכ
  

· ÔÎÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ ז מברכים "אם בזהנשאל בזה ה ג'' סימן י'חלק י

  . ברכת שחלק מחכמתו ליראיו
  

˜ÈÒÓÂ:היות ,  בענין זהתבכד "רכ' ח סי"או ערוך השולחן פרבס ד

שאין אנו יודעים כמה חכמה צריך כדי לברך עליו שחלק חכמתו 

ע "איברא סתימת השו, כ נהגו שלא לברך ברכה זו כלל"ליראיו ע

והפוסקים שכולם העתיקו ההלכה לברך ולא גדרו לנו משמע 

שמקובל מבני , הואוכנראה הגדר , ודאי דשייך גם בזמן הזה

הדור ומנוסה שחכמתו היא חכמת תורה אמיתית ולומד בה 

ה "י רוזן זצל"ונהירנא שכאשר בא גאון הגאונים מהר, לשמה

' סי ח"ראוח "ובב, ו ברכו עליו ברכה זו"בעל צפנת פענח לויען יצ

בקי בנגלה וגם בנסתר כי זה '  משמע קצת שצריך שיהיד"רכ

  .וידיעת שמותי' חכמתו חכמת ה



˘„˜‰Ï ÍÈÈ˘ Â�È‡ ˙È·‰ ¯‰· ‡ˆÓ�˘ ÛÒÎ ÚÂ„Ó ‰�Â˜ ¯ˆÁ È¯‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ט ל''י'Â‡¯È˙ È˘„˜Ó ˙‡Â .  

  

Ó‚· ‡˙È‡ 'לא יכנס להר הבית במקלו , אי זהו מורא ב''ע' יבמות ו
ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל רגליו ובמעות הצרורים לו 

  .ולא יעשנו קפנדריא, בסדינו
  

„˜Ó ‡¯ÂÓ ÌÈ�Â˘‡¯ Â˜ÏÁ� ‰�‰Ô�·¯„ ˜¯ ‰Ê Ì‡ ˙È·‰ ¯‰· ˘ :
יש מצוה של מורא  מדברי סופרים  כתב 'מ א'' ע'יבמות ו דהמאירי
 שהרי , הא מן התורה הר הבית מותר בכך,אף בהר הביתמקדש 

מחנה לויה הוא ואין קרוי מקדש אלא מה שאם נכנס לשם 
   . הא מדברי סופרים אף הר הבית בכלל זה,בטומאה חייב

  

‰ È¯·„Ó Ï·‡·Ó¯"Ì מצות  שכתב ' הלכה א'הלכות בית הבחירה פרק ז
אי זו היא , עשה ליראה מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו

יראתו לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או 
באפונדתו או באבק שעל רגליו או במעות הצרורין לו בסדינו 

, משמע דהוא דאויריתא, ל שאסור לרוק בכל הר הבית"ואין צ
  .ט''תב להדיא המביוכן כ

  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ ‰�‰ המוצא מעות בהר הבית 'משנה ב' שקלים פרק ז 
  .הרי אלו חולין

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ל חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו'' הרי קימ ,
כך , כ מדוע שלא יקנה חצירו של הר הבית את הכסף להקדש''א

וכן חתם סופר ',  סימן רמ''וכן בנתיבות חו', ק א''ס' מ סימן ר''מקשה בקצות החושן חו
  .ט''ביצה כ

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
דהא , ה אין הר הבית קונה להקדש מדין חצר" יש לומר משו.‡

ל "לא שכיח הוא שיכנס אדם להר הבית עם מעות דהא קיי
' ועי' דלא יכנס אדם להר הבית במעות הצרורין בסדינו וכו

פרהסיא  דבידו מותר ורק בסדינו בה בהר"א ד"מ כו ע"בב' תוס
ש וממילא כיון דלא שכיח הוא להכנס שם עם "אסור יעו

ג וכדאיתא "מעות הרי אפילו בחצר הדיוט אין חצר קונה בכה
 שכתבו שם דאין חצר קונה בדבר ה אדעתיה"א ד"ב נד ע"דב' בתוס

  .א"קנד סוף סק' ח סי''כך תירץ במגן גיבורים אור, שאינו שכיח שיבוא לשם

א בדפי , י יד"ונ' ט' ב סי"ש פ"ראהנימוקי יוסף ש ו"ש הרא"נראה לפי מ .·

גבי מצא בגל דלא קני חצירו היכא ט מגזילה "ף והרב המגיד פ"הרי
דאתי לחצר קודם יאוש ומשום דלא עדיפא מידו דבאיסורא 

כ מהאי "וא, ש"ג דמייאש בתר הכי וע"אתי לידיה דלא זכי אע
 טעמא נמי לא זכי חצר הקדש מעות הנמצא בו משום דאתי

, ג דאדם עשוי למשמש כיסו בכל שעה"דאע, לידו קודם יאוש
כ באיסורא "כיון שבשעה שנפל להר הבית לא ידע דמייאש א

   .'קצות החושן סימן רכך תירץ ב, ל אתי שפיר''לפי הנ, אתי לחצר

 דלא קניא חצר 'מ א''ט ע''בבא בתרא ען ''פ מה שכתב הרמב'' ע.‚
ל אתי ''לפי הנ, קדשלהקדש דמשום יד איתרבאי ואין יד לה

  .'כך תירץ בקצות החושן סימן ר, שפיר

ורק בהפקר דליכא , שליח צריך להיות שליח של בעל ממון .„
בעל ממון כמו בבור ושובך לא צריך להיות שליח של בעל 
ממון כלל כיון דליכא בהפקר בעל ממון ושפיר זכה החצר 

אבל .  במי בור ויוני שובך דהפקר נינהו,להפקר עבור הקדש
אבידה לא הוי כהפקר רק הבעל אבידה מיקרי בעל ממון כיון 
שכל זמן שלא זכה בה יכול בעל האבידה לחזור מיאוש 
דמצאתה ואתי לידי משמע ובזה נשתנה יאוש מהפקר 
וכשהוי בעל ממון צריך להיות שליח של בעל ממון וחצר הוי 

כך תירץ , שליח הקדש ולא של בעל ממון ולא קנה עבור הקדש
  .'מ ב''ט ע''מובא בחתם סופר ביצה כ', מ סימן ר''בנתיבות המשפט חו

   
ÔÈÓÈ „È· ‡˜ÂÂ„ Ì„‰ ÈÂÒÈÎ ˙ÂˆÓ ˙Â˘ÚÏ ÔÈ�Ú ˘È Ì‡‰?  

ÓÈ˜'' Ïכל דבר שמברך עליו צריך ליטלו בימינוד"ו ס"ר' סי  .  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם כיסוי הדם צריך לעשות דווקא ביד ימין כיון 
  . אין קפידאדמברכין על זה או דילמא

  

‰·Â˘˙ ÈÎ¯„· ‰�‰ נסתפק האם צריך לכסות 'ק מ''ח ס''ד סימן כ''יור 
באותו היד ששחטו כיון דדרשינן במה ששפך יכסה או דילמא זה 

 אבל באיזה יד זה לא א''ב ע''שבת כ' כמבואר בגמבא רק למעט רגל 
  .משנה

  

ÌÈ˙ÈÙ ˙Á�Ó· ‰�‰Â ל דדוקא דבר''כתב וזו ''ע סימן ר''ה לש''בהג 
אבל , שמברך עליו ואכלו או למצותו כגון אתרוג בעי ימין

שחיטה וכיסוי שהבהמה או העוף מונח על הארץ ואין המצוה 
כי המצוה היא לשחוט העוף ולכסות , בסכין ועפר שבידו לחוד

ובארחות חיים סימן , העוף בכהאי גוונא יוכל לעשות בשמאל גם כן
  . ביד ימיןה הביא חידוש דביעור חמץ צריך להיות''תמ
  

 ÌÂ˘Ó „‚· ÛÂ¯˘Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ ˙ÂˆÓÌ„‰ ÈÂÒÎ˙ÈÁ˘˙ Ï·· ¯·ÂÚ È¯‰ ?  
 Ô˙˘¯Ù·ג''ז י''יÂ‚Â Ï‡¯˘È È�·Ó ˘È‡  ' ÛÂÚ Â‡ ‰ÈÁ „Èˆ „ÂˆÈ ¯˘‡

¯ÙÚ· Â‰ÒÎÂ ÂÓ„ ˙‡ ÍÙ˘Â ÏÎ‡È ¯˘‡.  
  

 היה הולך בספינה ואין לו עפר ב''ח ע''חולין פ' גמאיתא ב ‰�‰
  .פילו טלית שלםומשמע א, שורף טליתו ומכסה, לכסות

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: איזה היתר יש לעבור על בל תשחית משום כסוי 
הא אינו , וליכא למימר משום עשה דוחה לא תעשה, הדם

כך , כ''והמצווה מקיים רק אח, דבל תשחית עובר מיד, בעידנא

  .ך''וכן בש, ח''ד סימן כ''וכן בדרכי משה יור, ח''ד סימן כ''מקשה בבית יוסף יור
  

‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ÌÈˆÂ¯˙ :  
 מיירי דהבגד או זהב אינו שוה כמו העוף וליכא בל תין מתני.‡

 גבי אילן מאכל שדמיו יקרים א" צק''ב' גמתשחית כדאיתא ב
  .ח''ד סימן כ''כך תירץ בדרכי משה יור, לבנין מותר לקצצו

 דאיסור בל תשחית מן ו''הלכות מלכים פם ''פ מה שכתב הרמב''ע .·
אבל בשאר דברים אינה אסור רק , התורה אינה רק באילנות

ת תורה לשמה סימן ''כך תירץ בשו ,כ לצורך מצוה התירו''א, מדרבנן

  . נ''ר

אפילו לשיטות שאיסור בל תשחית מן התורה  אפילו בשאר  .‚
מ לצורך מצוה לא מקרי ''מש שם ''ב עיין ברש''ב ע''מ ל''ב' תוס, דברים

דהא אלא משום , לא מפני שהמצווה דוחה, בל תשחית
, דאסרה תורה כשמשחית דבר דוקא כשעושהו בלא צורך

È‡¯ ˘ÈÂ‰ , אבל אם עושהו לצורך מצוה לא מקרי בל תשחית
ÔÈ‡Â˘È� ˙Ú· ÈÏÎ ÔÈ¯·Â˘„ ‡‰Ó ‰ÊÏ ‰ÏÂ„‚, ואיך מותר הא 

אלא כיון שיש ענין בזה מותר משום דאינו , עובר בל תשחית
המקנה בקדושין , א''א ע''ץ חיות ברכות ל''כך כתב מהרי, עושה דרך השחתה

ה רב ''א ד''ב ע''קדושין ל' ויותר מזה כתבו התוס'  ק ג''ד ס''א סימן ס''בק

דאם שובר כלי כדי לזרוק פחד על אנשי ביתו אינו עובר יהודה 
כתב דמותר לכרות עצים ד ''א סימן קל''חת דובב מישרים ''וכן בשו, בבל תשחית

ת חיים ''וכן בשו, עושה לצורך מצוהלצורך לעשות סוכה ולא מקרי בל תשחית כיון ד
ואיך מותר לעבור על בל , דלכך מותר לקיים מצות קריעה על מתג ''א סימן כ''חשאל 

  .תשחית
  

·È˘Ó‰ÎÏ‰Î   
Í¯Ú�Â ·„Â� ‰Ê ¯Â„Ó Ú''Â�È„È„È È ËÈÏ˘ ¯‚‰ „�È˜ÒÈÊ ÈÎ„¯Ó ·¯‰''ÔÈÏ Ẫ¯· ‡  

הנמנע מלהוכיח את חבירו האם מלבד העשה .  א]‡
כ בכמה לאוין "וא. ב. כ בלאו"שביטל האם עובר ג

האם יהא צריך להוציא , אם הוא עובר בלאו. ג. יעבור
  .כל ממונו על זה שחבירו לא יכשל באיסור

,  באיזה מקרים לא נאמר הכלל של שונא מתנות יחיה]·
  .ואיך זה קשור לפרשת קדושים

ב אמר רב יהודה אמר "ברכות דף יט ע בכלאים נאמר ]‚
ומבואר , ו בשוקרב המוצא כלאים בבגדו פושטן אפיל

האם דין זה , בראשונים שאפילו שישאר ערום לגמרי
  .נאמר גם באשה

איך שייך מישהו ] כח, יט[ ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם ]„
  .ששורט על המת ולא יעבור איסור
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äöéöç íåùî úåáúåúä íéðéùä úà àéöåäì íéëéøö íàä äå÷îá íéìáåèù íéùðà?  
úä íéðéùä úà àéöåäì íéëéøö íàä äå÷îá íéìáåèù íéùðàá íúø÷çù äî úåáúå

äöéöç íåùî , êåðéç úçðîäã íúàáäå÷ äåöî'' ô ÷ôúñðù ãçà ìåãâ íùá éúòîù áúë
ìñåô åðéà àîìéã åà éø÷ éìòá úìéáèá úìñåô äöéöç íàä , àúéàã àäî äéàø àéáîå

îâá 'î úåîáé''ò ä''á î 'äàîøà øá äéì åø÷ ååäã àåää ,áéø øîà"åéø÷ì ìáè àì éî ì ,
à''åééø÷ì ìáè øáëù ïåéë ë,íéøâ úìéáèì éîð éðäî øáë  ,à'' øá äéì éø÷ òåãî ë

äàîøà ,äöéöç ìñåô åðéà éø÷ éìòáìù øîàð íàå ,à'' úåøéâì íâ äìéáèä éðäî êéà ë
äöéöç ìñåô íù éøä ,ù àìà''äæá íâ äöéöç ìñåôù î ,úåøéâì íâ éðäî ïëìå , íúù÷äå

ðä äéàøì åðòé äî õöåç åðéàã äéì àøéáñã íé÷ñåôã''ì ,íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
ðä äéàø úåçãì ùéã øéòäì äàøð''ì ,äøåúä ïî õöåç ãéô÷îå áåø ÷ø äðäã , áåøå

ãéô÷î åðéàù ,ïðáøãî õöåç ãéô÷îä èåòéîå ,àå'' äöéöç åéìò äéä àîù ùåçéð äîì ë
ãéô÷îä èåòéî åà áåø , äöéöçä øéñî éàãå ãéô÷î íàãåúãô÷ä íòèî , ùåçéð àìå

äìéáè éðôì ùéâøä àìå ãéô÷îã äöéöç åéìò äéä àîù , äöéöç åéìò äéä àîù ùåçéìå
ãéô÷î åðéàå óåâ áåøá ,ãéô÷î àäé àìå óåâä áåø ìò õöåç àäéù éçéëù àì , èåòéîå

õöåç åðéà ãéô÷î åðéàù , ãéô÷î àì àåä ÷øå ãéô÷î íìåòä áåø àîù ùåçì ïéàå
 õöåçã ïéùùåçãàøîåçì ,éçéëù àìíâ äæ ,à''äöéöç åéìò äéä àîù ùùç àëéì åú ë.  

  
äå÷îá äìéáè éøçà úçì÷î úåùòì øúåî íàä 

ïééø÷ì ìåáèì øéîçäì íéâäåðä åìàá íúðãù äî , úçì÷îá õçøúäì íä íéàùø íàä
ò øéîçäì ïéðò ùé àîìéã åà äå÷îá íúìéáè øçà ïéîçá''îâá àúéàã äî ô 'é úáù'' ã

ò'' àåøéæâáãéã ú"äîåøúä úà ìåñôéù äàîåè åøæâ øáã ç , íéîá åáåøå åùàø àáù éî
íéáåàù ,íéçåøñ íéîùâ éî ìù úåøòîá íéìáåè åéä íäù íòèî , íéöçåø åéä êë øçàå

ïåçøñä øéáòäì éãë íéé÷ð íéîá íøùá , äæ äùòðù éðôî íéðéãá íéàé÷á íðéàù ïåîääå
òåá÷ âäðîì , íéé÷ð íéîä àéä äøäèäã øîàì åòè äå÷î úøåú ìèáúéù íéîëç åùçå

äæ ìò äàîåè åøæâ.  
  

éáø ïåàâäèéìù ïééèùøåîøî éìúôð '' àîåã''äéáá ö''íéìùåøéá úåðåîî éðéðòì ã  
äøä''èéìù êééø ïñéð â'' àùîù úéá æðàö ììåë  

åùáã ïééöì äàøð'' áéöé éøáã úøåé''é÷ ïîéñ ã'' á ùùçä êééù àì òåãî íéîòè äîë áúåë
íåéä ,ãçà{ãã ïéøäèî ïðéàù øîåì åòèéå íéçåøñ åéä äå÷îä éîù íäéðîæá à÷å ,
àùî''íåéäë ë ,éðùä{äìéôð ìù ïôåàá ÷ø  ,æà åùòù åîë åðéàù ïãéã úçì÷îá ìáà ,

åøæâ àì àðååâ éàäëá éãáò äöéçøìã àúìéî àøëðéîå ,éùéìùä{ áúëù äî éôì 
áèéøä''âá à÷åãù à 'øúåéá àìå åøæâ ïéâåì ,éòéáøä{åðéðîæá  àëéì àúìéáèì åìèáù 

ïéøäèî åìàã åøîàéù ùùç.  
  

èéìù øàåãðìâ éëãøî áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
 ïîìæ äîìù éáø ïåàâäì íé÷úîî åëç øôñá áúëù äî àìôð øáã ïééöì äàøð

öæ êòáøéåà'' íåùî çì÷úäì ùé äìéáèä éðôìù øîàù ì"êòøì úáäàå " øçàìå
 äìéáèä"êåîë íåùî."  

  

æééø òùåäé áøäèéìù ïî'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
 íéøôà äðçî ìâã øôñáã ïééöì äàøðã òéøæú úùøôá'' äøäèå äáîøä íùá àéáî'' õøúîù ï

äæ ìò ,øäèð ãéî úòãå äîëçá åùøùù ãñçä éîéîá àáù ïåéë.  
  

èéìù ïåîìñ óñåé á÷òé áøä'' àìéæøá  
èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àò ïéòéãåî óñåé øàá ììåëúéìé  

åùáã ïééöì ùé'' éåìä èáù úæ ÷ìç 'ì ïîéñ''á úåà â 'äìàù éàäá éîð ïã , øåñéà àëéìã áúëå
çì÷úäì ,àðéãî øåñà åðéàã ïåéë .  

  

àúééøåàã øåñéà íåù äùåò åðéà éøä úáù äçåã äìéî úéøáù ÷åñô êéøö òåãî  
îâá ïðéôìéã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ì÷ úáù''ò á'' àã àäîáåúë íåéáå 

åúìøò øùá ìåîé éðéîùä úáù äçåã äìéîã ,úåù÷äì ùéã, úèéùìáîøä " íç ÷øô '

æ äëìä úáù úåëìäî 'ã äìáçá àëéì øåñéà äîùð úìéèð íåùî ÷ø ÷øôî íåùîã äãìåú
ùãã,à " äìéîá ë úáùáììë àúééøåàã øåñéà àëéì , ìù øåòéù êéøö ÷øôî éøäã

áîøä áúëù åîëå úøâåøâë''íù í ,ãáåúøâåøâë àëéì äìéî í ,à''÷åñô êéøö òåãî ë 
úáùá äìéî øéúäì ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù ïòöèåî ÷çöé éáø ïåàâä'' àçî âøåáñîàéìå''äùî ìéàåä ñ  
õøúì äàøð ,ïðçåé éáø úèéùìã ,åúä ïî øåñà øåòéù éöçã äéì àøéáñã øéôù éúà äø

÷åñô êéøö òåãî ,íã ìù øåòéù äæì ïéàù óàã ,î''äøåúä ïî øåñà î. 
  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
ùéèôá äëî øåñéà éîð ùé úáùá äìéîáã õøúì äàøð ,äëàìîä øîåâù , éìëä éøäã

íãàä åðééäã , ìåîéðù øçà ãò íéîú àø÷ð åðéàîâá øàåáîë 'ì íéøãð'' áïëì àø÷ êéøö 
úáùá äìéî øéúäì.  

øùà éðãòî: úåáà ïâîáã øéòäì äàøð åé úåëìä ìò èðòá éëãøî éáøì'' è úáùá äìéîã áúë
ùéèôá äëî äæ ,îâá øàåáîã àäî äéàø àéáîå '÷ úáù''ò å'' à éì äî éìë éðå÷ú éì äî

àøáâ éðå÷ú , êåðéç úçðîá ìáàì äåöî úáùä êñåî'' áåùãéç äçã ùéèôá äëî úëàìî ìù 
úåáà ïâîä ,ùéèôá äëî êééù àìã øåøáã , ÷ø íìåò ìù åòáèá ï÷úî åðéàù ïåéë

åðéåèöðù äåöîá ,îâá ïðéøîàã àäå '÷ úáù''ò å'' àäìéî ï÷úì éì äî éìë ï÷úì éì äî ,
äëàìî äæéà íåùî áééç íà åà ìáåç íåùî áééçã éøééî íù åðééä , ì÷ì÷î íàù àìà

äøåú äøñà úáùçî úëàìîã øåèô ,ùì÷ì÷î àéåä àì åðì ï÷úîã ïåéë øéôù êéé ,
úøçà äëàìî íåùî áééç åðéà íà ìáà ,ùéèôá äëî äéì àéåäã ï÷úî íåùî ÷ø , åðéà

äåöî êøåöì àåäùë áééç.   
  

éìë êåúì èåçùì ïðáø åøñà êéà éìë êåúì èåçùì øúåîù ùøåôî äøåúá éøä  
îé÷ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî'' ìøåé''é ïîéñ ã''ñ à''â ÷ 'íéìëä êåúì ïéèçåù ïéà ,

æç åøñà êéàã''éìëä êåúì èåçùì ì , áéúëã øúéäì äøåúá ùøåôî øáãä éøä" èçùå
íééç íéî ìò ùøç éìë ìà úçàä øåôöä úà "à'' éìë êåúì èåçùì äøåúä äøéúä ë

íéîä êåúìå ,æç ãéá çë ùé êéàå''åøñàì ì , íéðåøçàäå íéðåùàøä åáúë éøä äìéâî éøéàî

ã 'ò''øåà áäæ éøåèä ïëå á''ô÷ú ïîéñ ç'ç ,øåé ïëå'é÷ ïîéñ ã''æ ,ëååç ï''á ïîéñ î ' ïéà äøåúá ùøåôîä øáãã
øåñàì íéîëç ãéá çë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

õøúì äàøð ,ùøåôî øúéä ïàë ïéàã , úøäè êøåöì åðééäã ìáâåî äùòî äæ éøäã
òøåöî , íéøçà íðîæá ìáàøúéä åðàöî àì.  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ã  
õøúì äàøð ,îé÷ àäã''ïðéôìé àì íéùã÷î ïéìåç ì ,áùøáå'' àé÷ ïéìåç'' à ì÷äì åìéôàã

íéùã÷î ïéìåç ïðéôìé àì ,ñåúáå 'íéçáæè÷ ''ã æ'' àîìéãå äïáø÷ ïéòë éåä òøåöî éøåôöã.  
  

 úáù ììçîù éî òåãîóøùð åúéáù ùðåòá à÷ååã ùðòð 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'é÷ úáù''ò è''á î ' äéøá äãåäé áø øîà

úáù ìåìéç ùéù íå÷îá àìà äéåöî ä÷éìãä ïéà áøã äéîùî ìàåîù áøã , øîàðù
é åäéîøé'' æåâå àùî úàù éúìáìå úáùä íåé úà ùã÷ì éìà åòîùú àì íàå ' ùà éúöäå

ëàå äéøòùáíéìùåøé úåðîøà äì , à÷åã ùðòð úáù ììçîù éî òåãî úåù÷äì ùéã
åéñëð úôéøù ìù äæë ùðåòá ,øçà ùðåòá àìå ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

 

èéìù õéáåéðáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
õøúì äàøð ,ò'' øäåæ éðå÷éúá àúéàã äî ôë óã''ò á''' áúà ìàøùé éðá åøîùå úáùä 

íúøãì ,äàð äøéã äì ï÷úîã ïàî åäéà äàëæ ,æå íù ùáãî ÷åúî ùåøéôá øàéáå'' ì
 äðéëùä úãøåé úáù úøéîù éãé ìòù äøéã ïåùì àéäù ïðéùøã ïëì øñç áéúë íúøãì

ìàøùé ïéá øåãì ,óøùð åúøéã úáù øîåù àìù éî ïëìù øîåì ùé äæ éôìå , ãâðë äãéî
 øåãì äðéëùì íå÷î ïúåð àìù äãéîíìåòá.  

  

  בערב בלבד '  אפשר לשלוח עד ליום גתגובות
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: או למייל  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  
 áøäøòðæééî ìàøùé á÷òé èéìù''à ïåãðåì  

 åðá éñåøéà úçîù ìâøì  
äáä'' çäùîìàåîù éð ''áò å'' â  

 áøä úáêéìøò íäøáàèéìù '' àïåãðåì  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é 
ãáëðä áéãðä  

 áøäøðáéä ïîìæ ìàéúå÷é èéìù'' à÷øàô àøàá  
åîà úîùð éåìéòì  

ä'' úøî äãáëåé  áøä úá÷çöéò ''ä  
ã äøèôð 'ðùú øééà''ú â.ð.ö.á.ä.  

áãåð äæ ïåéìâ  

 áøä úîùð éåìéòìåäéìà  ïáäãåäéæ " ìãéòø  

áìð"ø ò"ú àúù éàä øééà ç.ð.ö.á.ä.  

ò çöðåä"äçôùîä é  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' âé÷ñðùàî ìéååàô àâøù èéìù'' àéñðàî  

åéçà úîùð éåìéòì  
äøä'' éáø âàáé÷ò á÷òé áøä ïá éáö æ''ì  

íéùåìùä íåé ìâøì  
áìð"òãì øåà  'ú àúù éàä ïñéð.ð.ö.á.ä.  


