
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÔÂÈÎ ‰˙Â‡ ÌÈ˜˘Ó ‰È‰ ‡Ï Ì‡‰ ÌÈ¯˘Ú ˙·Ó ‰˙ÂÁÙ ‰ËÂÒ
ÌÈ¯˘Ú ÏÈ‚Ó ˜¯ ÌÈ˘È�ÚÓ ÌÈÓ˘·˘?  

 Ô˙˘¯Ù·‰ 'Î''„Â‚Â ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈ¯Ó‰ ÈÓ ˙‡ ‰˘‡‰ ˙‡ ‰˜˘‰Â '.  
  

·Â·Ó¯"· Ô Ô˙˘¯Ùא'' כפרק הÊÂ ·˙Î '' Ï הנה אין בכל משפטי
 שהוא פלא ונס קבוע, התורה דבר תלוי בנס זולתי הענין הזה

כי חפץ , שיעשה בישראל בהיותם רובם עושים רצונו של מקום
שיהיו ,  יתר העמיםכזמתלמען צדקו ליסר הנשים שלא תעשינה 

  .ראויים להשרות שכינה בתוכם
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' שבית דין של מעלה אין מענישין ב''ט ע''שבת פ 
  .פחות מבן עשרים

  

·Ó¯‰ ·˙Î ÔÎÂ'' Ìה מעניש "שאין הקב ' סנהדרין פרק זיותפירוש המשנב
  .ן זכרים לנקבותיואין חלוק בזה ב, בכרת אלא אחר עשרים שנה

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם סוטה פחותה מבת עשרים שנה  לא היו משקין 
ל דאין מענישים בבית דין של מעלה פחות ''אותה כיון דקימ

מעשרים והשקאת סוטה הויא כמיתה בידי שמים דהעונש מגיע 
י השקאת הכהן מקרי ''תה נגרם עמהשמים או דילמא כיון דהמי

  .מיתה בידי אדם ומגיל שמחוייבת במצות משקין אותה
  

Â˘· ‰�‰''Á�ÚÙ ˙�Ùˆ ˙ נשאל מהגאון רבי ב''לרוגאצובער סימן רי 
שנים ' א האם משקין סוטה פחותה מבת כ''אלחנן הלפרין שליט

ש מה שהאריך " עיכיון דהשקאת סוטה חשיבה מיתה בידי שמים
  .ע"בזה ומניחו בצ

  

Â˘· ÔÎÂ''¯‰Ó ˙''ÏÈ‚�Ú ˘ י הגאון רבי '' נשאל עז''סימן ס' חלק ה
  .ודן באריכות בהאי שאלה, ל''א שאלה הנ''אלחנן הלפרין שליט

  

ÌÈ¯˘Ú ˙·Ó ‰˙ÂÁÙ Û‡ ÔÈ˜˘Ó˘ ‰È‡¯ ‡È·Ó˘ ˘ÈÂ: מהא דכתב 
שקטנה אין משקין אותה דכתיב '  הלכה ג'הלכות סוטה פרק בם "רמבה

תחת אישה פרט ,  אשה תחת אישה אשר תשטהט"כ' הבפרשתן 
ב שנים '' משמע דמהשגיע לכלל גדלות דהיינו בגיל י,לקטנה

כיון דכבר הגיעה , משקים אותה אף שלא הגיעה לגיל עשרים
  .ה''מ של''ס ע''כך כתב בספר בית אהרן כללי הש, לגדלות

  

Ô˙˘¯Ù· ‰„ÓÁ ÈÏÎ·Â ל ובאמת נראה דעונש '' כתב וזב''ד ע''מ ל''ע
א בגדר עונש מיתה בידי אדם דהתורה הקדושה דהשקאה הו

והמים יש לו , אמרה דאם נשקה אותה במים המאררים תמות
כ הכהן המשקה אותה הוא הממית ואין זה בגדר ''א, הסגולה

ב שנה שוב המים ''ולכן כל שהוא גדולה מי, מיתה בידי שמים
בודקין אותה ואינה ככל מיתה בידי שמים שאין מענישין בבית 

  .ל מעלה בפחות מבת עשריםדין ש
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :יורה ת חתם סופר "נראה להעיר לפי מה שכתב בשו

נעשו בני ' ל כי לא נאמרו שיעורים הללו שבני כ'' וזה''דעה סימן קנ
עונשים למעלה אלא בעונשים על חטאים המחודשים לשעה 

בלא ' כגון עונשי דור המדבר וכן בשרה נאמר בת עשרים כבת ז
ם מתן תורה הוה והכל אצלה כמצות שכליות חטא התם קוד

אבל עונשי התורה אין שום חלוק כי , ז נאמרו שיעורים הללו"וע
ג "שיעורים הלכה למשה מסיני בין למלקות בין לקרבן ובן י

כ לפי זה בודאי ''א, שערות שוה לכל עונשים שבתורה' שהביא ב
דע ת נו'' ועיין בשו,שמשקין את הסוטה אף בפחותה מבת עשרים

  .ד''ד מהדורא תנינא סימן קס''ביהודה יור
  

˙Ú„ ÛÒÂÈ ¯ÙÒ· Ï·‡ הביא ראיות ברורות מגמ ו"ד סימן שע"יור '
  . של מעלהית דין בבםאינו בר עונשי' דקודם בן כומהראשונים 

  

 ÌÈ¯¯‡Ó‰ ÌÈÓ‰ ˙‡ ‰˙˙˘˘ ‰ËÂÒ  
ÔÈ�‰�‰ Â‡ ˙ÂÂˆÓ‰ ˙Î¯· ‰Ê ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˙È‰ Ì‡‰?  

Ô˙˘¯Ù· ‡¯˜„ ‡ÓÚË ¯ÙÒ· ‰�‰ ל '' כתב וזא''ח קניבסקי שליט''הגרל
  :ÈÒÓÂ˜, שאלו אם הסוטה מברכת על שתית המים

ÔÈ�‰�‰ ˙Î¯· ‰�‰: פשיטא שאין מברכין כיון שנותן דבר מר 
  .לתוך המים אינה נהנית

˙ÂÂˆÓ‰ ˙Î¯·Â: שאין , בודאי אינה מברכת, אם היא טמאה
מברכין על העונש כמו שכתבו הראשונים דאין מברכין על חייבי 

אלא אפילו יודעת בבירור שהיא טהורה כיון , מיתת בית דין
שתחילת ענינה בעבירה אין מברכין על דבר שבא בעבירה כמו 

שאין מברכין על השבת ח ''סימן י' חלק אא ''ת הרשב''שכתב בשו
י עבירה אין מברכין על ''הגזילה וריבית דכל מצוה שקיומה בא ע

  . המים המארריםה הכא אין מברכת האשה על''כ ה''א, זה
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‰ËÂÒ‰ ˙‡ Â˜„·È ÌÈÓ‰˘ ˙Â‡ÈˆÓ ˘È ÍÈ‡  

ÌÈ˜„Â· Ì�È‡ ÌÈÓ‰ ÔÂÂÚÓ È˜� Â�È‡ ÏÚ·‰˘Î È¯‰?  

Ô˙˘¯Ù· א''ל' ה ÔÂÚÓ ˘È‡‰ ‰˜�Â ,‰�ÂÂÚ ‡˘˙ ‰˘‡‰Â.  
  

Ó‚· ‰�‰' ב''ז ע''וכן מ, א''ח ע''סוטה כ Ô�È˘¯„  בזמן שהאיש מנוקה

 אין המים ,וןאין האיש מנוקה מע,  המים בודקין את אשתו,מעון

  .בודקין את אשתו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :אמר ריש לקיש אין א''ע' סוטה ב' הרי איתא בגמ 

כ יוצא דכל אדם שאשתו ''א, מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו

כ יוצא דכל פעם ''א, עושה עבירות הוא נמי עשה עבירות

כ איך יש מציאות ''א, האיש נמי אינו נקי, שהאשה אינו מנוקה

וכן , כך מקשה החתם סופר בפרשתן בתורת משה, ו את האשהשהמים יבדק

וכן בכלי חמדה , וכן הגאון רבי יהונתן איבשיץ בספרו דברי יהונתן בפרשתן, א''ע' בנדה ב

  .ג''ת תירוש ויצהר סימן קל''וכן בשו, 70מ ''בפרשתן ע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ח עיין אור חדש ''במות ני, א''ח ע''סוטה כ, ב''ז ע''קדושין כי ''פ שיטת רש'' ע.‡

 דהא דבעינן שהבעל יהא נקי מעבירות זה באריכות נפלאה בענין זה

אבל אם היה לו עבירות , רק מעבירות לאחר שנסתרה אשתו

פ ''כ אתי שפיר דאע''א, לבעל קודם שנסתרה בודק המים

  .מעדני אשר, מ המים בודקים''מ, שהיה רשע בעת הזיווג

‰ Ï·‡·Ó¯"Ì א חולק ''ע' עיין במאירי שבועות ה, ' הלכה ח' בהלכות סוטה פרק

כל איש שבא ביאה ל ''וז :Ê ÏÚ ˜ÏÂÁ‰, י''עליו וסבירא ליה כרש

אסורה מימיו אחר שהגדיל אין המים המאררים בודקין את 

ואפילו בא על ארוסתו בבית חמיו שאסורה מדברי , אשתו

  ונקהה"ל' במדבר האמר סופרים אין המים בודקין את אשתו שנ

בזמן שהאיש , האיש מעון והאשה ההיא תשא את עונה

  .כ'' עמנוקה מעון האשה נושאה את עונה

·Ó¯· ÔÎÂ'' ·˙Î Ô˙˘¯Ù· Ôשאם בעל הבעל שום , יש מפרשים

 והעולה מן ,בעילה אסורה כל ימיו אין המים בודקין אותה

ולא כהה בם לא בעבירות שאפילו היו בניו ובנותיו , ההלכה

  . היו בודקין

‡'' Î·Ó¯‰ È¯·„ ÈÙÏ''·Ó¯‰Â Ì''‡˙ÎÂ„Ï ‡È˘Â˜ ‡¯„‰ Ô.  

 דמי שעיכב א''ג ע''ברכות ס' י בשם הגמ''פ מה דכתב רש'' ע.·

, ן שאשתו נעשית סוטה,תרומות ומעשות לבסוף יצטרך לכה

לכן שפיר , כ אין זה בכלל עון שאין המים בודקין אותו''א

  .ורת משהכך תירץ החתם סופר בפרשתן בת, משכחת שהמים יבדקו אותה

י שם דיש תנא דלא '' וברשב''ח ע''יבמות נ' פ מה דאיתא בגמ'' ע.‚

סבירא ליה האי הלכה דרק בזמן שהאיש מנוקה מהעוון 

כ אפשר דריש לקיש ''א, המים המאררים בודקים אותה

דסבירא ליה דאין מזווגין לו לאדם אלא לפי מעשיו נמי לא 

  .ג''הר סימן קלת תירוש ויצ''כך תירץ בשו, יסבור האי הלכה

ק דמי שאומר מותר שחשב שמותר לעבור ''פ שיטת המהרי'' ע.„

ל אתי שפיר ''לפי הנ, עבירה נמי המים בודקים את אשתו

אבל מעוון מנוקה דעוון היינו , דבאמת אינו מנוקה מהחטא

  .70מ ''כך תירץ בכלי חמדה בפרשתן ע, ל אתי שפיר''לפי הנ, במזיד

 דרק בזיווג שני א''ע' סוטה ב' רינן בגמפ מה דאמ'' נראה לתרץ ע.‰

כ ''א, אבל בזיווג ראשון אינו תלוי במעשיו, הזיווג לפי מעשיו

מיירי מזיווג , אתי שפיר דתורת סוטה שהמים בודקים אותה

אבל באמת באותם זיווגים מזיווג שני שהם לפי , ראשון

, מעשיהם לא היה יכול לבדוק כיון שהבעל אינו מנוקה מעוון
  .  אשרמעדני

¯˘‡ È�„ÚÓ:מדחזינן דכל הני אחרונים שהקשו קושיא זו  ,

מ דלא מיסתבר לומר דהפסוק ''ש, ל''לא תרצו תרוץ פשוט הנ

  .מיירי רק בזיווג ראשון

  

 ¯ÈÊ� ˙˘Â„˜Ó ¯ÂÓÁ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ Ô‰Î ˙˘Â„˜ ÚÂ„Ó  

˙ÓÏ ˙Â‡ÓËÏ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯˙ÂÈ ˘È ¯ÈÊ�Ï È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ו' ו'‰Ï Â¯ÈÊ‰ ÈÓÈ ÏÎ  ' ˙Â˘Ù� ÏÚ‡·È ‡Ï ˙Ó.  
  

‰ ‰�‰·Ó¯" Ìא'' הלכה כ'הלכות נזירות פרק ה·˙Î  שהנזיר שטמא עצמו, 

 , ומשום לא יחל דברו, משום לא יטמא,לוקה ארבע מלקיות

  . ומשום לא יבוא,ומשום לא תאחר לשלמו
  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ היו מהלכין בדרך שכהן גדול ונזיר  א''ז ע''נזיר מ

 כהן גדול ואל יטמא רבי אליעזר אומר יטמא, ומצאו מת מצוה

אין  נזירש ,וחכמים אומרים יטמא נזיר ואל יטמא כהן, נזיר

  .ואל יטמא כהן שקדושתו קדושת עולם, קדושתו קדושת עולם
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: שכתב דעדיף לשחוט א''ג ע''יומא פן "הר על שיטת 

 ,ג דנבלה איסור לאו"אעד,  לחולה בשבת ולא לתת לו נבילה

 אין איסור נבלה קל מאיסור שבת מ" מ,ושבת איסור סקילה

דאיכא חומרא אחרינא בנבלה לפי שהאוכלה עובר על כל זית 

וזית שבה אבל לענין שבת לא עבר אלא בשעת שחיטה וחד לאו 

ת  ונזיר שפגעו במהן גדול כם דלחכמידקשה מהא דחזינן , הוא

וקשה ג שקדושתו קדושת עולם " יטמא נזיר ואל יטמא כמצוה

 לאוין המ נזיר חמור טפי דאית בי" מ, חמורג"נהי דקדושת כ

כך מקשה ,  ליכא אלא חד לאוהן גדול ובכ,ם"ש הרמב"הרבה כמ

א ''מצוה רע' וכן במנחת חינוך חלק ב, אכלות אסורותממז ''הלכה יד "ירק  פר המלךבשע

 יורה דעה 'ת אחיעזר חלק ב"שווכן ב, ב''ח סימן קי''ת בית שערים אור"שוד וכן ב''מ של''ע

   .א'' סימן קנ'ם חלק ז"ת מהרש"שווכן ב', ימן כס
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

ה שעובר הרבה פעמים לאו דנבלה בזמיירי ן "רה לחלק ד יש.‡

 אבל בהאי דנזיר שעובר ,אמרינן דנבילה חמורבזה  ,אחר זה

ד ''כך תירץ בשער המלך פרק י,  זה לא מקרי חמורת אחתלאוין בב' ד

  .ע'' אבל כותב דתרוץ זה צ,ז''ממאכלות אסורות הלכה י

 דכל היוצא מפיו אשר דין שה דבל יחל ובל תאחר גם עשראפ .·

 כדין כמו שהנדר עליהם וישנם בשאלה נדחים מפני הע

דילפינן ממצורע ופשיטא דיטמא נזיר וכל עיקר מחלוקתו של 

 השוה בכהן ה דקדוש יהישהא וחכמים הוא רק מפני הע"ר

רבוי הלאוין אינם מעלים בזה ונזיר איזה קדושה עדיפא אבל 

כך תירץ בספר משנת חכמים מצוה  ,כיון שאותם הלאוין ישנם בשאלה

 יורה דעה 'חלק בת אחיעזר ''וכן בשו, א''סימן קנ' ם חלק ז''ת מהרש''וכן בשו, ו''שע

  .'סימן כ

  

Ï‡¯˘È ¯‡˘ Ì„Â˜ ÂÒ�¯ÙÏ ¯ÈÊ� ÌÈ„˜‰Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ה' ו'Â‚Â Â¯Ê� ¯„� ÈÓÈ ÏÎ  'Â‚Â ‰È‰È ˘„˜'.  
  

· ‰�‰Â˘"‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙ א "רנ' ד סי"ורי ל ''הא דקימ ב נשאל מ''סימן ר

 היו לפניו עניים הרבה ואין בכיס כדי לפרנס או לכסות או 'סעיף ט

 והישראל , והלוי לישראל, מקדים הכהן ללוי,לפדות את כולם

   .'לחלל וכו
  

Â�˜Ù˙Ò�Â:אל אם היה ישראל אחד נזיר אם קודם לשאר ישר, 

ודאי הנזיר קודם  :ÈÒÓÂ˜ ל שקודם לישראל אם קודם ללוי"ואת

 יען כי הנזיר נקרא קדוש ויש לו קדושה יתירה על לוי ,ללוי

 ואפילו , אך אינו קודם לכהן,כ הלוי" משא,שאינו מטמא למתים

 מפני שהכהן קדושתו קדושת עולם והנזיר ,היה נזיר עולם

  .קדושתו קדושת שעה
  

È ÂÓˆÚ ¯ÈÊ�· Ì‚Â˙Â‚¯„‰ ˘: שאם יש נזיר עולם ויש נזיר 

 וכן נזיר מאה קודם לנזיר , נזיר עולם קודם,שלושים יום

הלכות ל "ם ז"ש בגמרא דנזיר ופסוקה להלכה בהרמב"שלושים וכמ

  .ג"ז הלכה י"נזירות פ



  

 ·Â˘Á˙ ‰ËÂÒ‰ È¯‰ ‰ËÂÒ ˙Â˜˘‰Ï Ô˙È� „ˆÈÎ  
‰Á�Ó‰ ˙·¯˜‰ ˙Ú· ÏÂ‚ÈÙ ˙·˘ÁÓ?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ט' הÈ·‰Â  ˙‡ ‡È·‰Â Ô‰Î‰ Ï‡ Â˙˘‡ ˙‡ ˘È‡‰ ‡
Â‚Â ‰ÙÈ‡‰ ˙È¯È˘Ú ‰ÈÏÚ ‰�·¯˜' .  

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: דסבירא ליה ז''זבחים מ לשיטת רבי אליעזר ברבי יוסי 

כ איך יש ''א, דהבעלים יכולים לחשוב מחשבת פיגול בקרבן

הרי קודם , י השקאת מים המאררים''מציאות לבדוק סוטה ע

 סוטה שהיא מנחה ההשקאה על הכהן להקריב את מנחת

והנה הסוטה אשר בוודאי תחפוץ להינצל , י הסוטה''המובאת ע
מוצבתה בטנה ונפלה ירכה תפגל את המנחה כדי שהמים לא 

שמונים , כך הקשה הגאון רבי יוסף ענגיל וחיבר ספר בשם גבורות שמונים, יבדו אותה

י שדוכן ב ,ז'' סימן טת דברי חיים אורח חיים חלק ב"שווכן הקשה ב, תרוצים על קושיא זו

דובב ת ''וכן בשו, ו''ת נשמת חיים סימן קפ"שווכן ב, ז"כלל י'  המרכת כללים מעחמד

ת אבני נזר חלק חושן "שות ''וכן בשו, א''ג ע''וכן בטל תורה סוטה כ, ח"קכ' ג סי"מישרים ח

  .'ח סימן ח''ת דברי יציב אור''וכן בשו, ו''משפט סימן פ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 לה ה ורק שהבעל מזכה לה שיהי,המנחה היא ממון הבעל .‡

 והנה זה פשוט אם היתה רוצה האשה לזכות ,שותפות בגווה

 ,חלקה בהמנחה קודם הקדישה בכלי ולפדותה להדיוט חלקה

 , דהבעל לא נתן לה רק לנדרה,בוודאי אין במעשיה ממש

 בודאי , ואם כן אם תפגל ולא תתכפר בה,אבל לא לצורכה

 ולא גרע מנתן לה על מנת שאתה נותן , זכתהלמפרע לא

 ב"ג ע"א קידושין כ"א וריטב"כמבואר ברשבלפיך דלא זכתה רק לאכילה 
 דזה ליתא ,כ לא תוכל לפגל מחמת שהוא שלה גם כן"וא

ת דברי חיים אורח חיים "שוכך תירץ ב, דאם תפגל מעולם לא זכתה בה

   .ו''מ סימן פ''ת אבני נזר חו''וכן תירץ בשו, ז'' סימן ט'חלק ב
Â˘·Â'' ·ÈˆÈ È¯·„ ˙ח סימן ח''אור'‰Ê ıÂ¯˙ ÏÚ ‰Ó˙  : ין הכי דא

אבל מטעם דלא הוי מנחתה אין , לא תוכל לפגלדהסוטה  נמי

  .בודקין לה המים

ı¯È˙Â:והתורה ,  דכיון דאם תפגל לא יהיה לה בעלות

  . ולזה לא תוכל לפגל ונשאר מנחתה, הקפידה שיהיה מנחתה

ÂÈ È¯·„‰ ÛÈÒÂÓ·Èˆ:כ הקושיא רק דניליף מזה "באמת דע ד

וכן , כ התורה גלתה דין סוטה"דהרי ע, דבעלים אין מפגלין

א "מ' ת דברי חכמים סי"ח בשו"עיין בכל המקובץ בשד, כתבו כל האחרונים

כ שפיר " ואל"י ענגל זצ"ובגבורות שמונים להגר, ז"ם כלל י"ובכללים מערכת המ

י כך נפקע "ג שע"ה דיש לומר דרק בכברי חייםכתב בד

כ היכא דאכתי בעלים הם "משא, הבעלות אין לה כח לפגל

   .א בעלים מפגלין"לר

Â·ÈˆÈ È¯·„‰ „ÂÚ ı¯˙Ó:כתיב ו"ט' במדבר ה אמת שבקרא דב 

ויש לומר שקפידת הכתוב להקנות לה , והביא את קרבנה

י פיגול יצאה "ואם בשעת הקרבה ע, המנחה בשעת הבאה

  .מרשותה אין זה שוב עיכוב
 הא דיכולה לפגל רק אם עומדת בזמן הקרבת המנחה בתוך .·

אבל כשעומדת בחוץ בזמן הקרבת המנחה אינה , העזרה
ל אתי שפיר שיכולים להוציא את ''לפי הנ, יכולה לפגל

 כך תירץ, הסוטה בזמן הקרבת המנחת מעזרה ולא תוכל לפגל
  .ג''ירץ במקדש דוד סימן לוכן ת', הגאון רבי יוסף ענגיל בספרו גבורות שמונים תרוץ ה

  הא דבעלים מפגלים דווקא כשהכהן עבד עבודתו בשתיקה.‚

אבל אם הכהן , בעלים ומוציא מידי מחשבתו מחשבת ואתי

אמר בפירוש להקריבו כדינו שוב אין מחשבת הבעלים 

זבחים י ''ולמדתי כן ממה שכתב רש, מבטלת דיבורו של הכהן

אם ל ''וזן בעבודת הכהן שמעתי שהבעלים מפגלי' מ א''ז ע''מ

קיבל הכהן בשתיקה וחישבו הבעלים עליה על פיגול הוי 

ל דנראה דדקדק לכתוב אם קבל הכהן בשתיקה '' עכפיגול

דבזה מחשבה מועלת היינו מחשבת הבעלים שהיא בדיבור 

אבל אם אמר הכהן , דאתי דיבור ומוציא מידי מחשבה

 כך תירץ, בורבפירוש לקבל כתיקונו לא אתי דיבור ומבטל די
  .ג''מ קי'' עז"כלל י'  המרכת כללים מעי חמדשדב

 שהביאו בשם ה האומרת"א ד"ג ע"סוטה כ' התוסמה שכתבו פ ''ע .„

כ הרי ''א,  דמנחת סוטה הויא מנחה של שותפותלמיהירוש

,  דאין מפגלין בחצי מתירא''א וכן בזבחים מ''ג ע''פסחים ס' ל בגמ''קימ

בזבחים '  התוסתבוכבר כ, חצי מתירל דמפגלין ב"מ דס"ואף לר

כ שפיר "וא,  דדבר המסויים ושלם בעינןה ערלים"ג ד"ובפסחים ס

ל דכיון דמנחת סוטה היא של שותפות " הנשיאמתורץ קו

 לוכ לא הוי כבעלים רק בחצי קומץ ולא הוי פיגול אפי"א
  .ז''ן טסימ' ח חלק ב''ת דברי חיים אור''וכן בשו, ל''כך מביא בשדה חמד הנ, מ"לר

Â˘· Ï·‡''�‰ ıÂ¯˙ ‰Á„ ÌÈÈÁ È¯·„ ˙''Ï : מה שכתב דהוי

 נראה דהוי המנחה חצי שלה וחצי של ,מפגל בחצי מנחה

 כמבואר וזה ליתא כלל דלא מצינו שתקדש חצי קומץ ,הבעל

 ורק דהוי נקדש לשם האשה ונקדש לשם הבעל כל א"ע' זמנחות 
המנחה וזה נקרא שותף שיש חלק להבעל בכולה ולהאשה 

בכולה וכמו בשותפין בחצר שאין בו דין חלוקה ומשום הכי 

 ולכן שפיר קושית העולם ,נקדש המנחה לכל אחד שלומה

כיון דגם נקרא המנחה כולה שלה תוכל לפגל כולה וכמו גבי 

  .ן חלוקה דהוי כולה של כל אחדחצר שאין בה די

י ''עיין רש, ב''ג ע''מ מ''וכן ב, א''ג ע''פסחים ס' תוספ שיטות הראשונים '' ע.„

,  דפיגול בעינן רק בדיבור ולא מהני במחשבה בלבב''ע' מנחות ב

כך תירץ , לפי אתי שפיר דמשמרים אותה שלא תפגל בדיבור

  .ו''ת נשמת חיים סימן קפ"שוב

הקשה בפיגול איך יכול ש א"ו ע"בנדרים לן "הרב פ מה שכת'' ע.‰

הכהן לאסור דבר שאינו שלו ותירץ משום דאדם אוסר דבר 
כ בבעלים מפגלין עולה או " משא,שאינו שלו על ידי מעשה

מנחה אין יכולין לאסור ממון גבוה בלא מעשה ובעלים 

ת אבני ''כך מביא בשו, מפגלין רק בקדשים קלים דהוי ממון בעלים

  .ש באריכות''ת אבני נזר דחה תרוץ זה עי''ובשו, ו בשם נכדו''מ סימן פ''חונזר 
  

  משיב כהלכה
 א ברוקלין''י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט''מדור זה נודב ונערך ע

א שאשה נטמאה אין משקים "אם יש עשל " קיסוטה' בגמ. פרשת סוטה] 1
א בתשובה נסתפק מה יהיה אם אותו "וברשב, אותה דאין המים בודקים

שקינא לה ונסתרה עמו הוא עצמו מעיד שנטמאה אם יהא נאמן דהא אין 
כתבו דכשאמר אכלתי מ דף ג "בב' סע דהא התו"וצ. אדם משים עצמו רשע

צמו רשע משום דעושה כך כדי  אדם משים עןג דאי"חלב במזיד נאמן אע
 אינו רוצה ןכ גם כא" וא,לעשות תשובה ואינו רוצה להביא חולין בעזרה

הבועל שהוא כ בוודאי שיהא נאמן "וא, שימחקו את השם שלא לצורך
  .ולא ישקוה מי סוטהא "הע

שאם היתה יולדת בצער תלד ]:'ו א"כ[סוטה ' ובגמ] ה כח[ ,ונקתה ונזרעה זרע ]2

, שחורים תלד לבנים, קצרים  תלד ארוכים,  נקבות תלד זכריםיולדת, בריוח

 הרי בכל מקרה עברה על .א  וקשה.והאבן עזרא פירש שזה בשכר הקלון שהיה לה
כ גם אם היא טהורה מדוע מקבלת כזה "א, איסור ייחוד שאסור מן התורה

לפני : ומובא בברכות לא שאמרה  אשת אלקנהקשה גם על חנה '  לכאו.ב. שכר
ואם לאו אלך ואסתתר בפני בעלי , ה אם תראה בעני אמתך מוטב"בהק

כ איך היה מותר לה "ע ג"וצ, וישקו אותי מי סוטה ונקתה ונזרעה זרע

 .ג. הרי אם תסתתר תעבור על איסור והיא הייתה צדקנית, לעשות את זה
תירץ שאין הכוונה שחנה הייתה , בספר מאיר עיני חכמים לאוסטובצער

אבל לא , אלא רק כמדוייק שם בפני אלקנה בעלה, ל ייחודנסתרת באופן ש
כ הרי תעבור איסור חמור יותר "ע על דבריו א"וצ, באופן של יחוד האסור

ועוד קשה שהרי גם אז המים , של מחיקת השם דהרי אז אין דין להשקותה
  .כ מה תרויח בזה"וא, לא יגרמו לה שונקתה ונזרעה זרע

, נאים שרבי ישמעאל סובר שוקנא את אשתונחלקו תדף ג א  סוטה' גמב] 3
הם רשות ורבי עקיבא חולק וסובר שהם , ולה יטמא, לעולם בהם תעבודו

ק ישנן "או לרע, ג"מצות מתרי' י חסר ג"כ או לר"א,  שם'והקשו בתוס, חובה
ק "י ורע"נחלקו רדף כה א מנחות ' ע דמאי מקשים הא בגמ"וצ, מצות יתרות' ג

' כ החשבון מדוקדק שג"ק הוי מצוה אחת א" ולרע,צותמ' י ציצית הוי ד"דלר
  .מצוות נוספות של ציצית' מצוות שחיסר רבי ישמעאל ממלא בג

איך יהא מקרה של חצי שיעור שהוא , ד חצי שיעור אסור מן התורה"למ] 4
 ].אחד מן המקרים שייך לפרשת השבוע[. מותר מן התורה ואפילו כשחזי לאיצטרופי

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

  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

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

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או 0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

נא לציין . נא לציין שם וטלפון על התשובות com.gmail@1000s.meirבמייל 
  .בתחילת המכתב על כמה שאלות ענו

להקפיד על כתב ברור , השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים  
 .וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

  .057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון . 6
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ñðåà úðòè øää úééôë.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
ò õøúì äàøð''ôîøá øàåáîã äî '' àåç''ø ïîéñ î'' äàðéáæ àéåä øåëîì åäñðàùë ÷øã ,

ïéð÷ åðéà úåð÷ì åäñðà íà ìáà ,éòå''òàã úåáéúðá ù'' ïéùåã÷ éáâìã âäàá''î ïîéñ ò'' á

ïéùåã÷ àéåä úåð÷ì åäñðàã òîùî ,ïéùåã÷ã àøîåç íåùî íúä ,à'' ïúîáã àçéð ë
à ïéðå÷ ìàøùé åéä äøåú''ì ïéìåëé øéôù ëñðåàá äéä äìá÷äù ïåòè , éðäî àì äééð÷ã

ò''äééôë é  
øùà éðãòî : øôåñ íúçä õøéú ïëã ïééöì ùéò''â æ 'ò''á ,ç úåùøãá ïëå''ò â''ñ î'' è ìëã áúåëå

ðä àéùå÷ä úà åù÷ä ïëù íéðåøçàä''ì , úà íéé÷ì åáééçúð íéãåäéäù ïåéëã åðéáä íä
íéãáòì íîöò åøëîë àéåä äøåúä .  

  

áì çëùù éîúåòåáùä âçá åðééçäù êø úåòåáù øçàì íéîé úòáù êøáì ìåëé íàä  
 åì ùé íàä úåòåáùä âçá åðééçäù êøéá àìù éîá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî
ïéîåìùú ïéà äæ éáâì àîìéã åà úåðáø÷ì ïéîåìùú ùéù åîë äòáù ìë ïéîåìùú ,

 ïéîåìùú ùéã íéøáåñ áèéä øàáäå íäøáà ïâîäå á÷òé ÷çäã íúàáäå úëøáì
äòáù ìë åðééçäù ,äáø äéìàä ìáà , ïéîåìùú ïéàã åäì àøéáñå íé÷ìåç ïåéö éøòùäå

úåòåáùä âç ìù åðééçäù úëøáì.    
  

èéìù õéáåãéåã ìáéì áøä'' àíéìùåøé  
øâäì ìàøùé ïáà úåäâäáù øéòäì äàøð''áàø øùéô é'' äøåøá äðùîä ìò íéìùåøé ã

éá àìù éîã íäøáà ïâîäå á÷òé ÷çë òéøëäúåòåáùä âçá åðééçäù êø , áééçå ìåëé
âçä ìò êøáìå íéîé äòáù íéìùäì .  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ñåúá øàåáîù äî éôìù äàøð 'î äëåñ''ò å'' à åð÷ú äçîù äéìò ùéù äåöîá ÷øù

åðééçäù ,à'' øáò øáëù íåùî úåòåáù øçà åðééçäù êøáì øùôà éàù øáúñéî ë
äçîù ïîæä ,îàù''åé úçîùäù úåëåñå çñôá ë''íéîé úòáù ìë êùîð è ,à'' ë

íéîé úòáù ìë åðééçäù êøáì øùôàù øáúñéî.  
  

äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
æå á÷òé ÷çä ìò øéòä ïåéö éøòùäã íúàáäù äî''ììë àøéäð àì éúòã úåéðòìå ì ,

øì ïîæä äùòé íà éàãåãäæ ìò åðééçäù êøáé êéàå óéñåú ìá ìò øåáòé ìâ , äàøð
øéòäì , íéãòåîä øàá øôñá éúéàøãé ïîéñ'' â åðééçäùù øáåñ á÷òé ÷çäã õøúì áúëù

ïéðäðä úëøá àìå çáùä úëøá àåä , øçà êøáì êééù àì ïéðäðä úëøá àéåä íàå
äðäðù ,äæ ìò êøáì êééù äæì úåëééù ùéù ìë çáùä úëøá àéåä íà êà èøôáå 

îâäù åìà íéîéá 'é äâéâç''ò ç'' íéîéá äëàìîá øñàé àìù ãçåéî ãåîéìì åëøöåä à
ïéîåìùúä ìù åìà ,à''âçì åìà íéîéì úåëéù ùéã ïðéæç ë  .  

  

ç ùé íàäúåòåáù ìéìá íãøðù íãà øéòäì áåé  
 áåè âäðî ìëã ïåéë úåòåáù ìéìá íãøðù íãà øéòäì áåéç ùé íàä íúø÷çù äî

áééç åîéé÷ùøãð ïéãî åîéé÷ì íé.  
  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
 äàøåä éøòù õáå÷áã øéòäì äàøðè ïåéìâ''ò å''ëø î'' á øâøåáîä ïåìåáæ éáø ïåàâä áúë

èéìù'' úåðååëä øòùá áúëù äî éôìù àæéøàäì''ô óã ì''ò è'' à äæä äìéìá íãàä ïùé àìù
ììë ,åìéôàúçà òâø  ,íãøð øáëù éî øéòäì ïéðò ïéà äæ éôì , àìù äìòîä ãéñôäå

äæä äìéìá úçà òâø åìéôà ïåùéì , åìéôà ãåîìì êéùîäì ìåëé éàãåá í÷ùë ìáà
ïå÷éúäî åì øñçù ,ãåàî ìåãâ äæä äìéìá ãåîéìä íöòù íåùî.  

  

éëøáî ïéà ÷æð úòéðîì ÷ø íéîéé÷îù øáã ìò éøä äøåúä úëøá íéëøáî òåãîí  
ãéçä íùá íúù÷äù äî'' à÷  ïéìåç äéøà áìá ïëå êúåìòá úùøô ãåã ùàø åøôñá'' ä íéëøáî òåãî

áîøä áúëù äî éôì äøåúä úëøá'' íéô''ä úåëøá úåëìäî à'' ãèð ìò ïéëøáî ïéàã'' é
äðåøçàá ,÷æð úòéðî ìéáùá ÷ø íéîéé÷îù øáãá äëøá åáééç àìù íåùî ,à'' äù÷ ë

ëñ òåðîì éîð àéä äøåúîâá àúéàã åîë äð 'ð äëåñ''ò á''ì ïéùåã÷ ïëå à ' òøä øöé úàøá
ïéìáúá äøåú úàøá.  

  

èéìù èèùðå÷ ìàéçé øæòéìà éáø ïåàâä'' àäøåú ìå÷ úáéùé éùàøî  
õøúì äàøð ,äæð úòéðîì ÷ø àá àì äøåúäã , úåìòîá íãàä úà íéìùäì íâ àá äøåúä

úåáåè úåãéîáå úåîø ,à''úìòåúì íâ äæ ë ,ôù ïëìäøåúä úëøá êøáì åð÷ú øé.  
  

øîåòä úøéôñ ìò äååöî äðéàù ïåéë íåé ãåòáî áéøòî úåòåáù ìéìá ììôúäì úøúåî äùà íàä  
ä áúëù äîá íúø÷çù äîè" æöú ïîéñ íééç çøåà''ã ù úñéðëá úéáøò ìéçúäì ïéøçàî

úåîéîú äøéôñä éîé åéäéù éãë úåòåáù , úåöîî úåøåèôù íéùð íàä øå÷çì ùéã
ä úøéôñ ïðéòáã úåøåñà àîìéã åà ùåãé÷ úåùòì åà íã÷åî ììôúäì úåøúåî øîåò

úåîéîú àäé íéîéäù.  
   

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à   
 íäøáà ïâîá áúëã øîåòä úøéôñ øåôñì íäéìò åìáé÷ù íéùð íúåàã øéòäì äàøð

äáåçë íäéìò àéåùã ,à''ììôúäì íäì øåñàù éàãåá ë úàö íãå÷ úåòåáù ìéìá 
úåîéîú ìò ãéô÷äì ïðéòá éàãåáã íéáëåëä.  

  

úîä úà øåá÷ì íéìåëéù íéåâ ùéùë úîì åîöò àîèì øúåî ïäë íàä  
 ïäëì øåñà íàä åúåà åøá÷éù íéøëð ùéù úîá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî

 äæù ïåéë àîìéã åà äåöî úî àø÷ð åðéà åúåà øåá÷éù éî ùéù ïåéë åéìà àîèéì ïåéæá
åéìà àîèì øúåîå äåöî úî àø÷ð åúåà åøá÷é íéøëðù.  

  

èéìù ïîöìåä ìàøùé áøä'' àãåãùà  
äéàø àéáäì äàøð ,îâä ïåùìî 'á äðäãáèéøä éùåãéç" àô úåîáé''ò è''á î ' íùá àéáî

æå äåöî úî ìù øãâä äîã éîìùåøéä'' éîìùåøéä ì á íéðåò íéøçàå àøå÷ã øéæð úëñî
àáä ïäëäù åäæ åúåà êëéôìå åúåà íéðåò ïéàå åøáå÷ì àáì íéøçàì àøå÷ àîèéì 

åîöòá åì àîèéù äøåú äøîà ,íéìàøùé íù áåúë àìå  , ùéùëã úåèéù ïúåàë òîùî
úîì àîèéì ïäëì øåñà éîð øåá÷ì íéìåëéù íéøëð.  

  

äãâää úøéîà úòùá úéòéáù ìù ïéé êåôùì øúåî íàä  
îøá àúéàã àäá íé÷ñôä ú÷åìçî íúàáäù äî''à øåà''òú ïîéñ ç''æ óéòñ â ' ÷åøæì ïéâäåð

ïùò úåøîúå ùàå íãì òéâîùë òáöàá ñåëä ïî èòî ,öã úåëîä øéëæîùë ïëå" ê
ãò"çàá ù" åà êåôùì åì øúåî éîð úåñåë òáøàì úéòéáù ìù ïéé åì ùéù éî íàä á

êåôùì àøåñéà àëéà úéòéáù úåøéô ãéñôäì  øåñéà ùéù ïåéë àîìéã.  
  

äáä''ñ éëãøî çâ''éð ì'' åíéìùåøé ïéáòùè úáéùé  
áøâä áúëù äî ïééöì ùé''öæ ìåàù àáà ö'' ìá ÷øô úéòéáù ïåéöì øåà åøôñá 'å ïîéñ ' øúåîù

 åéðéò ìò íåùìå äæá øðä úåáëì åìéôà øúåîå úòéáù ìù ïéé äìãáäá êåôùì éôåùá
âåäðë ,éò àðéãì ìåãâ ùåãéç àåäå''åîò å÷åîéð ù ,à''ä åéøáã éôì ë'' ä êåôùì øúåîã

äãâää úéø÷ úòá úéòéáù ìù ïéé.  

  

åéìâ áãåð äæ ï  
 úîùð éåìéòì  

 ãéñçä áøä ìà÷æçé  áøä ïáãåãæ '' ìêééø  
áìð"òé ''ú ïåéñ á.ð.ö.á.ä.  

ò çöðåä''åéãëð é  
 áøäêééø äùîèéìù '' àíéìùåøé  

 áøäêééø ìà÷æçéèéìù '' àíéìùåøé  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' é  
äøä'' éáø âøöéôù íäøáà éìùè'' àíéìùåøé  

éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì 'áò''â  
äáä'' åðøåî çéìàøùé ÷çöééð ''å  

äøä ìù åðá'' éáø âéìàøùé äîìùèéìù ''à  
äéðúð æðàö úéø÷  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

áåè ìæî úëøá  

 íìùåîäå âìôåîä øåçáä ø÷éä åðéçàìøòìñ÷à éáö éìúôð éð''å  
æîá åéàåùð úçîù ìâøì''è  

áò''äøä úá â'' éáø âíàèùøáìä òùåäéèéìù '' à  

ë ìù åðá''åîãà ïøî ÷'' õéðååàù÷àô ø– õéååà÷ñðòùè   
áãç''ë ð''åîãàä ïøî ÷''ïàèñáî ø  

÷î åðéúåëøáä úëøá àìî ìàøùéá ïîàð úéá åúéá úà úåðáì äëæéù íéçåìù åðáéì áø '  
ïìéàä õö÷é àìå ïééòîä ùåáé àìù ,úåçôùîä úåáà éòèð êøá òøæ àáøáø àðìéà  
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