
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ‰ÏÁ Â˘È¯Ù‰ Ì‡‰ ˙·˘ ·¯Ú· ÏÂ‡˘Ï ÌÈ¯‰Ê� ÔÈ‡ Â��ÓÊ· ÚÂ„Ó
˙˘¯ÂÙÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê È¯‰ ˙ÂÏÁ‰Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·ו כ''ט'ÂÓÈ¯˙ ‰ÏÁ ÌÎÈ˙ÂÒÈ¯Ú ˙È˘‡¯ .  
  

ÓÈ˜'' Ïערב שבת סמוך א ''ד ע''ומקורו במשנה שבת ל ס''ח סימן ר''אור

  .לחשיכה ישאל לאנשי ביתו הפרשתם חלה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :מדוע , הגים לאפות חלות בבית בערב שבתאלו הנו

הרי זה , לא נהגו הבעלים לשאול לנשים האם הפרישו חלה

  .הלכה מפורשת
  

Ì‰¯·‡ Ï˘‡· ‰�‰ ס בסופו''ק מבוטשאטש סימן ר''להרה  ·˙Îל לא ''וז

ונראה שהטעם הוא , ראיתי ולא שמעתי מי שינהוג כן עכשיו

בוד שבת מצד שבדורות הללו הכל קורים הלחמים שאופין לכ

כיון , ועל ידי שם זה מדכר דכירי ליטול חלה, קודש בשם חלה

ששמה ועצמיותה של העיסה היא מזכרת אבן פינת יקרת מצות 

ודברי הפוסקים שכתבו , ואין חשש עוד בזה לשכחה, נטילת חלה

  .מיירי במקומות שלא נהגו לקרות בשם חלה, לשאול
  

ÂÂ˘·"Ï‡˜ÊÁÈ ˙Ò�Î ˙ ק ה''ג ס''ד סימן שכ''תשובה יורמובא בפתחי , ג"ס כ"סו '

 בשבת רב פסחז חל ע"כתב בשנת תפס ''ח סימן ר''וכן במשנה ברורה אור

 לאשתו ל אחדשלשבת הבאה יזהיר כ, ודרשתי בשבת שלפניו

ג '' אע כי טעם שאין אנו נוהגין לשאול הפרשתם חלה,ליקח חלה

ל אוכל "חלת חול ''דקימהיינו משום , דזה הלכה מפורשת

יש מערב שבת כ אפילו לא הפריש "וא, כ מפריש"ר ואחומשיי

,  שחל בשבתרב פסחכ בע"משא,  לשאולין צריךולכך א, תקנה

שאי אפשר להשאיר , י שיור"שאם שכח להפריש אין תקנה ע

 ממילא צריך לשאול עם ,כ כיון שאין תקנה"וא, משום חמץ

כמו דאיתא ל " ז„Â�‰ ˘¯„ ÔÎÂ‰„Â‰È· Ú, חשיכה אם הפרישו חלה

  .ז"ז אות ט"ח דרוש י"בדרושי הצל
  

·ÂÂ˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ זה בארץ ישראל לפיד  כתבו'' סימן מ'חלק ו 

היו צריכים לעשות כן כל ערב שבת , שאסור לאכול בלא הפרשה

, צ סומכים עליהם"והלוקחים מהנחתומים שתחת השגחת הבד

אבל האופה בביתו שכן מצוה לאפות חלה בבית וכדאיתא 

  .צריך לשאול, ב" רמימןח ס"אוא "ע ברמ"בשו
  

‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰·Â כתב שאין צריך לשאול בזמננו אף ס''ח סימן ר''אור 

ובערב , כיון דהמנהג להפריש חלה כשזה עיסה, בארץ ישראל

  .דמסתמא כבר הפרישו, לכן אין שואלים, שבת זה כבר חלה

  

‰˙Î¯·Â ‰ÏÁ ˙˘¯Ù‰ ˙Ú· „ÂÓÚÏ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  
‰�˘Ó· ‡˙È‡ האשה יושבת וקוצה לה חלתה 'במשנה ' חלה פרק ב.  

  

ÓÈ˜ ÔÎÂ''Ï שמותר לברך על הפרשת חלה 'ק א''ח ס''ד סימן שכ''יור 
  .מיושב

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: דכל מביא בשם הירושלמי' ח סימן ח''הבית יוסף אורל ''הרי קימ 
 מברך על 'ח סימן ח''אורל ''וכן קימ, ברכת המצוות מברכים בעמידה

כך , כים על הפרשת חלה בישיבהכ איך מבר''א, הציצית בעמידה
  .ובישועות יעקב שם, ובאליה רבה שם', ח סימן כ''מקשה המגן אברהם אור

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
שאני הפרשת חלה שאינה מצוה כל כך שאינו עושה אלא  .‡

לכן אינו צריך לברך בעמידה , כמו בשחיטה, לתקן מאכלו
תירץ המגן כך , דרק במצוה שזה חיוב גמור צריך לברך בעמידה

  .ז''ק י''ס' ד סימן א''ז יור''ועין ט', ח סימן ח''אברהם אור

·Â¯‚‰ ¯Â‡È·"‡ אורח חיים סימן ח סעיף א ' ÂÈÏÚ ‰Ó˙דבריו אין ל''וז 
 עיסה אסור לעשותשב ''ח ע''פסחים מל ''קימ והלא ,להם שחר

מצוה ואסור  שזה חזינן פחות מכשיעור כדי להיפטר מחלה
  .להפקיע עצמה ממנה

ÎÂ·˜ÚÈ ˙ÂÚÂ˘È· Ô ח סימן ח''אור' ÂÈÏÚ ‰Ó˙: דבאמת אם רוצה 
לעשות עיסה אינו עושה עיסה פחות מכשיעור חלה דאסור 

ואם כוונתו שאינה מצוה המוטלת על , לפטור עצמו מחלה
האדם רק אם יש לו עיסה מפריש ממנה חלה ואם אין לו 

מ עדיין קשה מציצית ''מ, עיסה אינו חייב בהפרשת חלה
 כן אינו חייב ללבוש בגד שחייב בציצית רק אם דהוא גם

לובש בגד של ארבע כנפות חייב להטיל בה ציצית והרי זה 
  .ממש דומה לחלה

מ במצוות שצריך לעשות ''ה,  הא דברכת המצוות מעומד.·
אבל , לא עדיפא הברכה וצריכים לעשות מעומד, מעומד

במצות שגוף המצוות עושים מיושב אפשר לברך הברכה נמי 
לפי זה אתי שפיר דבהפרשת חלה אינו מבואר , בישיבה

כן כתב , דבעינן להפריש בעמידה לכן אפשר נמי לברך בעמידה
  .עיין שפת אמת שם, א''א ע''בפני יהושע מגילה כ

היכא דאפשר לעשות בעמידה אינו רשאי להיות בישיבה  .‚
כ הכא דמיירי המשנה ''משא ,ולהכי בציצית מברך מעומד

 לעמוד ערומה לכן מותרת לברך י אפשר דא,באשה ערומה
בישיבה דעיקר הטעם דאין לישב הוא משום שנחשב כמזלזל 

לנגד עיניו אבל כשעושה הדבר מחמת ' בדבר ואין פחד ה
  .'ח סימן ח''כך תירץ בישעות יעקב אור, הכרח אין בזה שום זלזול

· ·˙ÎÂ‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù דלפי הישועות יעקב אם ח'' סימן שכד''ריו 
   .לבושה בבגדים אסור לה לברך בישיבההיה 

כ הברכה של ''משא,  רק ברכת המצוות בעינן לעשות מעומד.„
כך תירץ , לכן אפשר לברך בישיבה, דומה לברכת הנהניןחלה 

  .'ח סימן ח''באליה רבה אור
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Ì‰Ï˘ Â�È‡ „‚·‰ È¯‰ ˙ÈˆÈˆ· ÌÈ·ÈÈÁ „·ÚÂ ‰˘‡ ÚÂ„Ó?  

 Ô˙˘¯Ù·Ë''Ï Â''ÁÎ ÏÚ ˙ÈˆÈˆ Ì‰Ï Â˘ÚÂ Â‚Â Ì‰È„‚· ÈÙ�'.  
  

‡ˆ˙ ÈÎ ˙˘¯Ù·Â Î''È ·''„ גדילים תעשה לך על ארבע כנפות "ב וכת

 לפיכך , כסותך ולא של אחריםא"ו ע''חולין קל 'בגמודרשו  "כסותך

יכול ללובשו כך ופטור , השואל מחבירו טלית שאינה מצוייצת

  .מלהטיל בו ציצית
  

Ó‚· ‡˙È‡' לוים ,  כהנים, הכל חייבין בציצית'מ א''ג ע''מנחות מ

  .רבי שמעון פוטר בנשים, נשים ועבדים, גרים, וישראלים
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:נשים ועבדים פטורים 'ק ב''ז ס''ח סימן י''אורל ''' קימ 

  .מציצית
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי גם ,  מדוע רבי שמעון פוטר רק נשים מציצית

דהרי כל מה שהאשה פטורה עבד , עבדים צריכים להיות פטורים

 והרי רבי שמעון סבירא ליה ,א''ע' חגיגה ד' כמבואר בגמנמי פטור 

כך , כ גם עבדים צריכים להיות פטורים''א, דאשה פטורה מציצית

  .ח''סימן י' מקשה הפרי מגדים בפתיחה כוללת חלק ב
  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ı¯È˙Â: דרבי שמעון סבירא ליה דעבדים חייבים 

רשינן כל דד, בציצית מסמוכין דלא תלבש שעטנז גדים תעשה לך

והני , שישנו בלא תעשה של כלאים ישנו בחיוב לללבוש ציצית

, עבדים דחייבים בלא תלבש ישנם נמי בציצית שחייבים בציצית

 א''ע' חגיגה ד' ג דאיכא גזירה שוה דלה לה דמשם ילפינן בגמ''ואע

מ סמוכים עדיפא מגזירה ''מ, דכל שהאשה פטורה עבד נמי פטור

  .בציציתועבד חייב , שוה דלה לה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי כסותך אמר ,  איך שייך לחייב עבד בציצית

ומה , דאין קנין לעבד בלא רבוב ''ג ע''קדושין כל ''והרי קימ, רחמנא

ומדוע סבירא ליה , כ לא מקרי כסותך''א, שקנה עבד קנה רבו

 כך מקשה בחלקת יואב קבא דקושייתא ,לתנא קמא שעבד חייב בציצית

וכן , ח''ת תורת מיכאל סימן נ''וכן בשו, ז''מ צ''תן סופר שער הגדילים עוכן בח, ד''קושיא נ

  . א''ג ע''וכן בספר עולת שלמה מנחות מ', מ ט''הלכות ציצית ע' בספר זיו הים סימן ג
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ  ‡ÎÈ‡:  

מיירי באופן שנתנו לעבד את הבגד על מנת שאין לרבו '  הגמ.‡

, קנה עבד קנה רבודבאופן כזה לא אמרינן מה ש, רשות בו

 ב''ג ע''קדושין כד דסבירא ליה ''ולמ, לכן שפיר מקרי הבגד שלו

מ שאין לרבו רשות בו ''דאין קנין לעבד אפילו כשנותן לו ע

  .יתורץ בשאר תרוצים

פ מה שיש לחקור האם בבגדים שהיה לעבד קודם שנעשה '' ע.·

ואם נאמר דבגדים שהיה , עבד האם זה נמי שייך לאדון שלו

בד קודם שנעשה עבד לא אמרינן מה שקנה עבד קנה רבו לע

, אתי שפיר דמיירי בבגדים שהיה לעבד קודם שנעשה עבד
 .מעדני אשר

Â˘· ‰�‰''·¯ ÌÁÏ ˙ ÈÒ '˜"Ï  כתב דמה שקנה עבד קנה רבו

  .אפילו מה שקנה העבד קודם שנמכר לרבו

ÍÏÓ‰ ¯Ú˘‰ ÔÎÂ מביא ראיה מתוס'הלכה ה' הלכות עבדים פרק ה  '

עבדים שיש להם עבדים איך ' שהקשו על הגמא "ו ע"ת סיבמו

ולא תירצו שהיה להם , משכחת הרי מה שקנה עבד קנה רבו

מ שבכהאי גוונא נמי אמרינן אין קנין "ש, קודם שנשתעבדו

  .לעבד בלי רבו

Ô˘ÂÁ‰ ˙Âˆ˜·Â מכמה סוגיות :  הביא ראיה לזה'ק ב"ט ס''סימן רמ

ולא מוקי ,  רבודפריך גבי עבד מה שקנה עבד קנה' בגמ

  .בנכסים שקנה קודם שנמכר

ÈÓÏ˘Â¯ÈÓ ‰‡¯� ÔÎÂגבי מי שחציו עבד וחציו בן ה"ד ה" גיטין פ 

ביום של עצמו , מצא מציאה ביום של רבו לרבו, חורין

והיינו ביום מחר , ולית מחר בעי יעבדה ליה למאריה, לעצמו

דהוי יום של רבו צריך למיתביה לרבו המציאה שמצא ביום 

  .ושל עצמ

˘‰ ˙È‚ÂÒÓ„ ‡Ï‡"ÔÏÈ„ Ò לא משמע כןא"ע ב"פרק השולח דף מ  ,

, דאמרו נגחו שור ביום של רבו לרבו ביום של עצמו לעצמו

  . ומשמע דהוא לעצמו ולא שקיל מריה מיניה ביום מחר

 מוכיח שנכסים שהיה ב"ח ע"דף פ על מסכת נדריםוכן בשלמי נדרים 

  .לו קודם לא קונה האדון

ואי אפשר לו לקנות בלו , רינן יד עבד כיד רבו עד כאן לא אמ.‚

ובאופן דלא נפקא מזה שום דבר , אלא רק במילי דרשות, רבו

דאז אמרינן שזכתה התורה להאדון בכל מה שיש , מצוה

אבל לענין ציצית כמו כאן אליבא , כיון שהוא ברשותו, לעבדו

אלא ברשות , ק דרבי שמעון שוב אינו עומד ברשות רבו''דת

כך תירץ בספר זיו , והתורה אמרה דבגדו הוא לענין ציציתהתורה 

  .'מ ט''הלכות ציצית ע' הים סימן ג

 התורה ירדה לסוף דעתו של האדון דניחא ליה שהעבד יקייים .„

את המצוות שיש לו לקיים כמו דאמרינן בעלמא ניחא ליה 

הלכות ' כך תירץ בספר זיו הים סימן ג, לאיש דליעבד מצוה בממוניה

  .'מ ט''ת עציצי

 ריש פרשת בראשית בשם נחלת יעקבפ מה שכתב בשפתי חכמים '' ע.‰

ולא , דרק במציאה והפקר אמרינן מה שקנה עבד קנה רבו

ל אתי שפיר דמיירי שיש לו בגד שנפל לו ''לפי הנ, בירושה

  .מעדני אשר, בירושה דלא אמרינן בזה מה שקנה עבד קנה רבו

משום דאם יסוד : ל''דחה יסוד הנ ז''ד סימן רס''יוראבל ביד שאול 

בהרבה מקומות מה שקנה ' כ מה פריך הגמ''א, ל אמת''הנ

דלא , ומדוע לא מתרץ דקיבל את זה בירושה, עבד קנה רבו

מ דאף בדבר ''ש, אמרינן בכהאי גוונא מה שקנה עבד קנה רבו

  .הבא בירושה נמי אמרינן מה שקנה עבד קנה רבו

Â.א''גיטין מל '' מפקיר עבדו דקיממ במעוכב גט שחרור כמו'' נפ 

דיוצא לחירות וצריך גט שחרור וכן יוצא בשן ועין צריך גט 

כ תו אינו משעובד לבעלים ולא ''שחרור לכמה תנאים א

מ במצות אינו חייב ''ומ, אמרינן ביה מה שקנה עבד קנה רבו

כך תירץ , אפילו הכי בציצית חייב, כל זמן שאין לו גט שחרור

  . א''ג ע''ה מנחות מבספר עולת שלמ

Ê.בשם המרדכי מהלכות עבדים' פרק ופ מה שכתב בשער המלך '' ע 

כ ''א, י אחר זוכה העבד'' דמה שנתן האדון לעבדו עקדושין

  .מעדני אשר, משכחת ליה בכזה אופן

¯˘‡ È�„ÚÓ: ל אפשר נמי ''דלכאורה קושיא הנ להעיר יש

 להקשות על מה דסבירא ליה לתנא קמא דנשים חייבות

, ל אין קנין לאשה בלא בעלה''הרי קימ, מדוע חייבות, בציצית

ובאמת , כ אינו כסותך''ומה שקנתה אשה קנה בעלה א

ורוב , שמקשה כן על אשהא ''ד ע'' מנחות ממצאתי בקרן אורה

  .התרוצים שנאמרו בעבד אפשר נמי לתרץ באשה
  

 בעניני ציצית - מטעמי אשר
   ע''שלח תש  ? הכסאהאם מותר לקשור חוטי ציצית בבית} א

  ו''שלח תשס ? האם מותר לקשור ציצית בלילה} ב

  ח''שלח תשס? האם נשים כשירות לקשור ציצית } ג

איך מותר לאב לתת ציצית לקטן הא כיון דאין לקטן  }ד

לדעת המשנה , נותן האב לקטן איסור בידים, כוונה

כנפות בלא ' ברורה דציצית בלא כונה הויא כלובש ד

  ח''ח תשסשל  ?ציצית

מדוע מי שנקרע לו הציצית בשבת אסור להטיל ציצית } ה

  ח''שלח תשס? הא יכול לקשרו עד מוצאי שבת 

  ח''שלח תשס? האם בשבת מותר להלביש כלאים בציצית } ו

 האם מותר לתפור הציצית בתוך הכנפות לצורך כביסה} ז

  ח''שלח תשס ?

צא כי ת? האם לאב מותר להלביש לבו כלאים בציצית ) ח

  ו''תשס
  ח''תצוה תשס? מדוע בבגדי כהונה לא היה ציצית ) ט
  ח ''שלח תשס  ?האם מותר לנגב את המשקפיים בטלית} י

  



  

‚ ˜¯ Â· ˘È˘ ˙ÈÏË ÂÏ ˘È˘ ÈÓ ' ˙ÂÈˆÈˆ  

‰ÂˆÓ Ï˘ ˙ÈÏË ‰Ê ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ˙ÈˆÈˆ ‰ÊÓ „È¯Â‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

ÓÈ˜''Ï זה  מותר להתיר ציציות מטלית 'ו סעיף א''סימן טח ''אור

  . לא, אבל שלא להניחם  בבגד אחר, וליתנם בטלית אחר
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èציצית האם יש איסור להוריד '  מי שיש לו בטלית רק ג

את שאר הציצית שנשאר או דילמא כיון דאין בזה ארבע ציצית 

  .כ הויא טלית פסולה ומותר להוריד''א
  

˙Ó‡ ˙Ù˘· ‰�‰ גיש לעיין אם אין בטלית רק  כתב א''ב ע''שבת כ '

  .אין כאן מצוהד כיון דנראה דבזה שרי להתירן ,ציצית
  

· Ï·‡ ÛÒÂÈ ÈÎ¯·נשאל הרב המובהק ש  מביאו''אורח חיים סימן ט

י "בתשובותיו כמרבנן קשישאי , ה"ר יעקב מולכו זלה"החסיד כמהר

 מי שנפסקה ציצתו אם מותר להשליך האחרים כדי לחדש ד"ס' סי

  .ש שהאריך בראיות''עי, ארבעתם
  

ÒÓÂ˜È: נראה טעם גדול לאסור לפסול הציצית ולחתוך אותוד ,

אסור משום בזויי , דמאחר דהוא עשוי בהכשר והוא פוסל אותו

ח סימן "וראדהכי כתב הטור , דמבזה אותו הציצית לפוסלו, מצוה

אסור לבני ישראל למעבד צרכיהון , ל" בשם השאלתות וזא"כ

ושענא לארוחי נ ה"א' במידי דעביד למיפק ידי חובת מצוה וכו

דאמר ,  מדם'מ א''עז ''חולין פדילפינן , בה ואתרוג דמצוה למיכליה

קרא במה ששפך יכסה שלא יכסה ברגליו שלא יהיו מצות 

 דהרי אתרוג דאסור È‡¯ ÔÈÚÎ ˘È Ô‡ÎÓÂ‰ ,'בזויות עליו וכו

והאתרוג לבד אינו בעצמו , לאכלו כתב הטעם משום בזוי מצוה

 ארבע מינים 'ז א''מנחות כל "הרי קיד, מצוה כי אם בשאר המינים

ציציות '   דא'' עח'' כמנחותל "וכמו כן קי, שבלולב מעכבין זה את זה

ג דאינו מצוה בפני עצמה "וכמו דבאתרוג אע, מעכבין זה את זה

 ,דמבטל אותו ממצות, ה אסור לאוכלו משום בזוי מצוה"אפ

חד פ שאין קשור בטלית כי אם ציצית א"אע, והכא נמי בציצית

מאחר שהוא כשר אסור לפוסלו בידים והאריך הרב בזה בדין 

  .ש מה שהאריך''עי, האתרוג
  

¯‰Ó ·˙ÂÎÂ''ˆÊ ÂÎÏÓ È''ÌÈ‡�˙ ˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ‰Ê„ Ïאיתא  ד

ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה '  דא''ה ע''מנחות כבמשנה 

 רבי ישמעאל אומר ארבעתן ארבע ,  דברי רבי עקיבא,אחת

מיסתבר אם , ת רבי עקיבא שארבעת מצוה אחתדלשיט, מצות

כ בודאי שמותר ''א, אין את כל הארבע אין זה טלית של מצוה

כ לשיטת רבי ישמעאל דסבירא ליה ''משא, להוריד מטלית זו

כ ''א, כ כל אחד מצוה באפי נפשה''א, שארבעתן ארבע מצות

מיסתבר שאסור להוריד אפילו אם נשאר רק אחד דכל חד מצוה 

        .פשהבאפי נ
  

„ÈÁ‰ ‰˘˜ÓÂ''‡:מ בין רבי ''מקשה מאי נפק' כ מדוע כשהגמ'' א

מ אם מותר ''דנפק' מדוע לא מתרץ הגמ, ישמעאל ורבי עקיבא

אומרת ' והגמ, להוריד ציצית מהטלית כשנשאר רק ציצית אחת

  .מ אחרות''נפק
  

„ÈÁ‰ ı¯˙ÓÂ''‡: הרבה פעמים שאפשר  דאשכחן ,אין זה ראיהד

 מנחות בשיטה מקובצת ו שכתבכממ ולא אומרים ''לומר עוד נפק

' ק ור"נ דהא נמי איכא בינייהו דת" ואף אנו נאמר דאה,ד"ד ע"מ

   .ישמעאל
  

˘ ÛÒÂÈ ÈÎ¯·· ‡È·Ó ÔÎÂ¯‰Ó ÏÂ„‚‰ ·¯‰" Ì··È·Á Ô בעל גט פשוט 

  .ש מה שהאריך''עי ,נשאל שאלה זו ממש, ד"י' י סי"בתשובותיו כ
  

‰·Â˘˙ È¯Ú˘·Â הביא להלכה את דברי הברכי יוסף ו''ח סימן ט''אור 

  .שאסור להוריד אף שפסול הטלית

˙ÈˆÈˆ ˙Â˘ÚÏ ÍÈ‡ „ÓÏ˙‰Ï È„Î „‚·Ó ˙ÈˆÈˆ „È¯Â‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  
¯Â˜ÁÏ ˘È מי שרוצה להוריד את הציצית כדי להתלמד איך 

לעשות ציצית האם נמי אסור כיון שאינו מורידו כדי להניחם 

ר או דילמא כיון שמחזירו באותו בגד ליכא איסורא בבגד אח

  .וליכא בזיון
  

¯˘‡ È�„ÚÓ : כך  ה דילמא" דב''עא '' ממנחותי "לפי טעם רשנראה להעיר

דמאן דאסר מבגד לבגד שכתב  ברכי יוסף אורח חיים סימן טומדייק מדבריו ב

 ,היינו בזוי מצוה דמבזה לטלית ראשונה דאין ראויה לציצית

באופן שמורידו רק כדי להתלמד אפשר דאין בזיון כ אפשר ד''א

  .ומותר להוריד על מנת להתלמד
  

ÌÚË‰ ÈÙÏ Ï·‡ דאסור לבטל הבגד הזה  דאסור להוריד משום

  .מ להתלמד''כ טעם זה שייך אף כשמוריד ע''אממצותו 
  

· ‰�‰˙Ó‡ ˙Ù˘ יש לעיין במתירין לשעה ל '' כתב וז'מ א''ב ע''שבת כ

כ באותו בגד אי טעמא דרב דאוסר "אח לחזור ולעשותן ל דעתע

משום דלוקח המצוה מזה הטלית או משום דנשארים הציצית 

דרב דאין לבטל מצות ' טעמי' א ב פי"מנחות מ' אכן בתוס{ ,בשעה זו בלי מצוה

ג אוסר רב אכתי "ל דגם כה"ואת }ש"ע) ו"ט' סי(א "ז ובמג"מ בט"הטלית וכ

כ מתיר אלו ואם "יש לעיין באם קושר כאן ציצית אחרים ואח

אינו קושר אותם בבגד אחר וודאי דאסור כיון דאלו הציצית 
כ בבגד אחר שוב אין טעם "יהיו בלי מצוה אבל כשמניח אותם ג

דכיון שחתך ' ז' סעי' י' סי(ח "כיון דהטלית יש לו ציצית אחרים כמבואר באו[לאסור 

בטל מ אותם הציצית מ"או נימא דמ] ש"הראשונות האחרונות כשרות ע

ל כשמואל "מ נמי לדידן דקיי"מזה הבגד ומסתבר להקל בזה ונ

  .אסורבאינו מניח אותם לבגד אחר גם 
  
  

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

מתי אינו עובר , הדין הוא שאסור לצאת בשבת בציצית פסולה] 1
  . ר דאורייתא"ף ברהביציאתו בציצית פסולה א

כיצד ייתכן היוצא בציצית כשירה ובכל אופן חייב משום הוצאה ] 2
  .בשבת

לא [איך יתכן שאדם לובש דרך מלבוש וחייב משום הוצאה ] 3
  ].בציצית

כתבו שמי שלובש בגד ואינו נהנה מלבישתו ב "א ע"בנדה ס' בתוס] 4
כ אנו "וא, אינו חייב בציצית ולכן מוכרי כסות פטורים מציצית

שאיננו נהנים מלבישת בגד הציצית אלא רק עושים לצורך 
  .כ אין כאן לבישה בשביל הנאה ומדוע חייבים בציצית"א, המצוה

ד ומקורו "ט ס"של' סיע "ידועה קושיית הבגדי ישע על הדין הנפסק בשו] 5

מרב שרירא גאון שאין מכניסין לבית הכלא רסג ' ח סי"מהבית יוסף או
ז "והקשה ע, ור שאסור לעשות דין בשבתבשבת מחמת האיס

הבגדי ישע מן הפסוק בפרשתינו ויניחו אותו במשמר כי לא פורש 
ולכאורה קשה . כ חזינן שמותר"וא,  וזה היה בשבת, מה יעשה לו

הרי הדין של הגאונים , על עצם הקושיא מה הקשו מהמקושש
ומה מקום יש לשאול מן , הוא דין שאסור מדרבנן לעשות כן

  .ה על דין דרבנןהתור
-----------------------------------------------  

  כללי השתתפות
 תזכה את השולח להיכנס להגרלה אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1

 . 1000₪על סך 
כך , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

 .דיל את סיכוייו בהגרלהשכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מג
הזוכה ייבדקו , בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

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

נא לציין שם וטלפון  com.gmail@1000s.meir או במייל 7077555861
  .על התשובות

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

 .057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון . 6

ח ביום רביעי נא "דר' תקיים באהשבוע ההגרלה ת
  בבוקר10:00סיון בשעה ' להזדרז לשלוח עד יום רביעי ל

 



áåè ìæî úëøá  
 éáø ïåàâä éçàìõøååù ïøäà ìà÷æçé èéìù''à  

îåã'' ÷øá éðá áøòî äàøåä úéáá ö  
çîå äàøåäå äøåúì àúáéúî ììåë ùàøå''äúëìäë äöéìç ñ  

íéëçå ÷éðéä åðáì ä÷àìçä úçîù ìâøì  
 øîëìàéøæò ãåãéð ''å  

íéáåè íéùòîìå äôåçìå äøåúì åìãâì äëæé  
ôåâ úåéøá êåúîàéìòî àøåäðå à  

    
  

  

ïåæîä úëøá éðôì äöçø íòôä ãåò áåúë åðéà äãâäá òåãî  

ïåæîä úëøá éðôì íéðåøçà íéî ìåèéì êéøö éøä  

 äöçø íòôä ãåò áåúë åðéà äãâäá òåãî íé÷ñåôä íùá íúù÷äù äî êéøö éøä  ïåæîä úëøá éðôì
íéðåøçà íéî ìåèéì ,íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  

ò õøúì äàøð''á àúéàã äî ô øåèøåà''ô÷ ïîéñ ç'' àäáåç íéðåøçà íéîã íòèá ,æç åøîàã íåùî''ì  úåëøá

î'à ' çìî ìåëà êúìéëà øçà ,úéîåãñ çìî àîù ùåçì ùéå àìù íéãéä ìåèéì åëéøöäå åá áøåòî 
äðîî øáã íåù íäá øàùé ,îøáå'' àøåà''÷ ïîéñ ç''ñ ò''ë ÷'' á çìî ìåëàì íéâäåð åðà ïéà åððîæáã áúë

úôá çìî ùéã ïåéë äãåòñä óåñá ,îé÷å'' ìòú ïîéñ çñô úåëìä'' ä é÷ð úôã çìîá äöîä ìåáèì âäðîä ïéàã
çìî êéøö ïéà ,àå''ñô ìéìáã ïåéë ëçìî ïéìëåà ïéà ç ,à''úéîåãñ çìî ìù ùùç ïéà ë , åðéà àðéãîå

äãåòñä óåñá åéãé ìåèéì êéøö .  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî 

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  

ïéëøáî ïéà äðåùàøä äöéçøáã ïåéë õøúì äàøð ,ïéëøáî ïë äééðùä äöéçøáå , êéøö ïëì úà øéëæäì
éðùì ïåùàøä ïéá ìéãáì éãë íäéðù ,àùî''åä äéä òåãî åøéëæäì äáéñ ïéà íéðåøçà íéî éáâì ë'' à

ìåèéì êéøö ïéàù ,åøéëæä àì ïëì.  
  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç   
íéøåîù ìéì àéåäã ïåéë øãñä ìéìá íéðåøçà íéî ìåèéì áåéç ùé íàä íúðãù äî , äî ïééöì äàøð

éçä áúëùã'' àì úëøòî éôì ùáã åøôñá 'é úåà'' áúîå ìôðå øãñä ìéìá ââì äìòù ãçàá äùòî , àåäù óàã
íéøåîù ìéì ,î''äøéáò øáãì äìòù íåùî äøéîùä åì äìéòåä àì î.  

  

éðù çñôî øåèô íàä ä÷åçø êøãá éðù çñôá àöîðù éî  

 åà éðù çñôî øåèô éîð íàä éðù çñôá ä÷åçø êøãá àöîðù éîá íúðãù äî çñôá ÷ø àîìéã
ïåùàø çñôì ïéîåìùú ùéå ïåùàø çñô úåùòì ìåëéù ïåéë ä÷åçø êøã ìù øåèô ùé ïåùàø ,àùî'' ë

íéìùåøéì éðù çñô íãå÷ áø÷úäì êéøöå øåèô ïéà éðù çñôá.  
  

èéìù ïééèùøåîøî éáö éìúôð éáø ïåàâä'' àîåã äéðúð æðàö úéø÷''äéáá ö''íéìùåøé úåðåîî éðéðòì ã  

ïééöì äàøðáã  êìîì äðùîà ÷øô çñô ïáø÷ úåëìä 'à äëìä ' áéø÷äì äìò àìù äøéúá ïá äãåäé éáø éáâ áúë
çñô ïáø÷ ,ñåúä åáúëå 'â íéçñô 'ò'' áõøàì õåçá øãù íåùî ,êë ìò êìîì äðùîä äîúå, äî éúòãé àìå 

åç åúåéä ìéòåä"ïåùàø çñôî åøèåôì éàã ì,è ÷åçø äéäù ìë "øåèô ìéî å,ñ éàå " éîã ìåçá øãù" øåèô ì
éðù çñôî óà éøîâì,äéúéà àëéä éúòãé àì äæ  , åðéà ä÷åçø êøãáã êìîì äðùîì äéì àøéáñã ïðéæç

éðù çñôî øåèô.  
  

äøä''èéìù øìä éåìä áã óñåé â'' àíéìùåøé øåâ ìàøùé úéá ììåë  

éøâäì úåøòä øôñáã øéòäì äàøð''èéìù áùééìà ù'' àâ íéçñô 'ò'' áäæá ïã ,ãîã áúåëå äðùîä éøá
 êìîìà ÷øô çñô ïáø÷ úåëìä 'à äëìä'éðù çñô ìù øåèô àëéì éðù çñôã òîùî  , øàù éøáãî ìáàø íéðåùà

ä÷åçø êøã ìù øåèôä àëéà éðù çñôá óàù òîùî.  
  

èéìù ïéåøáðäòù ìàåé äîìù áøä'' àíéìùåøé  
äéàø àéáäì äàøð ,éðù çñôá óà øåèô ä÷åçø êøãù ,øåèô äæá ïéàù àîéð íàã, áåøù ïîæáã àöåé 

éðù çñô àëéìã äàîåèá åáéø÷ä ìàøùé ,ïåùàø çñôá íâ ä÷åçø êøã ìù øåèôä àäé àì , ïåæçáå
 ùéàã ïîéñ íéçáæ 'é úåà'' æä÷åçø êøã ìù øåèôä ùé éðù çñô àëéìùë íâù çéëåî ,à'' ìù øåèôäã çëåî ë

ôàù äæá éåìú åðéà ä÷åçø êøã''éðù çñô áéø÷äì ì.   
  

î ïøäà áøä .èéìù éìàøùé'' àäéðúð æðàö úéø÷  

ïééöì äàøð ,ëã''àä ÷ãåî''éæ ùèéáàáåìî ø'' òéø ïîéñ âðäîå äëìä éøòù åøôñá'' á øåèô éðù çñôá íâã çéëåä
ä÷åçø êøãá äéäù éî ,ïåùàø çñôî ÷ìåçîù øîúéà àìã àäî , äðùîä éáâö íéçñô''ò ä'' à çñô ïéá äî

éðù çñôì ïåùàø ,÷î íåùá èéîúùéà àìåä÷åçø êøã øééùå éðúã øîåì íå ,ñåúì íù ïééöå ' àéáäù
øééùå éðúã íéøáã äîë ,ä÷åçø êøã àéáä àìå ,à'' êøã ìù øåèôä àëéà éðù çñôá óàã òîùî ë

ä÷åçø.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

øéòäì äàøð ,áîøäî ÷éåãîù'' çñô ïáø÷ úåëìäá øîåà éøäù øåèô àåäù íä ÷øô 'äëìäà  ' äéäù éîù
éðù çñô àéáî äæ éøä øçà ñðåàá ñðàð åà ä÷åçø êøãá ,ñðåà áùçð ä÷åçø êøãù øàåáî éøä ,

á äëìäáå 'øåèô éðùá óà ñðàð åà ââù íàù øîåà àåä , åìéôà ñðåà ìëî øåèô àåä éðùáù òîùî
ä÷åçø êøãá àåä íà.  

  

íéìøò íéåâ íéðá åì ùéå øééâúðù øâ òåãî  

÷äì ìåëé åðéà éîã ãìåðù ïè÷ë øééâúðù øâ éøä çñô ïáø÷ áéø  

 áåúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîé àá úùøôá''î á'' çäì çñô äùòå øâ êúà øåâé éëå ' åì ìåîä

åâå åúåùòì áø÷é æàå øëæ ìë ' úåùòìî áëòî íéøëæ úìéîã øîåì äöåø ÷åñôä éøä úåù÷äì ùéã

çñô ,øééâúðù øâ éøäå øééâúð øáë ïàë éøäååéìà íéñçéúî íéðáä ïéà  ,à'' åì åéäù åéðá úìéî òåãî ë

çñôä úåùòìî åúåà áëòî åúéåâá ,øééâúðù øçà åì åãìåðù åéðáá éøééî ÷åñôäã øîéîì àëéìå ,

àã''íéøåîâ íéìàøùé íä ë ,øâ è÷ð òåãîå ,íéðôåà òáøàá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù éåì ïáåàø éáø â'' àúéá íåìù ìëéä ììåë ùîù  

ì äàøðõøú ,çàå úéìàøùé äùàî íéðá åì åãìåðå ìáè àìå ìîù øâì úåáøì àá ÷åñôäã'' ìáè ë

çñô ïáø÷ä ìåëàì àáå , íéðáä ìáè àìå ìîù ïîæ åúåàá åì åãìåðù íéðáäù äøåúä åðì äùãéç äæáå

åéìéà íéñçéúî ,çñô ïáø÷ä ìåëàì íäéáàì íéáëòî åøééâúð àì íàå , à÷ååãù àéùå÷ä õøåúî äæáå

ðù íéðáçñôä ìåëàì íéáëòî ïéàå åéìéà íéñçééúî àì åúåéâá åì åãìå , øçà åì åãìåðù íéðá ìáà

íúåà ìî àìù ïîæ ìë çñôä ìåëàìî åúåà íéáëòîå åéìéà íéñçééúî ïë ìáè àìå ìîù ,îå'' àéåä î

øåîâ ìàøùé ïééãò äùòð àìå äøåîâ úåøéâ äéä àì ãåòù ïåéë ùåãéç , úà áëòî ïéàù àðéîà àéåäå

éáàçñôä ìåëàìî å ,î÷''çñôä ìåëàìî åéáà úà áëòîå åéìéà ñçééúîù ì.  
  

äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  

 íéðáà çáæî øôñáã ïééöì äàøðò íéçñô ìò'' î144øâäî øôñì äîëñä åì ùéå ''éåìä ç , òöååàøèñåàäî ïëåò õøéú''îâä ô '

î úåîáé''ò å''à î 'úøåéâä àéøåìáá äùòî ,äéðôì åìáèå äéãáò åîã÷ù ,íéîëç éðôì äùòî àáå , åøîàå

ïéøåç éðá ïîöò åð÷, ùøéôå àáø ãùøåôîá ïéá íúñá ïéá äéðôì ,äéøçàì,ïéà ùøåôîá  ,àì íúñá ,

àå''íìåîì øâä ìò ìèåî àì ïéøåç éðá íùì ùøåôîá åìáèå åéøçàì åìéôà åà åìáèå åîã÷ íà ë ,

 ìáàíìåîì øâä ìò ìèåî åùøô àì íà ,åúåà úáëòî íìåî àì íàå , ìë åì ìåîä àø÷ áéúëã åðééäå

íãåáòéùá åøàùð åùøô àìã ïåéë øëæ ,éáìîä ùøéôù åîë àúìéëîá òîùî ïëã áúëå'' åøôñá í

äåöîäå äøåúä.  

  

íéøöîá äòøôì åãáòúùð àìù ïåéë äãâää úà øîåìî íéøåèô íéåìå íéðäë íàä  

á íúðãù äî ãåáòùá åéä àì íäù ïåéë äãâää úà øîåìî íéøåèô íéåìå íéðäë íàä íé÷ñåôä íù

äãâää øîåì íéáééç íä àîìéã åà åðééä íéãáò øîåì íéìåëé ïéàå íéøöî.  
  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  

åîààã ïééöì äàøð''äâä ø''èéìù ïðçìà éáø ç''ñá õøéú à éåì åà ïäë àåäù éîã êéùã÷ éãòåî åøô

â íééøöîáù øîåà äéä àì äæ ìåâìâá''èáù åúåàì êééù ë ,á ÷ìç øäåæ ìò äîçä øåàá àúéàãë 'ðä éôì'' éúà ì

øéôù.  

  

íéøöîá äéä àì éøä çñô úåùòì êéøö øâ òåãî  

 çñô äùòå øâ íëúà øåâé éëå êúåìòá úùøôá áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîäì '

øâìå íëì úçà ä÷ç äùòé åèôùîëå çñôä ú÷çë ,çñô úåùòì êéøö òåãî úåù÷äì ùéã , àåä éøä

íéøöîî ìàâð àìå íéøöîá äéä àì ,íéøöîì øëæ çñôä éøäå ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  

õøúì äàøð , áéúë äðäãë úåîù''ë á 'àìå äðåú àì øâåíéøöî õøàá íúééä íéøâ éë åðöçìú  , äæ éôìå

çñô ïáø÷ úåùòì êéøö øâ òåãî áùåéî ,å õòåé àìôá éúéàø áåù øâ êøòæå''å ì úáäà úåöî ììëá

äéøëð õøàá øâ àåäå åîå÷îî ããåðä ùéàì òéñìå øæòì àåä íéøâä ,÷ãö øâ à÷åã åàìå , àáéöé åèàã

éúëã àîòè øúá ìéæå àéîù éîùá àøåéâå àòøàá áë úåîù''è â'  íéøâ éë øâä ùôð úà íúòãé íúàå

íéøöî õøàá íúééä , åì ïéàå çàå òø éìá äéøëð õøàá øâ àåäù éî ìò éòúùî àø÷ã àéãäá éøä

äëãðå øáùð åáìå äëåîð åçåøå øéëî , åëîúìå åøæòìå òøå áäåà åîò úåéäìå åáø÷ìå åéìò íçøì éåàø

åãéá àáä ìëá ,åðéøáãë ùîî äæå.  

   

  

ò áãåð äæ ïåéìâ"åðéãéãé é  
äøä"ø â 'øèñøô óñåé íäøáà èéìù"à  
"ïåéò ììåë " àæìòá éãéñçãùîù úéá  

éð åøåëá åðá úãìåä úçîù ìâøì"æîá å"è  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

åé ìëî úçð äåøéö"äðôé øùà ìëá çéìöéå ç  

úîùð éåìéòì áãåð äæ ïåéìâ  
íãàá ø÷éä àáàä  

 áøä ïåéö ïáäéãòñæ ''ì  
áìð"é ò''òùú øãà â"ú á.ð.ö.á.ä. 

ò çöðåä'' åðéãéãé åðá é  
 áøäíøîò ìééàèéìù '' àùîù úéá  
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