
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÈÈÏÚ� ÌÚ ‰ÏÈÏ· ÔÂ˘ÈÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï ˘È ¯˙È‰ ‰ÊÈ‡  
Ó‚· ‡˙È‡ È¯‰ '‰�ÎÒ ‰Ê˘?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ט י''יÏ‰‡· ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ ‰¯Â˙‰ ˙‡Ê .        
 

Ó‚· ‡˙È‡' ריש לקיש אין דברי תורה מתקיימין אלא אמר 'מ ב''ג ע''ברכות ס 
  .שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל במי שממית עצמו עליה

  

‰ ‰�‰ÛÒÂÈ ˙È· מןסיספר התרומה שם  כתב בה ולצורך מצוה'' דז''ח סימן שי''אור 

מנעל של תלמידי חכמים שקושרין בחוזק רצועות מנעליהם ש ג''רמ
אסור מנעליהם כי אם משבת לשבת  חולצים ואינם ולומדים בלילות

  .לקשור בשבת
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:י מבואר הר,  איך מותר לתלמידי חכמים לישון עם נעליים
 מי שרוצה לטעום טעם מיתה שישן עם אמר שמואל ב''ח ע''יומא ע' בגמ

דזה איסור דאמרינן שם דאין יכול להיות ' ומשמע שם בגמ, הנעליים
כ איך ''א, שתינוקות לובשים נעליים מערב יום כיפור וישנים עם זה

 וכן באוצר ,ב''ח ע''ש יומא ע''כך מקשה הרש, מותר לתלמידי חכמים לישון עם נעלים

  .ח סדר קריאת שמע שעל המיטה''ובלקוטי מהרי, ז''ת פאת שדך סימן ל''ובשו, ז''יד החיים סימן צ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
כ ממית עצמו ''אין אדם עומד על דברי תורה אלא א'  זה כונת הגמ.‡

היינו שמיגע עצמו וישן כל השבוע עם המנעלים וטועם טעם , עליה
וכן , ז''כך תירץ בספר אוצר יד החיים סימן צ, עומד על התורהי כן זוכה ו''מיתה וע

מובא בקובץ הנפלא מחזיקי תורה , וכן תירץ הדברי יציב, ח סדר קריאת שמע שעל המיטה''בלקוטי מהרי
  .י מרכז התורה דחסידי צאנז''שיצא לאור ע', א הערה א''מ כ''ב ע''אייר תשע

ותלמידי , ולא עראי לא נאסרה שינה בנעליים אלא בשינת קבע .·
ולכן לא היה להם , חכמים לא היו ישנים שינת קבע משבת לשבת

  .ח''וכן בלקוטי מהרי, ז''ת פאת שדך סימן ל''כך תירץ בשו, איסור
כ ''א,  כיון דהא דאין חולצים את הנעליים כדי שלא יהא ביטול תורה.‚

  .ב''ח ע''כך תירץ בחשוקי חמד יומא ע, שומר מצוה לא ידע דבר רע

ÌÈÈÁ ÚÙ˘·Â כותב שמרן הדברי חיים מצאנז ג''מ קמ''ע' ירח האתנים חלק ב 
ע כל פעם שהלך לישון אפילו לכמה רגעים הפשיט את הגרביים ''זי

משום שסבר דמה , אף שהיה לו יסורים בכל פעם שהוריד את זה
נאמר גם על , שהישן בנעליים יש בזה טעם מיתה' דאמרינן בגמ

ÎÏ‰ ÌˆÚ·ÂÌÈÈÏÚ� ÌÚ ÔÂ˘ÈÏ ¯ÂÒ‡˘ ,Ú ‡ÓÂÈ Â‰ÈÏ‡ ÔÈÚ· ‰˘˜‰'' ‰ÓˆÚ ‰�È˘ È¯‰ Á‰  ,הגרביים
Ó‚· ¯‡Â·ÓÎ ‰˙ÈÓ· ÌÈ˘È˘Ó „Á‡ ‡È‰ '� ˙ÂÎ¯·''ÈÚ Ê''ı¯È˙˘ ‰Ó ˘.  

  

 ‰‡¯Â‰ ‰‡¯ÂÓ ‰˘Ú� ÌÈÎ¯·‡ ÛÏ‡Ó „Á‡ ˜¯˘ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ‡  
 È¯‰Ó‚· ‡˙È‡ 'Â ˙Ú‚È ‡Ï ˙‡ˆÓ Ï‡ÔÈÓ‡˙?  

Ó‚Ó '�‰'' Ïכ ממית עצמו עליה ''לא אא, חזינן דאין דברי תורה מתקיים
  .בלי ביטולים

  

· ‰�‰Â˘"¯ÙÂÒ ·˙Î ˙ על הא דאמרינן במדרש:‰˜˘‰ 'אורח חיים סימן כ  
אלף "  Ì„‡„ÁÈ˙‡ˆÓ ÛÏ‡Ó ‡" ח''כ' קהלת ז על הפסוק  'א' ויקרא רבה ב

והדבר מתמיה על מה ולמה ,  יוצא מהן להוראהחדד וא" לבהמםנכנסי
יגעתי ולא  ב''ע' מגילה ול "זחרו  והא אמ, מני אלף להוראהחדארק יצא 

  .מצאתי אל תאמין
  

ı¯˙ÓÂ:  םחיוהנשים שמזקיקין בעליהן לפקח על מאכלות הבית וצובגלל 
 להסתפק במעט אשר יכולות הן לשאת םעליהם הב הב ואינם רוצי

 ולכן כמעט אין בעליהם יכולים להשלים נפשם כראוי עד ,במעשי ידיהן
 קהלת אדם אחד מני אלף מצאתי אלף  וזהו שאמר,שיהיו ראוי להוראה

 טעמו בצדו מפני שאשה תב וכ,מהם ראוי להוראה'  ואם לתלמידנכנסי
  . לוה מאלף אשה הראויחד לאהבכל אלה לא מצאתי שתהי

  

·‰Ê È¯ÂË·Â ולא  ב''ט ע''פסחים מ ' כתב על הא דאיתא בגמ'ק ו''ס' ע סימן ב''אה
, ר שכב עם כל בהמהארו ועל בנותיהן הוא אומר, ישא בת עמי הארץ

, י שדומות לבהמה שאין להם לב להבין כי חייך ואורך ימיך''ופירש רש
·‰Ê È¯ÂË‰ ·˙ÂÎÂדטבע הנשים שיבטלו ,  ונראה לי פירוש לדבריו

בעליהם מתורה בשביל שהם סוברים שמכח זה יתעסקו בסחורות ויהא 
כ אם יעסקו בתורה לא יהיה ''משא, להם טובות עולם הזה ועולם הבא

, ובאמת אינו כן אלא היא חייך בעולם הזה, להם רק עולם הבא לחוד
  .ואורך ימיך בעולם שכולו ארוך

  

¯˘‡ È�„ÚÓ:ל נראה לי ליישב קושיא חמורה שהקשו אחרונים'' לפי הנ 
על הא ' ע סימן ג''ת התעוררות תשובה באה''וכן בשו', ת צבי תפארת לבעל הדרכי תשובה סימן פ''בשו

 ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמוד א''ט ע''ם מפסחי' דאיתא בגמ
ל דאסור לבזבז ''הא קימ, דיש להקשות איך מותר לעשות כן, חכם

שיטה  ל אתי שפיר דהרי איתא בפוסקים''לפי הנ, במצוה יותר מחומש
'  בובספרו אהבת חסד חלק, ב''ה ע''וכן החפץ חיים בספרו לקוטי הלכות יומא ל, א''ע' מקובצת כתובות נ

דעל מצות תלמוד תורה א ''ובטעם הדבר עיין ספר מעדני אשר פרשת ויצא תשע' ק ד''ס' פרק כ
, כ בת תלמיד חכמים זה סיבה להצלחה בלימוד''א, צריך לבזבז כל נכסיו
  .חייב לבזבז כל נכסיו
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 Â�ÓÓ ˙Â�‰ÈÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ Â˙Â‡ Â¯·˜˘ ¯Á‡Ï ˙Ó  

Â˙ÂÂˆÓ ˙È˘Ú�˘ È�ÙÓ?  

 Ô˙˘¯Ù·א'כ 'ÌÈ¯Ó Ì˘ ¯·˜˙Â .   
  

Ó‚·' ילפינן מכאן ט''ד סימן שמ''ל יור''וכן קימ, ב''ט ע''ז כ''וכן ע, ב''ז ע''סנהדרין מ 

, דילפינן בגזירה שוה שם שם מעגלה ערופה, דמת אסור בהנאה

  .מה התם אסור בהנאה אף כאן
  

ÓÈ˜''˙Ó‰ ˙‡ ¯Â·˜Ï ÍÈ¯ˆ„ Ï ,Ó‚· Ô�ÈÙÏÈÂ 'ב''ו ע''סנהדרין מ ˜ÂÒÙÓ 

Á ˘È„˙Ó ¯Â·˜Ï ·ÂÈ  .  
  

 ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ·Âפרשת חוקת שנה חמישית Ì˘· ‡È˘Â˜ È˙‡·‰ 

ÌÈ�Â¯Á‡ : הרי כיון , דיש חיוב לקבור מתמדוע צריך קרא

ל ''קימהרי  וב''ז ע''סנהדרין מ' כמבואר בגמ דמת אסור בהנאה ל''דקימ

כ ידעינן דמת טעון ''א,  דאיסורי הנאה טעונים קבורהב''ג ע''תמורה ל

  .ש''ותרצתי בשבעה אופנים עי , ומדוע צריך קרא מיוחד,קבורה

  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰ 'ב''ג ע''תמורה ל  Ô¯Ù‡ ÌÈ¯·˜�Â ¯˙ÂÓ Ô¯Ù‡ ÔÈÙ¯˘�‰

¯ÂÒ‡.  
  

ÒÂ˙· Â˘˜‰Â ' Ì˘È‡Ó ‡ÓÚË ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ, ר "אומר מורי הרמ

דנשרפין כיון שצוה הכתוב לשורפן אחר שעשה כאילו נעשית 

נ כיון " ה,ועלין בו ואין לך דבר שנעשית מצותו ומ,מצותו

שנעשית מצותו הלך אסוריה והא דאמר אשירה אסורה לעולם 

 היינו משום דכתיב ב''דברים יאף על פי שהזקיק הכתוב לשורפה 

 אבל הנקברין דלא הטעין , לא ידבק בידך מאומה מן החרםג''שם י

  . משוך איסורייהו לעולם,הכתוב לשורפן
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שמת אפרו אסורב''ג ע''תמורה ל'  מדוע איתא בגמ  ,

כ ''א, הרי שם יש חיוב קבורה מן התורה דכתיב כי קבור תקברנו

כך מקשה , הרי ברגע שקברו אפרו מותר, מדוע אין אפרו מותר

  .ע''ומניחו בצו '' מצוה קמבמנחת חינוך
  

· ‰˘˜‰ ÔÎÂÂ˘"‰„Â‰È· Ú„Â� ˙ מת ד 'מהדורה קמא יורה דעה סימן צ

 והרי הוא דומה לנשרפין ,פרו מותר ראוי להיות א,שמצוה לקברו

  . ומדוע אפרו אסור, כ נעשה מצותו"שג
  

ı¯˙ÓÂ: הא ליתא שהנשרפין מצות שריפתן משום איסור דידהו, 

 אבל מת מצות ,ולכך כשנשרפו אמרינן כבר נעשית מצותו

 ולכך לא שייך בו ,קבורתו משום בזיונו ולא משום איסורו

  .נעשית מצותו
  

Â˘·Â''¯‰Ó ˙''˜È˘ Ì כתב ה ועתה אבא לבאר דן עפרן''ח בסוף ד''ח סימן ר''אור 

כיון , ג דנעשית מצוותו''דלכן אפרו של המת אסור בהנאה אע

' והרי מבואר בגמ, ילפינן מעגלה ערופה, דאיסור הנאה של מת

,  דבעגלה ערופה אף שלאחר שנעשית מצוותו אסורא''ו ע''פסחים כ

  .ה אפרו של מת''כ ה''א

  

‰„ÓÁ ÈÏÎ· ÔÎÂ ז ''מ כ''ה ובזה אתי שפיר ע''פרשת חיי שרה בד ÂÊ ‡È˘Â˜„ ·˙Î

Í¯ÙÂÓ:אלא אם החיוב '  דברור הדבר שלא שייך סברת התוס

שריפה מחמת איסורי הנאה ואמרינן כיון דאמרה תורה לשרוף 

הרי בזה נעשית מצוותו פסק איסורי , את האיסורי הנאה הזה

ו מחמת איסורי כ במת כזה שחייב לקברו אינ''משא ,הנאה ממנו

ומצד איסורי , אלא מגזירת הכתוב דכי קבור תקברנו, הנאה שבו

כ לא שייך בזה נעשית ''א, הנאה שבו אין בו מפורש חיוב קבורה

ה שדן באריכות ''ד סימן רפ''ועיין בטוב טעם ודעת להגאון רבי שלמה קלוגר יור, מצותו

   . לקברו עוד הפעםבמי בנקבר אם שייך לומר בזה שנעשית מצוותו ואין חיוב

˙Ó‰ Â· ÍÏ‰˘ ÌÈÏÚ�Ó ˘Â·ÏÏ ‰�ÎÒ Â‡ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  

¯Â˜ÁÏ ˘È מנעליים שהיו למת בעת פטירתו האם מותר ללבוש 

  .או דילמא אסור
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :נויי המת המחוברים ' ק ב''ט ס''יורה דעה סימן שמל ''קימ

אסורים כמו המת עצמו , כגון פאה נכרית וכיוצא בה, בגופו

ולכן מותר , מותר, אבל אינן קשורים, ם בשערות גופןקשורי

כ לפי זה ''א, וכיוצא בזה, ליטול טבעות שבידם של מתים

  .מנעליים של מת אינם אסורים בהנאה
  

 ‡˙È‡ Ï·‡ÌÈ„ÈÒÁ ¯ÙÒ· ל לא יעשה אדם צדקה בדבר " וזד''תנ' סי

ורצה לתת אותם ,  לאחד ניתנו לו מנעלים של מת,שיש בו סכנה

אלא תמכרם לנכרי שלא יבא ,  לו ואהבת לרעך כמוךאמרו, לעני

ÎÈ‡„ ÂÈ¯·„Ó Ô�ÈÊÁ‡ , לידי סכנה שום יהודי ויתן המעות לעני

˙Ó Ï˘ ÌÈÏÚ�Ó ˘Â·ÏÏ ‰�ÎÒ.  
  

Â˘·Â'' ¯Â„ ˙È· ˙ד ''חולין צ'  כתב דמקורו מהא דאיתא בגמח''סימן קמ

ר לא ימכור אדם לחבירו סנדל של מתה בכלל של חיה " תא''ע

,  מפני הסכנהחדוא,  מפני שמתעהוחדדברים א' במפני , שחוטה

˘¯·Â'' È‡Ó˘מחמת נשיכת נחש מתה והארס נבלע בעור .  
  

¯ÙÂÒ ˙ÂÚË„ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ יש בספר חסידים וצריך לכתוב מנעלים 

אבל , מיירי בבהמה מתה' של מתה דהיינו בהמה מתה דהגמ

  . נעליים של אדם ליכא איסור
  

·ÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ משמעותו דוקא  כתב ד'ק ב''סב '' סימן קנ'חלק ד

אבל ,  נועל בשעת פטירתוהל מה שהמת הי"מנעלים של מת ור

 מת הולך בהם פעם או הרבה פעמים בעת שעדיין המה שהי

  .פר חסידים שאסורהולך ובא בחיים לא נשמע כלל מדברי הס

  

˙ÓÓ ‰�ÂÓ˙ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰? 
¯Â˜ÁÏ ˘È מן  אדם שקשה לו פרידתו מן המת ורוצה תמונה

  . המת האם יש איסור לצלם
  

Â˘· ‰�‰''˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙ ת '' דן בזה ומביא בשם שוג''ד סימן תס''יור

ל היה רע עלי המעשה מה ''וז, הגאון מתא דירושלים שכתב שם

ק סערדאהעלי שלאחר שמת הגאון רבי יהודה אסאד ''שעשו בק

היה מעמידין אותו וציירו אותו למען יוכלו למכור צורתו , ל''זצ

וכתב דראיה בעלמא אין , בירה גדולה היא דמת אסור בהנאהוע

  .חשוב נהנה מן המת גופא
  

Â˘· ·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎÂ''ÈÂÏ ˜ÏÁ ˙ דמותר לצלם המצבה ה''סימן קכ 

משום דהסתכלות לא , פ שהוא אסור בהנאה''ולהסתכל בזה אע

א דאין ''ו ע''פסחים כ' הויא הנאה דקול ומראה וריח אמרינן בגמ

אבל , מ בהקדש''פ דאיסורא איכא ה''ואע, הבהם משום מעיל

  . בשאר מילי אפילו מדרבנן מותר
  

Â˘·Â''˜ÁˆÈ ÁÈ˘ ˙בינה ומביא מהפלתי בספרו ,  מסיק דאסור

ל על אחד '' שנשאל מבעל שמחת הנפש זט''ב מהלכות יו''לעתים בפ

שרצה לסבב עם נפל שהיה לו צורה משונה כדי להראות חזותו 

חזינן , והשיב לאסור דמת אסור בהנאהלרבים שיתנו לו פרוטות 

ל דשאני התם דהיה מקבל כסף בשביל ''וי, דיש לאסור אף ראיה

  . המת
  

¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ·Â הבאתי מהרבה פוסקים דבכל ז''חוקת שמת תשס 

ג דאמרינן  ''דאע, איסורי הנאה ליכא איסור להסתכל עליהם

ומראה וריח דאין בהם  דקול ,ג''סוכה נ' ו תוס''א וכן פסחים כ''תוספת שבת כ

אבל , הני מילי בהקדש דחמור, אבל איסורא איכא, משום מעילה

  . בשאר מילי אפילו מדרבנן מותר



  ÒÈÎ· ÏÎÂ‡ ÁÈ�‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰  

‰ÏÈÏ· Ô˘ÂÈ˘Î ˙È¯Î‰ ˙Á˙ Â‡?  

Ô˙˘¯Ù· È''È Ë''„ Ï‰‡· ˙ÂÓÈ ÈÎ Ì„‡ ‰¯Â˙‰ ˙‡Ê. 
  

ÓÈ˜'' Ïאסור לאדם לאכול ב '' פסחים קי'ומקורו מגמ', ק ה''ז ס''ד סימן קט''יור

משום דשורה עליהם רוח , אוכלים שהיה מונחים תחת המיטה

  .רעה
  

ÌÈÈÁ ˙¯Â˙·Â ב''ו ע''א וכן בשבועות ט''ח ע''ב נ''ב , ¯·„‰ ÌÚË· ·˙Î

‰ËÈÓ‰ ˙Á˙ ÌÈÏÎ‡Ó ÁÈ�‰Ï ¯ÂÒ‡˘:ל לפי שהשינה אחד '' וז

כי רוח כיון דנשמתו יוצאת ולה ב''ז ע''כמבואר ברכות נ ,במיתה' מס

וזה טעם נטילת ידים , טומאה שריא על אדם בשעת שינה

הרי הן כאילו , וכשהוא מאהיל בשעת שינה על האוכלין, שחרית

   .באהל המת ושריא עלינן רוח טומאה
  

 ÂÈ‰˘ ÌÈÏÎÂ‡ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ „·ÚÈ„· Ì‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� ‰�‰

‰ËÈÓ‰ ˙Á˙:  

·˜ÚÈ ˙Â·˘‰לכתחילהל נאמר''דדין הנ ,ה''סימן ק' חלק ב  סובר  ,

  . אבל בדיעבד אינו נאסר
  

„ÈÁ‰ Ï·‡''‡ סובר שאף בדיעבד ', ק ה''ז ס''ד סימן קט''בספרו שיורי ברכה יור

  .אסור
  

·ÈˆÈ È¯·„‰Â כיון ,  החמיר מאוד בזה אפילו בדיעבדא''ד סימן ל''יור

  .שיש הרבה פוסקים שמחמירים
  

צ דחסידי ''א דומ'' שליט˘�È‡ ÌÂÏ·¯‚¯ושמעתי מהגאון רבי 

משום שאינו כדאי להתעסק עם , צאנז ירושלים שטוב להחמיר

  .רוח רעה אפילו בדיעבד
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי שהיה לו אוכלין תחת הכרית האם שורה עליו רוח 

  .רעה או דילמא בכהאי גוונא אין שורה רוח רעה
  

˜Ù˙Ò‰Ï ˘È ÔÎÂ במי שיש לו אוכל בכיס בעת שינה האם נמי 

אי גוונא אין שורה עליו רוח שורה עליו רוח רעה או דילמא בכה

  .רעה
  

Â˘· ‰�‰'' ˙˜ÁˆÈ ÔÈÚ ד אות ט"ח סימן כ"ראו'  ˙ÂËÈ˘Ï ‰È‡¯ ‡È·Ó

„·ÚÈ„· ÌÈ¯Ò‡� Ì�È‡ ‰ËÈÓ‰ ˙Á˙˘ ÔÈÏÎÂ‡˘: מהא דאיתא 

˘¯„Ó· נותן בה , חמת משמש שני דבריםד ב"אות כ' א' איכה פרש

ואין , הרי לנו דאינם נאסרים בדיעבד, קמח ונותנה תחת ראשו

חזינן דסבירא ליה דאין ,  בין מראשותיו לתחת המיטהלחלק

  .לחלק בין המקומות
  

 „ÓÁ ‰„˘·Â144מ ''א ע''ד כלל קמ''מערכת הלמÂÈÏÚ ‰Ó˙ :ל ולעניות '' וז

 ,„Ó‰Ó ‡È·‰˘ ‰Ó„¯˘ ¯·‰, דעתי הוכחותיו אינם מוכרחות

הלא קאמר , מאן קאמר שהחמת עם הקמח נותן תחת ראשותיו

ועוד דהתם ,  דברים ואו או קתנירק שיש לו  לו לשמש לשני

ÂÈ˙Â˘‡¯Ó ˙Á˙ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÔÈ‡Â ·˙Î˘ ‰ÓÂ , הוא לכתחילה

‰ËÈÓ‰ ˙Á˙Ï:ולא כמו שהבין בעין יצחק ,  בודאי יש לחלק

דבשינה תליא מילתא דאז שורה רוח רעה על האדם ושורה גם 

ס וכל הפוסקים כתוב ''דבש, ולכן כתב דאין לחלק, על האוכלין

יבלו דשם שורה רוח רעה כמו שאמרו משום דק, תחת המיטה

לנכנס לבית הכסא צריך ליטול ידיו לקצת פוסקים אף אם לא 

ÔÈ‡Â והוא הדין להכא , עשה צרכיו משום דשם שורה רוח רעה

‰ÏÈÏ·Ï ÌÂÈ· ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ,ב ''ב' וכן משמע קצת מהא דאמרינן בגמ

, מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדליםח ''נ

  . דשום אוכל לא היה מונח שם בין ביום ובין בלילהמשמע
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ''ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙ דאם יש לו אוכלין בכיס ג''סימן כ 

מן הסברא ליכא קפידא ואין רשות לרוח רעה כי אם , בעת שינה

וכן כתב בספר , מפני שאין זה מקום להצניע, דווקא תחת המיטה

  .ם''ב בשם המהרש'' חיים סימן מת קב''וכן בספר שו, ז''מזמוד לדוד סימן קט

‰Ê‰ ÔÓÊ· ‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ˙ÂˆÓ ‚‰Â� ÔÈ‡ ÚÂ„Ó?  
 Ô˙˘¯Ù·ט ב''י'‰ÓÂ„‡ ‰¯Ù ÍÈÏ‡ ÂÁ˜ÈÂ .  

  

 נוהגת בארץ שפרה אדומה  ז''מצוה שצ ספר החינוךהנה כתב ב
  .ישראל בזמן הבית

  

Â˘·Â'' ·ÈˆÈ È¯·„ ˙א''מ סימן קכ''חו Ï‡˘�  מדוע אין פרה אדומה
  .בזמן הזה

  

Î ·˙ÂÎÂÌÈÓÚË ‰Ó :  
וזה ודאי מעכב , והזה אל נוכח פני אהל מועד' ט ד"במדבר ידבעינן  .‡

וגם , הזה ולא כיון כנגד הפתח פסולהב "ד מ"פרה פבמשנה ש "כמ
 שנאמר א"ג ע"זבחים קי' גמש ב"השחיטה כנגד הפתח מעכבת כמ

, ושחט והזה מה הזאתה כנגד הפתח אף שחיטתה כנגד הפתח
ה חוץ מגתה וכן מבואר "ב שם בד"ה שנאמר וברע"תודעיין שם בוכן השריפה 

,  שלא מכוונות פסולותב"ז ע"כ ובמנחות .ה"ד מפרה ה"ם פ"ברמב
י שלא כיון כנגד פתחו של היכל פסולות דכתיב בה "ופרש

   .חוקה ואל נוכח
שהרי צריכים להפריש כהן השורף ללשכה שעל פני הבירה  .·

ויליף לה בריש יומא מכאשר עשה ביום הזה צוה א "ג מ"פרה פ' וכו
ובמלואים כתיב שנצטוו לפרוש , לעשות לכפר עליכם' ה

ופתח אהל מועד ה "ל' ויקרא חמבתיהם שבעת ימים כדכתיב 
ל "א[ל "י ורשב"בפלוגתא דרב "ע' בדף גש "ועיי, תשבו יומם ולילה

בפרה  ם"ש לרמב"פהמוב, ]'י אי מה מלואים כל הכתוב בהן מעכב בהן וכו"ל לר"רשב

י דיליף ממלואים " ואפשר דלר,ה חוץ"א בד"ע' ישנים בדף י' שם ובתוס
  . זה לעיכובא

 דבעי דייקא כהן ב"ב ע"וכן ביומא מ, א"ד מ"פרה פ שיטת תנא קמא ל.ג
שהרי מינוי כהן גדול על , וממילא אי אפשר בזמן הזה, גדול

 והוא מתוספתא ,ו"ד מכלי המקדש הט"בפם "ש הרמב"ידי סנהדרין כמ

  .ה כהן מהירושלמי"ב בד"ב ע"ביומא י' ש התוס"ע ממ"ויל, ב"ג ה"סנהדרין פ

, ובעינן והזה הטהור על הטמא, הרי בעינן ואסף איש טהור .„
וכשיתגלה מלך המשיח אולי יתברר מי שאינו טמא על ידי 

עיין זבחים דף כמו בבית שני על המזבח , אליהו או על ידי נביא

ש אריכות נפלאה ''עי, ולנו טמאי מתים רק על דרך הספק דכ,א"ב ע"ס

  .מאוד
  
  משיב כהלכה  

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

ע מדוע האשה צריכה פרוטה בשביל "צ. קידושין בהנאה דלמיתה טן דו] 1
, ואינו יכול לקדש אותה בהנאה שאינה רוצה להיות לבד, להתקדש

שאצל אשה יש לסברא של טב למיתב טן דו א ,מאבקידושין ' וכמבואר בגמ
  .כ שיקדשנה בהנאה זו"וא, מלמיתב ארמלו

בהשבת אבידה אם מצא חפץ ששייך לעשות איתו דבר . השבת אבידה] 2
שאין זה חפצא , ולמשל פלאפון לא כשר[. איסור האם אין על זה חיוב השבת אבידה

  ].שות איתו דברי איסוראלא רק אפשר לע, דאיסורא

לכאורה כל שוחט פרה מעוברת מדוע אינו עובר על .  שוחט פרה מעוברת] 3
' ש  שכ"וקושיא זו היא לשיטת הרא. האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד

ואם שחיטה על העובר נחשב , הטעם דפרה אדומה מעוברת פסולה מטעם שהוי כמו שחט דבר אחר עמה
  .כ קשה בכל פרה מעוברת שיהא לאיסור אותו ואת בנו"א, כדבר אחר

שנינו מי שקידש אשה והיה רשע ב ,קידושין מט' בגמ. מ שאני צדיק גמור"ע] 4
מ שהוא צדיק גמור הוי ספק קידושין שמא "ואמר לה שהוא מקדש אותה ע

כ מדוע קידש בפני עדים פסולים מחמת עבירה אינה "א, הרהר תשובה בלבו
  .היה מקודשת מספק שמא הרהרו תשובהות, מקודשת כלל

על במדבר כ כג , השבוע'  בפר.האם בני ישראל בקשו לעבור בארץ אדום] 5
י כתב מגיד מפני שנתחברו כאן להתקרב "וברש, גבול ארץ אדום לאמר

ובמדרש כתוב על מה , לעשיו הרשע נפרצו מעשיהם וחסרו הצדיק הזה
ב הרי "וצ,  לרשעי ביקשו לעבור דרך ארצו נחשב שהתחברו"שבנ

ל שהם בקשו לעבור דרך ארצם שבגלל "ואיך אפ' י ה"מסעותיהם היה עפ
  .זה נפטר אהרן

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

  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

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

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

לברורים ופרטים נוספים  [com.gmail@1000s.meir או במייל 0775558617

כ "כמו. נא לציין שם וטלפון על התשובות ]057-3154010בטלפון 
  .נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות ענו

להקפיד על , השולחים בכתב יד,     אנו חוזרים ומבקשים
  .כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס
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äèåøôá äðäð ïåéãôä ïäëä ìá÷îù ,éðòì úúìî øåèôù ,éðäî àìã ÷éñîå.  
  

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

øéòäì äàøð ,ïáä ïåéãôã úåòîä ïäëä ç÷åìù òâøäã ,òà''äåöîá ÷ñåòù ô ,øîåì êééù àì áøã äèåøô 
óñåé ,äîåãëå äãéáà áéùî ïåâë ïîæ ç÷åìù øáãá ÷ø êééù äæã ,úåòîä ç÷åìù òâøá ìáà , éðò àá íà

ìáé÷ù øçà òâø ,äåöîä øîâð øáë éøäã åì ïúéì áééç øáë ,àå''óñåé áøã äèåøôä çååéøä àì ë.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî 

øéòäì äàøð ,ðéàù èåùôáãìåëé å ,ä úúì åéìò äåöî éøäã 'íéòìñ , óñåé áøã äèåøôî äðäðù äîå
åì åëæ÷ íéîùä ïî ,áàä ïî àá àì äæå.  

  
èéìù ïééèùøåîøî éáö ïøäà éáø ïåàâä'' àéðá õéðæå èøòñ ììåë ùàø÷øá   

 ééçá åðéáøá áúëù äî éôìã øéòäì äàøðì ÷øô úéùàøá'' æù íäù íéòìñ äùîç àåäù ïáä ïåéãô úåöî
ùòóñë íéø ,óñåé úøéëî ìò øôëì àáù éôì,à '' äîá àöåé åðéàå ùîç úúì êéøö àåäù éàãåá ë

óñåé áøã äèåøôî çéåøîù.  
  

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

äáä úèéù éôì øéòäì äàøð'' âùá àáåäå''ñ ê''ä ÷ 'øâä øåàéáå''ç úåà à'à óñëäî ÷ìç ìò äìéçî éðäîã '' ìåëé ë
åçîìéåãô åðá àäéå ì.  

  

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

ïáä ïåéãôä éðäî àì ïëìã íúàáäù äî ,ò''éøä éùåãçá áúëù äî ô'' äèåøô úàðäá ïéùåã÷ éðäî àìã í
íãå÷ àìå äåöî ùéùë ÷ø äæ óñåé áøã äèåøôã ïåéë óñåé áøã ,à''ä ë''ïáä ïåéãôá ä , ïééöì ùé ïéùåã÷ éáâìù

 áèéä øàáä äæá øáéã úùãå÷î äðéà óñåé áøã äèåøô úàðäá ùã÷îäã äãåäé úéøàù øôñî àéáäù .  
  

äáä''éð ïäë äîìù ÷çöé ç'' åéøäî úáéùé''ùîù úéá à÷ñðéùåã í  
îâá àúéàã àäî øéòäì äàøð 'ç ïéùåã÷ 'ò'' à éæç éãéãì äéì øîà ïáä ïåéãô éáî àøãéñ ìé÷ù àðäë áøã

ùîç éìíéòìñ  ,à''ðä éôì ë''éðäî ùîç åîë òáøà éì äåù éãéãì øîàé íà ïàë íâ ì.  
  

åðåòîá äçîùäù êøáì êéøö ïáä ïåéãôá íàä  
åðåòîá äçîùäù íéëøáî ïáä ïåéãôá íàä íéðåùàøä ú÷åìçî íúàáäù äî ,íéîòè äîë íúáúëå.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
øéòäì äàøð ,ò''á áúëù äî ô ïçìåùä êåøòñ ïîéñ øæòä ïáà''î óéòñ á ' ãïéàåùð úçîù úòá ïéøéëæî êëì 

åðåòîá äçîùäùäåöî úãåòñ íåùá äð÷úð àìå  ,íåùî ã äîéìù äçîù ïéàåùðá ïéà ïðåáúðùë
íéé÷ íãàä äéä éìîìàã, àùéì çøëåî ïéîá ÷ø íéé÷ íãàäù éðôîå òøæ ãéîòäìå ïéàåùðì êøöåä àì 
 úåîì åôåñ éë ãéìåäìååéúçú åòøæ åøàùéå,äåòáù øîåìë åðåòîá äçîùäù íéøîåà åðà êëéôìå " æ

îë äîéìù äçîù äìòîì ÷øå äîéìù äçîù àëéì"åîå÷îá äåãçå æåò ù , ïåéãôù ïåéë äàøð äæ éôì
íéùøôî äîëì ìâòä àèçî òáåð ïáä ,åðåòîá äçîùäù øîåì àøáñ ùé ïáä ïåéãôá à÷ååã ïëì.  

  

äøä''ìù íéåáðâééô ïåòîù âèé'' àãåãùà  

øäåî úåäâäáã ïééöì äàøð'' éàìåæà àç úåàá ùåáìä øôñ ìò 'áãø òéøëäå áúåë'' æðøú ïîéñ'' ç êøáîã
ïë åâäð àì íìåòäå íéðåùàøä úö÷ úòãë åðåòîá äçîùäù.  

  

úåãôì áåéç åì ùé éøä óñëä åà ïáä óéãòî äúà äî áàä úà ìàåù ïäëäù ïáä ïåéãôá åð÷ú òåãî  

ùá íúù÷äù äîáä í'' øåèá øàåáîã äî ìò çù ïîéñ äòã äøåé'' äáàì ïäëä ìàåù ïáä ïåéãô úòáã , äî

íéòìñ ùîçä úà óéãòî äúà åà êðá úà óéãòî äúà , äìàù ïäëä åúåà ìàåù òåãî úåù÷äì ùéã

ðä''äöåøù äî èéìçéù ì ,åúåãôì àìù áàä ãéá äøéøáä éëå , úåãôì äøåúäî ãîåòå äååöî àåä éøä

åðá úà ,ëåîøä ÷ñô ï'' àøåé''ù ïîéñ ã''ñ ä''é ÷ 'ïäëì ïáä çéðäì äöåø äéä áàä íàù ,àöåé åðéà , êéøö ÷ø

åúåãôì ,à''åúåà íéìàåù òåãî ë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

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

ðàöî áéöé éøáãä íùá éúòîùù àìôð õåøéú ïééöì äàøðéæ æ''úåçö êøãá øîàù ò , ç÷åì íéîòôìù

ìåãâ íëç ãéîìú ïäëäù øåáñù ïáä ïåéãôì ïäë áàä ,åùôð úøî òãåé áìå , äéäéù ïäëä äöåø àìå

ìåãâ íëç ãéîìú àåäù êîñ ìò åúåà ç÷ìù ìæâ ,ïë åðéà úîàáå , éòá äî äìéçúá åì øîåà ïëì

éôè ,óñëä åà ïáä ,ãåîìì òãåé åðéàù åì äàøîå , éøäùïáä åì ïúéù øæåò åðéà , àåä áééç éøäù

åúåãôì ,ïäëì áàä åúåà ç÷åì úàæ ìëá íàå ,ìáé÷å øéáñ àåä ,ãåîìì òãåé åðéàù óàù , ïäëä åç÷åì

ìæâ ùùç ïàë ïéàå.  
  

èéìù ïîãéøô äîìù áøä'' à÷øá éðá  

á áúëù äî õåøéú ãåò ïééöì äàøðåù" äîìù úçðî úà ÷ìç'ñ ïîéñ ''á ãåðä ìëù áùåçù éî ïá åì ãì

ä ïäëì ä÷ãö ïúéì áééç øåëá 'åðá úà êëá äãåôù ììë òãåé åðéàå íéòìñ, éåãô åðéà ïáäù ïëúé 

åéúåòî åì øéæçäì êéøö ïäëäå, øîåì íéðåàâä åð÷éú êëéôìã øùôàå "éôè úéòá éàîá "åëå ,' ïòîì

 íúñ äæ ïéàù íòä éèåùô åòãé"äðéúð " àìà"ïåéãô".  
  

äøä''èéìù íåìá êìîéìà â'' àäôéç  

èéìù ùèéåã äùî áøä ïåàâä éðúåçîî éúòîùù äî ïééöì ùé'' áøä ìù åéãéîìúî ãçàî òîùù à

éáðåôî''öæ æ'' éàîá êë ïäëä ìàùù øéáñäå äãåòñá äøåú éøáã øîàå åìöà ïáä ïåéãôá ïäë äéäù ì

úåãôì úééòá åà äøåúä úòéâéáå äùåã÷á øåëá åîë ìãâéù ùåøéô êøåëá éì ïúéì éôè úòá ùîçá 

úåøéùò óñë íéòìñ éîùâá ìãâéù íéòìñ.  
   

äøä''èéìù úåéìâøî ìåàù â'' àúéìéò ïéòéãåî  

 äëøáä øå÷î øôñáã ïééöì ùéâäì''ä ïîéñ úåéìâøî ø 'ðä äìàù ïäëä ìàåù ïëìã øàéá''ì , àäé àìù éãë

äìèáì äëøá , ùîùå øåàî øôñá áúë øáëã ñçðô úùøôä÷ãö úåöî ìò ïéëøáî ïéà ïëìã ,ã éðá áåø

äçîùá íéðúåð ïéà íãà ,àå''êëì ïéùùåç ïáä ïåéãôá íâ ë ,úåàãåá àäéù éãë ïäëä ìàåù ïë ìò ,

äéìò êøáì éåàø àäéå.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

õøúì äàøð , åìéôà äøåúä íéé÷ì åìá÷ íäù åðééäã òîùðå äùòðá äøåúä åìá÷ ìàøùé éðá éøäù

î íäù äî åòãé àìùëúåùòì íéáééåç , íåù éìá úååöîä ìë íéé÷ì ìàøùé ïá ìëì áåéç òáåð äæîå

äééèðå øåäøä , ÷ôñå äáùçî íåù éìá áåèä åðåöøá åîéé÷ì áéåçî àåä äåöî úåùòì àáùë åðééäã

ç úåøùôà åì ùéù'' äôöî àåäù íåùî éôè úéòá éàî ïäëä ìàåù äæ ìéáùáù øùôàå åîéé÷ì å

ïëåî àåäù ïáä éáàî òåîùìúå÷éôñ íåù éìá ïáä ïåéãô úåöî íéé÷ì .  

  

äúëøáå äìç úùøôä úòá ãåîòì êéøö íàä  

äìç úùøôä úëøá úòá ãåîòì êéøö íàä úåëéøàá íúðãù äî.  
  

äøä''èéìù õéáø÷ óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî  

 íé÷ñåôá åáúëã øéòäì äàøðåù''øåé ãåãì äìäú ú''ð÷ ïîéñ ã''åùáå ç''å÷á ïé÷ñã ìéøäî ú''éñ àä ïî '÷ úåà ' ïéá ÷åìéç ùéã

ìàøùé õøà úìçì õøàì õåç úìç ,äùøôä éìá ìåëàì øùôà éàù ìàøùé õøà úìçã ,à'' àéåä ë

ïéðäðä úëøáë äéì ,ãåîòì êéøö ïéà ïéðäðä úëøááå ,àùî''îé÷ã õøàì õåçá ë''çàå ìëåà ì'' ë

ùéøôî ,à''äãéîòá êøáì êéøö úååöîä úëøá àéåä ë.  
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  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

 áåè ìæî úëøáåðéãéãéì  

ë''åîãàä ïøî ÷''èéìù æàñâøòáî ø''à ùîù úéá 

åðá ñðëéä úçîù ìâøì íéëçå ÷éðéä  

 øîëäãåäé ìàéúå÷é éð''úååöîäå äøåúä ìåòì å  

åéöìç éàöåé ìëî úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

áåè ìæî úëøáåðéãéãéì   

 éáø ïåàâä÷ðéô äéøà èéìù''à  
îåã'' ö ììåë ùàøåùîù úéá àæìòá éãéñçã  

éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì 'æîá''è  
àøì äëæéù àåòø àäéåéöìç éàöåé ìëî úçð úå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é 
 áøäøòðæééî ìàøùé á÷òé èéìù'' àïåãðåì  

 åðá éàåùéð úçîù ìâøì  
äáä'' çìàåîù äùî éð''áò å'' â  
 áøä úáêéìøò øëùùé íäøáà èéìù'' àïåãðåì  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ''ãáëðä áéãðä åðéãéãé é 
 éáø ïåàâäïîãéøô ãåã èéìù'' àùîù úéá  

ø''øå íéìùåøé àæìòá úáéùéá î''îäéáá î''ùîù úéá àæìòá ã  

äáä åðá éàåùéð úçîù ìâøì'' çêåøá éð''  åíéìùåøé àæìòá úáéùé éøéçáî  

áò'' áøä úá âïèøâðæåø ãåã íäøáà èéìù''à  

øéãàä ïåàâä úãëðå éáø  ïèøâðæåø ìàåîùèéìù'' ààæìòá úáéùé ùàø  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  


