
  
  
  
  
  
  
  
  
  

‰ ÔÎÈ‰ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯ÚˆÏ ¯ÂÒ‡˘ ‰¯Â˙· ¯Â˜Ó?  

Ó‚· ‡˙È‡ 'דלחד מאן דאמר יש איסור מן התורה לצער  ב''מ ל''ב

  .דצער בעלי חיים אסור מן התורה, חיות
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :היכן כתוב בתורה שאסור לצער חיות.  
  

˙Â¯Â˜Ó ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

‡ .· Ô˙˘¯Ùב''ב ל''כ  ·Â˙Î‰ Í‡ÏÓ ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ 'ÏÚ ˙‡ ˙ÈÎ‰ ‰Ó 

Â‚Â Í�Â˙‡' , ל '' דמפסוק הנז''ג פרק י''במורה נבוכים חם ''הרמבוכתב

כי זה הוא דרך השלימות , ילפינן דצער בעלי חיים מן התורה

  .לבלתי נלמד על דרך האכזרות ולא נזיק בלי תועלת האדם

 ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ·Âו''פרשת בלק תשס È˙È˘˜‰  איך יכול להיות

' ע סימן ה''אהל ''הרי קימ, ער בעלי חייםשהיה לו איסור משום צ

כ כאן ''וא, דלצורך אדם ליכא איסור לצער בעלי חייםא ''ברמ

כ מדוע ''א, שהכאה היה לצורך אדם שלא ילחץ את רגלו לקיר

  .ש כמה תרוצים נפלאים''היה אסור עי

Ì˘ È˙È˘˜‰ „ÂÚ: וכי נכרי מצוה על צער בעלי חיים הרי זה 

  . כמה תרוצים נפלאיםש''עי, אינו משבע מצוות

·. ·˘¯"È ילפינן צער בעלי חיים דאורייתא כתב ד'מ ב''שבת קכח ע 

ב ''בבא מציעא ל ואיכא מאן דדריש , שנאמר עזוב תעזוב עמוממה

  .חייםטעמא דקרא משום צער בעלי ב ''ע

·ÂÂ˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ ולא מצאתי י ''הקשה על רש ח'' סימן י'חלק ז 

  . דמעלמא ידעינן האאלא משמע שם, כן בבבא מציעא

‚. Â‰Â„ÓÏלא תחסום שור 'ה א''דברים כהא דכתבה התורה  מ 

כך כתב , חזינן דהקפידה התורה שלא לצער בעלי חיים, בדישו

מושב זקנים לבעלי ב כןוב ''מ ל''וכן במאירי ב, ה תדע" דב'' עב''מ ל"ק ב"ד בשמ"ראבה

  .ה''כדברים ' התוס

˙Â˘˜‰Ï ˘È: בעלי חיים דרבנןרצעד להני שיטות דסוברים  ,

מדוע לא ילפינן מלא תחסום דיש איסור מן התורה לצער 

  .ב''ב ע''מ ל''ד בשיטה מקובצת ב''כך מקשה הראב, בעלי חיים

·‡¯‰ ı¯˙ÓÂ''„:דמאן דסבירא ליה צער בעלי חיים מדרבנן  ,

זה ,  התורה לחסום שור בדישוהשאסרסבירא ליה דהטעם 

  . צערבגלל דהואיל ומהנה יהנה ולא משום

Â˘·Â'' ¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙כתב דבחסימה אף דלא שייך ה ''מ סימן קפ''חו

דהרי לצורך האדם ליכא איסור צער בעלי , צער בעלי חיים

  .מ אסרה התורה''מ, חים

ב ''מ ל''כך כתב שיטה מקובצת ב,  יש שכתב דהויא הלכה למשה מסיני.„

  .ב''ע

מכאן ילפינן  ,ורחמיו על כל מעשיו' ה ט''תהילים קמ כיון דכתיב .‰

  .ב''מ ל''כך כתב בחתם סופר ב, דצער בעלי חיים דאורייתא

  

 ¯˙ÂÓ Ì‡‰¯ÚˆÏÔÂÓÓ ˙ÁÂÂ¯‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ?  
ÓÈ˜'' Ïלית , ל דבר הצריך לרפואה או לשאר דבריםכ 'ע סימן ה''אה

  .ביה משום איסור צער בעלי חיים

  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם רק לצורך האדם מותר לעבור על צער בעלי 
או דילמא גם לצורך הרווחת ממון נמי מותר לצער בעלי חיים 
  .חיים

  

 ‰�‰·Â˘'' ˙·˜ÚÈ ˙Â·˘ ל''דן בשאלה הנ א"ע' ג סי"ח.  
  

Â ‡È·Ó‰È‡¯:נכרי אסור למכור לב'' עג"ז י"עמשנה  מהא דאיתא ב 
בזמן ו, אבל אם מוכרו בין שאר תרנגולים מותר, תרנגול לבן
ח "ר לקטוע לבעהרי שמות,  קוטע את אצבעוני עצמושהוא בפ

חזינן דאף לצורך הרווחת ממון , שהוא צער גדול משום ריוח
  .מותר

  

 ¯‡Â·Ó ÔÎÂÓ‚· Ì˘' דמותר ליתן לחתול דידיה משקים  ב''ע' ל
  .פ שמכחישין אותו"מגולים אע

  

·ÂÂ˘" ÔÂÈˆ ÔÈ�· ˙ח''סימן קÂÊ ˙ÂÈ‡¯ ‰Á„  : בי ל כר" דאפשר דס
אורייתא לא הותר ד ד" אבל למ,ח דרבנן"צער בעהד יוסי הגלילי
  . שיש להחמירוהאריך בזה

  

·ÂÁ¯ÙÂÒ Ì˙ נראה ,  צער בעלי חיים דאורייתאכתב  ב''ב ע''מ ל''ב
‰Í¯ÂˆÏ Â�È‡˘ ‰Ó Â�ÈÈ מיהו , מדכתיב ורחמיו על כל מעשיו

ÌÈÓ ˙‚„· Â„¯Â ·È˙Î È¯‰„ Â�ÂÓÓÂ Â„Â·ÎÏ Â‡ Ì„‡‰, והרי 
צורך חזינן דסבירא ליה דאף ל, טוענים על הבהמות ורדים במקל

  .ממון מותר לצער בעלי חיים
  

 ¯ÙÒ·ÂÌÈ˜ÒÂÙ‰ ¯ˆÂ‡ הף סימן סוע ''אה'  ‡È·Ó¯Ù˘ È¯Ó‡ ¯ÙÒ Ì˘· 
א להתיר דוקא במקום הכרח "רמה שכוונת ,קלאצקין' א' להגאון ר

  . אבל בשביל תועלת ממון לא,דומה לרפואה שהוא ענין הכרחי
  

Â ‡È·Ó‰È‡¯:דאבר המדולדל של  'א' ב כ"ב'  מהא דאיתא בגמ
ומקשה , בהמה ממעט בחלון שלא יהא לזה שיעור לגבי טומאה

' ומתרץ הגמ,  לכלביםהשדי ליופסיק מדוע לא חישינן ד' בגמ
חזינן דלא מתירים ,  צער בעלי חיים לא עבידהכיון דאית בי

מפני הצורך להאכיל לכלבים של צער בעלי חיים איסור 
  .שמזונותיהם עליו

  

Â˘·Â'' ·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ ˙ד''מן לחושן משפט סי ÂÈ¯·„ ˙‡ ‰Á„: ד אין "ולפע
הרוצה שיסרס תרנגול יטול י "דשבת קדהא מהאי , דבריו נראין

משמע דמותר אף רק בשביל תועלת , א"שציין הגר, כרבלתו
 דמשום אכזריות לא יטול כרבלתו ,א"ק י"ס' ז ה"באעז " ובטו,ממון
 צערא לא' כ הכוונה דאית בי"לכלבים ג' לי' נ האי דפסיק שדי"וה

" דאסור" והלשון כן משמע דלא אמר ,עביד משום אכזריות
, והכוונה, "לא עביד"ח " צעבהרק כיון דאית בי, ח"משום צעב

  . משום אכזריות וכהאי דכרבלתו
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 ‰Ó‰· ˜Â¯ÙÏÓ ¯ÂËÙ Â„Â·Î ÈÙÏ Â�È‡Â Ô˜Ê ÚÂ„Ó  

‡˙ÈÈ¯Â‡„ ÌÈÈÁ ÈÏÚ· ¯Úˆ È¯‰?  

ÓÈ˜''Ï גע בחבירו בדרך ובהמתו י שפ מ'ק א'' סב''חושן משפט סימן רע

בין שהיה עליה משא הראוי לה בין שהיה , רובצת תחת משאה

 עזוב מרהרי זה מצוה לפרוק מעליה שנא, עליה יותר ממשאה

  .'ה ג''שמות כתעזוב עמו 

  

Â Ì‡ÔÂÚËÏÂ ˜Â¯ÙÏ ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ Ô˜Ê ‰È‰,הואיל ואינה לפי כבודו  ,

 רי זהה, ןכל שאילו היתה שלו היה פורק וטוע,  זה הכלל,פטור

  .חייב לטעון ולפרוק בשל חבירו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: זקן ואינה מדוע  ,יתאי דאורעלי חייםכיון דצער ב

,  הרי מבטל מצוה דאורייתא ומנלן להתיר,לפי כבודו אינו פורק
וכן , וכן בנמוקי יוסף, ן שם''וכן הר', מ א''ג ע''ן בבא מציעא ל"חידושי הרמבכך מקשה ב

  .בשיטה מקובצת שם
  

˘·ÂÂ''·„¯‰ ˙''Ê א''ג ע''מ ל''ח מובא בשיטה מקובצת ב''סימן קס' חלק ה  ‰Ó˙

ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ÏÚ: דמאי שנא ,עיקר השאלה אין לה מקום 

  וכי היכי דגבי אבידה זקן ואינה לפי כבודו פטור,אבידה מפריקה

 פעמים שאתה "ÓÏÚ˙‰Â˙" מפסוק ב''ע' מ ל''ב' דילפינן בגמ

כ מאי ''א , פריקה נמי פטור,י כבודומתעלם כגון זקן ואינה לפ

וכי תימא , קשיא ליה מדוע זקן ואינה לפי כבודו פטור מפריקה

, דגזרת הכתוב באבידה דכתיב והתעלמת פעמים שאתה מתעלם

  .  נילף מינה במה מצינומ''מ
  

·„¯‰ ı¯˙ÓÂ''Ê: משום דאבידה , פריקה מאבידהפינןילי דלא 

 אבל פריקה דאיכא ,ליכא צערא דבהמה ומשום הכי זקן פטור

 וזו היא ,נמי צערא דידה אימר אפילו זקן ואינה לפי כבודו חייב

  .קושיית הראשונים
  

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

' כמו דאמרינן בגמ, איכא למימר עשה דכבוד תורה עדיף .‡

כ ''א,  לגבי שאר עשה דעשה דכבוד התורה עדיףב''ע' שבועות ל

כך ,  של פריקהה הכא עשה דכבוד התורה עדיף מהעשה''ה

  .'מ א''ג ע''ן בבא מציעא ל"חידושי הרמבתירץ ב

¯‰ Ï·‡''‰Ê ıÂ¯˙ ‰Á„ Ô:ל דזקן שפטור מפריקה '' דהרי קימ

ה לאדם מכובד אינו צריך ''לאו דווקא זקן שקנה חכמה דה

כל שבשלו פורק וטוען בשל חבירו ' לפרוק כמו דאמרינן בגמ

כ זה אינו תלוי '' אאבידהא מהלכות גזילה ו''פרק ים ''נמי וכדעת הרמב

  .בתורה כלל

ÂÂ˘·''·„¯‰ ˙''Ê ח ''סימן קס' חלק ה·Ó¯‰ È¯·„ ˙‡ ·˘ÈÈÓ''Ô:ל '' וז

ל במה שאמר דעשה דכבוד "אני אומר שלא היתה כונת הרב ז

 זקן מכובד לו אלא אפי,תורה עדיף דוקא בזקן שקנה חכמה

 ,ומשום דגדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה

שהוא מן התורה שהרי אין ' חה צער בעלי חיים אפיש שיד"כ

  .יש להעיר מלעיל שהבאתי מהרבה פוסקים שיש בזה איסור, בו לאו ולא עשה

 כיון דצער בעלי חיים הותר לתשמישן של בני אדם כל שכן .·

לכן זקן ואינה , דגדול כבוד הבריות, לכבודם בשב ואל תעשה

א וכן בשיטה מקובצת ''ג ע''מ ל''בן ''כך תירץ הר, לפי כבודו פטור מפריקה

  .שם

גבי פריקה נמי כתיב וחדלת פעמים שאתה חודל הא כיצד זקן  .‚

 הא איצטריך וחדלת להא ם תאמרוא, ואינה לפי כבודו

ם ומשוי של ישראל "בהמת עכו ב''ב ע''מ ל''ב' בגמדתניא 

יוסי הגלילי דאמר '  לא קשיא דהא מוקמינן לה כר,וחדלת

 צער בירא ליה אבל לרבנן דס,לאו דאורייתא עלי חייםצער ב

ם ומשוי של ישראל חייב " דאורייתא בהמת עכועלי חייםב

 אלא לאשמעינן דזקן ואינה לפי ,כ וחדלת למה לי"לפרוק א

, כ יש לזה מקור בתורה שפטור''א, כבוד פעמים שהוא חודל
  .ח''סימן קס' ז חלק ה''ת הרדב''כך תירץ בשו

ÏÎ ‰¯Â˙ „ÓÂÏ˘ ÈÓ Ì‡‰‰Ê ÏÚ ¯Î˘ Ï·˜Ó ÈÓ� ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ÂÈÓÈ ?  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' מר רב א ב''ג ע''ב וכן בהוריות י''ה ע''סנהדרין ק, ב''ג ע''נזיר כ

אפילו שלא , יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה

 שבשכר ארבעים ושתים , בא לשמה,שמתוך שלא לשמה, לשמה

ברכות ' יין איך כתבו התוסבענ, קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רות

היה הרי כל מה דהקריב בלק קרבנות , שאסור ללמוד תורה לקנטרב ''ב ע''סוטה כ, א''ע' א תענית ז''ז ע''י

מ הורביץ נזיר ''וכן בהגהות רא, ב''ע' א בהוריות י''כך מקשה המהרש, כדי שבלעם יהא יכול לקלל את ישראללקנטר 

  .Ò˘˙ ˜Ï· ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ''Ê, ב''ג ע''וכן בשפת אמת נזיר כ, ב''ג ע'' נזיר כוכן בבאר משה על מסכת,  ב''ג ע''כ

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:שמותר ללמוד שלא לשמה'  איך אמרינן בגמ ,

 דאם לא יבא „ÊÓ ÚÓ˘Ó‰, שמתוך שלא לשמה בא לשמה

הרי ילפינן את זה , למדריגת לשמה אסור ללמוד שלא לשמה

 Â„˜‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡‰ ‰˘˜Ó ÍÎ˘, וה לשמהמבלק והוא כל ימיו לא עשה מצ

   .ד'' סימן מ'ת משיב דבר חלק א"שווכן ב ,ב''ע' הוריות י' בספרו חפץ ה
  

ı¯˙ÓÂ: ולפי זה ,רגיל העולם לפרש שבסוף ילמוד לשמה 

אבל ,  שלא לשמה אינו עולה לרצוןההפירוש אם כל למודו יהי

 אדם ר לעולם יעסוק" א'בגמ למדנו ביאור אחר דהכי איתא 'גמב

בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא 

לשמה שבשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה 

 בא לשמה שהוא זוכה שיצא ממנו ירושממנו רות הרי למדנו פ

וכן  ,ב''ע' הוריות י' האור החיים הקדוש בספרו חפץ ה כך תירץ, דור שיעשה לשמה

  .ד''מ  סימן'ת משיב דבר חלק א"שוב
  

ÏÂ‡˘ È¯·„·Â כתב שמי שלמד כל ימיו שלא לשמה א''ח ע''מגילה י 

  .אינו מקיים המצוה
  

ÌÈÈÁ‰ ˘Ù�·Â כתב שאפילו למד כל ימיו שלא לשנה נמי קיים 

  .המצוה
  

˙Â¯È·ÚÓ ÏÈˆÓ Ì‡‰ ‰Ó˘Ï ‡Ï˘ ‰¯Â˙?  

Ó‚· ‡˙È‡' התורה מגנא ומצלאשא ''א ע''סוטה כ.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ÔÎÂ'ראתי יצר הרע בראתי ב ' עמוד ב'שין לקידוב וכן ב'' סוכה נ

  .לו תורה תבלין
  

 ÌÈ¯˘È ˙ÏÈÒÓ·Â‰ ˜¯Ù'Ó‚ È¯·„ ÏÚ ‡ÏÙ� ¯·„ ·˙Î  '�‰''Ï: בדרך 

אם יקח , משל באדם שילך לרופא ויתן לו תרופה למחלתו

תרופה אחרת ממה שציווה לו הרופא לא יתרפא לעולם 

מי ו, ה נתן לנו תרופה ליצר הרע התורה''הנמשל הקב, ממחלתו

  . שיקח תרופות אחרות נגד היצר הרע לא יתרפא לעולם

  

¯Â˜ÁÏ ˘È הלומד תורה שלא לשמה שמקבל שכר על זה האם 

נמי מציל אותו מעבירות או דילמא רק תורה לשמה יש לה כח 

להציל מעבירות אבל תורה שלא לשמה אינה מציל אותו 

  .מעבירות
  

‰ ‰�‰ ÌÈÈÁ‰ ¯Â‡˘Â„˜‰ הפסוק  עלד''ו י''פרשת בחקותי כ " ‡Ï Ì‡Â

‰Ï‡‰ ˙ÂˆÓ‰ ÏÎ ˙‡ Â˘Ú˙ ‡ÏÂ ÈÏ ÂÚÓ˘˙"מה ל על פי '' כתב וז

באחד מן הדרכים ' תי תלכו וגוושפירשתי בפסוק אם בחק

 כי התורה ,שיכוון לומר שעל ידי עסק התורה יהיה בטוח מיצרו

 , לזה אמר בכפל התנאי ואם לא תשמעו ליא"סוטה כמגנא ומצלא 

 אם לא יהיה הלימוד ,ו התורה שהגם שילמד,פירוש לי לשמי

 פירוש אין מציל , ולא יעשו את כל המצות האלה,לשמו יתברך

˘‡Ï‡ ¯ˆÈ‰Ó ÏÈˆÓ ÔÈ‡  , ויבואו לידכם עבירות,מיד יצר הרע

‰Ó˘Ï ‰¯Â˙.  
  

ÁÏ˘ ˙˘¯Ù· ÔÎÂ ‰ ·˙ÎÌÈÈÁ‰ ¯Â‡דלכן לא הגינה   הקדוש

 'ו ב''חגיגה ט' גממה שאמרו בפ ''ע, תורה לדואג ואחיתופלה

 פירוש ,תא תנא דואג ואחיתופל טינא היתה בלבםבמתני

ובכהאי גוונה אינו מגין או משום שתורתם היתה שלא לשמה 

 שבכגון זה אין תורה ,שהיו בעלי עבירות קודם שעסקו בתורה

ובישמח משה פרשת שלח שהעיר בסתירה באור החיים , מצילתם מיצר הרע

  .ש משמע שאף שלא לשמה מגין''שבריש דבריו שם עי



 Â¯È·Á ÏÚ Ú¯‰ ÔÈÚ ÒÈ�Î‰Ï ‡Ï˘ ¯‰Ê�˘ ÈÓ  

Ú¯‰ ÔÈÚ· ˜ÊÂÈ ‡Ï˘ ÂÈÏÚ ¯ÓÂ˘ ‰Ê Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ד ב"במדבר כ'ÂÈ�ÈÚ ˙‡ ÌÚÏ· ‡˘ÈÂ . 
  

˘¯·Â''Ú¯‰ ÔÈÚ Ì‰· ÒÈ�Î‰Ï ˘˜È· È ,˘È‡ ÔÂÊÁ·Âא ''מ סימן כ'' ליקוטים חו

  .ב''ז ע''מ ק''וכן בפתח עינים ב, דן איך יכולה עין הרע להזיק הא נגזר לאדם כמה שיחיה

  

·Â· ¯˜È ÈÏÎ‡ÏÙ� ¯·„ ·˙Î Ô˙˘¯Ù : מה טובו אוהליך על הפסוק

שלא יסתכל שום ,  ראה שאין פתחיהן מכוונין זה כנגד זה,יעקב

‡ÂÏ·˜È˘ ¯˘Ù‡ ÍÈ אמר , אחד באוהל חבירו ולא יזיקו בעין הרע

Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÓ ˜Ê�,‰ÊÓ ÌÈ¯‰Ê� ÌÓˆÚ Ì‰˘ ¯·„ ‡Â‰ ÈÎ  ואדרבא 

 יעקב ומשכנותיו נמשלו לנחלים יאמר שאוהלי, כנחלים נטיו

כך האוהלים , המכסים את הדגים לבל תשלוט בהם עין הרע

אשר בהם יושבים ועוסקים בתורה מצילין מן העין כי לא שלטא 

ומכל , עינא בישא ביושבי אוהלים שאינן נראין בראש כל חוצות

מקום תורתן מכרזת עליהם ברחובות תתן קולה ויפוצו 

בות פלגי מים לכך נאמר כנחלים נטיו מעיינותיו חוצה ברחו

  .כי האוהלים והנחלים משפט אחד להם' כאוהלים נטע ה
  

· ÔÎÂÌÈÈÁ ˙¯Â˙ כתיב  וישא בלעם ד היינו  כתב'מ ב''ה ע''סנהדרין ק

 ,את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים

דכיון שראה כל שבט ושבט שוכן לעצמו שאין פתחיהן מכוונין 

זה כנגד זה כדי שלא יהיה ביניהם לא קנאה ולא שנאה לכך עלה 

בלבו שלא יקללם דבמקום שלום אין מדת הדין שולטת אפילו 

  .ש חבור עצבים אפרים הנח לו"ם כמ"ו עובדים עכו"אם ח

  

˙·˘· Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈÚ ˘ÂÁÏÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  

· ‡˙È‡ ‰�‰È·‡¯" ‰נראה לי שמותר ןאמכב ''א מסכת שבת סימן ר"ח 

 וגם למדוד החגור למי שחש , על דבר עין הרע בשבתללחוש

ומודדים  ז''שבת קנ' בגמכדתניא , דמתעסק בעלמא הוא, בראשו

ובגמרא אמרינן עולא איקלע לבי ריש גלותא חזייה , את המקוה

 אמר ליה ,לרבה בר רב הונא דיתיב באוונא דמיא וקא משח ליה

ה מתעסק  אמר לי, דרשות מי אמרי,אימר דאמרי מדידה דמצוה

  .בעלמא אנא
  

·Â ¯ÙÒ‰Â·ÏÎ מ שמותר ללחוש לחש עין "כתב הרמביא ש א''סימן ל

  .ורבינו יהודה אוסר, הרע בשבת
  

· ÔÎÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ בענין נשאל ה ובענין מדידות "ו ד'' סימן ר'חלק ב

  .מדידות כפות מים לצורך בטול עין הרע בשבת אם מותר
  

˜ÈÒÓÂ:שבת מבואר בירושלמי  עצמו בין הרע בענין לחש על ע

 ה"נ' סים מרוטנברג "ובתשובת מהר,  לוחשין על העיןג"ד דשבת ה"פי

אמנם שוב דחה בשם ,  לחולי העיןחדפירושים לזה הא' איכא ב

רבינו יחיאל דלוחשין על העין היינו עין הרע דסכנה גדולה היא 

ש בתשובת "ר יע"משום שהתלמוד הביא ענינים הרבה משום עה

ר יש מקום להתיר יותר "פ משום עה"עכ, ם בר ברוך בפנים"מהר

, ל כמדידה דמצוה"ופשיטא דמדידה הנ, מחולה שאין בו סכנה

' ד סי"יוועיין בטור , ל כסגולה בדוקה"בל לו סגולה הנלמי שמקו

וכתב , מותר ללחוש עליו בשבת' מי שנשכו נחש וכו'  כט"קע

י שאין הדבר מועיל כלום הואיל ומסוכן הוא "ם אעפ"הרמב

  .מ"ש בד"התירו כדי שלא תטרוף דעתו וע

·˜‰ ‰˘Ú ÚÂ„Ó''‰Ê· ‰È‰ Í¯Âˆ ‰Ó ÔÂ˙‡‰ ˙ÁÈ˙Ù Ï˘ ‰Ê Ò� ‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ח''ב כ''כ‰ Á˙ÙÈÂ  ' ‰Ó ÌÚÏ·Ï ¯Ó‡˙Â ÔÂ˙‡‰ ÈÙ ˙‡

ÌÈÏ‚¯ ˘Ï˘ ‰Ê È�˙ÈÎ‰ ÈÎ ÍÏ È˙È˘Ú.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ומדוע עשה ,  מה תועלת היה בפתיחת פי האסון

וכן , וכן הספורנו בפרשתן, כך מקשה ברבינו בחיי בפרשתן, ה נס זה לחנם''הקב

  .רשתןוכן בנחל קדומים בפ, וכן במשך חכמה בפרשתן, בכלי יקר בפרשתן
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 להראות לו כי הוא דומה ,נראה שגם זה צורך שעה היה .‡

לחמור זה שאין מטבעו לדבר ולכבודן של ישראל לבד פתח 

את פיו בנבואה '  כך בלעם רק לפי שעה פתח ה, את פיו' ה

לכבודן של ישראל ושלא יאמרו האומות אילו היה לנו 

  . יקר בפרשתןכך תירץ בכלי, נביאים חזרנו למוטב

' כל זה היה כדי שיתעורר בלעם לשוב בתשובה בזכרו כי מה .·

מענה לשון גם לבלתי מוכן כל שכן שיוכל להסירו מן המוכן 

ספורנו במדבר כך תירץ ב, כרצונו וכל זה כדי שלא יאבד איש כמוהו

   .ב''פרק כ

ד הפשט דבור האתון נס גדול וחוץ מדרך הטבע והיה זה "ע .‚

ה הפליא לעשות ורצה לשנות סדרי "כי הקב, ללכבוד ישרא

בראשית בדבור הבהמה לומר שאפילו הבהמה תכיר ותדע 

והנה זה כאדם שאומר , שאין השליחות הזה ראוי להעשות

ואין צריך לומר המין , להרים שיכסוהו ולגבעות שיפלו עליו

כי אפילו הבהמה שאין לה שכל , האנושי שהוא משכיל

כך כתב , ים בקללת עם כי ברוך הואתשכיל שאין ראוי להסכ

   .ב''רבינו בחיי במדבר פרק כב

 פתח פי האתון לפי שיותר דבר גדול הוא לבנות הבית .„

ת פותח פי האתון כל שכן שיאלם פי "וכיון שהשי, מלסתרו

, א בספרו נחל קדומים בפרשתן''כך כתב החיד, בלעם לפי שימנע מלקללם

  .ב''תולדות יצחק במדבר פרק כן בוכ, ש שכתב עוד חמשה תרוצים''ועי

  
  

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

  . איך יתכן תינוק לאחר שלושים יום והוא עדיין נפל. 1

וממונו נגנב , איך ייתכן שאדם לא שמר את ממונו שלו כראוי. 2

  . לו את ממונויהיה חייב לשלם] שהוא לא הגנב[ואדם אחר 

כ חזרה להיות מותרת "איך יתכן אשה גרושה האסורה לכהן ואח. 3

  .לכהן

אבל אחר , איך יתכן מי שנושא את הטומאה ובכל אופן הוא טהור. 4

  .הנוגע בזה יטמא

מבואר דבלעם היה ' ג ב" כ."ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח". 5

ר יוחנן "אה "בסנהדרין קע דאיתא "וצ, מקריב עם בלק את הקרבנות

במדרש '  ועי,כ הרי הוא בעל מום"וא, בלעם חיגר ברגלו אחת

ל דלכך לא הקריב נח בעצמו הקרבנות דהוה דינו כבענח ' פרבה 

דגם כ "א ומבואר ,ל דהכישו ארי"ש חז" שפסול לעבודה כמוםמ

' נתחדש דאפיורה ולכא ,וםמל פסול בעיש  בני נח  שלקרבנותאצל 

כ "וא , אסור דהא נח לא היה מחוסר אבר רק צולע על ירכומ שאינו מחוסר אבר"לבע

  .םאיך בלעם השתתף בהקרבה והא נעשה בעל מו
- -------- ----------- -- -------- -------- -----------  

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

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

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

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

לברורים ופרטים נוספים  [com.gmail@1000s.meir או במייל 5558617-077

. נא לציין שם וטלפון על התשובות] 057-3154010בטלפון 
  .ב על כמה שאלות ענונא לציין בתחילת המכתכ "כמו

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



    
  

  

ïáä ïåéãô úåöî íéé÷ì ìåëé íàä äèåøô úåçô íéòìñ ùîç åì ùéù éî 
åù íùá íúðãù äî'' ïéáî éðô úøåé''ø ïîéñ ã''ë øñçù äàåøå åúåãôì äöåøå ïá åì ùéù éîá 

òà ïáä úà úåãôì ìåëé íàä äèåøô åì''åò éîð ïäëäù ïåéë äèåøô åì øñçù ô äåöî äù
ïáä ïåéãôá ,àå''äèåøôá äðäð ïåéãôä ïäëä ìá÷îù úòá ë , ä÷ãö úúìî øåèô éøäù

äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòã íåùî éðòì , øçàì ÷øù ïåéë éðäî àìã ïéáî éðôä ÷éñîå
äèåøôî øåèô äåöî ùéù ,äåöî àéåä àì äåöîì óñë ïééãò øñçù ïàë ìáà , àëéìå
éðòì ä÷ãö úúìî øåèô.  

 

 ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øéòäì äàøð ,äî úåçô ÷ø áàäî ìáé÷ ïäëä àäã 'ä ïúð àì áàä ìáà íéòìñ '

íéòìñ , øîåì êééù óñë äåù ìò ÷øå éì àéåù éãéãì øîåì êééù àì óñë ìòã ïéã ùéå
éì àéåù éãéãì ,ä ìáé÷ àì ïäëäã ïåéëå 'úåçô ÷ø ìáé÷å áàäî íéòìñäî  ' ïëì íéòìñ
éåãô éåðá ïéà .  

  
îâá àúéà éøä íééìòð íò äìéìá ïåùéì íéîëç éãéîìúì ùé øúéä äæéà 'äðëñ äæù  

ä áúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî óñåé úéáøåà''éù ïîéñ ç''æá  íù äîåøúä øôñ
éñïîîø '' âùúåìéìá íéãîåìå íäéìòðî úåòåöø ÷æåçá ïéøùå÷ù íéîëç éãéîìú ìù ìòðî 

 úáùì úáùî íà éë íäéìòðî íéöìåç íðéàåúáùá øåù÷ì øåñà ,ãúåù÷äì ùé êéà 
íééìòð íò ïåùéì íéîëç éãéîìúì øúåî ,îâá øàåáî éøä 'ò àîåé''ò ç'' áìàåîù øîà éî 

íééìòðä íò ïùéù äúéî íòè íåòèì äöåøù ,à'' ïåùéì íéîëç éãéîìúì øúåî êéà ë
íéìòð íò ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øâéöðã äùî ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,æç åøîà éøäù'' ìé úåëøá'' çíééç íééåø÷ ïúúéîá íé÷éãöù , éãéîìúäù àöîð

íééç íééåø÷ ùîî ïúúéîá åìéôà íé÷éãöä åðééäã íééúîàä íéîëç , íéúî íðéàùë ïëù ìë
íúðéùá åìéôàå íéç íééåø÷ íäù ùîî ,ùéì øåñéà íäì ïéà ïëìíééìòð íò ïå.  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
õøúì äàøð , íòåè àåä æàù íåùî íééìòð íò ïåùéì øåñéà ùé áëåù àåä íà ÷øù ïëúéù
äúéî íòè ,áëùåî àåäùë úî íéøáå÷ éøäù , éãë åéãé ìò åùàø çéðîå áùåé àåä íà ìáà

øåñà åðéà äøåàëì ïåùéì ,íéãîåìù íéîëç éãéîìú äáøäåïë íéùåò úåìéìá .  
  

èéìù âøáãìåâ ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
 ãåã çøåà øôñáã ïééöì ùéò''é î'' æøâä íùá àéáä''øäá ã''éàøò àðéùá íâ øéîçäã ï.  

  
 äàøåä äàøåî äùòð íéëøáà óìàî ãçà ÷øù úåéäì ìåëé êéà  

îâá øàåáî éøä 'ïéîàú ìà úàöî àìå úòâé?  
 íùá íúù÷äù äîåù" øôåñ áúë úøåàë ïîéñ íééç ç ' ùøãîá ïðéøîàã àä ìò äù÷äù

á äáø àø÷éå 'à '  ÷åñôä ìòæ úìä÷ 'ë'' ç"à íãàãçéúàöî óìàî  "éñðëð óìàíîäáì " ã
àåãçäàøåäì ïäî àöåé  , àöé äîìå äî ìò äéîúî øáãäå ÷øàãçäàøåäì óìà éðî , 

 åøîà àäåçæ" ì äìéâîå 'ò'' áïéîàú ìà éúàöî àìå éúòâé ,ïôåàá õøéúåàìôð .  
  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,äøåúä úòéãéì åðàéáé äòéâéäù åðééä úàöîå úòâé áåúëù äîã , ìáà

îâá íù øàåáîë åðàéáéù çøëåî åðéà äàøåäì 'å äìéâî 'ò'' á àáéìà àúòîù é÷åñàìù
àéîù ïî àúòééñ àúëìéäã.  

  
øëä úçú åà ñéëá ìëåà çéðäì øåñéà ùé íàääìéìá ïùåéùë úé  

 åà úéøëä úçú ìëåà ïùåéùë äìéìá çéðäì øåñéà ïéàã íé÷ñåôä íùá íúáúëù äî
ùá ÷ñôð äèéîä úçú ÷øã íéñéëá''äìéìá äòø çåø ùéã ò.  

  

äøä''èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé â'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
øâäì íòô éúìàùù ïééöì äàøð''èéìù é÷ñáéð÷ ç''ìëåàã à äôä êåúá íéñéðëîù 

åôåâì ìèáã øñàð àìù éì áéùäå åéìò åðùéù ìëåàë áùçð íàä.  
  

åúååöî úéùòðù éðôî åúååöî úéùòð éøä åúåà åøá÷ù øçàì äàðäá øúåî åðéà úî òåãî  
åù íùá íúù÷äù äî''îâá àúéà òåãî äãåäéá òãåð ú 'ì äøåîú''ò â'' áøåñà åøôà úîù ,

ïî äøåá÷ áåéç ùé úî éøäåðøá÷ú øåá÷ éë áéúëã äøåúä  ,à''øúåî åøôà ïéà òåãî ë ,
îé÷å åúååöî úéùòð åøá÷ù òâøá éøä''øúåî åúååöî úéùòðù øáã ìë ì ,à'' òåãî ë

øúåî åøôà ïéà ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô éáø â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
ðòì äàøð''ïë øîåì êééù àì ïàëã ã,à äøåá÷ä äåöîä äéä íà éîð éëä ïéàã '' ùé ë

øúåî øôàä úåéäì êéøö äéä øá÷ðù øçàìã øîåì , ïéà úîä úøåá÷á úîàá ìáà
úîä øåá÷ì äøåá÷ä äùòîä äåöîä ,øåá÷ àäéù àåä äåöîä íù àìà ,îâî äéàøäå '

å äöéá 'ò'' àò áåè íåéá úî ïéøáå÷ã''íéøëð é , àéåä äùòîä íöò äøåá÷áã øîàð íàå
äåöî ,à''ò úåùòì êééù êéà ë''åëò é''øåá÷ àäéù àåä äåöîäù êçøë ìò àìà í , ïëå

 íéøåòéù õáå÷á ùøåôîë úåà íù äöéá'' äàå'' åúååöî úéùòðù åäåøá÷ù øçàì øîåì ïéà ë
åúååöî úéùòð àì ïééãò ïëìå øåá÷ àäéù àåä äåöîäù øúåî åøôà àäéå.  

  

äøä''èéìù ïîöìåä ìàøùé â'' àãåãùà  
øðøîåì äà ,úéîìåò øåñéà åðééäã äæéðâ äæ äøåá÷ä øãâù , ïåòèä ïéá ÷åìéçä ãåñé äæå

äæá éãù äôéøù ,úéîìåò åøåñéàù äæéðâ ïåòèä ïéáì ,çöðì åúåà íéæðåâ ïëìå , êééù àìå
øúåî àäé úö÷ æðâðùîù øîåì ììë .  

  

èéìù õøååù ìàøùé éáø ïåàâä'' àáàå áø''ïåéö ìú íéãéñç ìä÷ ã  
äì äàøðàã øéò''îâá øîà÷ àì äîì ë 'î ïéøãäðñ''ò å'' á íåùî äøåá÷ éà ïì àéòáéàã

åëå äðéî à÷ôð äøôë íåùî åà àðåéæá '÷ôðã øîà÷ àì òåãîå'' àëéà àðåéæá íòèîã î
åøá÷ øáëù øçàì óà ,àùî''äøôëã àîòè ë.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â' àíéìùåøé  
øéòäì äàøð ,îé÷ã ïåéë'' àáøë ìî ïéøãäðñ''ò æ'' á íåùî úîá àúìéî åàì äðîæäã

äôåøò äìâòî àìå äøæ äãåáòî ïðéôìéã , éîìùåøé ìò íéðô äàøîá ïééòåá''à ÷øô ÷ '

ñåúä éøáã úà àéáäã 'òá''ë æ''ò è''ã á'' àéúà äåùáå äøæ äãåáòî ïðéôìé ìëä àáøìã'' ú
øåé íãùøäî''ø ïîéñ ã 'åáòî ïðéôìé úîî äàðä éøåñéàã áúë øåñéà ïëìå äøæ äã
åðîî úåðäéì .  

  
úîä åá êìäù íéìòðî ùåáìì äðëñ åà øåñéà ùé íàä  

øåñà àîìéã åà ùåáìì øúåî åúøéèô úòá úîì åéäù íééìòðî íàä íúðãù äî ,
äðëñ äæã íéãéñç øôñî íúàáäå.  

  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àøàîèàñ ììåë íéìùåøé  
åùáã ïééöì ùé''ùî úåøâà ú äøåé''â ÷ìç ã 'ì÷ ïîéñ'' â úî ìù íéìòð ùåáìì øåñéàäã áúë

åúúéî úáéñ òåãé àìùë à÷ååã äæ , ú÷áãî äìçîî äðéà åúúéî úáéñù òåãé íà ìáà
ùùç ïéà , úéøáä úøåë øôñá ìáàð úåà øåî úåôèåð ñøèðå÷'' à âøäð ìù åéìòðî åìéôàã áúë

éò ùåáìì ïéà''åîòè ù.  
  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù   
âäã ïééöì ùé''öæ éåìä ãåã íééç ø'' ìú ìù äáø'' à øàéááø êì äùò åøôñá êøãá äæ øáã 

äèåùô ,ïëì íãå÷ äìåç äéä íúñä ïî íãàä úî íàã , äìåç äéäù ùåùçì íå÷î ùéå
åéìòðîå åéãâá ìò åøàùð íé÷ãééçäå ú÷áãî äìçîá ,ñáëì ïúéð åéãâá úàù àìà , æàå

ä ùùç íäá äéäé àìäìçîá ä÷áã ,íúåà íéñáëî ïéàù íééìòð êà , ùùç øúåð
äðëñä ,ëò"ôìå ã"äìçîî úîùë éìéî éðä éìåà æ , äðåàúá úî åà âøäðù íãà êà

ç"å ,ùçéîì àëéì .  
  
  

  

äðéù úòùá àìù äèéîä úçú íéìëàî çéðäì øåñéà ùé íàä  
äðéù úòùá àìù äèéîä úçú íéìëàî çéðäì øåñéà ùé íàä íúðãù äî.  

  

äáä''éð øèëåøô ìàåîù ç'' åà÷åéøèñéîçàø íéðéò øåàî úáéùé  
ä éøáã úà ïééöì ùéáîø" íé ÷øô ùôðä úøéîùå çöåø úåëìä''ä äëìä á'  áúëù ìéùáúä ïúé àìå

åäàåø åðéà àåäå ÷éæîä øáã åá ìåôé àîù äãåòñá ÷ñåò àåäù éô ìò óà äèîä úçú ,
áàøä ìáà'''èîå øåñéàä úà ùé äðéù úòá ÷øã âéùä ãäòø çåø íò.  

  

  ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäéáåè õøô 'øãðéá èéìù''à  

ùîù úéá æðàö úìéä÷ áø  

éð åðá úãìåä úçîù ìâøì"æîá å''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

éáø ïåàâä ìòâéôù ãåã ìàåé èéìù''à  

ùîù úéá ìàøùé çöð úìéä÷ áø  

éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì 'æîá'' è  

áò''äáä â'' çïèøâðæåø á÷òé éð''' å  

 áøä ïáïèøâðæåø ïäëä íåìù ïåòîù èéìù''à  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé åøé úçð ä  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  
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áãåð äæ ïåéìâ  

äáø àìåìéäã àîåé ìâøì  

ä ìù"íééçä øåà "÷ä 'éæ"éëòå ò"à  
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ò çöðåä" åðéãéãé é  

äøä"ø â 'âééååöðñð á÷òé èéìù"à éñðåî  
  

 ìòá ìù äìåãâä åúåëæù àåòø àäé
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