
  
  
  
  
  
  
  
  
  

˜È„ˆ ˜„�ÒÂ Ï‰ÂÓ „·ÎÏ ˙È¯·· ÍÈ¯ˆ ÚÂ„Ó  
ÌÈ˜È„ˆ ÌÏÂÎÂ ˙Â�ÂÂÚ‰ ˙‡ ÌÏÂÎÏ ÔÈÏÁÂÓ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''ה י''כÏ‡¯˘È È�· ÏÚ ¯ÙÎÈÂ ÂÈ˜ÂÏ‡Ï ‡�˜ ¯˘‡ ˙Á˙ .  
  

‡· ‰�‰‡˜¯Ù„ ‡¯‚  Ô˙˘¯Ù·בני יששכר מאמרי וכן כתב בספרו , ו''אות קמ

נאמר לי משם קדוש תב כ 'דרוש ב,  גדולה תשובה'חודש תשרי מאמר ד
שאמר בשם , ד"ה הי"ישראל הרב הקדוש שלמה מקארלין זצללה

ה לאליהו שיצטרך להיות בכל ברית "בשעה שאמר הקב, המדרש
אתה ידעת שאני מקנא לשמך , אמר אליהו, מילה שבישראל

או המוהל או אחד הנה אם יהיה הבעל ברית בעל עבירה , ברךית
ת שיכפר "והבטיחו השי, לא אוכל לסבול להיות שםמהקהל 

, פינחס הוא אליהופסוק שהרי  שזה מרומז בראה ליונ, כולםל
˙Á˙ "  וכתובא''ב קכ''ב' ט תוס''א סוף פרק כ''פרקי דר, ילקוט שמעוני בפרשתן

Ï‡¯˘È È�· ÏÚ ¯ÙÎÈÂ ÂÈ˜Ï‡Ï ‡�˜ ¯˘‡" כי הואיל ומדתו קנאה 
פרה ז גורם הכ"עי, והוצרך להיות אצל כל ברית ולא יוכל לסבול

  .ל"ת להבטיחו כנ"לישראל כי הוצרך השי
  

‰Â·‚ ÔÁÏ˘ ¯ÙÒ·Â ב''ק י''ד ס''ד סימן רס''יור ¯ÈÚÓ:ל '' דלפי המדרש הנ
‡È¯·„Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Â�‡ ÔÈ‡ ÔÎ Ì , ה מכפר עוונות בברית''שהקב
Ó¯‰'' ‡ו''ומקורו באור זרוע הלכות מילה סימן ק ד''ד סימן רס''יור  ÍÈ¯ˆ˘ ·˙Î˘

ÈÂ Ì˙ ˘È‡ ˘˜·ÏÂ ¯„‰ÏÏ‰ÂÓ Â‡ ˜„�Ò ˙ÂÈ‰Ï ¯˘ , ÏÎ È¯‰„
ÔÂÂÚ È¯ÙÂÎÓ Ì‰ Ì˘ ÌÈ„ÓÂÚ‰,וכן המנהג שלא לדקדק אחר זה  ,

ובספר כסא , ומה גם דגדולה חזקה דכל ישראל בחזקת כשירים הם
ועיין בשפע קודש על ברית , ה שנמי הקשה כן''בהג' אות א' אליהו הנביא זכור לטוב סימן ג

  .ו''מ קנ''ד ע''מילה סימן י
  

�„ÚÓ¯˘‡ È:דהנה איכא כמה טעמים מדוע בעינן ,  נראה לתרץ
 דאיתא דהטעם דבאור זרוע כתב, לקחת מוהל וסנדק צדיק

אבין בשם '  ר, יבא טהור ויטפל עם טהור"המול ימול"במדרש 
ה נעשה "ש אלולי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו שהקב"ר

ובמדרש , שושבינו של אברהם במילה דכתיב וכרות עמו הברית
 ,ה ימינו עם אברהם ומלו"הקב  הלשון שיתףו"ט' שיר השירים דרבה 

ד ''ורÂ·Ï·Â È˘, ה היה מוהל שמעינן דיבא טהור ויטפל"כיון שהקבו

 כתב הטעם שיכוונו במילתו כוונה מובחרת ומעולה ד''סימן רס
זה אפשר ליישב דכמה  לפי ,כמותם ויגרום שגם הולד יהיה

וכן לפי טעם , ה''קבשיותר נקי וצדיק עדיף דהרי למדין מה
מ אינו יכול לכוין ''מ, פ שמוחלים לכולם''הלבוש אתי שפיר דאע

ת ''ועיין בשו,  משום דדמי למקטיר קטורתטעםכתב דהא שם ''ובגר, טוב כמו צדיק
  .שהאריך בטעמים' דברי יציב ליקוטים והשמטות סימן ק

  

ı¯˙Ï ‰‡¯� „ÂÚ:מ צדיק עדיף טפי דיש לו נמי הרבה זכיות'' דמ, 
ı¯Ù והשבוע בסעודת ברית מילה לבנו של גיסי היקר הגאון רבי 

¯„�È· ‰È·ÂËנסתפק בדרשתו האם רב קהילת צאנז בבית שמשא '' שליט 
, המחילת עוונות של הברית זה במדרגה של נעשו לו כזכיות

   .מעדני אשר, בודאי אתי שפיר, ולפי הצד שלא
  

  

‡·Ï „È̇ ÚÏ ̇ ÂÈ̆ Ẫ ‰ ÏÎ ı¯ È̇ Â‰ÈÏ‡ ‡ ẪÂ„ ÚÂ„ÓÌÈ̃ È„ˆ‰ ̄ ‡  ̆‡ÏÂ ?  
Ó‚· 'תיקו' ספק מסיקה הגמ' בהרבה מקומות אחר שיש לגמ.  

  

· ·˙ÎÂ·ÂË ÌÂÈ ˙ÂÙÒÂ˙ ו שאמרו בגמרא " דתיק'מסכת עדויות פרק ח
   .אבעיותÂושיות ˜תרץ Èשבי ˙ ראשי תיבות, היא נוטריקון

  

·ÚÈ‰Â''ı כתב דהבל הוא דבר זה דהרי בספרו לחם שמים בסוף עדיות 
  .קוד בתי''חסר יו

  

„ÈÁ‰Â'' ‡מביא  ו'' אות ל'תרכת מע יעיר אוזןוכן בספרו , בספרו פתח עינים עדיות
,  שנמי כתב נוטריקן הזהי"ם בהקדמה למשנה בכת"בשם הרמב
דבגמרות שלנו ,  נמי כתב נוטריקון זהי" הקנה כתוכן בספר

  .ד''גרסינן תיקו עם יו
  

·ÂÏ˘"‰ הוא מלשון תיקיקו כתב דת ג כלל לשונות סוגיות''כללי התלמוד י , 
כך פשיטות , כי כמו שהתיק שבו הספר אינו נודע מה שבתוכו

  .האיבעיא אינו נודע
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע אליהו דווקא יזכה לזה שהוא יתרץ את 
  . הקושיות והאיבעיות

  

· ‰�‰È¯‚‰ È˘Â„ÈÁ"Ê בעבור מה זכה ריך ביאור צהקשה פ''סימן ק 
 דהנה איתא :Âı¯˙Ó ,לשהוא יהיה זה אשר יחזיר הקבלה לישרא

ופנחס ראה מעשה ונזכר , דנעלמה מהם הלכה, במעשה זמרי
,  אמר למשה מקובלני ממך הבועל ארמית קנאין פוגעין בו,הלכה

 ,מיד ויקח רמח בידו, ל קריינא דאיגרתא איהו ליהוי פרוונקא"א
" ורבים השיב מעון' תורת אמת היתה בפיהו וגו"וזהו דמבואר 

גם לימות " ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהוכי שפתי כהן "לכן 
ט פרשת ''ועיין בשפע חיים חלק י, המשיח הוא אשר תורה יבקשו מפיהו

  .פנחס מה שתירץ
  

 ÈÂÏ ˙˘Â„˜· ÔÎÂלמה יתרץ אליהו מאריך  ח בחדשים"עמוד תע ליקוטים
הא יעמוד משה רבינו שנתן לנו התורה , הקושיות והאבעיות

  .ש שמסביר בדרך חסידות''יע, והמצוה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: כיון שאליהו יבא קודם ביאת המשיח ותחיית 
  .לכן הוא יתרץ ולא אחר, המתים
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Â�·Ï ‰˘Â¯È· ¯·ÂÚ ˙Â�·¯‰ Ì‡‰ ˙Ó˘ ·¯?  

 Ô˙˘¯Ù·ז ח''כ' Â˙ÏÁ� ˙‡ Ì˙¯·Ú‰Â ÂÏ ÔÈ‡ Ô·Â ˙ÂÓÈ ÈÎ ˘È‡ 

Â˙·Ï.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èאם מת אב שהיה  האם ברבנות שייך דין ירושה דהיינו 

רב ובנו ראוי לאותו משרה האם הוא קודם לכל אדם מדין 

  .ירושה או דילמא ברבנות לא שייך ירושה
  

 ‰�‰Â˘·'' ˙„˘¯‰" Ìג ''ח סימן נ''אור ן אברהםוהובא במג ה"ס פ"ד ס"ורי

 ואף ,שבמינוי הבא מכח התורה אין בהם דין ירושה כתב ג''ק ל''ס

 שכל המינויים ז"מלכים ה' א מהל"ם פ"וברמבשמפורש בספרא וספרי 

  שופטיםרשתפשבישראל הם ירושה לבניו אחריו ויליף לה בספרי 

 היינו רק מינויים של שררה דומיא דמלך ,מקרא דמקרב ישראל

 אבל מה שבא מכח התורה אין בזה דין ירושה ,ן גדולוכה

 שכתר תורה כל הרוצה ליטול יבוא ב"ב ע"יומא ע' גמוכדאיתא ב

  .ויטול
  

Â· ÔÎÂ˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙נשאל האם יש  ב'' אורח חיים סימן י' חלק א

ירושה ברבנות דהיינו אם האב רב ובנו ראוי לאותו משרה האם 

  .יורש את זה או דילמא אין ירושה ברבנות
  

˜ÈÒÓÂ:ש'''ומביא הרבה ראיות לזה עי,  שאין דין ירושה ברבנות.  
  

 ‡‰Ó ˙ÂÈ‡¯‰ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ‰ÏÂ„‚ ‰È‡¯ ÂÏ ˘È„ ·˙ÂÎÂ„ ‡˙È‡

 ˘¯„Ó·Ô˙˘¯Ù· פקוד אלקי הרוחותי" על הפסוק ו"לקוט רמז תשעי "

' שהיה משה סבור שבניו יורשים מקומו ונוטלים שררתו וכו

הרבה שרתך יהושע ' ה לא כמו שאתה סבור וכו"אמר לו הקב

נוצר תאנה ' והרבה חלק לך כבוד והוא פורס את מחצלאות וכו

אמר אשר יצא לפניהם  בעצמו שה רבינווהנה מ' יאכל פריה וכו

ואשר יבוא לפניהם ואשר יכול לעמוד נגד רוח כל אחד ואחד 

 ואילו לא היה יודע בבניו כל אלו המדות לא ,כמבואר במדרש

לא על א,  בתפלתות עצמוהיה מבקש להם גדולה שהיה סותר א

ה לא אמר שיהושע יותר " והקב,היו הבנים ראויים לכךש כרחך

וקשה הא , לים ואת המחצלאות אלא שסידר הספס,הגון לכך

וזה ,  בכתר תורה לא נאמר זהלא על כרחך א,כתיב תחתיו מבניו

  .ג מה שכתב לגבי ירושה ברבנות בזמננו''ועיין בסימן י, ד" ברורה לפעהראי
  

Â˘·Â''¯‰Ó ˙'' ˜È˘ Ìח''ד סימן רכ''יורÂÊ ‰È‡¯ ‰Á„ : דאיכא למימר 

שימושו וכבוד י ''תלמידו שאני שהוא כבנו ומשמע שזכה בזה ע

ואין ראיה מזה לשאר מקומות שאין , תלמידו חביב עליו כשלו

  .ירושה ברבנות
  

‰Á„ „ÂÚÂ : איתא על המשנה ז ''פרק ידאדרבה באבות דרבי נתן

כיצד בשעה ' דהתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכו

שראה משה את בניו שאין בהם תורה שיעמדו בנשיאות אחריו 

  .'וגו
  

Â˘·Â'' ˙ ˘‡ È¯Ó‡ה''ד סימן צ''יור¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ˙ÈÈ‡¯ ‰Á„ ÈÓ� : 

אולם כלום אב , דאפשר לומר דהיו ראוים רק בעיני משה רבינו

ה דיהושע שרת אותו בכל ''ועוד השיב לו הקב, מעיד על בנו

כוחו לכן ראוי לו הנשיאות דהויא כאילו כבר התחיל בנשיאות 

שיטתו דבניו ולכן אין מורידין אותו אפילו ל, קצת בחיי משה

  .ש שבמציאות לא עסקו בתורה''ומכ, ראוים לכך
  

· ÔÎÂÂ˘"Ê� È�·‡ ˙¯ ב''יורה דעה סימן שי ÂÈ¯·„ ˙‡ ‰Á„:אינני ל'' וז 

ה השיב " מפורש שהקבבי נתן שבאבות דר, כללהרואה בזה ראי

 עוסקים בתורה ה אבל אם הי,ה בניך לא עסקו בתורה"למרע

  .ש מה שדחה עוד''עי, לתו יורשים גדוהממלאים מקומו הי' והי

  

Â˘· Ï·‡''¯‰Ó ˙'' ˜È˘ Ìח''ד סימן רכ''יור·Ó¯‰ È¯·„Ó„ ·˙Î '' Ì

‰˘Â¯È ÍÈÈ˘ ˙Â�·¯· Û‡„ ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ÚÓ˘Ó: ז"א ממלכים ה"פ דכתב 

והבן הגדול קודם , וכל הקודם לנחלה קודם לירושת המלוכה

ולא המלכות בלבד אלא כל השררות וכל המינויין , לקטן ממנו

 הבן הוהוא שיהי, ל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולםשבישרא

פ " ממלא ביראה אעה הי,ממלא מקום אבותיו בחכמה וביראה

 מעמידין אותו במקום אביו ומלמדין ,שאינו ממלא בחכמה

  .אותו
  

Ó¯‰Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂ''‡ ב''ק כ''ה ס''ד סימן רמ''יור  ·˙Î˘ מי שהוחזק לרב

ן להורידו מגדולתו אי, אפילו החזיק בעצמו באיזה שררה, בעיר

אף על פי שבא לשם אחר גדול ממנו אפילו בנו ובן בנו לעולם 

כל זמן שממלאים מקום אבותיהם ביראה והם , קודמים לאחרים

  .חכמים קצת
  

 ·˙Î ÔÎÂÂ˘·" ‰ÓÏ˘ ˙È· ˙ובנו ,  דיש דין ירושה ברבנות'ס' ד סי"יו

  .של הרב קודם לכל אדם
  

Â˘· ˜ÒÙ ÔÎÂ''˙ ÌÈÈÁ È¯·„  דיש דין ירושה  ג'' סימן נ'חלק איורה דעה

  .ם דלעיל''ומביא ראיה מהרמב, רבנות
  

„ÓÁ È„˘·Â כתב להלכה דיש ירושה  ח" לק''ס' ז' סיחזקה במצוה ' חלק ח

ל נגד "ם הנ" קים לי כסברת מהרשדלודאין לומר אפי, ברבנות

 דהבן קודם אם הוא ראוי לכך בירא ליהסברת רוב הפוסקים שס

 דגם ן"סימן נו מתשובת מנחת שי ביאז מ''כק " ובס,פ"עכ

, ם אינו מבטל החזקה מכל כל רק כשאין הבן ראוי לכך"מהרשד

אבל אם , או שאחרים גדולים ממנו כל כך שאין יחס עמו כלל

הם רק גדולים ממנו קצת והבן ראוי לכך גם הוא מודה שבנו 

   .קודם לכל דבר
  

· ÔÎÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ אה הוראה לכלל כבר יצכתב  ח'' סימן קכ'חלק ד

ל "ם הנ"וכפשטות דברי הרמב, ישראל כדעת רוב הפוסקים

È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÈÁ‡Ï ÍÂ¯· ˙ÂÓÈÚ� ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ , דמהני ירושה ברבנותא "ורמ

ËÈÏ˘ ı¯ÂÂ˘ ÍÂ¯·'' ‡¯Ù·˘˙Ú ‰Âˆ˙ ''� Ó''‰Ê ÔÈ�Ú· ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ¯·„ ·˙Î˘ ·.  

  

 ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ˘ ÂÈ·‡ ÏÚ „ÈÚÓ˘ Ì„‡  

Â„Ú· Ú‚Â�„ ÔÓ‡� Â�È‡ Ì‡‰‰˘Â¯È‰ ˙‡ ‰ˆÂ¯„ ÌÂ˘Ó ˙?  

Ó‚· ‡˙È‡' לא ז''ד ט''בפרשת כי תצא כ דמהא דכתוב ב''ז ע''סנהדרין כ 

ילפינן שאין הבן יכול להעיד על אביו , יומתו אבות על בנים

  .שחייב מיתה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מדוע צריך פסוק מיוחד שאין הבן יכול להעיד על

 דהרי נוגע הרי מטעם אחר אין יכול להעיד, אביו שחייב מיתה

כך מקשה בחדושי , ונוגע פסול לעדות, בעדותו שרוצה את הירושה

, א''סימן רל' ז חלק ד''ת רדב''וכן בשו, וכן בדברי יהונתן פרשת ראה, ז''מ סימן ל''מ חו'''הרי

  .וכן בספר תורתך שעשועי פרשת שופטים, וכן במשך חכמה פרשת כי תצא
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

עבירה של עיר הנדחת דאז צריך לשרוף  כגון שמעיד שעבר .‡

  .כך תירץ בדברי יהונתן פרשת ראה, את כל העיר ואינו נוגע בעדות

כ מצד נגיעה ''וא, דהבן אינו נוגע בדבר,  מצינו מספר אופנים.·

אינו נפסל לכן צריכים את הפסוק למעט שאין הבן יכול 

וכגון באופן שהבן מעיד שאביו מורד , להעיד על אביו

דבכאי גוונא לא יזכה בנכסיו כיון ,  וחייב מיתהבמלכות

או באופן שהאב הדיר את בנו , דנכסי מורד במלכות למלכות

כ בין כך לא יהיה חלק ''וא, או שהקדיש את כל נכסיו, מנכסיו

, ל בספרו תורתך שעשועי פרשת שופטים''כך תירץ הפני מנחם זצ, בנכסיו אביו

Î ÔÈ¯„‰�Ò Û„ ÏÚ Û„ ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ''Ú Ê'' Ì‰¯·‡ „Â„ È·¯ ‡ÏÙ�‰ ÔÂ‡‚‰ È„È„ÈÏ ·

ËÈÏ˘ ÌÈÂ·Ï„�Ó''‡.  

 באופן שאין לו כלום והוא גברא ערטלאי דבכהאי גוונא אינו .‚

  .מעדני אשר, נוגע לכן צריך פסוק

È¯‰ È˘Â„Á· È˙‡ˆÓ ·Â˘'' Ìשכתב דדוחק לומר ז''מ סימן ל''חו 

  .דהפסוק מיירי באופן שאין לו כלום
  



 Ì‡‰ È·¯Ú ‚¯‰˘ Ô‰ÎÌÈÙÎ ˙‡È˘�Ï ¯˘Î  

˘„˜Ó‰ ˙È·· ‰„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ Â‡ ?  

 Ô˙˘¯Ù·ג''ה י''כÂ‚Â ÌÏÂÚ ˙�Â‰Î ˙È¯· ÂÈ¯Á‡ ÂÚ¯ÊÏÂ ÂÏ ‰˙È‰Â '.  
  

 ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ·˘˙ ÒÁ�Ù ˙˘¯Ù''Ú Ô˙˘¯Ù· ¯‰ÂÊ‰ ˙ÈÈ˘Â˜ È˙‡·‰ 

Ô˙˘¯Ù· È�Â˜ÊÁ· ÔÎÂ ,ÈÂÏ ˙˘Â„˜· ÔÎÂ : איך היה פנחס כשר

 כהן ב''ב ע''ברכות ל 'ל בגמ''הרי קימ, לכהונה אחר שהרג את זמרי

ובפרשכם "ו ''ט' ישעיה אשנאמר , שהרג את הנפש לא ישא את כפיו

כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שומע ידיכם 

ואיך כתוב , כ כל שכן שהוא פסול לעבודה''א" דמים מלאו

ש תשעה ''עי, בתורה והיתה לו ולזרעו ברית כהונת עולם

  .תרוצים נפלאים
  

˜ÁÏ ˘È¯Â כהן שהרג ערבי האם כשר לנשיאת כפים או לעשות 

עבודה בבית המקדש או דילמא כשהורג גוי ליכא איסור דרק 

  .כשהורג יהודי אסור לו לעשות נשיאת כפים ועבודה
  

 ‰�‰‰˘È¯Ù‰ כתב על הך דינא דכהן שהרג את  ח''ח סימן קכ''אור

 דהא , ישראלצה לומר דרראה ליל נ"הנפש לא ישא את כפיו וז

  . בהורגי ישראל,הראיה שמביא מידכם דמים מלאו
  

·ÂÈÎ„¯Ó ¯Ó‡Ó ג"ק מ"ח ס"קכ' ח סי"ראו  ‰˘˜Ó‰˘È¯Ù‰ ÏÚ: דפשיטא 

  .ם אינו נפסל מנשיאות כפים"דהורג עכו
  

Âı¯˙Ó:ם אין מסבבין להם המיתה כל "ל דעכו" דמאחר דקי

 הלכך היה מקום ח"קנ' ד סי"כמבואר ביושאין מלחמה ביננו ובינם 

ושוב מקשה דאכתי קשה , ל"ם נפסל קמ"ף הורג עכולומר דא

ל דלאו למימרא " זית יוסףשהרי מבואר בפרישה שם בשם הב

 אלא לומר שאינו מצווה לסבוב להם , להרוג אותםשאסור

 שאינו נפסל טאפי זה יקשה דמאחר דמותר פשילו, המיתה

וכותב לתרץ דכאן מיירי אפילו , מנשיאות כפים אם הרגו

, ל התם דאסור לסבוב להם המיתה"צות דקימ' במקיימין ז

י כן כהן ההורגו אינו נפסל "והשמיענו הרב פרישה כאן דאעפ

לנשיאת כפים דהא קרא דידכם דמים מלאו דילפינן מיניה פיסול 

  .דהורג נפש בהורג ישראל מיירי
  

 „ÂÚÂÓı¯˙:מ היה מקום לומר " מ,ם" דנהי שמותר להרוג עכו

, ל" דאין קטיגור נעשה סניגור קמדמי ששפך דם אינו ראוי לברך

  .ומסיים דראשון עיקר
  

Â·Í¯„Ï ‰„ˆ ¯ÙÒ ל כהן שהרג את "וזכותב  ה על רעהו" משפטים דרשתפ

ידיכם דמים מלאו היינו אפילו ' הנפש לא ישא את כפיו שנא

  .ל להלכה אבל לא למעשה"שהרג את הגוי כן נ
  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù·Â הביא בשם הצידה דבריו א בסוף "נק ''ח ס''ח סימן קכ''אורא "בא

אם הרג אלו  ומיהו , דאין נושא כפיוש לומרם י"הרג עכולדרך ד

  .ש לומר דנושא כפיומורידין יש
  

˙Á‰ È¯·„Ó ÚÓ˘Ó ÔÎÂ¯ÙÂÒ Ì  בתורת משה מהדורא תליתאי פרשת תצוה דף

שכתב שמשה  אין יכול להיות כהן ם''שאף כשהורג עכוא ''ח ע''ס

 חזינן ,פני שהרג את המצרי מ,רבנו לא היה יכול להיות כהן

א סימן ''התעוררות תשובה חועיין , ם אינו נושא כפיו''דאפילו כשהורג עכו

  .א''ת בית דוד סימן ע''וכן בשו, ט''ח סימן רל''ת פני מבין אר''ובשו, ח''נ

  

ÂÈÙÎ ‡˘ÈÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ÁˆÂ¯‰ ˙‡ Áˆ¯Â Ì„‰ Ï‡Â‚ ‰È‰˘ Ô‰Î?  
¯Â˜ÁÏ ˘È רצח דרשות ומצוה לרצוח את קרובו של הנ כהן שהוא גואל הדם

 ורצח את הרוצח האם אסור לישא כפיו או דילמא כיון הרוצח
  .שהוא מצוה להרוג אין איסור לישא כפיו

  

 ˘·„ È¯Ó‡ ¯ÙÒ· ‰�‰נשאל בכהן  מ''מ ק''ל ע''להגאון רבי דוד שטגליץ ז
  .שהוא גואל הדם והרג את הרוצח אם מותר לו לישא כפיו

  

ÂÈÙÎ ‡˘ÈÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ„ ·˙ÂÎÂ :בהגהות מיימוני פ מה דאיתא ''ע
 שכהן מוהל שמל ח ''ח סימן קכ''מובא במגן אברהם אור ו מהלכות תפלה''פרק ט

משום שאפילו אם תמצא , נושא את כפיו, תינוק ומת התינוק
לומר שמה שאמרו כהן שהרג נפש לא ישא כפיו היינו אפילו 

חזינן דהיכא  ,מכל מקום שאני הכא שנתכוון לדבר מצוה, בשוגג
ה הכא בגואל הדם ''כ ה''א, דנתכוין לדבר מצוה מותר לישא כפיו

  .כיון דנתכוין לדבר מצוה מותר לישא כפיו
  

‰È‡¯ „ÂÚ ‡È·ÓÂ:הלכה ח' הלכות מלכים פרק זם '' מהא דאיתא ברמב' 
דהמארס אשה האסורה עליו כגון אלמנה לכהן גדול גרושה 

הרי משמע דגם , מלחמהוחלוצה לכהן הדיוט אינו חוזר מערכי ה
ובודאי דלא שייך לומר ששלחו , הכהנים היו יוצאים למלחמה

את הכהנים לערוך מלחמה ולפסול אותם מנשיאת כפים 
  .מ לדבר מצוה לא נפסל''אלא ש,  ומעבודה

  

¯˘‡ È�„ÚÓ: יש להעיר דיש לדחות ראיות הללו דבאותם 
מקומות עשה מעשה היתר דהיינו מל את בנו או שהלך 

כ בגואל הדם אפשר דלכהן אסור להיות גואל '''משא, מהלמלח
 ה''סימן רלת צפנת פענח ''ובשו, כ אין זה דבר מצוה''א, הדם

מסופק אם לכהן מותר להרוג את הרוצח דדילמא רק איסור 
ÈÚÒÓ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ·Â , ש''רציחה הותר אבל לכהן לא הותר עי

Ò˘˙''Û‡ ÁˆÂ¯‰ ˙‡ ‚Â¯‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ È˙Î¯‡‰ ÁÈÚ ˙·˘· ''˘  .  
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:פ מה ''ע, מדוע אינו נפסל,  נראה לומר היתר אחר
 בשם אבי העזרי דדוקא ב''הלכות נשיאת כפים סימן תישכתב באור זרוע 

אבל באינו מפורסם ומעוד לכך , אם מפורסם ומועד לכך תדיר
Ô‰Î ÔÈ�Ú·Â , כ גואל הדם שאינו דבר קבוע אינו נפסל''וא, אינו פסול

 ˘ÈÈ·˘Ó‚· Ô�È¯Ó‡„ ÔÂÈÎ ÂÈÙÎ ‡˘Â� Ì‡‰ Â¯È·Á ˙‡ 'ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ÂÏÈ‡Î Â¯È·Á ÔÈ·ÏÓ‰„ ,
Ò˘˙ ·˘ÈÂ ˙˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ''ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ì˘· ˙ÂÎÈ¯‡ Â. 

  
  

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

את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה " .תמידים' בל תוסיף בהקרבת ב] א

פלל ונזכר שהתפלל מפסיק באמצע בהתחיל להת. א"ברכות כ' והנה בגמ, "בין הערבים

הנה כתבו ע ד"וצ, ף דהוי כמקריב שני תמידים דעובר על בל תוסיף"וביאר הרי, הברכה

 כגון הנוטל ,פעמים אינו עובר על בל תוסיף' דאם עושה המצוה בה תוקעין "ז בד"ה ט"ר' סתוה

 קרבן תמיד נאשאי  ומ,אינו עובר על בל תוסיףוכן  בעוד מצוות כגון זה פעמים ' לולב ב

  .פעמים יעבור על בל תוסיף' דאם יקריב ב

יכול להתפלל תפילת שבספק התפלל ] ז"ק' ח סי"או[ע "בשול "קיי. תפילת נדבה לאחר מנחה] ב

ע דלאחר תפילת המנחה איך מתפלל נדבה הא "וצ, נדבה כמו שיחיד מתנדב קרבן נדבה

ים ולאחר קרבן תמיד לאחר שהתפלל מנחה חובה הוי כהקריב התמיד של בין הערב

  .אסור להקריב נדבה מטעם עליה השלם כל קרבנות כולם

ז "שביא "תקנ' ריש סיע שהנה כתב הביאור הלכה " צ.לשבעה עשר בתמוז דין תשעת הימים] ג

ע הא מבואר "וצ, בתמוז ובעשרה בטבת אפשר דיש להחמיר כמו דיני תשעת הימים

וזה לא הותר , ח"שם סק ועיין בשער הציון ,שבכל התעניות מותר ברחיצהנ "תק' סיע "בשו

  .ז בתמוז יש דין תשעת הימים"ל שלי"כ איך אפ"א, בתשעת הימים

שלא לומר שהחיינו בבין המצרים על פרי ז "א סי"תקנ' בסיע "השו'  כ.שהחיינו בבין המצרים] ד

א וכן "וכתב על זה הרמ, אבל על פדיון הבן אומר ולא יחמיץ המצוה, או על מלבוש

כ "ע מאי שנא ממש"וצ, ב מותר לברך ולאכלו בין המצרים"רי שלא ימצא אחר טבפ

שאשה מעוברת שרואה פרי חדש מותר לה לאכול הפרי בלא ט "ק צ"שם בסב "המשנ

ומדוע לא תאכל עם שהחיינו כמו שכתב , שהחיינו שלא תתאוה ויהא נזק לה ולולד

הפרי בבין המצרים ומברך כ פרי  שאוכל "א לגבי אם יש חשש שלא יהיה לו אח"הרמ

  .ע"שהחיינו וצ

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

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1

שלח יותר תשובות כך שכל מי שי, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה

יתקבלו אך ורק , הזוכה ייבדקו תשובותיו, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות

  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4

 או במייל 0775558617קס מערכת משיב כהלכה קבלת התשובות הינה אך ורק לפ: שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir]  נא לציין שם וטלפון  ] 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון

 .נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות ענוכ "כמו. על התשובות

להקפיד על כתב ברור , בכתב ידהשולחים , אנו חוזרים ומבקשים   

 .וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס
 

 ח מנחם אב "את התשובות לכל החודש יש לשלוח עד יום שישי ר
  



    
  

  

îâá úåèéù ùé òåãî ' äøåúäî øåñà åðéà íééç éìòá øòöã  
åùéãá øåù íåñçì äøñà äøåúäã ïðéæç éøä  

 íéðåùàøä íùá íúù÷äù  äî ïî øåñà åðéà íééç éìòá øòö íéøáåñã úåèéù éðäì
ïðáøãî ÷ø äøåúä , äøåúä ïî øåñéà ùéã åùéãá øåù íåñçú àìî ïðéôìé àì òåãî
íééç éìòá øòöì ,íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ïðáøã íééç éìòá øòöã äéì àøéáñã éðäã êçøë ìòã , ìò äéì àøéáñ

áòö ìéáùá íåñçú àì ìù íòèä ïéàã êçøë''àã ç'' ïúëàìî äøîâð íà éàîà ë
 íåñç àì øåñéà ïéà ïúåà úåùã úåøôäå úåøùòîìùá ÷ñôðù åîë''åç ò''ìù ïîéñ î''ñ ç''ç ÷ ' ïëå

éò''ñá ù''íåñçú àì ìò øáåò åðéà äàåáúä ìò úåëìäîä úåøô ç , àåä íòèä íàå
áòö íåùî''åèà ç àëéì äîñåçå äàåáúä ìò úëìåäù åà øùòîì ïúëàìî äøîâð íà 

áòö''áåúëä úøéæâ àéåäã êçøë ìò àìà ç.  
  

èéìù èèùðå÷ ìàéçé øæòéìà éáø ïåàâä'' àäøåú ìå÷ úáéùé éùàøî   
øéòäì äàøð , íåùî àåä åùéãá øåù íåñçú àì ìù øåñéàä íòèã íéøáåñã úåèéùì

íééç éìòá øòö ,à''ìò óã çéðîùë ë àäé àìù äàåø àì àåäå äîäáä ìù íéðôä 
øåñéà ,îâä ú÷ôúñî òåãîå ' äæáá''ö î 'ò'' áöå åäî àéìáè÷ äéìò ñøô''ò .  

  
íééç éìòá øòöì øåñàù äøåúá øå÷îä ïëéä  

îì íúù÷äù äî''äøåúäî øåñà íééç éìòá øòö ã ,øåñàù äøåúá áåúë ïëéä ,
íéðåùàøä íùá úåøå÷î ùîç íúàáäå ,à{ éìà øîàéåä êàìî å ' úà úéëä äî ìò

êðåúà á{åîò áåæòú áåæò , â{ åùéãá øåù íåñçú àì ã{éðéñî äùîì äëìä  ,ä{  åéîçøå
åéùòî ìë ìò.  

  

èéìù ìèðîåìá íééç ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
 úòãá áúëå åéãçé øåîçå øåùá ùåøçú àì äøåúä äáúëã àäî øå÷î ãåò ïééöì äàøð

ñåúä éìòáî íéðé÷æ 'àøä áúë ïëå''íééç éìòá øòö íåùî ù , äøâ äìòî øåùäù éôì
äòù ìë ìëåàë äàøðå ,øòèöîå äàåø øåîçäå.  

  

äáä''éð ïéìøù óñåé ïáåàø ç'' å÷øá éðá éëãøî éøáã úáéùé  
 äòåøú íåé øôñá áúëã øå÷î ãåò ïééöì äàøðë äðùä ùàø'' æ áåúëã ÷åñôäî ãîìðù
íøéòá úàå äãòä úà úé÷ùäå ú÷åç úùøôá ,ã ïðéæçíééç éìòá øòöì øåñà.  

øùà éðãòî:îâá  'ò úåçðî''ò å'' á ìù íðåîî ìò äñç äøåúäã øçà øáã ïàëî ïðéôìé
ìàøùé.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àíéáìòù  
 úåøå÷î ãåò ïééöì äàøðà{áîøä'' ï øåîà úùøô êåðéçá ïëåöø äåöî'' ã àì åðá úàå åúåàî

ãçà íåéá åèçùú ,á{àååöä ïî äèéçù úåöî  øòöä úà èòîî äæù íåùî à÷ååã øâ{ 
 ï÷ä çåìéùã{ éçä ïî øáà ä{'åéãçé øåîçå øåùá ùåøçú àì  .å{'íøéòá úà úé÷ùäå .  

  

äáä'' àãðì ãðé÷ñéæ éëãøî çðé"å íéìùåøé øéî úáéùé  
åùáã ïééöì ùé''áòéä ú'' õè ïîéñ'' åäøåúä ïî øåñà íééç éìòá øòöù áúë , éìòáá ÷ø

ìî éðá íäù íééçäëà , éìòáå úåáøú éðá äîä íâù éôì ììëá ìåúçå áìë íâã øùôàå
äîäáë äìéëà íäì íéã÷äì ùéå äëàìî ,íãà úëàìîì íéåàø íðéàù íéðè÷ä ìáà ,

öàå'' ìò ãéô÷äì äøåúäî êîñ íäì ïéà íéùîøå íéö÷ù øàùå íéùåòøôå íéáåáæ ì
ïúâéøäå ïøòö ,øàä ÷ø'' äðéë åìéôà âåøäì àìù åéãéîìúì äåéö é úåãéñç úãéîî

îâäî äéàø àéáäå 'á''ô î''ã.  
  
  

úåøéáòî åúåà ìéöî íàä äîùì àìù äøåú ãîåìä  
òàù ùåã÷ä íééçä øåàä íùá íúàáäù äî''äîùì àìù äøåú ãåîìì øúåîù ô ,

î''úåøéáòî åéìò ïéâî åðéà î ,ïéâî äîùì äøåú ÷øã.  
  

èéìù øòãéåå íåìù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''ä é÷éæçî öúã  
øéòäì äàøð ,ñåúä úééùå÷ áùééì øùôà äæ éôìã 'é úåëøá''ò æ''à ,æ úéðòú 'ò''ð íéçñô à 'ò''á ,

ë äèåñ'' áîâá ïðéøîàã àä ìò 'ð íéçñô 'ò''ë øéæð á'' â àìù úååöîå äøåúá íãà ÷åñòé íìåòì
äîùì àá äîùì àìù êåúîù äîùì ,îâá ïðéøîà éøä ' àìù äøåúá ÷ñåòä ìë

ìù åì çð äîùìàøáð à ,éò''åöøúù äî ù ,ùøäîä áúëù äî òåãé äðäå'' àë úåëî'' â

ò'' áîâá àúéàã àä øéáñäì 'é ïéáåøéò''ò â'' áàøáðùî àøáð àìù íãàì åì çð åøîâå åðîð ,
 äðååëäã áúëåíééùòäî øúåé íä ïéåàìäù úåöîä ïéðîì åàáù,òå ïë ì åøîâå åîéëñä 

 øîåìùàøáð àìù åì áåè äéä øúåé,åä éë  íéáø íäù ïéåàìä úîçî ãñôäì áåø÷ à
íéèòåî íäù ïééùòä ãöî øëùì ÷åçøå , àì ïâéî äøåúäã ïåéë äøåúá ÷ñåòäã äàøðå

àøáðù åì çð æàå íòè éàä êééù ,îâä úðååë äæå ' åì çð äîùì àìù äøåúá ÷ñåòä
àøáð àìù ,ç ùðåò åì òéâîù àì'' øåàä íúàáäù åîë ïéâî åðéà æàù ïåéë àìà å

 íééçäà''àøáð àìù åì çð åøîâå åðîð ë .  
  

äøä''èéìù ïééèùøéåô á÷òé éáø â'' àíéìùåøé  
 êìîéìà íòåðáã øéòäì ùéíéèôùî úùøô  ïåáéøé éëå ÷åñôä ìòäæ ìò ÷ìåç , êéøöù óàã áúëù

àøåáä éååéö íåùî åðééäã äîùì ãåîìì äìéçúëì ,î'' åéìò øáâúî åøöéù äàåø íà î
äîùì àìù äøåú ãåîìì øúåîòøä øöé úà ùåáëì éãë åðééäã  , äéì àøéáñã ïðéæç

úåøéáò ìò ïéâî äîùì àìù äøåú óàã.  
  

äøä''èéìù êééø ïñéð â'' àúéá æðàö ììåë ùîù   
 äøåúä ìò íééç éøáãáã ïééöì äàøð éúå÷çá úùøôá äîùì àìù äøåú óàã àéãäì áúë

úåøéáòä ïî ïéâî.  
  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé 
ð øôåñ íúçäã ïééöì äàøã åö úùøô äùî úøåú''úàæ ä ,á ÷ìç úåùøãá ïëå 'ðø óã''ã á''úàæ ä , íéùåãéç

ô íéøãð''ã à'' àìù ääá ÷éñòã àðãéòá ÷ø äðéâî åðéà äîùì àìù äøåúá ÷ñåòäù áúë ,
äøåú åîë àìå äåöî åîë.  

  

èéìù ïèøâðéå ãåã ìàøùé áøä'' àíéìùåøé  
ä éáñ áúëù äî ïééöì äàøðäø''öæ ïèøâðéå ÷çöé ÷'' ÷åñôä ìò ìé÷ íéìéäú'' è éøùà
ä úøåúá íé÷ñåòä êøã éîéîú 'äåòì äìéáåîä êøãä ïî íéîúå íåìù úàöì äöåøä'' á
äîùì äøåúá ÷åñòéù àåä ,ä äøåú úàø÷ð äæù'.  

  
àúééøåàã íééç éìòá øòö éøä äîäá ÷åøôìî øåèô åãåáë éôì åðéàå ï÷æ òåãî  

åùàøä íùá íúù÷äù äîîâá àúéàã àä ìò íéð 'á''ì î'''ò â'' à ÷åøôì åëøã ïéàù ï÷æã
ïåòèìå ,åãåáë éôì äðéàå ìéàåä ,øåèô ,àúééøåàã íééç éìòá øòöã ïåéë úåù÷äì ùéã ,

÷øåô åðéà åãåáë éôì äðéàå ï÷æ òåãî ,øéúäì ïìðîå àúééøåàã äåöî ìèáî éøä ,
íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù õéáåãéåã ìáééì áøä''à íéìùåøé  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

õøúì äàøð ,åãåáë éôì äðéàå ï÷æ àåäù éî éë ,äæá ùééáúî àåä éøä ,àå'' äæî øòö åì ùé ë
äæá ùééáúî àåä éøäù ,íééç éìòá øòö ììëá ììëð äæ åøòö íâå ,àå'' øåîçä øòö óéãò àì ë

åîöò ìù åøòöî ,óéãò äùòú ìàå áù ïëìå ,ô àåäåíéøçà ìù øòö òåðîìî øåè.  
  

äáä''éð âøòáðòèèàø ìëéî ç'' åïéáòùè úáéùé  
íúàáäù äî õøúì íùá íéðåùàøä ãåáëã äùòã äøåú óéãò ,úåù÷äì ùé ,à'' òåãî ë

øåèô åãåáë éôì äðéàå ï÷æù äãéáàá ÷åñô êéøö.  

  
ïåîî úçååøä êøåöì íééç éìòá øòö ìò øåáòì øúåî íàä  

÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äîíééç éìòá øòöì øúåî ïåîî úçååøä êøåöì íàä íé.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
øéòäì äàøð ,ùáã'' áøä òáòö úåëìä''â óéòñ ç' úòéðî åà ïåîî ãñôä ùé íàã àéãäì áúë 

åæ äåöîî øåèô çååø , äîìù ïçìùá áúë ïëåùøâäì''ù ïîéñ êáøòéåà æ''è úåà ä'' æ êëì äéàøå
îäéúçú çéðäì íéìë åì ïéà íà äîäáä ìò íéìë øéàùäì øúåîã àä , íåùîã çëåîå

äîáäî øòö òåðîì éãë åðåîî ãéñôäì êéøö åðéà íééç éìòá øòö.  
  

äáä''éð ñìåä ìãðî ç'' åïàéàá úáéùé íéìùåøé  
îâä éøáã úà ïééöì ùé 'ò''é æ''ò à'' àäîäáä ìù íéãéâä ïéø÷åòã ,ñåúá äù÷äå ' àëéà àäå

öáò''êìîä ãåáë éðàùã õøúîå ç ,áòö éçãå íéáøä ãåáë éúàå ìàøùé ãåáë àéåäã''ç.  
  
  

  
ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäìèðîåìá íééçèéìù '' à  

äéðúð æðàö úéø÷  
æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  
åðúåçì áåè ìæî úëøáå  

 áøäùèééã íäøáàèéìù '' à  

áùî'' ïøî ìù ÷åîãàä''æðàöî øèéìù ''à  

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

ò áãåð äæ ïåéìâ"ðéãéãé éå  

 áøäøâðéåì à÷öøä éìúôð èéìù" à

ùîù úéá  

éð åðá úãìåä úçîù ìâøì"æîá å"è  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäàøéôù äùî èéìù'' àíéìùåøé  

åøåëá åðáì ïáä ïåéãôä úçîù ìâøì  

 øîëìàéçé íäøáàéð ''å  

åéáàì áåè ìæî úëøáå  

ãáëðä ãéâðä åðéãéãé  

 áøäá ìàåîùïéîéðèéìù '' àäðéå  

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

ä éù÷áî áì çîùé '  
àìôðä øôñä øåàì àöé  

"ìàøùé úîçð "  
íéøöîä ïéá éîéá úåçéëùä úåëìää ìë ìò  

 äøåøá äøåöá áåúë  
 äàøåä äøåî ìëì õåçðä øôñ  

  éáø ïåàâä åðéãéãé úàî÷ãøã ìàøùé èéìù'' àøôñ úéø÷  
õøàá úåéñðë éúá ìëá øôñä úà âéùäì øùôà  

ò ''éåìá íéøôñä úöôä é  
ìèá øáçîä ìöà åà : 08-9741667  
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