
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ È
ÚÏ ‰˜„ˆ ˙˙Ï ÛÈ„Ú‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰  

Â¯ÈÚ· ¯‚˘ ı¯‡‰ ÌÚ È
ÚÏ Ì„Â˜ Â¯ÈÚ· ¯‚ Â
È‡˘?  

 Ô˙˘¯Ù·ו ז''ט'Â‚Â ÔÂÈ·‡ Í· ‰È‰È ÈÎ  ' ‡ÏÂ Í··Ï ˙‡ ıÓ‡˙ ‡Ï

Â‚Â ıÂÙ˜˙ 'Í„È ˙‡ Á˙Ù˙ Á˙Ù ÈÎ.  
  

ÓÈ˜''Ï קודמין לעניי  עניי עירו'א סעיף ג''יורה דעה הלכות צדקה סימן רנ 

  .עיר אחרת
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מה הדין אם עניי עירו עמי הארץ ועניי עיר אחרת 

ל ''תלמידי חכמים האם מותר להקדים עניי עיר אחרת כיון דקימ

 או דילמא וכל הגדול בחכמה קודם לחבירו 'ק ט''א ס''ד סימן רנ''יור

  .עניי עירו קודם בכל אופן
  

Â˘· ‰
‰''È¯‰Ó ˙'' Âקודמין , מי הארץ כתב דעניי עירך עו''סימן כ

  .פ שהם תלמידי חכמים''לעניים מעיר אחרת אע
  

·ÂÂ˘"¯ÙÂÒ Ì˙Á ˙ הפשיטא ליכתב הא ד ז'' ליקוטים סימן כ'חלק ו 

 כיון דתלי קרא ,ח שמעיר אחרת"ו דעניי עיר קודמין לת"למהרי

י שהם " וממילא מוכח נמי דעניי עיר קודמין לעניי א,בהעני עמך

  . הכל תלוי בהעני עמךמ "מעלות מ' ח שיש להם ב"ת
  

ÔÎÂ ·‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù מביא בשם'ק ג"א ס''יורה דעה סימן רנ  Â˘''˙ ˘Ó˘ 

 קודמים לעניי , דעניי עירו אפילו הם עמי הארץט"י' ד סי"ורי ˆ„˜‰

 דכל הקודם 'סעיף ט לקמן איתא והא ד,ח"עיר אחרת שהם ת

  . היינו דוקא אם שניהם מעיר אחת,בחכמה קודם לחבירו
  

·Â˘‰ ÍÂ¯ÚÔÁÏÂ  מביא את דברי הפתחי יורה דעה הלכות צדקה סימן רנא

  .תשובה בשם השמש צדקה
  

Â ‡È·Ó‰ÊÏ ‰È‡¯:וזהו ,קרוביו קודמין לאחריםל ש''הא דקימ מ 

ה הם קודמין מצד קריבותן כדכתיב "וודאי שאפילו הם ע

  .ומבשרך לא תתעלם

  

·ÂÂ˘" ¯·„ ·È˘Ó ˙ז'' סימן מ'חלק ב‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù‰ ÏÚ ‰Ó˙ :ל'' וז 

והנה , ת שמש צדקה"וראיתי בגוף שו, והיה הדבר תמוה בעיני

בזה כתב , ח"מיירי שם במי שרוצה לקמץ מעניי עירו ולשלוח לת

ח "ח לפניו בזה ודאי מודה דת"אבל אם הת, דעניי עירו קודמין

מ הרי "מכ, קודם דאפילו אי נימא דמצוה להקדים לבני עירו

 והיינו ה"וכתובות דף ק' ות לשבוע' גמעשה דכבוד תורה עדיף כדאיתא ב

  . ע לכבד את החכם בפניו שהוא כבוד תורה דעדיפא"משום דמ

  

‰˜„ˆ ˙˙Ï ·ÂÈÁ ÂÏ ˘È Ì‡‰ ‰˜„ˆ‰Ó Ò
¯Ù˙Ó‰ È
Ú?  

‡Ó‚· ‡˙È' דאפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב 'מ ב''ע' גיטין ז 

וכן פסק הטור ,  ושוב אין מראין לו סימני עניות,ליתן צדקה

  .ח'' סימן רמד''יורע ''והש

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:  משמו של רבינו א" רנמןסיד ''יורהרי הטור בעצמו כתב 

סעדיה גאון דאינו חייב ליתן צדקה עד שיהא לו פרנסתו שנאמר 

 וחי אחיך עמך חייך קודמין לחיי אחיך וגם רבינו ו''ה ל''יקרא כו

  .כ כן"א כתב שם ג"הרמ
  

ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú·Â ונראה שמטעם זה  כתב'ק ב''ח ס''ד סימן רמ''יור 

ל יש "ה וז"ש שם בספרו בד"ע כמ"י בש"השמיטו שם רבינו הב

ל וברור הוא דקשה ליה "סעדיה גמגומי דברים עכ' לי על הר

   .מדין שלפנינו
  

ÈÓ ˘ÈÂı¯˙Ó˘ : דגם כאן מיירי כשיש לו פרנסתו ואם לאו אינו 

כ איך רשאי " ואי קשיא דא,א"רנ' ש בסי"חייב ליתן צדקה כמ

ל דמיירי כגון שאין לו מאתים זוז דרשאי לקבל " די,הלקבל צדק

  .א"ך סק"ג ש"רנ' ש בסי"צדקה כמ
  

ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú·Â : דאם יש לו פרנסה ,ודברים תמוהים הםכתב 

 דהטעם ,פשיטא שאסור לו לקבל צדקה אף כשאין לו מאתים זוז

דבפחות משיעור זה רשאי לקבל צדקה משום דאמדו חכמים 

ש שם אבל כשיש "בו כדי להתפרנס כמדבפחות משיעור זה אין 

   .לו פרנסה מי התיר לו לקבל צדקה אפילו אין לו מעות כלל
  

ÔÁÏ˘‰ ÍÂ¯Ú· ı¯˙ÓÂ: ד אין כאן התחלת קושיא דשני "ולענ

עניינים הם דזה שנתבאר שם דפטור מן הצדקה עד שיהא לו כדי 

להתפרנס זהו בצדקה תמידיות מעשר או חומש מפרנסתו אבל 

ע של "בחובת הצדקה פעם אחת בשנה לקיים מבכאן מיירי 

 לעולם אל ימנע אדם עצמו 'אמ ''ע' ב ט"ב' גמצדקה שעל זה אמרו ב

 ובזה אמרו בגיטין שם דאפילו ,מלתת פחות משליש שקל לשנה

עני המתפרנס מן הצדקה מחוייב ליתן צדקה כלומר לקיים מצות 

ז "פבם " וראיה לזה מדברי הרמב,צדקה והיינו השלישית השקל

ל ולעולם לא ימנע עצמו משלישית " שכתב וז'ממתנות עניים דין ה

השקל בשנה וכל הנותן פחות מזה לא קיים מצוה ואפילו עני 

ל כלומר אותו "המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן צדקה לאחר עכ

  .שלישית השקל
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˙Á„È
‰ ¯ÈÚ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ Ì‡‰ ˙Ò
Î‰ ˙È· ‰· ˘È˘ ¯ÈÚ?  

Ô˙˘¯Ù· ושרפת באשרחובהשללה תקבוץ אל תוך ואת כל  ז''י ג''י  

‰Ï ÏÈÏÎ ‰ÏÏ˘ ÏÎ ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ 'ÍÈ‰Ï‡.  
  

 ‰
‰Ó‚· ‡˙È‡' א אומר עיר שיש בו מזוזה אינה '' רא''א ע''סנהדרין ע

 ואת כל שללה תקבוץ ג''בפרשתן ימשום דכתיב , נעשית עיר הנדחת

וכיון דאיכא מזוזה לא אפשר דכתיב , אל תוך העיר ושרפת באש

משמע מזה דאם אין בעיר מזוזות , אלקיכם'  כן להלא תעשון

שיבא , בענין מדוע לא אמרינן עשה דוחה לא תעשה, שפיר נעשית עיר הנידחת

עיין בספר מעדני , וידחה הלא תעשה של לא תעשון כן, העשה של את כל שללה תשרוף

  .ז שתרצתי בשבעה אופנים''אשר פרשת ראה תשס

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ הרי ''א, ן שם בית הכנסת הרי אין לך עיר שאי

כ מדוע לא אמרינן נמי כל עיר ''א, בית הכנסת נמי אסור לנתוץ

ת צמח "שוכך מקשה ב, שיש בה בית הכנסת אינה נעשית עיר הנידחת

  .'צדק לובאוויטש אורח חיים סימן כ

  

‰˘˜ „ÂÚ :דילפינן מקרא דבית ב''יומא י' על הא דאיתא בגמ 

מדוע צריק פסוק , להקשותדיש , הכנסת אינו מטמא בנגעים

דעיר הנדחת אפילו יש בה ' הרי איתא בגמ, שאין מטמא בנגעים

מזוזה אחת ניצלת דאי אפשר לקיים ושרפת באש דכתיב לא 

, ת הכנסת לקיים מצות נתיצה בביי אפשרנ הא א"וה, תעשון כן

ת ''כן בשוו',  סימן ט'ם חלק ו"ת מהרש"שווכן ב', ח סימן ה''ת בר לואי אור''כך מקשה בשו

   .'ק ב''ח ס''עמודי אש סימן י
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

דקדושת בית הכנסת  ף''א מדפי הרי''ע' מגילה חן '' הרפ מה שכתב'' ע.‡

דאם יש בית , ל אתי שפיר''לפי הנ, לא הויא אלא מדרבנן

ת צמח צדק "שוכך תירץ ב, הכנסת שפיר מן התורה מנתצים את זה

  .'לובאוויטש אורח חיים סימן כ

‰ÈÈ
˘‰ ‡È˘Â˜‰ ¯ÈÙ˘ È˙‡ ÔÎÂ: דכיון דקדושת בית הכנסת 

לכן צריך קרא דצריך קרא דמן התורה אינו מטמא , רק דרבנן

 סימן 'ם חלק ו"ת מהרש"שווכן ב', ח סימן ה''ת בר לואי אור''כך תירץ בשו ,בנגעים

  .'ק ב''ח ס''ת עמודי אש סימן י''וכן בשו', ט
Â˘· Ï·‡''˘¯‰Ó ˙''Ì ט סימן 'חלק ו '‰ÁÂ„: ן ''דאפילו לשיטת הר

מ איסור נתיצה אסור מן ''מ, דקדושת בית הכנסת רק דרבנן

ם במנין המצות דבכלל לא תעשון גם "כדמוכח מהרמבהתורה 

ן "ם סובר כהרמב"ל דלהרמב"אך בזה י, ד"נ וביהמ"ביהכ

   .ו בזה"ב סק"קצ' ג סי"ועפמת "דקדושתו מה

לא , אזכרה עובר בלאו דווקא במזוזה שיש הרבה לאוין דבכל .·

שייך לומר עשה דוחה לא תעשה לכן אינה נעשית עיר 

כ בבית הכנסת דאיכא רק לאו אחד שפיר ''משא, הנידחת

אמרינן עשה דוחה לא תעשה לכן עיר שאין בה מזוזה ויש בו 

וכן היה מטמא בנגעים , בית הכנסת שפיר נעשית עיר הנידחת

ת עמודי אש ''כך תירץ בשו, לכן צריך פסוק מיוחד לכך, בלא הפסוק

  .'ק ב''ח ס''סימן י

, ל דאם נותץ שלא כדרך השחתה אינו עובר בלאו'' דכיון דקימ.‚

כ בבית ''משא, ם כן עובר'ולא דמי למוחק על מנת לתקן שג

ת חתם סופר ''עיין שוהכנסת אינו עובר רק כשעושה דרך השחתה 

 כיון שאינו עושה כ הכא אינו עובר'' ואג טעמא דמילתא''ח סימן ל''אור

כ ''משא, זה דרך השחתה רק כמוכרח לקיים גזירת המלך

ת עמודי אש סימן ''כך תירץ בשו, במזוזה עובר גם שלא בדרך השחתה

   .  'ק ב''ח ס''י

 ˙Â„Ú Ô
ÈÚ· È¯‰ ˙Á„È
‰ ¯ÈÚ Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ˘È ÍÈ‡  

ÍÈÈ˘ ‡Ï ‰Ê ˙Á„È
‰ ¯ÈÚ·Â ‰ÓÈÊ‰Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡˘?  

 ‰
‰·Ó¯‰"Ì ני עיר הנדחת ונשיהם נהרגיםדקטפסק  ז"ד מע"פ.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: עיר הנדחת להרוג אותם מקבלים עדות באיך כ ''א

ל דכל עדות שאי אתה יכול ''הרי קימ, פ עדות המעידין עליהם"ע

כ כאן אם נזים את העדים לא נוכל ''וא, להזימה לאו שמיה עדות

דהרי הם באו להעיד נמי על הנשים , לקיים בהם מה שהם זממו

אבל , יהרגו דהרי בעיר הנידחת הורגים נמי את הקטניםוטף ש

את בניהם של העדים אי אפשר להרוג דכתיב ועשית לו כאשר 

 לגבי עדים שהעידו של א''ע' מכות ב' כמו שמבואר בגמזמם לו ולא לזרעו 

אדם שהוא בן גרושה וחלציה דאין אומרים שיעשה הוא בן 

כ ''א, א לזרעוגרושה וחליצה דכתיב ועשית לו כאשר זמם ול

ובשלמא בעדות בן גרושה , מדוע בעיר הנידחת מקבלים עדות

' ש בתוס''עימקבלים עדות ולא מקרי עדות שאי אתה יכול להזימה 

כך מקשה כ בעיר הנידחת זה לא שייך '' כמה טעמים משא'מכות ב

 סימן מ''ת חתם סופר חו''וכן בשו, א''ע' וכן בשפת אמת מכות ב, ד''במנחת חינוך מצוה תס

   .'וכן בקהלת יעקב מכות ב, ד''כ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 ומה שהטף ונשים ,עדות שאתה יכול להזימםשפיר הוה  .‡

 הוא כי בעדותם של ,אינם נהרגין באם מתזימים את העדים

וזה , העדים לא היו גם על הטף והם מעידים רק על העובדים

דים מה שגם הטף נדנים לפי חרב הוא לא מצד עדותם של הע

נהרגין וזה הוא רק מצד רובו של העיר והעדים בעדותם לא 

ונמצא שיש שני דינים בדין . חייבוהו רק את העובדים לבד

להעיד על העובדים על כל אחד ואחד שעבד ' עיר הנדחת א

לעשות את העיר בדין עיר הנדחת אחרי ' עבודה זרה ב

. שנמצא שם ממאה עד רובו של שבט העובדים עבודה זרה

כ לפי חרב הוא לא "ז מה שהטף ונשים דנים ג"כ לפ"וא

מעדותם של העדים כי אם מדין רובו של שבט וזה אין שייך 

להעדים ובודאי נוכל בזה לקיים ועשיתם לו כאשר זמם 

   .א''ע' וכן בקהלת יעקב מכות ב', ז סימן ו"ת בית רידב"שוכך תירץ ב, 'לעשות וכו

לדים דבכהאי גוונא שפיר ם מיירי באופן שאין לעדים י'' הרמב.·

זמם ושפיר מקבלים את העדות על עיר , מתקיים כאשר

  .ד''כך תירץ במנחת חינוך מצוה תס, הנידחת

‰Ê ıÂ¯˙ ‰ÁÂ„ Ï·‡:ם לשהמיענו '' דכל זה הויא ליה להרמב

  .שרק בכזה אופן מקבלים עדותם

 לו ה לו ואשר יהיהגבי בן גרושה שייך שרצה ליתן פסול שהי .‚

כ "משא, ולא יעשה להמזימין כן, נקרא פסול זרעזהו , כ"אח

זהו ,  להם באותו עתהבעיר הנדחת שקאי רק על הטף שהי

ובהזמה יענשו , כמו שהעידו עדות על אנשים רבים שחטאו

ראה ' שפתי צדיק פרכך תירץ ב ,מ נקרא כאשר זמם"ומ, העדים' רק ב

  .' עמוד א'שפת אמת מסכת מכות דף בב מובא, ד"אות מ

דהורגים כגם את הטף בעיר הנידחת ם "ן שדברי רמבכיו .„

כ על " שם אבי אליעזר וכר,ן מתוספתא שלהי סנהדריםנלקחי

, ה אלו דבריך"א יל" הא הוה עדות שאאא תסוב הקושי"ר

 בירא ליה דסש לומר דיא קשה מידיא ל"ובאמת על ר

 'וכו' ה היכי דאמרי לא ידעי"די " ומשמע שם מרשב"ה ע"ק ע"בס וכסומכ

כ "ס ואול יכול להזימו לסומכ"אי מסתפי משום עונש שוב הד

ג דלא נוכל להמית בניהם רק עצמם מקרי לסומכס יכול "אע

ם תיקשי דהלכה רווחת דלא " אך לרמב,א"מ לר"להזימם ולק

' ש תוס" והנה במ,ס ואיך פסק הוא להרוג טף ונשיםוכסומכ

ם סופר ת חת''כך תירץ בשו, ריש מכות נתיישב גם זה ופשוט הוא

  .ד''מ סימן כ''חו



·ÂË ÌÂÈ ˙ÁÓ˘ ÌÂ˘Ó ·ÂË ÌÂÈ· ÌÈ·Â¯˜ ¯˜·Ï ‰ÂˆÓ ˘È Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ד''ז י''טÂ‚Â Í„·ÚÂ Í˙·Â Í
·Â ‰˙‡ ÍÈ‚Á· ˙ÁÓ˘Â  ' ÔÈ
Ú·

ÁÒÙ· ‰ÁÓ˘ ˙ÂˆÓ ‰¯Â˙· ¯ÎÊÂÓ ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎ ÍÈ‚Á· ˙ÁÓ˘Â Ï˘ ‰ÂˆÓ ˘È ÁÒÙ‰ ‚Á· Ì‡‰ ,

  .ו''מ קכ''י שתא עעיין בספר החדש מעדני אשר חג הפסח שיצא בפסח הא
  

ÓÈ˜''Ï חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועדט''ח סימן תקכ''אור  ,

הקטנים נותן ,  כיצד משמחן,הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו

 והנשים קונה להם בגדים ותכשיטין כפי ,להם קליות ואגוזים

  .ממונו
  

¯Â˜ÁÏ ˘Èט מקיים מצות '' האם מי שהולך לבקר קרובים ביו

זה גורם לו שמחה שפוגש את קרוביו או דילמא אינו שמחה ד

  .מקיים מצות שמחה
  

‰
˘Ó· ‡˙È‡ ‰
 לשבות שביתת הרשות ההולך א''ט ע''פסחים מ ‰

 שהיה הולך להחשיך י''ופירש רש' ונזכר שיש לו חמץ בביתו וגו

  .אלפים לדבר הרשות' על התחום לקנות שביתה שם ולילך ד
  

ÒÂ˙· Â˘˜‰Â 'Ì˘: א''ערובין ל  דאמר דסבירא ליההרי איכא מאן 

כ איך אפשר לעשות עירוב ''א, אין מערבין אלא לדבר מצוהד

  .לדבר הרשות
  

ÒÂ˙‰ ı¯˙ÓÂ':פ לשבות שביתת הרשות שהולך לשמוח " דה

דללכת בחג ' חזינן מדברי התוס, בפסח בבית אוהבו או קרובו

  .לבית אוהביו וקרוביו הויא דבר מצוה
  

¯‰Ó‰ ·˙Î ÔÎÂ'' Ì˘ Ìל לשבות שביתת הרשות שהולך ''וז

אבל נקרא רשות כנגד , ל שיש בו מצוה קצת''לשמוח בפסח ר

   .שחיטת הפסח וכיוצא בו
  

· Ï·‡¯ÙÂÒ Ì˙Á דלא מיירי '  כתב דכוונת התוס'מ א''ט ע''פסחים מ 

 וזה נקרא ,ט בבית אוהבו"כלל בעירוב אלא שהולך לשמוח בי

סוכה '  ובמס,לשבות שביתת הרשות כמו דאמרינן ששבת ביבנה

ט של "א ששבת בגליל העליון והיונו שהיה שם י"מעשה בר

  .ם לובלין"נ דכוותיה ודלא כמהר"סוכות וה
  

·ÂÈÈÁ· Â
È·¯ על הפסוק  א'' פרק יב פסוק כפרשת בא" Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ

  Ô‡ˆ ÌÎÏ ÂÁ˜Â ÂÎ˘ÓÌÎÈ˙ÂÁÙ˘ÓÏ" מכאן שחייב ל ''כתב וז

וכן בימות , יםאדם לקרב קרוביו כדי שישמחו עמהם בימים טוב

 ה להתקרב איש אל משפחתו שנאמר"הגאולה הבטיחנו הקב

אהיה לאלהים לכל משפחות ' בעת ההיא נאם ה "כה, ירמיה ל

  ".ישראל
  

¯˘‡ È
„ÚÓ: נראה להעיר דאפילו לשיטות דאיכא מצוה לבקר 

זה רק למי שיש לו שמחה כשנפגש , ט משום שמחה''קרובים ביו

ן גורם להם שמחה  כשנפגש עם אבל יש אנשים שאי, עם קרוביו

  .קרוביו בודאי שאין מקיים בזה מצות שמחה
  

‡ÏÙ
 ¯·„ ÔÈÈˆÏ ˘È ÌÈ·Â¯˜ ·¯˜Ï ÔÈ
Ú·Â :מכות ' דהנה איתא בגמ


˘‡ Â·Â¯˜ ÏÚ" על הפסוק א''ד ע''כ ‡Ï ‰Ù¯ÁÂ "זה ' דרשינן בגמ

נראה לומר שאמר Ó· ·˙ÎÂ ''ÊÂ Ì˘ ‡'' Ï‰¯˘המקרב את קרוביו

בו היינו שמוכיחן ובזה הוא מקרבן אף דחרפה לא נשא על קרו

 כי כן דרך כל הארץ על איש טוב וישר לומר ולהודיע ,לעצמו

 אבל על איש הרע אף אם קרובו הוא מכחיש בו ,שהוא קרובו

והרי זה אם אינו מוכיחן שישובו למוטב הרי הוא מרחיקו ממנו 

  .כ בו שאינו קרובו"שהוא מכחיש אח

˘‡Ï ÏÂ˘È· ÈÏÎ ÌÈ
Â˜˘Î Ì‡‰·ÂË ÌÂÈ ˙ÁÓ˘ Ï˘ ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ó ‰?  
Ó‚· ‡˙È‡' תנו רבנן חייב אדם לשמח בניו ובני 'ט עמוד א''פסחים ק 
 רבי יהודה ,במה משמחם  ביין, שנאמר ושמחת בחגך, ביתו ברגל

 אנשים בראוי להם ,ונשים בראוי להן, אומר אנשים בראוי להם
רץ בא,  תני רב יוסף בבבל בבגדי צבעונין,ונשים במאי, ביין

רבי יהודה בן בתירא אומר ,  תניא, בבגדי פשתן מגוהצין,ישראל
שנאמר ,  אין שמחה אלא בבשר-בזמן שבית המקדש קיים 

. אלהיך' דברים כז וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה
שנאמר , ועכשיו שאין בית המקדש קיים  אין שמחה אלא ביין

  .תהלים קד ויין ישמח לבב אנוש
  

Ó‚· ‰
‰ '¯‡Â·Óע ''אבל בטור ובש,  שהשמחה לנשים זה בבגדים
  . הוסיפו שאף בתכשיטים נמי מקיימים מצוה זוט''ח סימן תקכ''אור

  

ˆÊ ÍÚ·¯ÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰Â''Ï  מובא בהליכות שלמה מועדים פרק

י קניית כלי '' סבר שאפשר נמי לקיים מצוה זו ע4א ארחות הלכה ''י
 למעשה לקנות כלי בישול לחג בישול וכדומה וכן הוא היה נוהג

וכן השיב לשאול דכל שיודע באשתו שתהא , כדי לקיים מצוה זו
אף אם הוא כלי , לה שמחה מכלי מסוים מקיים המצוה בזה

  .דסוף סוף שמחה הוא לה, שאסור להשתמש ביום טוב
  

 אחד Ê ÍÚ·¯ÈÂ‡ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰''Ïˆופעם כשראה 
, ביותר שמחירו גבוה מאדמתלמידיו שהיה לו אתרוג מהודר 

האם קנית , המלאת כבר שאר חובתיך, שאלהו בנימת תוכחה
ט ''כבר בגד חדש וכדומה לזוגתך לכבוד הרגל כדתניא בפסחים ק

  .ט''ח סימן תקכ''ע אור''ל בש''וכמו דקימ

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

  .להוציא כל ממונו למצוות עשה מצד שעובר בלא תגרע] א
לשאול מדוע לא צריך להוציא כל ממונו כדי שלא לכאורה יש 

הרי כל מבטל מצוה עובר בלאו של בל תגרע , לבטל כל מצוה
) ו"ח תרנ"ע או"בשו(ל "ומדוע קיי, )א"ש בטו"ועיי, ז"ה דט"א בר"כמבואר ברשב(

  . שעל מצוה צריך לבזבז רק חומש מנכסיו
ה ל מדוע מצינו חילוקי כפר"א הנ"וביותר יש לשאול על הרשב

ובעבר על , שמבטל עשה תשובה מועילה מיד, בין עשה ללאו
הרי כל אדם שמבטל עשה איך , כ מכפר"ת תשובה תולה ויה"ל

כ בשביל "ולזה צריך יוה, מתכפר לו מיד הרי עבר גם על לאו
  .שיתכפר

, כי טוב לו עמך.  החיוב ליתן הכר לעבד אפילו שחייך קודמין] ב
ואם יש לו כר , דון לעצמומכאן אמרו כל הקונה עבד כקונה א

דרשו על ב "סמ "ב' ע דבגמ"וצ, אחד צריך ליתן זאת לעבד
ששנים שהיו מהלכין בדרך חייך , הפסוק של וחי אחיך עמך

הרי דדרשינן עמך ולא יותר ולכן הוא קודם , קודמין לחיי חבירך
ומדוע לגבי עבד עברי דורשים מעמך שהעבד , לשתיית המים
  .עדיף מהאדון

ג "קמ' סי(ב פסק " המשנ.נמצא בו טעות בין ברכה לקריאהת ש"ס] ג

ת פסול "שאם בירך העולה לתורה ולאחר ברכתו נמצא בס) כ"סק
אשר מחמתו גללו ספר זה והוציאו ספר אחר אינו צריך לברך 

שאם ) ד"ה סק"תקפ' סי(ה "ר' ע מאי שנא מהמבואר בהל"וצ, שנית
לו שופר לאחר שבירך התוקע קודם שהתחיל לתקוע הביאו 

  .אחר צריך לחזור ולברך
מבואר ג "שבת ה' ט מהל"פם "ברמב.  איסור בישול המן במדבר] ד

ז "ויש להבין לפי, שדבר שאינו צריך בישול כלל פטור המבשלו
שהיו צריכים לאפות ג "ז פכ"בשלח פט' בפרמה דמבואר בפסוק 

ולכאורה הרי המן היה אפשר לאוכלו , לבשל המן מערב שבת
  .ת להכינו בשבת"כ מדוע היה אסור מה" ואכמות שהוא

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

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

  .תשובות 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 0775558617 משיב כהלכה קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת: שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir]  נא לציין שם וטלפון  ] 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות ענו"כמו. על התשובות

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

  .יכנס להגרלה
  , באלול' ה ביום ראשון א"ההגרלה תתקיים אי

 .תשובות ניתן לשלוח עד יום ראשון בצהריים

 



  

  
  

øâ ïè÷êñð ïéé àéåä åéùëò ãò åá òâðù ïééä íàä úåøéâä ìò èøçúäù   
 íúàáäù äîá íùåù"úç ú" ñåé"éñ ãïîðø ''âøåé äáåùú éçúôá àáåî ''ñø ïîéñ ã''ñ ç''ç ÷'  ïè÷ øâã

 úåøéâä ìò èøçúä ìãâùëå ïéã ïéã úéá åúåà åøééâù äø÷òã ììë ÷ôñ ïéà éàãåã
åðìù ïééá ïè÷ éåâ òâî ìëë àåä åúàçî íãå÷ åá òâðù øàùðä ïééäå òøôîì úåøéâä.   

  

ù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâäèéì'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì }éøéàîäî øéòä{  

á àúéàã àäî øéòäì äàøðùø" éé úåáåúë'' àò''à î' ã'' äúåçîì ïéìåëé   áúëù äùà ùã÷ íàå
èâ äëéøö äðéà äçéîùî ,òøôîì èâ àéåä àì äçéîù øçàã òîùî , ïééöì ùéå

äã éøéàîé úåáåúë'' àò''à î 'ç áúëã äæ ìò ÷ìåøúåî òøôîì ïééá åòâîù, äéä ïè÷å ìéàåä 
òàå" àéä àçéëù àìã àúìéî àëä ìáà ìåãâã äøéæâì àéää êñð ïéé äùåò ïè÷ éåâù ô

ïðéøæâ àìå.  
  

åðá íò ãîìéù éãë ãîìî øåëùì áàì áåéç ïéà äøåúä ïî òåãî 
áøãä áúëù äî ìò íúù÷äù äî''æ ,äðùî íçìá ïëå ,îé÷ã àäã'' ìøåé''îø ïîéñ ã'' ä

åðá íò ãîìéù éãë åðáì ãîìî øåëùì áàä áééçã ,ïðáøãî áåéç ÷ø äæã , úåù÷äì ùéã
åðáì ãîìî øåëùì àáàì àúééøåàã áåéç àäé àìù òåãî , úååöî ìëî àðù éàî

 åîéé÷ì éãë ùîåç ãò ïåîî àéöåäì êéøöù äøåúáùøåà''ðøú ïîéñ ç''å ,øåéá ïëå''ð÷ ïîéñ ã'' æà'' ë
ïåéë ïàëåðá úà ãîìì äåöî ùéù  , íéé÷ì éãë ãîìî øåëùì áééç àäé àìù òåãî

êéðáì íúððùå ìù äåöîä.  
  

èéìù øâøáðæéà éúáù éëãøî éáø ÷éãöä ïåàâä'' àø''äéðúð æðàö úáéùéá î  
øéòäì äàøð ,éáîäì øôñ úéø÷áã'' èà ÷øô äøåú ãåîìú úåëìä 'æå áúë'' øåëùì áééçå ì

ïéãä àåäã äàøðå åðáì ãîìî øåëùì áééç åðéà ìáà íéðáë ïä éøä íéðá éðáã åðá ïáì 
 íëéðá úà íúåà íúãîìåî àåä åðáì ãîìî øåëùì áåéç éë íéøçà ïáì ãîìì
 äåöî åà äëåñ úåùòì ïðéôëã äîë äéìò ïðéôëå äùò àåäå êéðá éðáå êéðáì íúòãåäîå

úøà ,î àéöåäì êéøöã äùò úåöî ìëá åîë àúééøåàã àéåäã åéøáãî òîùî åîë ïåî
íúðòèù  .  

  

èéìù ïøèù éëãøî äéìãâ áøä'' àíéìùåøé  
øéòäì äàøð , ïëìå áàä ìò ÷ø àåä äåöîäã õøúì íéðáø äîë íùá íúàáäù äî ìò

ïðáøã ÷ø äæ ãîìî ,ïðáøì àúééøåàã êôåä äæ åîöòá ìåëé àì íãàùë éëå , ùé àìà
ãáìá òãé úøáòä äåöîä ïéà ïàëã áùééì ,ò íâ øùôà äæ''çéìù é , äåöî ùé ïàë ìáà

ò øùôà éàù åôåâá''çéìù é , êéáà ìàù úðéçá éùôð øù÷ ïáä íò øù÷ ãåâéà ìù
 äøåúä ïåöø äæù øåôéñì øáòî øù÷ êðáì úãâäå úåáàä íò êúåà øù÷éå êãâéå

íúððùåá.  
  

îâá ïðéøîà êéà 'äøéáò äðéà äøåú ìåèéáù 
îâá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî 'ä úåëøá 'ò'' àù íãà äàåø ùôùôé åéìò íéàá íéøåñé

åéùòîá , àöî àìå ùôùô"äøåú ìåèéáá äìúé" àåä äøåú ìåèéá éøä úåù÷äì ùéã 
úåøåîçä úåøéáòî ,à''úåøéáò àöî àìå ùôùô ïðéøîà êéà ë ,äøåú ìåèéáá äìúé ,

íéðôåà äðåîùá íúöøúå.  
  

äáä''éð èòðá øæòéìà ñåîéðåì÷ ç'' åàøàðàî ìàåé úéø÷  
éú ãåò ïééöì äàøðë éôî éúòîùù äî õåø''åîãà ïøî ÷''øäî ø'' øàîèàñî à

èéìù''ò õøúì à''øä áúëù äî ô''ô íéøãð ï''îâä øåàéáá à 'õøàä äãáà äî ìò ,
äìéçú äøåúá åëøá àìù éðôî ,ø''íäéðéòá äáåùç äøåúä äéä àìù ì , åëøá àì ïëìå

äéìò ,ãéçäå'' ïî àìöîå àðâî äøåúä éë åéøáã øàéá ìåëùà ìçðá ààèçä , íà ìáà
åéðéòá äáåùç åðéà äøåúä ,ãåàî åéìò øöéä øáâúî äáøãà , àì ïáøçä úòùáù ïåéëå

íäéðéòá äáåùç äøåúä äéä , ïáøçä äéä íìéáùáù úåøåîç úåøéáòì íúåà àéáä äæ
ëò''îâä øåàéá äæå ã 'àöî àìå ùôùô , ùôùôì êéøöå ïååò àìá ïéøåñé ïéà úîàá éë

ñééúð äìéáùá øùà åéùòîáïéøåñéá ø , àöåî éàãååá åéùòîá ùôùôî íãàä íàå
úåøéáò äáøä , àåä àìä ïåò éãéì òéâä êéàä íòè àöî àìù åðééä àöî àìå ùôùô êà

àèçä ïî àðâîù äøåúá ÷ñåò ,äøåú ìåèéáá äìúé , åéðéòá äáåùç äøåúä äúéä àìù
àèçä ïî äøåúä åéìò äðéâä àì ïëìå ïåéæáå ìåèéá úáùçî àìà     .  

 

ùä úøæç òöîàá íú åðéáø ìù ïéìéôú çéðäì øúåî íàä''õ  
 íéãâî éøôä íùá íúàáäù äîøåà''ì ïîéñ ç''áùî ã''ñ æ''á ÷ 'ã''î ä'' ùæå áúëù'' ì

ùøã ïéìéôú ïéöìåç áåø÷î íéùãçå'' ìù äùåã÷ øçàì íú åðéáøã ïéìéôú ïéçéðîå é
ùá øàåáîë ïéãë àìù ïéùåòù ãáìî úîàáå äøùò äðåîù'' òîéñë ï''ñ ä''é ÷'' âã åâäð

ïåéöì àáå úùåã÷ øçà ãò ïéìéôú õåìçì àìù íìåòä,  äðåîù úìéôúá ïéåëì êéøö íâ
øçà øáãá ÷åñòì àì øåáéö çéìùì äøùò , äöåø àìå íúåà ììë ìåàùì éúéöø àìå

íöåøéúá éðà ,åøñàù íé÷ñåô äáøä ãåò íúàáä ïëå.  
  

ë''åîãàä ÷''èéìù ÷éðôééìî ø'' à÷øá éðá  
àøðøéòäì ä ,åãù òåãé éøä''äâä æ''ä÷æ ïá øæòéìà íåìù éáø ùåã÷äå ö'' ìòá ïøî ÷

 åúéá éàáìå åéãéîìúì åáåø÷îì äååéöå ãéô÷ä øùà íééç éøáãäà÷ééãá ïéìéôú çéðäì 
ùä úøæçá íú åðéáø ìù''õ ,åúéà íéîòè äîëå ,ò ïä''ïéòåðöäì àìà äìéâ àìù ãåñ ô ,

òå''ä úøæç úòáù íòô øîà äìâð ô íäéúùå÷á íò íéùðà åéìà íéàá øåáéö çéìù
éòå úòë ççåùì ìëåé àìù íäì äøåî àéä íú åðéáøã ïéìéôú çéðî àåä øùàëå'' æ

øåáéö çéìùä úøæç úòá äôé ä÷éúùä ìò øåîùì ãåáë êøãá çéìöî .  
  

èéìù ïééì÷ ãåã äîìù éáø ïåàâä'' àçî ïåãðåì''úåáåùú øöåà ñ  
äâäî éúéàøù äî ïééöì äàøð''÷öæ íééç òôù ìòá '' åðúç øáéçù úåáåùú ñøèðå÷á ì

áà''ùòáä úéø÷ ã''äìéôúä øçà áø ïîæ ïéìéôú çéðäì åà úåøéøá éðù åì ùéù éîã è ,
øåáéö çéìùä úøæçá íçéðäì åà ,ùä úøæçá íçéðäì óéãòã''õ ,äøäù òåãéëå'' ÷

øäî''éæ à''ïîæ íú åðéáøã ïéìéôú çéðäù ïôåàá åîöò úà ñð÷ àæìòáî ò øçà áø 
äìéôúä ,íéùåã÷ ãåñá àáé éîå.  

  

èéìù ïàîæééø à÷öøéä éìúôð éáø ïåàâä'' àîåã''÷øá éðá úãä é÷éæçî ö  
ùøäîä ïåàâäã ïééöì ùé'' ìò úåëæ ãîìì øöáî øéò ìòá ïåàâäì äáåùú äæá áúë í
åúðéãîá ïë íéâäåðù íéáø.  

  

äøä''èéìù ÷éù øùà áééì äéøà éáø â'' à÷øá éðá âøàã ììåë  

 äøåøá äðùîä íùá íúàáäù äîì ïîéñ''ñ ã''é ÷''ã  ïéìéôú çéðäì øåñàù ÷åñô éîðã
ùä úøæç úòá íú åðéáøã''õ , áúëã åîöò øúåñã äàøð øçà íå÷îáã øéòäì ùé

á äøåøá äðùîì ïîéñ''ñ à"æ ÷ 'îøä íù áúëù äî ìò'' íçéðäì åìà úåììâ ìëá ïéâäåðù à
äåç åðééäã ãòåîá''íäéìò êøáìå î ,úëæå á'' ì øçà ï÷ìñì íéùðà äæéà åâäð åéùëòå

é úìéôú ìù äùåã÷"îå ç"äìôúä úøæç òåîùì ïéåëì øäæéì ïéëéøö î , õøúì éúòîùå
òåîùì ïéåëì øùôàå äéòá ïéà ïéìéôú ãéøåäì ÷øù , øúåé  êéøö äæ ïéìéôú çéðäì ìáà

ùä úøæç òåîùì äù÷å äðååë''õ.  
  

èéìù æéåäñééåå ìåàù íäøáà áøä'' àåëíéìùåøé øàîèàñ ìì  
åùáã øéòäì äàøð'' äãùä éøô úá ÷ìç 'ö ïîéñ'' æ çéðäì ïéàã íéãâî éøôä áúëã óàã áúë

ùä úøæç òöîàá íú åðéáøã ïéìéôú''õ ,äðùä úåîé øàùá ÷ø äæ , ùãåç ùàøá ìáà
ùä úøæç úòá ïçéðäì ì÷äì ùé óñåî øçà ïçéðäì àìù àãéô÷ ùéù''õ.  

  
 úòùá øôñá ïééòì øúåî íàäøåáéö çéìùä úøæç  

 àîìéã åà øåáéö çéìùä úøæç úòá øôñá ïééòì øúåî íàä úåëéøàá íúðãù äî
øåñà ,øåñéàì åòéøëä íé÷ñåôä áåøã íúàáäå.  

  

èéìù ïîìã øæòéìà áøä'' àøéî úáéùé íéìùåøé  
öæ ñå÷ðéô ïåùîù éáø ïåàâä áúëù äî àìôð øáã ïééöì äàøð'' ìò äìôúá íéøòù åøôñá''é î'' ã

áîùøàä éáúëî àé''ùä úøæç ïéðòã é''ùçì úìôú ìò äîåöò äìòî åì ùé ö , ùéå
êøòå øåòéù éìá úåâøãîå åìà äìôú é÷ìç éðù ïéá ìãáä ,æç äæîø äæ ìòå'' ìì úåëøá'' ã

ò'' áøâäå ììôúéå øåæçé äðòð àìå ììôúäã''ùä úøæç åðééäã à'' úééìò éåìú äáã õ
äìôúä    . 

  
 íéùðà äáøä åëîñ äî ìòììôúîä éðôì øåáòì àìù ïéãéô÷î ïéàù äæä ïîæá  

îé÷ã àä ìò íé÷ñåôä íùá íúù÷äù äî'' ìøåà''ïîéñ ç÷ ''ã óéòñ á'  ãâðë øåáòì øåñà
ã êåúá íéììôúîä 'úåîà , ïéàù åððîæá íéùðà äáøä åëîñ äî ìò úåù÷äì ùéã
åæ äëìä ìò ïéãéô÷î ,úùøåôî äëìä äæ éøä ,úåëæ ãîìì íéøáñä äîë íúáúëå ìò 

íìåòä âäðî.  
  

äøä''èéìù øâåì÷ òùåäé ïøäà éáø â'' àçî''íééç úåëéìä ñ   
äâä ìù øåòéù äæá ïééöì äàøð''éæ æðàöî ÷'' òåù ìòá''ùøîåç úåùøãá ñôãð áéöé éøáã ú'' úùøô é

îùú àøàå''ò á''ò÷ î''âìæå ''äìéôúä éðéðòá íéìé÷îå íéìæìæî åáø áìä ïåáàãì ÷ , ïåâëå
îä éðôì øåáòìùáù ììôú''ììôúîä úðååë ìèáîù íåùî ãåàî äæá åøéîçä ò ,

ì÷äì íå÷î ùé íà åðã åéá÷ðì êøöðá åìéôàå.  
  

  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   com.gmail@leviber: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È
ÈÈ
Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

  

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

 éáø ïåàâäãðàäøàô äùî èéìù''à  

íéìùåøé ììä úéá ììåë ùàøå áø  

åîà úîùð éåìéòì  

 úøî ìèé áøä úáéáö éìúôð ò''ä  

á äøèôð 'ùú ìåìà''ò ú.ð.ö.á.ä.  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 éáø ïåàâä éçàõøååù äùî èéìù''à  

 íééçä øåà ïåëî ùàø  

 øãäå øàô áåøá íééçä øåàä éøôñ úà øãäîä  

æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

öéåäðôé øùà ìëá çéì  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' â øèöì ìàøùéèéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷  
 åéáà úîùð éåìéòì  

 áøä ãåã áøä ïáìàøùé æ''ì  
áìð"òë ''æåîú â  

 äáåùçä äùàä åîà úîùð éåìéòìå  
 úøî äéç áøä úáäîìù ò''ä  

ç äøèôð 'ú øãà.ð.ö.á.ä.  


