
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 È¯Î� ÍÏÓ „·ÎÏ ‰ÂˆÓÂ ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰  
Â˙Â‡¯Ï È„Î Ô�·¯„ ¯ÂÒÈ‡ ¯Â·ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰Â?  

  Ô˙˘¯Ù·ו''ז ט''יÍÏÓ ÍÈÏÚ ÌÈ˘˙ ÌÂ˘    .  
  

ÓÈ˜''Ï מצוה להשתדל  לראות מלכים 'ד סעיף ט''אורח חיים סימן רכ ,
  .אפילו מלכי אומות העולם

  

לראות מלך נכרי יש לחקור האם מותר לעבור איסור דרבנן כדי 
  .או דילמא אסור לעבור איסור כדי לראות מלך נכרי

  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' אמר רבי אלעזר בר צדוק מדלגין 'מ ב''ט ע''ברכות י 
, על גבי ארונות של מתים לקראת מלכי ישראלפ שהיה כהן ''אעהיינו 

ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אמרו אלא אפילו לקראת מלכי 
דאמר , כדרבאדמיירי בטומאה דרבנן ' בגמומסיק , אומות העולם
, כל שיש בו חלל טפח חוצץ בפני הטומאה, אהל, רבא דבר תורה

ורוב ארונות יש , אינו חוצץ בפני הטומאה, ושאין בו חלל טפח
ומשום כבוד , וגזרו על שיש בהן משום שאין בהן, בהן חלל טפח

„Ó‚‰ È¯·„Ó ÚÓ˘Ó ' ¯Â·ÚÏ ¯˙ÂÓ, מלכים לא גזרו בהו רבנן
 ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ Ï‡¯˘È ÈÎÏÓ ˜¯ ‡ÏÂ ÍÏÓ ˙Â‡¯Ï È„Î Ô�·¯„ ¯ÂÒÈ‡

ÂÎÚ ÈÎÏÓ''Ì.  
  

· ‰�‰ÂÌ‰¯·‡ Ô‚Ó משמע דמותר ' כתב דבגמ 'ק ז"ד ס''סימן רכח ''אור
 ,מות העולםלעבור על מצות דרבנן לראות מלכים אפילו מלכי א

 משמע , משום כבוד מלכות לא גזרו רבנן' הגממ מדסיים"ומ
  .ם'' ולא במלכי עכו ומשום כבודן,רודוקא במלכי ישראל אמ

  

ÚÓ˘Ó ÔÎÂ:דין זה משמע ב"שע'  סיד"וריע ''המחבר בש תב מדלא כ 
  .ה" וזה אין לנו עכשיו בעו,דוקא במלכי ישראל שרי

  

ÂÏ˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ· ¯È·Ò‰ ˙‡ÂÈ¯·„  :ד הביא דין "דהרי מרן ביו
היתר טומאת כהן לדבר מצוה ולא כתב דין זה דשרי לראות 

 ,ודאי דלא הותר אלא למלכי ישראל וזה אין לנואלא , מלכים
  .  ולכן לא כתב דין זה לדידן,לא הותרמות העולם ולמלך או

  

ÂÌ‰¯·‡ Ô‚Ó‰ ‰˘˜Ó:בגמרא ולא לקראת מלכי ה שכתוב מ ו
, ישראל בלבד אמרו אלא אפילו לקראת מלכי אומות העולם

  .ם''מלכי עכולדמשמע שמותר לאף 
  

Ì‰¯·‡ Ô‚Ó‰ ı¯˙Ó: ומות  לרוץ לקראת מלכי אהיינו שמצוה
 שאם יזכה לראות מלך המשיח שיבא במהרה יבחין מה העולם

מ אסור לעבור " ומ,בין גדולתם לגדולתו וידע שכר עושי מצות
  . מצוה דרבנן בשביל זהלואפי

  

Ì‰¯·‡ Ô‚Ó‰ ‡È·ÓÂ:בהדיא שמותר תבכ ג דאבל"ספם "ברמב ש 

לכי  למלו אפים מפני כבוד מלכים של דבריהותלטמא בטומא

  .מות העולםא

¯ÙÂÒ Ì˙Á·Â ע''בהגהות על הש Ì‰¯·‡ Ô‚Ó‰ ÏÚ ¯ÈÚ‰:י ולפל '' וז

 , דשייך אם יזכה יבחיןמות העולם נראה דבמלכי אועניות דעתי

 ,א מדוע מותר לעבור על איסור דרבנןלא הוי צריך לשנוי

 ומעיקרא ,דפשיטא שדוחה מצות דרבנן דזה מקרי כבוד שמים

ת מלכי ישראל שהוא רק כבוד  אלא מלקרא,אלא הוי קשי

ל ברור בדעת " וזה נ, ומשני טומאה דרבנן התירו,הבריות

  . ה למלכי ישראל"ל לחלק בין מלכי או"ם דלא ס"הרמב
  

·ÂÂ˘"¯ÙÂÒ Ë·˘ ˙ ג'' סימן יח''אור ÂÈ¯·„ ÏÚ ‰Ó˙: דאם כן דזה 

 לוכ מאי אפי" א,מות העולםפשיטות יותר לקראת מלכי או

ש '''עי, ש הוא ממלכי ישראל" דהא כ,קבי אלעזר בר צדודקאמר ר

  .מה שתירץ
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ג''י' שמות ו מהא דכתוב "‰ ¯·„ÈÂ ' Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰˘Ó Ï‡

ÌÈ¯ˆÓ ÍÏÓ ‰Ú¯Ù Ï‡Â Ï‡¯˘È È�· Ï‡ ÌÂˆÈÂ"ל " וזי'' וכתב רש

מות משמע דאף למלכי או ,ום לחלוק לו כבוד בדבריהםיצ

ם שכתב כ קשה על המגן אברה''א,  לחלוק כבודם צריכיהעולם

וכן , ד''ח סימן רכ''כך מקשה בחמד משה אור, שאין חיוב לכבד מלך נכרי

  .ד''וכן בדעת תורה סימן רכ, ד''ח סימן רכ''במחצית השקל אור
  

ı¯˙Ó˘ ˘È:אף למלך נכרי צריך לחלוק לו כבוד המלך דבפני , 

 אבל לרוץ כדי ,ה שיכבדו למלך מצרים בפניו''ולכן ציוה הקב

 ליכא מות העולם אבל למלכי או,מלכי ישראללראותו זה דוקא ב

כך , מצוה רק כשעומד בפניו שידבר עמו במענה רך בכבוד והוד

  .ז"ח סימן ל"ת כתב סופר או"ועיין בשו, ד''ח סימן רכ''תירץ במחצית השקל אור
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  'עשירי קודש לה
קריאה נרגשת לרבבות הקוראים בכל קצוות תבל המתענגים על 

  הגליון מידי שבוע בשבוע במשך תשע שנים רצופות

  "שלום רב לאהבי תורתך"
  ה בראש השנה הבא עלינו לטובה ''אי

  נכנסים אנו לשנת העשירי של קיומו של הגליון
  ,  והנה עול הכספי של החזקת הגליון קשה מנשוא

  ומקשה על המשך קיומו של הגליון
   ויש באמתחתנו שלש חלקים חדשים מספרי מעדני אשר 

  על התורה ומתעכב הדפסתם משום חסרון כיס
  לכן אנו נשמח לקבל את החיזוק שלכם להמשך עבודת הקודש 

  

   ליטול חלק בזכות הגדול ןהמעונייכל 
   057-3166560: יתקשר לטל

  ץאו לשלוח לכתובת משפחת שוור
   רמת בית שמש4 תכלת מרדכי 'רח 



 ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÍÏÓ‰ ˙‡¯˜Ï ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰  
·Â¯ÈÚ ÔÈ‡˘ ÌÂ˜Ó· ˙·˘· Â‡?  

· ‰�‰‰·Â˘˙ ÈÁ˙Ù ולענין מה ל ''ז כתב ו'ק א"ב ס''יורה דעה סימן רפ 

 ראיתי , לכבודופר תורהשנוהגים בעת שנוסע המלך מטלטלים ס

ל שכתב שאין "ץ ז"ר שבתי כ"ב הגאון מהר"י מש"בתשובה כ

 דמפני הלכות אבלם " הרמבה שכתב והביא ראיה ממ,למחות בזה

  .מותר לעבור איסורים דרבנןכבוד מלכים 
  

Â˘· ‰�‰''‰„Â‰È ÌÁÏ ˙È· ˙ ז " הביא בשם רדב'וק "ב ס"רפ' ד סי"יו

ת לקראת ההגמון אם אפשר לדחות "דמקום שנהגו להוציא ס

הדבר או לרצות במעות שלא להוציא בשבת או להוליכו פחות 

א או להוליכו אנשים הרבה זה נותנו לחבירו וחבירו "פחות מד

י גוי " בכל אלה רואה אני להוליכו עי אפשר ואם א,לחבירו מוטב

  .ש"ת שיחללו עליו השבת ע"ו של סי ישראל שאין כבוד"ולא ע
  

Â˘· Ï·‡"Î ˙¯ÙÂÒ ·˙ ז להוציא " פסק להתיר בזהז"ל' ח סי"ורא

ת לקראת המלך בשבת במקום שאין עירוב כיון שכבר נהגו "ס

י קטן עדיף טפי "ת ואם אפשר ע"ם הוי זלזול לס"י עכו"בזה וע

  . ש"ע
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע מותר לטלטל ספר תורה לפני מלך אפילו 

קדושין  נןכדאמרי, ת מדאורייתא הוי"כיון שכבוד ס, מות החולבי

 במכתב וכן כתב, ל שכן מפני לומדיה עומדים מפניה לא כג''ל

 טא ודלא כהרב שבת של מי דפשיג"ט ע" דפ'סוכה לבחדושים ללחזקיהו 

ת משום כבוד "כ היאך הותר לטלטל הס"וא, דהוי מדרבנן

צדוק מדלגין היינו ' א בר" ארב'' עט''ירכות ב ' איתא בגמוהא, מלכות

לקראת מלכי ' ואפי, ג ארונות של מתים לקראת מלכי ישראל"ע

ואמאי נימא אין חכמה ואין תבונה ', שאם יזכה יבחין וכו, ם"עכו

ורבנן ,  ומשני דרוב ארונות יש בהן חלל טפח,'ואין עצה לנגד ה

 כ היאך הותר" וא,ומשום כבוד מלכים לא גזרו רבנן, הוא דגזור

בשלמא על מה דאיתא ת שלא לצורך קריאה ו"טלטול ס

אינו , לכבוד אדם חשובלטלטל ספר  דשרי ז דיומא"פ למיירושב

כך  , הכאכ"פ מוציאים אותו לצורך קריאה משא"עכדשם , קשה

  .ו'' אורח חיים סימן ט'ת יביע אומר חלק ד"שומקשה ב
  

ÌÈ�ÙÂ‡ ‰ÓÎ· ı¯˙ÓÂ :  

, י להתכבד בתורהשמכיון שעושים זאת בכדש לומר י .‡

ו שיאסר "אין כאן זלזול ח', וכדכתיב בי מלכים ימלוכו וכו

  . רייתאמדאו

כ למלך במה שיוצאים הכהנים "התם בברכות אין בזה כבוד כ .·

, ורק שיש מצוה לראותו שאם יזכה יבחין, הללו לקראתו

ת לכבוד " אבל לצאת בס,ה לא שרינן איסור תורה"ומש

  .המלכות שפיר דמי

  

 ÚÂ„ÓÂ‰ ‰È‰'' ¯ÓÂ‡ ËÙÂ˘‰˘Î ‡  

ÂÏÂ˜· ÚÂÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ Â�È‡˘ ÔÈÓÈ ‡Â‰˘ ÔÈÓÈ ÏÚ?  
 Ô˙˘¯Ù·א''ז י''יÏ‡Ó˘Â ÔÈÓÈ ÍÏ Â„È‚È ¯˘‡ ¯·„‰ ÔÓ ¯ÂÒ˙ ‡Ï .  

  

ועל , י בשם הספרי אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל''וברש

Ï‡Ó˘ ÏÚÂ ÔÈÓÈ ÔÈÓÈ ÏÚ ÍÏ ¯ÓÂ‡˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ , שמאל שהוא ימין

Ï‡Ó˘.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ע צריך להשמעינו שכהשופט אומר על ימין  מדו

  .ימין שצריך לשמוע בקולו
  

˙ÂÁˆ Í¯„· ı¯˙Ï ‰‡¯�: פרשת ואתחנן  ערבי נחלפ מה שכתב ב''ע

בראותם איש סכל אשר אין , היום יש טעות אצל ההמונים 'דרוש ג

יודע לעשות רע וגם אינו יודע מעניני העולם מאומה ובשגעון 

ובראותם איש חכם מתנהג , דושסוברים שהוא הק, ושטות ינהג

אשר כל דרכיה דרכי , בדרך התורה מבלי נטות ימין ושמאל

כי חושבים שהתורה צוותה , אינו חשוב בעיניהם כל כך, נועם

ל '' לפי הנ,ו להיות שוטה שלא לידע מעניני העולם מאומה"ח

אפשר דזה הכוונה שכשאומר לך על ימין שימין ומדבר דברים 

  .מעדני אשר, וע בקולוישרים גם צריך לשמ

ÍÏÓ ˙Â�ÓÏ Â˘˜·˘Î Ï‡ÂÓ˘ ÈÓÈ· Â˘�Ú� ÚÂ„Ó  

‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰?  

  Ô˙˘¯Ù·ו''ז ט''יÍÏÓ ÍÈÏÚ ÌÈ˘˙ ÌÂ˘    .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:כ מדוע ''א,  כיון שיש חיוב מן התורה למנות מלך

שבימיו נענשו בגלל שבקשו   'ו' פסוק ה' א פרק חשמואל מבואר ב

  .ובלמנות מלך הרי זה חי
  

‡˙È‡ ‰�‰Â‡˙ÙÒÂ˙·  מצות ' יהודה אומר ג'  רז"ד דסנהדרין ה"פ

נצטוו ישראל בביאתן לארץ למנות עליהן מלך ולבנות בית 

 ‡Ï‡ÂÓ˘ ÈÓÈ· Â˘�Ú� ‰ÓÏ ÔÎ Ì, הבחירה ולהכרית זרע עמלק

Ô„È ÏÚ ÂÓÈ„˜‰˘ ÈÙÏ ‡Ï‡ , איתא ואמרת בפרשתןוכן בספרי 

ק בגנאי ישראל הוא רבי נהוראי אומר הפסו' אשימה עלי מלך וגו

, מדבר שנאמר כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלך עליהם

יהודה והלא מצוה היא מן התורה לשאול להם מלך ' אמר ר

ÓÏÂ‰ , אלהיך בו' שנאמר שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה

Ì„È ÏÚ ÂÓÈ„˜‰˘ È�ÙÓ Ï‡ÂÓ˘ ÈÓÈ· Â˘�Ú�.  
  

ÂÓÈ„˜‰˘ ‡ËÁ‰ ‰È‰ ‰Ó ÌÈ¯·Ò‰ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 מפני שהקדימו לשאול מעצמן והיה להם להמתין עד הכוונה .‡

והוא לא מינה עד עתה לפי שאם היה , שיעמידנו שמואל

ממנה היה צריך לעבור הוא מגדולתו כדי לקיים מלך שאין 

ובסוף ימיו , ל מעלין בקדש ולא מורידין"מוקי' ג אלא ה"ע

 והורו בזה ,היה כבר בדעתו למנות אלא שהקדימו הן ושאלו

  .החסדי דוד על התוספתאכך כתב , נהגת נביא ולכך נענשושקצו בה

שצווי המלך הוא רק בעת שמתנהגים כפי דרך העולם והטבע  .·

, שאז צריך שיהיה עליהם איש אחד שינהיגם בעניני הכלל

אבל בימי שמואל שהיו , ללחום מלחמותיהם ולשפטם

היה ' י זכותו של שמואל בהנהגה נסיית אלהית וה"מונהגים ע

ך היוצא לפניהם ללחום מלחמותיהם ויתר עניניהם לא המל

ש הלוא קציר חטים היום אקרא "וכמ, היה צורך להם למלך

ויתן קולות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר ' אל ה

ל אחר שאתם רואים " רב''א י"שלשאול לכם מלך ' עשיתם וגו

י תפלתי לא "בהנהגה נסיית ע' י ה"שבחיי אתם מונהגים ע

רק אחר מות שמואל שאז נפסק , ם לשאול מלך בחייהיה לכ

הענין הנסיי והיתה הנהגתם בדרך הטבע אז היו מצווים 

ל "ל ששאלוהו שלא בעונתו ר"א חז"ועז, לשאול להם מלך

ש ולמה נענשו בימי "וז, שבחיי שמואל לא היה הזמן לזה

  .ם בפרשתן''כך כתב במלבי , Ì„È ÏÚ ÂÓÈ„˜‰˘ È�ÙÓשמואל

ו על ידן ובשבילן לשפטנו ככל הגוים ולא היה לפי שהקדימ .‚

י עליהן בכניסתן לארץ וכדי "להם לבקש רק משום מצות הש

להכרית אחר כך זרעו של עמלק ואחר כך לבנות להשם 

  .'מ ב'' ע'סנהדרין כחדושי אגדות א "מהרשכך כתב , יתברך בית הבחירה

ש ל לפי שהקדימו לבק"נראה להגיה לפי שהקדימו על ידו ור. „

הדבר על ידי שמואל שהיה שופט אותם וכאלו בו מאסו 

' אל שמואל וגו' ויאמר ה' ש וירע הדבר בעיני שמואל וגו"וכמ

א חידושי אגדות סנהדרין "מהרשכך כתב  ,'כי לא אותך מאסו כי אותי וגו

  .'מ ב'' ע'כ
הוא משום כי המצוה הוא לאחר , ששאלוהו שלא בענותו. ‰

א בפרשתן מה ''ועיין בראש דוד להחיד ,È·ÏÓ· ·˙Î ÍÎ''Ï‡ÂÓ˘ Ì ,מחית עמלק

  .שתירץ עוד מדוע נענשו

Â˘·Â''ÂÈÏÚ ‰Ó˙ ¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ :י"ובפירשא ''כסנהדרין ' גמהרי ב 

 מבואר בהדיא שמינוי מלך קודם ב"א ה"מלכים פם "וברמב

מונה תחילה  שופטים פרשתואף שבמדרש רבה , למחית עמלק

ויש מקום לדייק , וי מלךכ מצות מינ"ואח, מצות מחית עמלק

מבואר בהדיא שמינוי ' בגמאבל , היא הקודמת שמחית עמלק

  . מלך הוא הקודם



˜Â˘· È¯Î�Ï ÌÂÏ˘ ÌÈ„˜‰Ï ·ÂÈÁ ˘È Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·Î 'È'ÌÂÏ˘Ï ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â ‰ÈÏÚ ÌÁÏ‰Ï ¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ ÈÎ .   

  

˙ÙÒÂ˙‰ ÈÏÚ·Ï ÌÈ�˜Ê ˙Ú„· ·˙ÎÂ : גדול השלום דאיתא במשנה

מפני שהשלום שמו , ין היה אסור ליתן שלום לגוימן הד דא''גיטין ס
ל מותר "אבל אמרו חז, ה ולא יטיל שם שמים על הגוי"של הקב

וגם המקדים שלום לחבירו , לשאול בשלומן מפני דרכי שלום

·¯È‡ÎÊ Ô· Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡  ÍÎÏÂ ˙ÂÎ , צריך חבירו לכפול לו שלום

È''Ú Ê''‡ÌÂÏ˘Ï Ì„‡ È�Ó„˜‰ ‡Ï ÈÓÈÓ  ,ÂÎÚ ÂÏÈÙ‡Â''˜Â˘·˘ Ì, 
לפי , הקדמתי לו שלום, שאין דרך למהר כל כך ולקדם לו שלום

שאם יקדים לי היתי צריך לכפול לו שלום ואין כופלין שלום 

  . ם''לעכו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : מה החידוש של רבי יוחנן שלא הקדים אותו אדם

כמו , הרי מדינא צריך לעשות כן, בשלום אפילו נכרי שבשוק

אסור  ב''גיטין ס' Ó‚· Â¯Â˜ÓÂ, 'ק י''סח ''סימן קמ ד''יור שנפסק להלכה

לפיכך טוב להקדים לו , לכפול לו שלום לעובד כוכבים לעולם

, כדי שלא יתחיל העובד כוכבים ויצטרך לכפול לו שלום, שלום

ד ''ז יור''כך מקשה בט, פ הלכה''כ מה החידוש שרבי יוחנן עשה ע''א

וכן בבן יהוידע , ט''ת באר שבע סימן נ''וכן בשו, ב''ם שיף גיטין ס''וכן במהר, ח''סימן קמ

  . ז''ברכות י
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 דשם מיירי בעובד כוכבים שאינו מכירו  החידוש של רבי יוחנן.‡

מעולם כמו שמרמז על זה לשון בשוק ולא מסתבר שישאל 

בשלומו ויצטרך לכפול ואפילו הכא פתח הוא בשלומו שהיה 

 ,ן לו העובד כוכבים שלום תחלהמתיירא שמא יזדמן שית
ד ''ז יור''כך תירץ בט, מיירי במכירו ועל כן הוא מן הדיןע ''בשוכאן 

  .'ק ו''ח ס''סימן קמ

ל ואסור לכפול להם שלום " וזג"סימן קלק " בסמפ מה שכתב'' ע.·

ודוקא שלום שהוא שמו של הקדוש ברוך הוא או ברכה 

ודבר זה לא ל "בלשון שם אבל ברכה אחרת אין קפידא עכ

ז ניחא דאותו ששבחוהו שהקדים שלום "י ולפ"הביאו ב

 בלשון ברכה אחרת ודבר לו היינו אפי,לעובד כוכבים בשוק
  .'ק ו''ח ס''ד סימן קמ''ז יור''כך תירץ בט, זה נכון

 שלכך ,ם" לעכולו היה מראה פנים אפיבי יוחנן בן זכאיר .‚

י שיהא הקדים הוא לומר שלום כדי למצוא חן בעיניו כד

 אבל בלבו היה מתכוין ,נחמד למטה ומתקבל על הבריות

ם כדי שלא יצטרך לכפול לו שלום "להקדים שלום לעכו
  .ט''ת באר שבע סימן נ''כך תירץ בשו, ל"כדעשה רב חסדא הנ

 שאסור לקרוא לאדם ד''ח סימן פ''אורפ מה דכתבו הפוסקים '' ע.„

והעלה , ירז הת''והט, ששמו שלום בבית הכסא ובית המרחץ

 דלתת שלום או להחזיר 'ק ט''ה ס''בברכי יוסף סימן פא ''הגאון החיד

אבל לקרוא איש ששמו , בבית הכסא ובית המרחץ אסור
והנה מבואות המטונפות דינם כבית הכסא ובית , שלום מותר

אבל אם לא , אך הוא דווקא דידע שהמבוי מטונף, המרחץ

ולפי , ר שלום לישראלונותן ומחזי, סמכינן דאינו מטונף, ידע

דמשום , זה מיסתברא  למימר דכל זה אינו אלא בישראל

ג דרוב מבואות ''אע, חיבוב השלום סמכינן לומר אינו מטונף

אבל עם גוי לא סמכינן ליתן לו שלום במבוי , מטונפות הם
ולכן אשמעינן רבותא , כיון דרוב מטונפים, דאולי מטונף הוא

ולא חיישינן שמא , מבואותדאפילו לגוי היה נותן שלום ב

  . 'מ א''ז ע''כך תירץ בבן יהוידע ברכות י, מטונף הוא

  
ÏÊ‚ ÏÚ ¯·ÂÚ Ì‡‰ ÌÂÏ˘ Â¯È·ÁÏ ‰�ÂÚ ‡Ï˘ Ì„‡?  

Ó‚· ‡˙È‡' אמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע  ב''ע' ברכות ו

תהלים שנאמר ,  יקדים לו שלום,בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום

, ם נתן לו ולא החזיר נקרא גזלןוא,  בקש שלום ורדפהוד"ל

  . ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם'ישעיהו גשנאמר 
  

·Â˘¯"È זלת העני והלא אף גזלת העשיר גזלה ל ג''וז ' עמוד ב'ברכות ו

אלא שלא ,  אלא גזלת העני שאין לו כלום לגזול ממנו,היא

  .להשיב על שלומו
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:י שאין מה לגזול מעני רק השלום'' מה שכתב רש ,

 כל שאינו אומר  כתבו''סימן קנח ''אורמגן אברהם יש להעיר דהנה ב

  .כדאיתא בפרק קמא דנדריםדבר בשם אומרו עובר בלאו 
  

·ÂÂ˘"‰„Â‰È· Ú„Â� ˙ ת בית אפרים "שווכן ב', מהדורה תנינא אורח חיים סימן כ

א נדרים "מקום הנרשם שם במגהמראה ד כתבח ''אורח חיים סימן י
 כי לפי מיעוט שקידתי לא מצאתיו ,ק בודאי הוא דבר בטל"פ

 אבל אין להאשים ,בכל מסכת נדרים לא בבבלי ולא בירושלמי

בפסוק ב "משלי כהמרשים על זה כי נמשך אחר הילקוט ובילקוט 

א משום "י בר טבלא אר"ש בן יוחאי אר"אמר ר' אל תגזל דל כו

 ,יא כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר בלאוא דתני רב חי"ר

פ חזינן דיש ''עכ, א והוא טעות"ושם נרשם על הגליון נדרים פ
עוד דברים שאפשר לגזול מהעני שאין אומרים את החדושים 

  .בשמו
  

‰ÓÏ˘ ˙ÓÎÁ·Â כתב דבזמן הזה עושין להיפוך ו''ח סימן קנ''אור 

  .הטוב יכפר בעדם' מתלבשין בטלית שאינו שלהם וה
  

ÌÈ�Â˘‡¯ ˘ÈÂ:ברכות '  דסבירא ליה דהלימוד בגמ"È�Ú‰ ˙ÏÊ‚" 
שיטה מקובצת כך כתב ולא מלשון עני , מלשון ענייה שאין עונה לו

  .'מ ב'' ע'מסכת ברכות ו

  

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

וכל מה ,  לא תקח שוחד.איסור שוחד על מי] א
שמצינו בתורה זה רק איסור לדיין שלא יקח שוחד 

ע מדוע אין איסור מיוחד גם על הבעל דין "וצ
וכמו באיסור ריבית שעל שניהם , שלא יתן שוחד
  .יש את האיסור

 איך קטן חייב במצוות מדרבנן .קטן חייב במצוות] ב
ג מבואר שכל מה "בשבת דף כ' בגמהרי , ]מדין חינוך[

, שחייבים לשמוע בקול חכמים זה מצד לא תסור
  .והרי קטן אינו מצווה בלא תסור

היאך מצינו שאדם . על פי שנים עדים יקום דבר] ג
  .י עדות אחיו"י עדות עצמו או אח נהרג ע"נהרג ע

 בשבת דבר שלבריא מותר ולחולה כןתהאיך י ]ד
  .ורסא

כ אין "ורה בשבת ואעפסה שאכ מלאכיצד ייתכן] ה
  ].'לא בחולה וכדו[ חטאת בשוגגעליה חייב 

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

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

  . 1000₪להגרלה על סך 
, שתתף בהגרלההינה זכות נוספת לה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

כך 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 , ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
  .חודש

לת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה קב: שימו לב. 5
לברורים ופרטים  [com.gmail@1000s.meir או במייל 0775558617

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

  .שאלות ענו

, השולחים בכתב יד,  חוזרים ומבקשים   אנו
להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור 

כתב לא ברור לא יכנס . לאחר משלוח הפקס
  .להגרלה

  א "הזוכה בהגרלה על התשובות של חודש מנ
 בני ברק' כולל פונביז, א"שליטרפאל דוד פולק הרב 

 



  

  
  

úñðëä úéá õåúðì øåñà éøä úñðëä úéáá âäåð íéúá éòâðù úåéäì ìåëé êéà  
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'é àîåé'' á úñðëä úéáã ÷åñôî ïðéôìéã

íéòâðá àîèî åðéà ,úåù÷äì ùéã ,íéòâðá àîèî ïéàù ÷åñô êéøö òåãî , àúéà éøä
îâá ' ùàá úôøùå íéé÷ì øùôà éàã úìöéð úçà äæåæî äá ùé åìéôà úçãðä øéòã

ïë ïåùòú àì áéúëã ,äå"úñðëä úéáá äöéúð úåöî íéé÷ì øùôà éà àä ð , íúöøúå
ðôåà äîëáíé.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò''îé÷ã äî ô'' ìøåà''ð÷ ïîéñ ç'' á øùôà éàã ìåôéì äèåð úñðëä úéáä íàã
íù ììôúäì ,éòå''èá ù'' æñ''á ÷ ' êì ïéà íù ììôúäì øùôà éàã äáéñ ùé íà åìéôàã

åæî äìåãâ àäåéú ,ä úéáä øåúñì øúåî æàéò úåðáì úðî ìò úñðë''îøá ù''à , ïåéëå
åëåúì àáä ìë àîèé òâåðîä úéááã ,à'' àáì äéä øùôà éà úåøäè âäåðù ïîæá ë

òâåðîä úéáá ììôúäì ,à''åæî äìåãâ àäåéú êì ïéà ë , úñðëä úéá øåúñì øúåî ïëì
íù ñðëäì ìåëé àäéù øçà úñðëä úéá úåðáì úðî ìò , úñðëä úéáù ÷åñô êéøö ïëì

éàíéòâðá àîèî åð.     
  

áåè íåé úçîù ìù äåöîä íéé÷î äùàì ìåùéá éìë íéðå÷ùë íàä 
îé÷ã äîá íúø÷çù äî'' íàä íéèéùëúå íéãâáá âçá åúùà úà çîùì íãà áééç ì

øùôà éà àîìéã åà äåöîä íéé÷ì øùôà éîð ìåùéá éìëá , äîìù éáø ïåàâäã íúàáäå
öæ êòáøéåà ïîìæ''î íéé÷ì éîð øùôàù øáñ ìò åæ äåö''äîåãëå ìåùéá éìë úééð÷ é.  

  

èéìù ïééèùøåîøî éáö ïøäà éáø ïåàâä'' à÷øá éðá õéðæéå èøòñ ììåë ùàø  
åùáã ïééöì äàøð'' éåìä èáù úç ÷ìç 'ë÷ ïîéñ''ã úîçî àáù äçîù úôñåú ìëù áúë 

áåè íåé úçîù øãâá àéä íåéä úçîù ,åé ãåáëì íéçøôù ïëúé ïë ìòå'' àåä ìåéè åà è
âáäæ øã ,åé úçîù íò øåù÷ åðéà éìîùç øéùëî åà øôñ úééð÷ ìáà''è.  
  

 åøéòá øâ åðéàù íëç ãéîìú éðòì ä÷ãö úúì óéãòäì øúåî íàä  
åøéòá øâù õøàä íò éðòì íãå÷  

îé÷ã àäá íúø÷çù äî''ì øåé''ãðø ïîéñ ''â óéòñ à' åøéò ééðò úøçà øéò ééðòì ïéîãå÷ , ùéã
øéò ééðò íà ïéãä äî øå÷çì øúåî íàä íéîëç éãéîìú úøçà øéò ééðòå õøàä éîò å

îé÷ã ïåéë úøçà øéò ééðò íéã÷äì'' ìøåé''ðø ïîéñ ã''ñ à''è ÷ ' íãå÷ äîëçá ìåãâä ìëå
åøéáçìïôåà ìëá íãå÷ åøéò ééðò àîìéã åà  , úòãã äæá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäå
éøäîä''åùá ïëå øôåñ íúçä ïëå å''ùú éçúôä ïëå ä÷ãö ùîù ú ïçìùä êåøòä ïëå äáå

úøçà øéòî íëç ãéîìú éðòì íãå÷ õøàä íò åøéò éðòã ,øáã áéùîä úòãå , ãéîìúã
úøçà øéòî íëç ,õøàä íò åøéòî éðòì íãå÷.  

  

èéìù õéáåðéáø àáé÷ò á÷òé éáø ïåàâä'' àçî ùîù úéá''   úåáåøòú áìçá øùá úåëìä ìò á÷òé ïéðá àìôðä ñ  
åãâä ïäëä ÷ñôù äî ïééöì ùé íééç õôçä ìòá ìå ÷øô ãñç úáäà åøôñá 'ñ''é ÷'' ã øáåñã

åøéò ééðò úìòîî óéãò íëç ãéîìú úìòîã.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî éáø â'' àíéìùåøé  
áã ïééöì ùéåù" íééç éøáã úá ÷ìç èôùî ïùåç'ñ ïîéñ ''ç æå áúë''ì ãéîìúã òåãé àìä íâ 

åøéò ééðòì íãå÷ íëç , õôçä ÷ñô ïëå íééçå ÷øô äàåìä éðéã ãñç úáäà åøôñá 'ñ ãñçä áéúð''ã ÷' 
îé÷ã àäî åúçëåäå''ú ì''øçàã øåæîì íãå÷ åúåñë ç ,àùî''ïéîãå÷ã êøéò éðòá ë , ÷ø
úåðåæîì íäéðùùë.  

  

äáä''éð øâøá ïéîéðá ç'' åïéáòùè úáéùé éøéçáî  
øéòäì äàøð ,ò''øâäî éúéàøù äî ô''âàìô ç''éæ é''á øãäá ïåãì òåç'' åøéò ééðò éà ì

 ïéîãå÷ ìàøùé õøà ééðò àîìéã åà ïéîãå÷ êøéò ééðò íåùî ìàøùé õøà ééðòì ïéîãå÷
åøéò ééðòì óà , äàøåðä úåéðòäù áúåëù äìá÷ ìò úîà úôù øôñî àìô øáã àéáäå

ìàøùé éðá ìöà úøøåùä ,õøàì õåç éðá úåðååò úîçî àéä ,øâä áúë äæ éô ìòå'' ç
âàìô''ðò éàãååã éåøéò ééðòì åìéôà ïéîãå÷ ìàøùé õøà éé , àéä íúåéðò úáéñ éøäù

åéúåðååò úîçî ,ïãéã ïåãéðá øîåì äàøð äæ éôìå ,îâá àúéà éøäã 'á''ç á 'ò'' à éáø øîà
õøàä éîò ìéáùá àìà íìåòì àá úåðòøô ïéà ,îâá øàåáîå ' íéîøåâ íäù íù

íéñéî íìùì åðúåà úåáééçî úåéåëìîäù ,òä ìë ïë åîëå éîò ìéáùá àìà àá úåéð
õøàä ,àå''òì íãå÷ åøéò ïá åðéàù íëç ãéîìúì úúì íéã÷äì ùé ë''åøéò ïá åìéôà ä ,

íëç ãéîìúä úåéðòá íùà àåä éøäù.  
  

ä÷ãö úúì áåéç åì ùé ä÷ãöäî ñðøôúîä éðò òåãî  
 øåèä ÷ñôã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîøåé''îø ïîéñ ã'' ç ïî ñðøôúîä éðò åìéôàã

ä÷ãö ïúéì áééç ä÷ãöä,  úåù÷äì ùéã åîöòá øåèä éøä áúëøåé'' ãéñïîðø " à ìù åîùî
 øîàðù åúñðøô åì àäéù ãò ä÷ãö ïúéì áééç åðéàã ïåàâ äéãòñ åðéáøåë àø÷é''ì ä'' å éçå

 êéçà ééçì ïéîãå÷ êééç êîò êéçàíéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
ò õøúì äàøð''îé÷ã äî ô''ì ðø ïîéñ äòã äøåé'' àñ''ë ÷'' áä÷ãö ïúéì íéáééçù íééðò éðù ,

åøéáçì åìù ä÷ãö ïúéì íäî ãçà ìë ìåëé ,ðä éôì'' úúì áééçù éðòì øéôù úçëùî ì
ä÷ãö.  

  

äøä''èéìù ìáàì äîìù éáø â'' àíéìùåøé  
ùä äù÷ä ïëù ïééöì ùé'' êøåé''îø ïîéñ ã'' çééàã õøéúå áééç ïëìå äñðøô åì ùéù éø

ä÷ãöá ,çååéøá ñðøôúäì åì ïéàù ïîæ ìë ä÷ãö ìåèéì åì øúåî ìáà.  
  

úçãéðä øéò úåéäì ìåëé íàä úñðëä úéá äá ùéù øéò  
ã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîîâá àúéà 'ò ïéøãäðñ''ò à'' àø'' åá ùéù øéò øîåà à

úçãðä øéò úéùòð äðéà äæåæî , úàå áéúëã íåùî øéòä êåú ìà õåá÷ú äììù ìë
ùàá úôøùå ,äì ïë ïåùòú àì áéúëã øùôà àì äæåæî àëéàã ïåéëå 'íëé÷ìà , òîùî

úçãéðä øéò úéùòð øéôù úåæåæî øéòá ïéà íàã äæî , øéò êì ïéà éøä úåù÷äì ùéã
úñðëä úéá íù ïéàù ,à''õåúðì øåñà éîð úñðëä úéá éøä ë ,à'' ïðéøîà àì òåãî ë

 øéò ìë éîðúçãéðä øéò úéùòð äðéà úñðëä úéá äá ùéù ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð ,úåéñðë éúá åéä àì ïééãò õøàì ìàøùé éðá úñéðë ïîæá éøäù ,çàå'' ë
 åùò éøäáîø ïééò øéòì õåçî úåéñðë éúáä úà'' íè äìéôú úåëìä 'é'' à éúáä äéä àì ïëìå

úçãðä øéòì ììë êééù úñðëä ,øéòä ìë ìò ìéöî åðéà ïëìå.  
  

äøä''èéìù áåè ïîéñ éç óñåé éáø â'' àø íéìùåøé''çîå íåìùä øàô úáéùéá î''óñåé íøë ñ  
ò áùééì äàøð''îâá àúéàã äî ô 'ë äìéâî''ò å''à  íéîã ïéãéøåî ïéàù åðù àì àáø øîà

ç÷åìä ãéá óà ãîåò åúåáéùçá úñðëä úéáå ïúùåã÷î ,æ åøëî àìù àìà ' øéòä éáåè
øéòä éùðà ãîòîá ,æ åøëî ìáà 'øéòä éùðà ãîòîá øéòä éáåè , úåúùì åìéôà øúåî

øëéù äá ,äìèáì øùôà éàå äúùåã÷á úãîåò íìåòì äæåæîã øéôù éúà äæ éôì , êà
ä úéáæ íéìåëé úçãéðä øéòá ïîãæð íà óà úñðë ' åøëîì øéòä éùðà ãîòîá øéòä éáåè

åúùåã÷ ìèáå .  
  

áåè íåé úçîù íåùî áåè íåéá íéáåø÷ ø÷áì äåöî ùé íàä  
åéá íéáåø÷ ø÷áì êìåäù éî íàä øå÷çì íúàáäù äî'' íøåâ äæã äçîù úåöî íéé÷î è
öî íéé÷î åðéà àîìéã åà åéáåø÷ úà ùâåôù äçîù åìä éøáãî íúàáäå äçîù úå åðéáø

 ééçáàá úùøôë ÷åñô áé ÷øô ''à  ÷åñôä ìò"  ïàö íëì åç÷å åëùî íäéìà øîàéå
íëéúåçôùîì" æå áúëù'' ì íéîéá íäîò åçîùéù éãë åéáåø÷ áø÷ì íãà áééçù ïàëî

íéáåè.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

øéòäì äàøð ,ù éã àìã ééçá åðéáøäî òîùîùåéá åø÷áì àáé'' íò çîùéù àìà è
åé úçîùá åéáåø÷''è.  

  
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

åîùùá øàåáîë ïéãë àìù ïéùåòù ãáìî úîàáå äøùò äð'' òë ïîéñ''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 ,íé÷ñåô äáøä ãåò íúàáä ïëååøñàù .  

  

èéìù øìãà åäéìà øéàî áøä'' àïôøååèðà  
åîøäì äãåáò úãåáò øôñáã ïééöì ùé''èéìù ùäàèî ø'' åéúåçéùî ãçàá áúë à

ùøã ïéìéôú õåìçì àìù øäæéì''ùä úøæç úòùá é''õ.  

  
  

  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäàè éáö äîìùåá èéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷ 
îùð éåìéòìåéáà ú  

 áøä éëãøî áøä ïáäãåäé æ''ì  
âøåáðéæåì÷ æðàö ìä÷ä ùàø  

áìð"òé ''îùú  ìåìà â''ú â.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

 éáø ïåàâäïøäàæàø  èéìù'' à  
íéìåç øå÷éá íéìåçä úéá áø  

÷éãöä ïåàâä åéáà úîùð éåìéòì   

 éáøá÷òé ìàåîù ìàôø öæ'' ì  
 áøä ïáìéøòá áåã äùî öæ'' ìæàø  

ãáà''ïëðéî ÷  

áìð"òé  'ðùú ìåìà''ú ã.ð.ö.á.ä.  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäìåáèåáà äùî èéìù''à  

 ùàøéøéòúéùîù úéá   
äìåãâä äçîùä ìâøì  

ùä íåéñ úçîù'' ñ  
ùîù úéá àæìòá úìéä÷á  

  

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

   omc.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

  

åðéãéãéì áåè ìæî úëøá  

ë''åîãàä ÷''èéìù æàñâøáî ø'' à÷øá éðá  
åðá éàåùð úçîù ìâøì  

 áøä÷ìåô øæòéìà ñçðô èéìù''áò à'' âéçú 'æîá''è  
 åéöìç éàöåé ìëî äùåã÷ã úçð úåàøì äëæéù àåòø àäé  

  


