
  
  
  
  
  
  
  
  
  

˘Ù� ÁÂ˜Ù Ï˘ ·ˆÓ· ˙·˘ ÏÏÈÁ˘ ÈÓ   
‡ÙÂ¯‰ Â‡ ‰ÏÂÁ‰ ‰¯ÙÎ ÍÈ¯ˆ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ה' ט'˘Â¯„‡ ÌÎÈ˙Â˘Ù�Ï ÌÎÓ„ ˙‡ Í‡Â .  
        

ÌÈ˜ÒÂÙ· Â·˙Î:פקוח נפש אסור לחולה במקום  דמפסוק זה ילפינן ד

 �‡ÂÚ‰Ê Ï ÌÎÓ„ ˙‡ Í‡ ¯Óלהחמיר על עצמו שלא לחלל שבת 
˘Â¯„‡ ÌÎÈ˙Â˘Ù�Ï ,פסק המשנה ברורה  וכן, ו" טק''ח ס''ח סימן תרי'' אפרים אורכך כתב במטה

  . עיין מעדני אשר פרשת נח שנה שמינית אריכות גדולה בענין זה', ק ה''ח ס''ח סימן תרי''אור
  

¯Â˜ÁÏ ˘È חולה שיש בו סכנה שמותר מן הדין לחלל עליו שבת האם 
חולה צריך כפרה שאירע על ידו חילול שבת וכן רופא שחילל שבת על 

  .האם צריך כפרה או דילמא אינו צריך כפרה על זה
  

Â˘· ‰�‰''‡�ÊÂÙÓ ˜ÁˆÈ È·¯ ˙ כתב שהיה בזמנו של המגן אברהם , ט בסופו''סימן ל
מי שחילל שבת במצב של , דלשיטות שפקוח נפש דחויה אצל שבת

  .משמע דבין החולה ובין הרופא צריך כפרה, פקוח נפש צריך כפרה
  

Â˘· ·˙Î ÔÎÂ'' ˙ÂÁ ˙¯È‡È דיחיד אם רוצה לקבל על עצמו כפרה ו''סימן רל 
ובפרט לשיטות שפקוח נפש דוחה , על שחילל שבת בפקוח נפש מותר

  .אצל שבת
  

Ï‡¯˘È ÁÓ˘È·Â כתב דחולה שחיללו עליו את השבת צריך פרשת בעלותך 
  .  כפרה שהוא גרם שיחללו עליו את השבת

  

· Ï·‡ÚÂ¯Ê ¯Â‡ ¯ÙÒ והיכא שהיתה ל'' כתב וזח''ב הלכות ערב שבת סימן ל"ח 
דליקה והיה שם ספק נפשות וכבוה ישראלים אין צריכין שום תענית 

 אם הם לו ואפי, שהרי בהיתרא עשו מה שעשו,ל זהושום צדקה ע
כ אתה מכשילם " שא, מוחין בידםית דיןרוצים לתת צדקה על כך ב

  .לעתיד
  

ÛÒÂÈ ÈÎ¯·· ·˙Î ÔÎÂ בספר י עאייאש "רב מהר הבשם' ק ה"ד ס''אורח חיים סימן של

  .ו''אורח חיים סימן ל' ת רב פעלים חלק ג"ועיין בשו, דאין צריך כפרהז "בני יהודה דף ס
  

· ·˙Î ÔÎÂÂ˘"‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙ בהיתר חילול שבת לחולה שיש ד ד''סימן תקי
 ואדרבא , ודאי אין להחמיר לעשות זה המחלל כפרה לנפשו,בו סכנה

 משום ,ר זאת מוחין בידואם ירצה להחמיר לעשות כפרה בעבו
דחיישינן פן מכח זאת שרואין שעושין כפרה למחלל יעשו התרשלות 

ל להתרשלות " חשו רזל כך וכ,ו סכנהבחילול שבת לצורך החולה שיש ב
 שופך רי זה מגונה והשואל ההרי זהבזה עד שתמצא שאמרו הנשאל 

  .דמים
  

שחילל שבת שרצה  נשאל מאחד ג'' סימן י'חלק א ˙ ˘·ÔÎÂ˘"·˜ÚÈ ˙Â ·ו
  .להציל אדם אחד ובסופו לא הציל האם צריך כפרה

  

˜ÈÒÓÂ: כיון שהוא ,מה ששאל השואל אי צריך כפרה אין זו צריך לפנים 

 כיון דכונתו לשמים ואיהו ,פ שלא הציל מה בכך"עשה כן כדי להציל אע
 נמצא אתה מכשילו לעתיד לבא ה ואם אתה מצריכו כפר, עבידהדידי

מ לא אמנע מלהביא " מ,אף שהדבר זו אין צריך ראיה ו,בפקוח נפש
 שצריך ם אמדוהו הרופאיד"מנחות ס' גמראיה ברורה לדבר מהא דאיתא ב

 פטורין חתגרוגרת בבת א' בני אדם והביאו לו י'  ורצו יחדלגרוגרת א
י משום " קדם והבריא בראשונה ופרשלו בזה אחר זה ואפילוואפי

ג "דכל כה ח''ח סימן שכ''אורכה פסוקה  הל וכןז משובח"דהזריז לחולה ה
  .פטור ומותר לכתחלה

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ :דמי שחילל שבת ח''ק ע"ד ס''סימן של פסק במשנה ברורה 

ומה שנהגו נשים המדליקות , משום פקוח נפש אין צריך לכפרה כלל
  .הוללות וסכלות הוא ,כ"להתענות אח, בשבת הנר בשביל יולדת

  

Â˘·Â'' ˙¯ÂÙ Ô· ˙ט''ת יד כהן סימן רי''וכן בשו,  להגאון רבי יוסף ענגיל'סימן ב ̇ ÂËÈ̆ Ï ‰˘˜‰ 
‰¯ÙÎ ÍÈ̄ ˆ ÔÈ‡ ̆ Ù� ÁẪ Ù·  ̆Â‰Ï ‡¯È·Ò„ :Ó‚· ‡ È̇‡„ ‡‰Ó' מ א''ו ע''שבת קנ' 

משום דחיללו עליו , מי שנולד בשבת ימות בשבתאמר רבי נחמן בר יצחק 
נחשב חזינן ד, מ צריך כפרה''פ הדין מ''חזינן דאף שמותר ע, את השבת

ועיין , ע" וצומכאן קצת ראיה דפקוח נפש דחויה בשבת ולא הותרה, לפגם

ÌÈ̄זו ' שהקשה על גמג ''ל סימן ר"ת מהרי"שוב Á‡ ÌÈÓÈ· ÌÈ̇ ÓÂ ˙·̆ · ÌÈ„ÏÂ�„ ÌÂÈ ÏÎ· ÌÈ̆ ÚÓ ‡Ï‰Âש '' עי
  .ד שמקשה מדוע נענש הילד מה הויא ליה לעשות''ועיין בספר חסידים סימן רס ,מה שתירץ

    
 ‰�ÂÈ‰ Ì‡‰˙·˘· ˙˘ÏÂ˙ ‰�È‡ıÚ‰ ÔÓ ?  

 Ô˙˘¯Ù·א''י' ח‰ÈÙ· Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ ‰�‰Â ·¯Ú ˙ÚÏ ÂÈÏ‡ ‡·˙Â .  
  

·ÈÚ‰ ¯Â„ÈÒ· ‡˙È‡ ‰�‰'' ıל ''וז הנקרא מגדול עוז בבית מדות עליות הטבע' חלק ג
‰ÔÓ  ˘Ï˙�‰ ÔÓ ˙ÏÎÂ‡ ‰�È‡˘ ‰�ÂÈשמעתי שיש עוד אות ליום מימים 

˙·˘· ¯·ÂÁÓ‰ ÔÓ.  
  

 ·˜ÚÈ ÔÂÈÚ· ·˙Î ÔÎÂל שמעתי מחכם אחד שמקובל '' כתב וזב''ח ע''סוטה ל
שבני יונה מכירין התבואה שנחתך בשבת שאין אוכלין ממנה ואם 

  .קבלה נקבל
  

Ô˙˘¯Ù· ÏÂ‡˘ È¯·„·Â :ץ דהיונה אינה תולשת מן ''מביא בשם היעב
Â˙·‡ "וכותב דלפי זה אפשר לפרש מה שאמר הכתוב , המחובר בשבת

Ù· Û¯Ë ˙ÈÊ ‰ÏÚ ‰�‰Â ·¯Ú ˙ÚÏ ÂÈÏ‡ÂÈ " והיינו שכל השבת לא היתה
  .תולשת רק לעת ערב עלה זית טרף בפיה
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 Ú¯‰ ¯ˆÈ‰ ˙‡ ÂËÁ˘È ‡·Ï „È˙ÚÏ ÚÂ„Ó  

‡¯·� ÔÎÏÂ Ì„‡ È�· ÏÈ˘Î‰Ï ÂÏ˘ „È˜Ù˙‰ ‰Ê È¯‰?  

· Ô˙˘¯Ùא''כ' חÂ‚Â ÂÈ¯Ú�Ó Ú¯ Ì„‡‰ ·Ï ¯ˆÈ ÈÎ '.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא  'מ א''ב ע''סוכה נ

 צדיקים נדמה , בפני הצדיקים ובפני הרשעיםÂËÁÂ˘Âר הרע ליצ

,  הללו בוכין,ורשעים נדמה להם כחוט השערה, להם כהר גבוה

 צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה ,והללו בוכין

 היאך לא יכולנו לכבוש את חוט ,כזה ורשעים בוכין ואומרים

  .השערה הזה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È : של היצר הרע להכשיל בני אדם כיון שהתפקיד

ועושה את השליחות בנאמנות ולא עושה קנאה ושנאה שעובד 

כ מדוע נענש היצר הרע שישחטו אותו ''א, עם כל המגזרים

  .הרי זה התפקיד שלו להכשיל בני אדם, לעתיד
  

·ÂË Ì˘ ÏÚ·‰ ı¯È˙Â : דהתפקיד של היצר הרע להכשיל את

 לאדם ואומר לו זה אבל היצר הרע לא בא, האדם שיעשה עבירה

, אלא אומר לו שזה מצוה ומטעה אותו, עבירה ובוא תעשינה

  .ז''ח וכן בספר בן פורת דף קכ''מובא בכתר שם טוב סימן ע, לכן נענש היצר הרע
  

‡ÏÙ� ¯·„ ¯̆ÈÙ ‰Ê·Â :שוחט משום א''ה ע''שבת ע' דהנה איתא בגמ 

דשוחט ' וכתבו התוס, משום צובע' ומתרץ הגמ, מאי חייב

שוחט משום "' ט דזה כוונת הגמ''והסביר הבעש, מא קאידעל

דהיינו היצר הרע שהוא שוחט דעלמא שמכשיל את " מאי חייב

משום ' ומתרץ הגמ, כל העולם מדוע חייב הרי זה התפקיד שלו

  .ועל זה נענש, דהיינו שצובע את העבירה בצורת מצוה, צובע
  

 ‰ÏÎ„ ‡¯‚‡· ·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎÂפרשת קורחÈ¯·„ ˙‡ ¯‡·Ï Ó‚‰  ' קדושין

דקשה , ‡Ó‰ ˙È·Ï Â‰Î˘Ó ÏÂÂ�Ó Í· Ú‚Ù Ì„¯˘, ב''ב סוכה נ''ע' ל

אלא הכוונה שהיצר הרע , מדוע צריך להכניס אותו לבית המדרש

יכנס לבית המדרש ויברר , יפתה אותו על איזה דבר שזה מצוה

, ואם אינו כתוב סימן שאינו מצווה, איפה כתוב את המצוה הזה

שיראה לך איפה כתוב מצוה , ת המדרשוזה הכוונה משכהו לבי

  .זו
  

‡ÏÙ� ¯·„ ¯‡·Ó ‰Ê·Â: לדוד 'ו ב''תהילים פ מה שאמר דוד המלך 

דלכאורה קשה שבגלל שהוא חסיד , שמרה נפשי כי חסיד אני

והסביר דסתם אדם אם היצר הרע יאמר , הוא צריך יותר שמירה

יכול לברר את זה אם כתוב או אינו , לו על עבירה שזה מצוה

ויסביר לו , כ חסיד הרי עושה לפנים משורת הדין'''משא, ובכת

והא דלא כתוב משום שזה מצוה מלפנים , היצר הרע שזה מצוה

לכן ביקש דוד המלך לדוד שמרה נפשי כי חסיד , משורת הדין

  .  אני
  

ÔÈÏ·ÂÏÓ ‰ÊÂÁ‰ ¯̆ÈÙ ‰Ê·Â מובא בספר אבני זכרון ‡ÏÙ� ¯·„: מה 

 שעבר עבירה ושנה בה נעשית לו אדם "ב''ו ע''יומא פ' דאיתא בגמ

דהיינו אם יש לו גם משנה שמותר דהיינו שחושב שזה " כהיתר

  .ואף פעם לא יחזור בתשובה, מצוה נעשית לו כהיתר
  

 ÌÈ„‚Ó ÌÚÂ�·Â מטותפרשת ריש‰Ê· ¯‡È·  :ב ''ע' מ ל''ב' הא דאיתא בגמ

,  על מה חרבה ירושלים על שהעמידו דבריהם על דין תורהח''וכן פ

דהיינו , ינו את כל העבירות שלהם הביאו לזה סמך מהתורהדהי

  .שהיצר הרע הטעה אותם דהוא דבר מצוה
  

‰¯‰˘ ÚÂ„ÈÂ''ÈÊ ıËÈ˘Ù‡¯Ó ˜''¯Ó‡ Ú אני אוהב את העבירות 

משום דשגור בפי העולם , של העולם וממאס במצוות שלהם

מובא בשפע , לומר פלוני מצוה לקבור אותו ועבירה על כל רגע שחי

  .פרשת יתרו' ק חחיים חל

ÌÈ˜È„ˆ‰ ÏÎ ÏÚ ¯Ó‡� ‡ËÁÈ ‡ÏÂ ·ÂË ‰˘ÚÈ ¯˘‡ ı¯‡· ˜È„ˆ ÔÈ‡ Ì‡‰?  
˜ÂÒÙ· ‡˙È‡ כ 'קהלת ז ' ·ÂË ‰˘ÚÈ ¯˘‡ ı¯‡· ˜È„ˆ ÔÈ‡ Ì„‡ ÈÎ

‡ËÁÈ ‡ÏÂ.  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È האם זה נאמר על כל הצדיקים או דילמא יש צדיקים 
  .שאין בהם חטא כלל

  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' דהיינו , בעטיו של נחשארבעה מתו  א''ז ע''ב י''ב
  . ומתו רק בגלל הנחש,שלא היו ראוים למות כלל

  

ÒÂ˙·Â 'ב ''ה ע''שבת נ‰Ê ÏÚ Â˘˜‰:  והא כתיב כי אדם אין צדיק
  .אשר יעשה טוב ולא יחטאבארץ 

  

Âˆ¯˙Â: חזינן מדברי , רוב בני אדם קאמר דהפסוק נאמר על
  .דיש צדיקים שאין להם חטא' התוס

  

Ú˘Â‰È È�Ù·Â ב'' עה''שבת נ ‰Ê ÏÚ ‰Ó˙: לכאורה פשטא דלישנא ד
  .  משמע דלא נמצא כלל,דקרא דכתיב כי אדם אין צדיק

  

ÂÒÂ˙‰ ˙ÈÈ˘Â˜ ˙‡ ı¯˙Ó '¯Á‡ ÔÙÂ‡·:לולי דבריהם היה נראה  ד
לי דודאי אין נמצא לגמרי אדם שלא חטא מימיו אפילו בחטא 

דקחשיב הכי נמי אפשר דכבר בא לידם איזה '  והנך ד,של שוגג
כ לא "כ וא"י יוה"י יסורין או ע"א אלא שנתכפר להם עשגגת חט

  .היו ראוין למות אלא בעטיו של נחש
  

¯‚ÈÈ‡ ‡·È˜Ú È·¯ ˙Â‰‚‰·Â ב''ע' ברכות ה ‰„ ¯ÈÚ‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÈ¯˙ÂÒ
ÌÓˆÚ: לא כל אדם זוכה  'מ ב''ע' ברכות ה 'דכתבו על הא דאיתא בגמ

א  דה, אבל אין לגרוס אין אדם זוכהל'' כתבו וזלשתי שלחנות
הוריות  ' בגמכמה צדיקים זוכין לשתי שלחנות כגון רבי וכדאמרינן

הכוונה שאין כלל ומניח , חזינן מדבריהם דכשכתוב אין ב''ע' י
  .ע''בצ

  

Â˘˜‰˘ ˘È :מהא , דיש צדיקים שלא חטאו' לשיטות התוס
איבעיא להו קבורה משום בזיונא  'מ ב''ו ע''סנהדרין מ 'דאיתא בגמ

 תא שמע מדאיקבור צדיקי ואי 'וכו ,אאו משום כפרה הו, הוא
דאין ראיה ' ומתרץ הגמ, אמרת משום כפרה צדיקי לכפרה צריכי

, דכתיב אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטאמשום 
מתו ' דד 'ז א''ב י"ב 'בגמ מהא דאמרינן אדלפשוט האבעיוקשה 

 עליהם לא נאמר אדם אין צדיק ' ולפי התוס, בעטיו של נחש
 ,מ דקבורה אינה משום כפרה''ש, ד דהם לא נקברו"כי סבארץ ו

  .ע''ובחתם סופר שם ומניחים בצ, ב''ו ע''כך מקשה בערוך לנר סנהדרין מ
  

 

 Â·¯Ï ¯ÓÂÏ ¯˙ÂÓ „ÈÓÏ˙ Ì‡‰  
˙Â�ÂÂÚ ˙¯ÙÎ ÌÂ˘Ó ÌÈ¯ÂÒÈ ÂÏ ˘È˘?  

· ‰�‰Â˘"‰Ó˘Ï ‰¯Â˙ ˙ נכנס אצל שתלמיד אחד נשאל ב ס''סימן ר
ל התלמיד דברים לנחמו רבי אל "ארבו שהיה שרוי בצער גדול ו

 ואחד ערער על ,תצטער כי היסורין יועילו לכפרת עונות
התלמיד בשביל שאמר דברים אלו לרבו באומרו לאו אורח 
ארעא להחזיק את רבו כבעל עונות שאומר לו שהיסורין שלו 

  . יועילו לכפרת עונות אם יפה אמר זה המערער או לאו
  

˜ÈÒÓÂ:כי כן מצינו ,ו ולית בה חשש כלל אין בזה זילותא לרב 
ל "א נכנסו תלמידיו לבקרו א"ח כשחלה ר"ארבב א"סנהדרין ק 'בגמ

חמה עזה יש בעולם התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק 
ל "ל וכי מפני מה אתם בוכין א"אמרו לו למה אתה משחק א

ל לכך אני משחק כל זמן "ת שרוי בצער ולא נבכה א"אפשר ס
אמרתי ' אין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה וכושאני רואה רבי ש

ו קבל רבי עולמו ועכשיו שאני רואה רבי בצער אני "שמא ח
ל למדתנו "שמח אמר לו עקיבא כלום חסרתי מן התורה כולה א

ש "רבינו כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ע
א רבו "לרהרי רבי עקיבא אומר  ב''ה ע''שבת נ' א שם העיר מהתוס''וברע

עונות אך ודאי צריך שיאמר  שהוא רואה היסורין שלו לכפרת
התלמיד בלשון נסתר ככתוב בשאלה ולא יאמר לנוכח כפרת 

  . עונותיך
  

 Ú„Âכתב בדין ברכת הגומל שמברך  'ק ג"ט ס"רי' ח סי"ורא ז"כי הט
בשביל אחרים שהתלמיד או הבן לא יאמר הגומל חסדים 

פ שהמודה עצמו "יו או רבו אעלחייבים דבזה פוגם בכבוד אב
 והנה אין סתירה מן הגמרא ,מ אחר לא יאמר עליו"אומר כן מ

דלשון חייבים אית ביה זילותא טפי משום  ,ז" לדברי הטכרהנז
 , אבל בשביל מקצת עוונות לא נקרא חייב,דמשמע רובו עונות

נ לקוראו " אבל אה,ורבי עקיבא אמר שאין אדם צדיק בלא עון
  .טובי לא בשם חייב ודא



 ÏÂ·Ó‰Ó Â¯‡˘�˘ ÌÈÓÓ Ì‰ ‰È¯·Ë ÈÓÁ  ̆˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÍÈ‡  

Ï‡¯˘È ı¯‡· ÏÂ·Ó „¯È ‡Ï È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב' ח'ÌÂ‰˙ ˙Â�ÈÚÓ Â¯ÎÒÈÂ .  
  

· ·˙Î˘¯"È וכאן אין כתיב כל,  כל מעינותא'' י'ז כשנפתחו כתיב ,

כגון חמי , לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם

  .טבריא וכיוצא בהם
  

¯Â˜ÓÂÓ‚Ó Â' אמר רבי יוחנן שלש מעיינות נשתיירו א''ח ע''סנהדרין ק 

  .ואחד מהם חמי טבריה ,ממי המבול
  

˘¯ÈÙÂ" Èומזה נשתיירו , שהמעינות של דור המבול היו רותחין

  .החמי טברי
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:איך יכול להיות שחמי טבריא נשתיירו ממי המבול  ,

 דלא ירד מבול א''ג ע''יזבחים ק' הרי רבי יוחנן גופיה סבירא ליה בגמ

  .ב''מ פ''וכן בספר טבור הארץ ע', כך מקשה בחזקוני בפרשתן ח, בארץ ישראל
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 וכתיב נבקעו כל מעינות תהום ,יש מעינות תהום בכל העולם .‡

והא ,  ומשם נשארו חמי טבריא,ואף בארץ ישראל משמע

רד דאמרינן דלא ירד מבול בארץ ישראל היינו שלא י

אבל מלמטה נבקעו כל מימי התהום אף בארץ , מלמעלה

  .כך תירץ בחזקוני בפרשתן, ישראל

ג דלא ירד מבול בארץ '' דאעא''ג ע''זבחים קי' פ מה דאיתא בגמ'' ע.·

מ חמימות והבלא של המבול היה נמי בארץ ''ישראל מ

כלומר שנכנסו מימי המבול בה כשנפשטו בעולם , ישראל

והנהו דהתם נמי בהלא , חרבה מתודהא כתיב מכל אשר ב

ג דלא ירדו ''מתו ושוב מצאתי דכך מבואר ברבינו בחיי דאע

מ ''מ, גשמים על ארץ ישראל וגם לא נבקעו מעינות תחתיה

כ מימילא כל ''וא, מי המבול שבשאר ארצות נכנסו לתוכה

המימות של ארץ ישראל נמי מהבלא דמבול נתחממו וחמי 

כך תירץ , שארו לזכר לדורות עולםטבריא כאחד מהן והן הנה נ

  .במשכיל לדוד בפרשתן

חמי טבריא הוי כנוי לכל מעינות רותחים שבכל העולם  .‚

פרשת תורה תמימה כך תירץ , והיא הכונה שנשתיירו, ל"ואפילו בחו

   .ט''ב הערה פ33הערות פרק יבא 

  

 ‰ÏÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ ‰�ÂÈ‰ ‡ÓÏÈ„ ÌÈÓ‰ ÂÏÎ˘ Á� Ú„È ‰ÙÈ‡Ó  

 Ì˘˘ Ï‡¯˘È ı¯‡ÓÏÂ·Ó‰ ÏÏÎ „¯È ‡Ï?  

 Ô˙˘¯Ù·Á 'È''‡‰ÏÚ ‰�‰Â ·¯Ú ˙ÚÏ ‰�ÂÈ‰ ÂÈÏ‡ ‡·˙Â  ˙ÈÊ  Û¯Ë

ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÓ‰ ÂÏ˜ ÈÎ Á� Ú„ÈÂ ÂÈÙ·.  
  

· ‰�‰ È�Â˜ÊÁ‰˘˜‰ Ô˙˘¯Ù· :לא ירד מבול דג ''זבחים קי' בגמד "למ

 היה לו , היאך ידע נח בהבאת העלה שקלו המים,לארץ ישראל

 הביאתו או שמא צפה על פני המים רץ ישראללספק שמא מא

ל ניכר היה שלא הביאתו ממקום רחוק שהרי "אלא י, לקחתו

טרף כתיב לשון חטיפה שחטפתו מן האילן וחטיפתו מעידה עליו 

שאילו מצאתו על פני המים כדרך שאר עלין שנושרין מן האילן 

 וכן התרגום מוכיח תביר ,על ידי רוח לא היה טרוף אלא שלם

  .מחת בפומה
  

Â˘·Â'' ‰ÎÏ‰ ˜ÓÚ ˙ב''סימן ל' חלק בÈ�Â˜ÊÁ‰ ÏÚ ‰Ó˙ : מהא  

ל מהיכן הביאה " וזט"ג ובילקוט שמעוני רמז נ"פרשה לרבה דאיתא במדרש 

לוי אומר משבשושין שבארץ ישראל הדא דברייתא אמרינן ' ר

הרי מפורש להיפוך , ש"ארץ ישראל לא טפת במיא דמבולא עי

  .רץ ישראלמא ה ובאמת העלה הי,מדברי החזקוני
  

Â·Ó¯·''ÌÈÓ‰ ÂÏ˜˘ Ú„È ÔÎÈ‰Ó ‡È˘Â˜‰ ı¯È˙ Ô˙˘¯Ù· Ô:פ'' ע 

, י"אליעזר דרק גשם משמים לא ירד לא' פרקי דרה דאיתא במ

כ מזה ידע ''א, י וכסו האילנות"אבל המים משאר ארצות ירדו לא

  .שקלו המים

  מדור משיב כהלכה
דב ונערך ע ד הגר שליט"מדור זה נו זיסקינ דינו הרב מרדכי    ברוקליןא "י ידי

 סיפר לי .שמדבר-למנוע רפואתו כדי שלא לאבד מעלת האדם] א
על חולה שבא לפניו שהיה לו מחלה קשה , הידיד רופא מומח

והחולה , והרפואה היחידה בשבילו היא לכרות את לשונו, בלשון
שלא יוכל להיות כאיש המדבר , כ למה לו חיים"אמר שא

האם מותר לו לנהוג כן בעצמו שלא לכרות את , ומתפלל ולומד
  .כ"ואולי חייבים לעשות לו כן בע. לשונו

 האם הבוחר לתפקיד שלטוני . יהיה לאחיוארור כנען עבד עבדים] ב
דמבטל לציווי דארור , עובר באיסור, מי שמוצאו מכנען וכוש

  .כנען עבד עבדים יהיה לאחיו

ס התואר צדיק רק על "מדוע לא נמצא בש. 1 .נח איש צדיק ]ג
מה החילוק . 2. שמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה

  . ומה יהיה , דיק גמורס בין צדיק לצ"הנמצא בכמה מקומות בש

ת בפרשתינו כתב " המלבים עה.האם נח ראה את אדם הראשון] ד
, ל"וקשה הלא אדם מת בשנת התק, שנח ראה את אדם הראשון

  ).ת"וכן קשה על פירוש הטור עה(. ו לאלף השני"ונח נולד בשנת נ

שואל פרה הר או כ השו .באיסור לאכול לפני שמאכיל לבהמה] ה
הוכח מפרשת , ה להאכילה לפני אכילתומצווהאם מחבירו 

   . השבוע
-----------------------------------------------------  

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
י כך שכל מ, הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

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

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או 077-5558617ק לפקס מערכת משיב כהלכה קבלת התשובות הינה אך ור: שימו לב. 5

נא ] 3154010-057לברורים ופרטים נוספים בטלפון  [com.gmail@1000s.meirבמייל 
כ נא לציין בתחילת "כמו. לציין שם וטלפון על התשובות

  .המכתב על כמה שאלות השיבו

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

  .ברור לא יכנס להגרלה

  ההגרלה על חודש תשרי 
 ג"לך לך תשע' תתקיים ביום ראשון בערב פר

 

 

  

טיב 
  הספר

  'ישמח לב מבקשי ה

  הופיע הספר שרבים ציפו לו

  " נימוקי שבת"
  ע הרב ''ועל ש

   ובישולהלכות שבת דיני שהייה הטמנה

  א''שליט שמואל ראטה  רבימאת הגאון

  ראש כולל תורת חיים בבני ברק

  ט ''מוקי יויס הנפלא נ''ומח

  ט''ע הרב הלכות יו''ועל ש

  שהתקבל בכל תפוצות ישראל
  

  הספר מחולק לשלשה מדורים

  .ע הרב''ביאור גוף ההלכות שבשו :מדור ראשון

  . ביאור הקונטרס אחרון:מדור שני

  .הדורא בתרא ביאור המ:מדור שלישי
  

  נחוץ לכל הלומדים הספר 
  המתעמקים בהלכות אלו 

  

   אפשר להשיג בחנויות הספרים

 050-4159125: ובטלפון



  

  
  

á÷äì íãà øîà êéà''òàù ä''ãåò ìëàé úòãä õòî ìëàù ô  
éà ä éååéö úà øåáòì åì äéä øúéä äæ' 

 áåúëã àä ìò íéðåøçà ìù äìéáç íùá íúù÷äù äîâ ú éùàøá  úùøô 'é'' á íãàä øîàéå
ìëåàå õòä ïî éì äðúð àéä éãîò úúð øùà äùàä , äáø ùøãîá àúéàåé  äùøô'' èà" ø

ïàë áéúë ïéà éúìëàå àðäë øá àáà ,ìëåàå àìà ,ìëåàå éúìëà , êéà úåù÷äì ùéã
äéäá÷ä éååéö ìò øåáòéù ïë øîåì íãàì øúåî ''ä ,íéðôåà äùùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò''äôñá àúéàã äî ô''äãàã ÷''á÷ä ìù åéôë øéöé ø''íúñ ìëà àì ä ,

éùä ãåáòì éãë úåðåáùçå úååðåë åì åéä àìà''äæë ïôåàá ú ,ù åîëåéøä éùåãçä øîà'' î
äãàì äéäù åîë éøãð ìë úòá úåáåè úåðååë åðì äéäéù éàåìäã'' õòî ìëàù úòá ø

úòãä ,äãà ìëàùëå''éùä åì øîåàù äàøé ø''éùäå ìëà äîì ú'' ïééãò åì øéáñä àì ú
ò íøâù äî ìë''ìëàù é , øùôà éìù äðååëå éðåáùç éôì ùåøéô ãåò ìëåàå ïòè ïë ìò

ðåë íò ãåò ìåëàìùì éú'' åì ùé àìä ìåëàì åì øåñà äéä äîì úòãì ù÷éá ïë ìò ù
õòäî ìåëàì áåè ïåáùç .  

  

èéìù äãáã íäøáà áøä'' à÷øá éðá  
õøúì äàøð , åá àáì äéåàø äðéà øùàá úòãä ïî ìá÷é àìù äéä ïéðòä ìëã ïåéë

ïééãò ,àîòè øúá ìéæ ïë íà ,úàæä äòãä åá äàá øáëù øçàå ,åðéàå øåñéàä íú øáë 
øåñà ,ãåò ìëåàå éúìëà øîà ïëìå .  

  

èéìù ïåì÷ùà øéàé áøä'' à÷øá éðá  
éøäîáã ïééöì äàøð'' ùøéô ïé÷ñã ì"éúìëà " úîçî ìåëàì éúìçúä äìéçúî
çàå éúåà äçéøëäù''å òøä øöé éì äéäù ë"ìëåà "äúîçî àìå éãöî.  

  

äøä''èéìù ïòèøàâðéåå óñåé á÷òé â'' àíéìùåøé  
äøä''î íäøáà ìàåé âèéìù õéáå÷ùå'' àí éìùåøé  øàîèàñ ììåë  

ò õøúì äàøð'' ÷åñôä ìò íéøåèä ìòáä ïàë áúëù äî ô"ìëåàå õòä ïî éì äðúð "
æå'' èùôä éôì ìäéøáãì úòîù éë ãò õòá éðúëäù ,à''ñðåà äéì àéåä ë , ñðåàå

äéøèô àðîçø ,ãåò ìåëà äæë ïôåàáå éúìëà äæë ïôåàáå.  
  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò'' ïúðåäé ùôð øôñá áúëù äî ô øåîà úùøô ìòåô äéä ïåùàøä íãàã

ïúú àì êéìë ìàå êùôðë íéáðò úìëàå êòø íøëá àáú éë áåúëå íøëá , ïòè ïëì
ìåëàì åì øúåîù ïåùàøä íãà ,îâá íðîà 'á''ô î'' æ ïî àìå êòø íøëá àáú éë ïðéùøã

ùã÷ää ,ùã÷ä ìù íøëá ãáåòäãåúãåáò úòùá åìéôà ìåëàì éàùø åðéà .  
  

íåìë øéñçä àì éøäù íåìë ìæâ àì éøä ìæâ àéåä äøåúá ÷ñåòù çð ïá òåãî  
áòéä íùá íúù÷äù äî''îâá àúéàã àä ìò õ 'ð  ïéøãäðñ''ò è''à î ' éøëð ïðçåé éáø øîà
äúéî áééç äøåúá ÷ñåòù ,äùøåî äùî åðì äåö äøåú øîàðù,íäì àìå äùøåî åðì  ,

åîâá äù÷î 'äùøåî øîàã ïàî úåöî òáù éáâ äáùçéìå ,äì ìéæâ à÷ ìæâéî , ùéã
úåù÷äì ,ïàëì ìæâ ïéðò äî ,éøöîä ãéî úéðçä úà ìåæâéå ïéòë àìà ìæâ ïéà àìäå ,

éãéî äéøñçã ,äá ÷ñåò éåâä íà íéøéñç åðà äîã éîã àì àäå , äøåúä ç÷ì íåìë
åðéãéî ,íúöøúå.  

  

å÷øá ìãðî óñåé éáø ïåàâäèéìù õéá'' àîåã''ãáá ö''á øéàî ï åøëæ  ö''á  
äøä''èéìù ìèðîåìá ïåùîù éáø â'' àø''äéðúð æðàö úáùéá î  

èéìù øòðæéî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
à÷ååã ìàøùéì äðúéð äøåúäù ïåéëã àéä äðååëáã øåøá äàøð ,à'' àéåä ãîåìä éøëð ë

ìàøùé ìùá ùîúùî ,úòãî àìù ìàåù àéåäå ,à éàãåáå åúòã äìéâ éà øñç åðéàá ó
ùá àúéàãë ùîúùäì åì øåñà åúåùîúùäá íéëñî åðéàù àéãäì'' òåç''ðù ïîéñ î''ñ è'' ÷

æ 'åëå ïåîî ç÷åìä ïìæâ åäæéà 'íäá ùîúùðå åúîäáá åà åãåáòá ó÷úù åà , óàã òîùîå
äëéùî àìì .  

  

äáä''éð ïééèùøåîøî áééì ïîìæ ç'' åäéðúð æðàö úáéùé  
øéòäì äàøð ,úìæâð äðéàã ò÷ø÷ åîë íéøñçî àìù øáãá íâ àåä äìéæâù åðéöîã , êà

íéìòáäî íåìë øñéç àìù óàå äìéæâã åàì ìò áééç äéìòáî ò÷ø÷ ìæåâù éî éàãåá.  

  

 äæ úà íéøîåà íäéôá úåôåòäå úåéçä íàä äøéù ÷øô ìù äøéùä  
íäéìò äðåîîä øùä àîìéã åà 

íàä íéðåøçàå íéðåùàø ú÷åìçî íúàáäù äî íîöòá úåéçä äøéù ÷øô ìù äøéùä 
äæ úà íéøîåà ,áèéøä úòãã'' àò''é  æ'' æ íàù àéä àøáñ àìà íåìë íéøîåà àì íäù

êëå êë øîåì íäì ùé øáãì äô íäì äéä , íééçä øåàä úòãåúéùàøá íîöòá úåéçäù 
äøéù íéøîåà ,ùøäîä úòãå'' àé÷ íéçñô'' çäøéù øîåà íäìù øùäù.  

  

àìèàù ÷çöé äùî áøäèéìù ãð'' àíéìùåøé  
îâá àúéàã äæ ïéòë ïééöì ùé 'ò àøúá àáá''ò â''à î 'áùøä áúëå àì÷ àìâ äéì àîø'' í

æå'' ì íéðåîîä íéëàìî àîùå àøå÷ íåäú ìà íåäú úîâåãë ÷òö øîåìë åìå÷ ïúð
íä íäéìò ,áùøä éøáã ïééöì ùé ïëå'' àá''ì÷ á'' ãîâá àúéàã àä ìò 'áéøù íù'' òãé æ

éì÷ã úçéù í éùåãéçæå'' ìæ ïåàâ éàä åðéáø áúë" øéëî äéä éñá÷ íäøáà øî éë ì
çåøá ïéããåðúî øùàë íéøîåà íä äîå íéì÷ã úçéùá.  

  

äøä''èéìù ïåîã÷ ÷çöé â'' àø''í éáìòù úáéùéá î  
øéòäì äàøð ,äøéù íéøîåà íîöòá úåéçäù äéàø äøåàëì ùéã , óåñá àúéàã àäî
 äøéù ÷øô éùéù ÷øô éøçàòùé éáøãåëå äðòúä äé ' éæò íéáìëäå íäá áåúëù íéáìë ìàùå

åëå ùôð 'äøéù øîåì åëæé ,úàæ íéøîåà íîöò íéáìëäù úö÷ òîùî , êàìîä íàã
äøéùä úà øîåà íäéìò äðåîîä ,íéúåçô íä íéáìëä ÷ø éøä àéùå÷ éàî , òøâé äîìå
äøéù øîåìî íäéìò äðåîîä øùä .  

  

á÷ä äùò òåãî''çëù éìòá åéäé íéùðäù äíéùðàäî øúåé ä  
øâä íùá íúàáäù äî''âàìàô ç' éà úëøòî íééç éæðâ åøôñá '÷ úåà''øåé äáåùú éëøãá àáåî ã''à ïîéñ ã 'ñ''æ ÷ '

íéøëæ åàø÷ð êëìå äøéëæ íäì ùé íòáèá íéùðàã , íéùð åàø÷ð êëì äçëù íäì ùé úåáé÷ðäå
 äáåè éúéùð ïåùìîâ äëéà 'é''æ ,îâá ïééòå 'î ïéùåã÷'' èøîàùè íìåòì åãøé äçëù ïéá÷ äøùò å '

íìåòä ìë ãçàå íéùðä åç÷ì ,á÷ä äùò äîì íéîòè äîë íúàáäå''ïë ä.  
  

èéìù øâøáñ÷å áàæ éáø ïåàâä'' àø''äéðúð æðàö úáéùéá î  
èéìù ïééèùãìåâ íäøáà áøä'' àíéìùåøé  

øâä éøáã ìò øéòäì ùé''îâáã éæàìô ç 'äçëù ïéá÷ äøùò øîàî äæë ïéà åðìù , ÷ø
îâä ïåùì 'äçéù ïéá÷ äøùò.  

  

äáä''éð éøæð ÷çöé ç'' åäå÷ú çúô ìàøùé øåà úáéùé  
òã øéòäì äàøð''îâá ïðéøîàã äî ô 'î ïéùåã÷''ò è'' á íìåòì åãøé äçéù íéá÷ äøùòã

åìåë íìåòä ìë ãçàå íéùð åìèð äòùú , íéðéð÷ä ãçàã äøåúä éðéð÷á àúéà úåáàáå
äçéù èåòéî àåä íäá úéð÷ð äøåúäùàå '' ïéð÷ íäì ïéà úåéðøáã íéùðäù ììâá ë

äøåúá ,íäî úçëúùî àéä ïëìå.  
  

á÷ä íéã÷ä òåãî''úåñëì ùéàì íãå÷ äùà éøä äåç íãå÷ íãà úà úåñëì ä  
äàìôä íùá íúù÷äù äî ,ãéçä ïëå'' áåúëã àä ìò àâ úéùàøá úùøô 'ë'' àä ùòéå '

íùéáìéå øåò úåðúë åúùàìå íãàì íé÷ìà ,ãî úåù÷äì ùéãá÷ä íéã÷ä òå'' úåñëì ä
äåç íãå÷ íãà úà ,îé÷ éøä'' ìé úåéøåä''ò â'' à äúùåá ïëù úåñëì ùéàì íãå÷ äùàä
ùéà ìùî äáåøî ,à''á÷ä íéã÷ä òåãî ë''äåçì íãà úà ä ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  

õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâäèéìù '' àçî ÷øá éðá''êãåà éðà íâ ñ  
õøúì äàøð , íäì åùòå äðàú äìò íîöòì åøôú øáë éë íéîåøò éøîâì åéä àì éøäã

úåøéâç ,äùàä úà íéã÷äì êéøö äéä àì ïëì.  
  

äøä''èéìù ãéååàã íçðî ñçðô â'' àçî íéìùåøé''ñçðô éøáã ñ  
ò õøéú á÷òé úìçð øôñáã ïééöì äàøð'' ùøãîá àúéàã äî ô øéàî éáø ìù åúøåúáã

éðçåø ùåáìî øåà úåðúë ìò àìà óåâä ùåáìîì äðååëä ïéàã óìàá øåà úåðúë áåúë ,
ðä éôì''øéôù éúà ì.  
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ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäïîèåâ ÷çöé èéìù'' àíéìùåøé  

æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

ìöéå åéöìç éàöåé ìëîéäðôé øùà ìëá ç  

áãåð äæ ïåéìâ 

 éðé÷æ úîùð éåìéòì  

 áøäìàéøæò  áøä ïáõøååù íçðîæ '' ì  

áìð"ç  ò 'ú ïåùç.ð.ö.á.ä.  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éãé éåðéã  
äøä'' âìôà äîìù èéìù'' àíéìùåøé  

çî ''äîìù úøéù àìôðä ñ  
æîá åðá úãìåä úçîù ìâøì''è  

 úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
ìöéå åéöìç éàöåé ìëîéäðôé øùà ìëá ç  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' éáø âïééèùðøåà øéàî äùîèéìù '' à÷øàô àøàá  

æîá åúá éñåøéà úçîù ìâøì''è  
áò''áä âä'' çøáòåå øéàî ÷çöé ãåã èéìù'' à  

 áøä ïáøáòåå ìàåé èéìù'' àø''àôàô úáéùéá î  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

ìöéåéäðôé øùà ìëá ç  


