
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מדוע בזמננו כשנכנסים לבית הכסא
  ? אין אומרים התכבדו מכובדים

  . וישלח יעקב מלאכים'ב ד''לבפרשתן 
  

  .י מלאכים ממש''וברש
  

שהמלאכים שהיו א כתבו ''ובאור החיים הקדוש וכן בחיד
  . אותם שלח לעשיו, מלווים את יעקב

  

אומר התכבדו , כסא הנכנס לבית ה'מ ב'' ע'ברכות ס 'הנה איתא בגמ
הרפו , תנו כבוד לאלהי ישראל, מכובדים קדושים משרתי עליון

 אמר אביי לא לימא ,ממני עד שאכנס ואעשה רצוני ואבא אליכם
,  אלא לימא שמרוני שמרוני,דלמא שבקי ליה ואזלי, אינש הכי

עד שאכנס , המתינו לי המתינו לי, סמכוני סמכוני, עזרוני עזרוני
  .של בני אדםואצא שכן דרכן 

  

 כשיכנס לבית הכסא יאמר  איתא' סימן גח''אור שולחן ערוךוב
  .ועכשיו לא נהגו לאומרו', התכבדו מכובדים וכו

  

כתב הבית יוסף : ובטעם הדבר שעכשיו אין נוהגים לאמרו
ש האבודרהם שאין לומר זה אלא ירא שמים וחסיד "עפימ

דמיחזי משום ,  אבל איניש אחרינא לא,שהשכינה שורה עליו
  .ומפני זה נתבטל מלאומרו כלל בדורות הללו, כיהורא

  

דיש ראיות :  תמה על זה'ח סימן ג''בספרו מור וקציעה אורץ ''והיעב
מהא , דלכל אדם מלוין אותו שני מלאכים' מכמה מקומות בגמ

דמי שאינו דבי רבי שילא אמרי  'מ א''א ע''תענית י 'דאיתא בגמ
שרת המלוין לו לאדם הן שני מלאכי המצטער עם הציבור 

, חזינן דאפילו עם אדם רשע הולכים שני מלאכים, מעידין עליו
אמר רב חסדא אמר מר  ט''שבת קי' וכן משמע מהא דאיתא בגמ

עוקבא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי השרת 
וסר עונך  המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו

וכן ,  דלכל אדם מלוין אותו מלאכי השרתחזינן, וחטאתך תכפר

  .'ח סימן ג''הקשה בברכי יוסף אור
  

ץ טעם אחר מדוע אין אומרים בזמננו התכבדו ''וכותב היעב
על שבימיהם היו , לפי שנוסח זה נתקן בדרך תפלה: מכובדים

כי , מתרחקים להפנות בשדה ובמקום שאין שם ישוב בני אדם
לכך היו צריכין , בית הכסאעל כן היו בסכנה עצומה משד של 

כ במקומות מושבותינו ''משא, שמירה יתירה ולבקשת רחמים
ובאתרא , עכשיו בארצות הללו שהבתי כסאות בעיר אצל הבתים

  . לכן לא אומרים את זה, דרבים לא שכיחי מזיקין
  

  איך אמרינן בזמננו שלום עליכם בשבת למלאכים 
  ?הרי בזמננו המלאכים אין מלוין אותנו

 מדוע נוהגים בזמננו לומר שלום עליכם למלאכים :ש להקשותי
הרי המקור דאמרינן שלום , כשחוזרים מבית הכנסת בליל שבת

רבי יוסי בר , ניא ת'מ ב''ט ע''קי שבת 'פ מה דאמרינן בגמ''עליכם ע
יהודה אומר שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית 

,  מלוין מדוע אומרים את זהכ בזמננו שאין''א' וכוהכנסת לביתו 
וכן , ה''סימן ר' ת שבט הלוי חלק א''וכן בשו, ג''ח סימן קכ''ת דברי יציב אור''כך מקשה בשו

  .א''ת שלמת חיים סימן י''בשו
  

 מובא שהחתם סופר לא אמר 'ק ו''ה ס'' סימן פובמנהגי החתם סופר
התכבדו ש כמו ומסתמא הטעם הוא, שלום עליכם בליל שבת

כך ,  כיון דאין המלאכים מלוים, בזמננו לא נהגו לאמרומכובדים

מ ''מ, ה''סימן ר' ת שבט הלוי חלק א''וכן בשו, ג''ח סימן קכ''ת דברי יציב אור''כתב בשו
  .על מנהג העולם קשה

  

  :איכא כמה תרוצים
יתכן דלשבת באים נטורי ליה מלאכים אחרים שגבוהים  .א

ים להם שלום ולזה אומר, במדריגתם מאלו דימות החול
ת שלמת חיים ''ובשו, ג''ת דברי יציב אורח חיים סימן קכ"שוכך תירץ ב, עליכם

   .ש שדן אם בשבת אומרים התכבדו מכובדים אף בזמננו''א ועי''סימן י

ש מנהגנו " ובזה א,מ בשעת התפלה אף אנו זוכים לכך"מ .ב
כך תירץ , נ"לומר שלום עליכם בליל שבת כשחוזרין מביהכ

  .ה''סימן ר' שבט הלוי חלק את ''בשו

  
  איך אומרים צאתכם לשלום בליל שבת

  ? וכי מגרשים אנו את המלאכים
 כתב שגדול אחד מחק בזמירות ב''סימן רס הנה בספר תוספת שבת

ליל שבת את הנוסח צאתכם לשלום דהויא כמו שמגרש את 
וכותב שהדין עמו אך קשה לשבש הנוסחא המקובלת , המלאכים

  .ושכן נוהגים בכל העולם לאמרה בנוסח זה, נינובידינו מקדמו
  

דהכוונה שבעת שיצאו  :כתב ליישב ב''סימן רסשערי תשובה וב
 ולפי ,יהיה צאתם לשלום ולא שדוחה אותם מעליו ופוטרם

שאינו יודע צאתם הוא גמר ואומר עכשיו ואין למחוק דבר 
   .שנהגו ברוב ישראל

  

ב דאין למחוק צאתכם  כתב''ח סימן רס''אורוכן במחצית השקל 
,  כי הוא על דרך ברוך אתה בבואך ברוך אתה בצאתך:לשלום
מ אומר צאתכם לשלום על ''מ, ג שאין יציאת מלאכים עתה''ואע

  .זמן היציאה כשיהיה
  

 פרשת ויצאשפת אמת  נראה ליישב לפי מה שכתוב ב:מעדני אשר
ובאים , על מלאכי חול שעולין למעלההכונה צאתכם לשלום ד

  .ל אתי שפיר''לפי הנ, ים מיוחדים של שבתמלאכ

  

 ïåéìéâìú "è ) äðùé'(
 úùøôéåçìù  

ú àäù úðò éøéùâïåéì  

  
é"ò ì"é  

 ïåëî"øùà éðãòî"  

úçîùî äòãåä 
î íéøåòéù òåîùì øùôà"øùà éðãòî "ò'' ïåùìä ìå÷ úëøòî é03-6171111 

 ùéãéàì12-311  ùãå÷ä ïåùìì:111-47 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøä ãáëðä ãéâðäøòééìá òùåäé èéìù'' àïåãðåì  

åðåòîá äìåôëä äçîù ìâøì  
åãëðì äåöî øáä úçîù øîë íéëçå ÷éðé ãìéä  ÷çöééð''å  

äøä åðáì ïá''áø â éáàæ íäøáà èéìù'' àø íéìùåøé''ïéìøà÷ ïéìàèñ úáéùéá î  
àìôðä åøôñ úàöåä ìâøìå "ò÷áé æà" áîøä éùåãçá íé÷åîò íéøåàéá''úåáåúë ï 

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



  האם מלאכים יודעים מחשבות שבלב אדם

  ? ומדוע שלח יעקב דווקא מלאכים לעשיו

  . וישלח יעקב מלאכים'ב ד''לבפרשתן 
  

  .י מלאכים ממש''וברש
  

למה ישתמש במשרתי עליון הנה האור החיים הקדוש הקשה 

  . אדם גם בני אישללא צורך כי יכול עשות הדבר על ידי משרתי
  

בחנם  קשה היאך נשתמש יעקבה פרשת וישלח תורה אור ה"שלוכן ב

הלא אסור , והיה יכול לשלוח בני אדם, לשלוח מלאכי השרת

  .'ומתני וכולהשתמש במאן דתני 
  

אם נאמר שמלאכים יודעים מחשבות ד נראה לתרץ: מעדני אשר

וחי ולא של, אפשר דלכן שלח יעקב דווקא מלאכים ממש, אדם

משום שהמלאכים יכולים לבחון ולדעת את כונותיו , בשר ודם

  .לכן שלח דווקא מלאכים, של עשיו
  

 :ושמחתי כמוצא שלל רב דזכיתי לכוין לאחד מהראשונים

לדעת מה  , וישלח יעקב מלאכיםפרשתן כתבספורנו בדהנה ב

  .בלב אחיו לדעה מה יעשה לו
  

: ו מוסכםהנה דבר זה דמלאכים יודעים מחשבות אדם אינ

אמר רבי יוחנן כל השואל צרכיו  ב''ב ע''שבת י 'דהנה איתא בגמ

שאין מלאכי השרת , בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו

  .מכירין בלשון ארמי
  

מחשבה שבלב כל אדם  לוותימה דאפיל '' וז:שם' והקשו בתוס

 דמלאכים להו דסבירא חזינן,  ולשון ארמי אין יודעים,יודעים

  .מחשבות שבלב יודעים
  

, ל מנא להו הא'' וז' תמה על התוסב''ב ע''שבת יץ ''ובהגהות יעב

הרי שלא ,  ויאמרו אליו איזה שרה אשתך'ח ט''בראשית יוהנה כתוב 

ד ''ולענ, כל שכן מחשבה שבלב, ידעו אפילו מה שנראה בחוש

  .  פשוט אין יודע מחשבות אדם כי אם השם לבדו
  

 :תמוהים' שדברי התוסכתב  א'' עט''דרין יפתח עינים סנה א''וכן החיד

 וכל שלא ידענו ,שמהכתובים נראה שאינם יודעים מחשבות

 ,הכתובים כמשמעות נקטינן הכי 'מהיכא פשיטא להו להתוס

כי אתה לבדך ידעת את לבב " 'פסוק ל' פרק ו' דברי הימים ב ו שכתובוכמ

  ."כל בני האדם
  

ולא פירשו ל ''וז' על התוס תמה 'ק ח'' סא''סימן ק אליה רבהב וכן

מעדני מלך בו,  דמלאכים יודעים מחשבות שבלבמנין להם זה

 פירש כי היודע ברוח הקודש מכיר מה שבלבו 'ב אות ז"ב סי"ברכות פ

,  ויאמר עשו בלבוא''מ, בראשית כזכמו שמצינו ברבקה , של אדם

אם כן המלאך כל שכן שיודע , י מלאך גדול ממנו"והמתנבא ע

 אתה לבדך ט'' ל'א ח"מאך קשה מה שאמר שלמה המלך , מחשבות

' הלב מי ידענו אני ה  עקב'ז ט"יבירמיה  וכן, ידעת את לבב האדם

  .חוקר לב
  

מיהו בחסרון ידיעתי ל '' וז:הקשה 'מ ב''ב ע''שבת י שפת אמתוכן ב

 לאכי השרת דמ,וסייעתם בפשיטות'  לתוסא ליהלא ידעתי מנ

 בכמה תובומה לי שבזוהר כ וכמד,י אדםיודעים מחשבות בנ

ל דגם "כ י" א,דוכתי דלא ידעו אלא מה דאיתמסר להו למינדע

 ה גבי אי וירא פרשת ועיינתי בזוהר,א אינם יודעים"מחשבות בנ

דדוקא בהאי '  לתוסבירא להו  ואולי ס, כךתבשרה אשתך כ

ד אף " אבל לפע,עלמא אמר דלא ידעו אבל כשהם למעלה יודעין

 ,י אדםהוכיח דמלאכים יודעין מחשבות בנ מקומות להאם יהי

 לפני א"בנ מ אפשר דיש מלאכים מיוחדין להכניס תפלות"מ

ה והם אינם יודעין מחשבות אלא הדיבור ולכך צריך "הקב

 עוף השמים יוליך את בלהוציא דברי תפלה מפיו דוקא כדכתי

  .כ נראה דיש לקול מלאכים מיוחדין וכן לדיבור" א,הקול

  

אפשר לומר דבאמת אין ד  כתבפרשת בהעלותך ךנועם אלימלוב

דהנה המלאכים , המלאכים יודעין מחשבה שבלב רק באופן זה

ה "הממונים על התפלה הם מעלין את תפלת ישראל לפני הקב

ועושים עטרה על ראשו והם צריכין להבחין בין תפלה כשרה 

כי תפלה זו , וצלולה ובין תפלה הנמצא בה מחשבת פסול חלילה

ולכאורה לדברי האומר דאין יודעין ' ה לריח ניחוח לדלא תעל

אלא שזה נתן להם השם , מחשבה שבלב איך יודעין להבחין

  .יתברך שיריחו בהתפלות
  

 פורת יוסף  כתב בשם ספר'אורח חיים סימן מ ת יהודה יעלה"שווב

 שיש חילוק בין המלאכים הנקראים מלאכי השרת ובין  וירארשתפ

משרתים פני השכינה והם נקראים שאר מלאכים כי אותן ה

 , המחשבהלומה שבלב אדם אפי' מלאכי שרת אלו יודעים אפי

אבל שאר מלאכים אינם יודעים מאומה רק לאותו דבר 

  . שנשתלחו אבל לא דבר אחר כלל

  

  איכא עוד כמה תרוצים מדוע שלח יעקב

  דווקא מלאכים ולא שלוחי בשר ודם
שתמש בהם לאשר יצטרך  דן כי הורשה לה,לצד היותם לפניו .ב

ואמר כי הוצרך , להם בדבר שאין יכול עשות על ידי בני אדם

להם לצד שהשליחות הוא אל עשו והוא אדם גדול כידוע לפי 

 ושליחות אחרים אפשר שלא יחשיב ה"ע' ר פ"בל "דבריהם ז

   .כך תירץ באור החיים בפרשתן, אותם להשיבם

 יעקב כאשר ידאה אפשר שיקדים להכותם מבלי השב ויבא על .ג

 גם באמצעות שליחותם יפחד ,הנשר מה שאין כן המלאכים

ל מהם לבושי "ורהב לבבו בראותו צבא השמים וכאומרם ז

כך תירץ באור , שבזה ירא לבל עשות רע' אש ורוכבי סוסים וכו

  .החיים בפרשתן
לכן שלח מלאכים שהם ,  רצה יעקב שלא יתעכב השלוחים.ד

  .מח משה בפרשתןכך כתב ביש, הולכים מהר

כי ,  הרחק משכן רע'משנה ו' אבות פרק אפ מה דאיתא במשנה '' ע.ה

כ יעקב פיחד לשלוח שלוחי ''א, אדם רע יכול להשפיע על השני

משום שפיחד שישפיע עליהם עם הרשעות , בשר ואדם לעשיו

ר ''ק מרן האדמו''שוב מצאתי בספר גדולת מרדכי בפרשתן לכ, מעדני אשר, שלו

  .ל שתירץ כן'' זצמספינקא

  
  

  כשאדם מתפלל ביחידות 

  ?האם בזמננו אומר בעושה שלום ואמרו אמן

 שאף כשמתפלל מטה משה בשם ז"ו סק"סימן ס איתא במגן אברהם

 שאומר כן למלאכים ,ביחיד יאמר אחר עושה שלום ואמרו אמן

  .השומרים אותו
  

דהשתא אין אומרים ל '' מאי שנא מהא דקימ:יש להקשות

כך , כובדים שאין אנו מוחזקים שילוו אותנו מלאכיםהתכבדו מ

  .ה''סימן ר' ת שבט הלוי חלק א''וכן בשו', ח סימן ג''מקשה בדעת תורה אור
  

  :איכא כמה תרוצים

 הטעם שאין אומרים התכבדו מכובדים משום דמחזי .א

פ מה שכתב ''ע, כ כשמתפלל ביחיד זה לא שייך''א, כיוהרא

לפי ,  דבצינעה לא שייך יוהראו''ימן רמד סוף ס''יורבפתחי תשובה 

  .'ק א''ס' ח סימן ג''כך תירץ בדעת תורה אור, ל אתי שפיר''הנ

 מביא 'ק ב''ג ס''סימן ס דבפרי מגדים אשל אברהם :אבל דוחה

ועיין שדי חמד , בשם ים של שלמה דשייך יוהרא אף בצינעה

  .עצמוח שדן באריכות אי שייך יוהרא בינו לבין ''כלל כ' מערכת י

וכיון דבציבור אומרים את זה , לא רצו לשנות נוסח התפלה .ב

סימן ' ת שבט הלוי חלק א''כך תירץ בשו, לא רצו לשנות את זה אף ביחיד

  .ה''ר

שהמלאכים  דאף דבכל היום אין אנו מוחזקים  אפשר לחלק.ג

כך תירץ , מ בשעת התפלה אף אנו זוכים לכך"מ, מלוין אותנו

  .ה'' סימן ר' את שבט הלוי חלק"שוב



  איך היה מותר ליעקב לשלוח מתנות לעשיו 

  ?הרי עובר על איסור לא תחנם

   ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיוו''ב ט''לבפרשתן 
  

הרי ,  איך היה מותר ליעקב לשלוח מתנות לעשיו:יש להקשות

ם דכתוב לא תחנם '' שאסור לתת מתנה לעכו'מ א''ע' ז כ''על ''קימ

וכן בדרך ', כך מקשה ביערות דבש בפרשתן דרוש ד, חנםלא תתן להם מתנת 

  .שיחה בפרשתן
  

  :איכא כמה תרוצים

, ם המכירו שרי"בעכו דב''ד ע''עירובין ס' פ מה שכתבו התוס'' ע.א

, ם לפעמים טובות"י המתנה יעשה לו העכו"שהוא בטוח שע

ל אתי שפיר שהיה ''לפי הנ, ואין זה כמתנה אלא כמכירה

כך , ת לעשיו כיון דכל המטרה שלא ירע לומותר לשלוח מתנו

  .תירץ ביערות דבש בפרשתן

 כתב דעשיו לא רצה ליטלו המתנות דחשב וביערות דבש

משום שרוצה תמורת זה טובת , שיעקב נותן לו המתנות

  .הנאה

הא , אפילו מתנה ממש דב''ד ע''עירובין ס' פ מה שכתבו התוס'' ע.ב

ם עני שאין לו מה "ם היינו דוקא בעכו"דאסור ליתן לעכו

ם עשיר "אבל בעכו, לכן אסור, יאכל ובמתנה זו הוא מחייהו

דהרי , ל אתי שפיר''לפי הנ, שבלא זו המתנה יש לו הרבה שרי

כך תירץ ביערות , עשיו היה עשיר גדל לכן היה מותר לתת לו מתנה

  .דבש בפרשתן

, תר דעשיו דין ישראל מוא''ח ע''קדושין י' פ מה דאמרינן בגמ'' ע.ג

דרק לבן נח אסור , ולא מצינו שיהא אסור לתת מתנה למומר

  .מעדני אשר, לתת מתנה

ישמח משה פ מה שכתבו באחרונים ''ע יש לדחות זה :מעדני אשר

 דעשיו ב''ז סימן קי''ת דברי יציב ח''שו', ק ה''תולדות על הפסוק ויאמר יעקב ס

ינן על עשיו  אמרא''ח ע''קדושין י' פ שבגמ''ואע, נ''היה לו דין ב

ם נמי ''דעכו' ולמסקנת הגמ, א''זה להו, שראל מומרידהויא 

  .כ אי אפשר לתרץ כן'' א,נ היה''עשיו ב, יורש

ם אדם '' נראה לי לתרץ בהקדם מה שנסתפקתי האם לעכו.ד

כיון דלא הויא נתינה דהויא כמו , חשוב מותר לתת מתנה

ו וכמ, שלוקח את המתנה ,מכירה שהאדם חשוב נותן הנאה

 דאשה שנתנה פרוטה לאיש שהוא א''ע' קדושין ז' דמבואר בגמ

, ג דבעינן שהאיש יתן כסף קדושין''אע, אדם חשוב מקודשת

אדם חשוב שאני דשנוטל מתנה הויא כנותן דנותן הנאה 

ה לגבי איסור של נתינת ''כ ה''א, לנותן שנטל ממנו מתנה

ל ''ק זצ'''הגרשועיין עבודת עבודה ל, ם לאדם חשוב מותר''מתנה לעכו

ל קמיה הגאון ''ושלחתי שאלה הנ ל''א שחקר בשאלה הנ''ע' ז כ''ע

לפי ,  והורה לי שמותר,א''האדיר רבי חיים קניבסקי שליט

זה אפשר לתרץ דכיון דעשיו היה לו דין אדם חשוב כמו 

א בפרשתן על הא דכתוב בפרשתן ''דמבואר בדברי מהרי

 " לאדוני לעשיוואמרתה לעבדך ליעקב מנחה היא שלוחה"

ונראה , וקשה דהויא ליה למימר מעבדך יעקב ולא לעבדך

שאין כוונתו במנחתו אשר שלח לו , שיעקב צוה לאמור לעשיו

אדרבה יעקב שלח לו , לקבל ממנו איזה טובה ושכר או תודה

לאמר שהחשיבות של עשיו נחשב אצלו כל כך אם יקבל ממנו 

וזה שאמר לעבדך , עשיו נתן מתנה ליעקבכאילו הוא , המנחה

ליעקב מנחה הוא אני הוא המקבל ולא אתה כל כך חשוב 

ל אתי שפיר איך שהיה מותר לתת לו ''לפי הנ, אתה בעיני

וכן כתב בפנים יפות פרשת וישלח  ,מעדני אשר, דהויא כמו מכירה, מתנות

 וכן בפני שלמה ,על הפסוק יש לי רב דיעקב החשיב את הקבלה של עשיו כמו קבלה

 .ם אדם חשוב''א כתבו ששייך אף בעכו''ע' קדושין ז
שהיה ירא מעשיו לכן היה ,  כיון שהיה במצב של פיקוח נפש.ה

  .מעדני אשר, מותר לתת לו מתנות לפייסו

  איך היה מותר ליעקב לתקן דברים טובים לגוים 
  ?הרי עובר על לא תחנם

  . ויחן את פני העירח''ג י''לבפרשתן 
  

ויחן את פני העיר אמר רב מטבע תיקן  'מ ב'' עג''שבת ל 'יתא בגמא
ורבי יוחנן אמר , ושמואל אמר שווקים תיקן להם, להם

  .מרחצאות תיקן להם
  

 איתא חנן את הפנים שבעיר התחיל משלח להם ובמדרש רבה
  .דורונות

  

 דהיינו לשון "ויחן" דילפינן ממה שכתוב וביפה תואר שם כתב
  .מתנת חינם

  

 איך היה מיתר ליעקב לעשות את כל הדברים : להקשותיש
 דאסור לתת מתנות לגוים משום א''ע' ז כ''על ''הרי קימ, האלה

כ יעקב שקיים את כל התורה עד ''א, דעובר על איסור לא תחנם
וכן , כך מקשה בספר חכמה ודעת בפרשתן, איך לא הקפיד על זה, שלא ניתנה

  .בכרם הצבי בפרשתן
  

  :ציםאיכא כמה תרו
שהם '  צריך לומר שנתכוון בזה לקרבם שיכירו מעלת עובדי ה.א

מצוות ' ועל ידי זה יקיימו ז, טובים ומתנהגים באנושיות
ונחשב שמתכוון בזה לטובתינו והיינו לטובת הרחניות לגרום 

, ובאופן כזה אין איסור של לא תחנם' לעוד אנשים להכיר בה
וכן מגן אברהם , ב''ח ע''ן גיטין ל''ר עיין רמעדני אש, כך תירץ בחכמה ודעת בפרשתן

  .'ח סימן צ''אור

 דאם היו שכינו מותר לתת ב''ד ע''עירובין ס' פ מה שכתבו התוס''ע. ב
ל אתי שפיר דכיון ''לפי הנ, מתנה לנכרי מפני שהיא כמכרו לו
לכן היה מותר לתקן תקנות , דבא לגור עמהם נעשו שכינים

  .צבי בפרשתןכך תירץ בכרם ה, ולתת מתנות

והיו גם ,  מאחר שבתקנות אלו היה גם תועלת ליעקב ובניו.ג
, מעדני אשר, אין בכך איסור, משתמשים בשווקים ובמרחצאות

ויתורץ בתרוצים אחרים , אבל המדרש שכתוב ששלח להם מתנות אינו מתורץ בתרוץ זה
  . דלעיל

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

' בגמ. קטנתי מכל החסדים] לב יא[ .אסור לאדם להכניס עצמו למקום סכנה] א
למדו מכאן שלעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה שמא אין א "ב ע"בשבת דף ל

והיינו שזה איסור לעמוד , ו מזכויותיוואם עושין לו נס מנכין ל, עושין לו נס
סמך על הנס שאמר ) בתענית כא' בגמ(ע איך נחום איש גם זו "וצ, במקום סכנה

ל "הרי אסור לעמוד במקום סכנה והיה צ, כ את מיטתי"פנו את הכלים ואח
  . להם שיפנו אותו מיד

ות שני שותפים באבנים טובין דין תורה ב היה .דין תורה שנפשט מן הפרשה] ב
והוא שמר את המרגליות בשקית ( הצרור בידו למכורמהם  ולקח אחד ,ומרגליות

ותובע השותף השני בטענה ,  ממנווואירע אסון שנגנב, )שהיתה מונחת ביד שלו
באופן כזה הייתה והשותפות , לו להטמינו בבגדו יפה' שנחשב כפושע שהי

וסקים בדור מהיכן הוכיח אחד מגדולי הפ. חייב בפשיעההתנו שכל אחד ש
  .האם הוא נחשב פושע כששמרם בצורה זו או שלא, הקודם מפרשתנו

 דרשו על הפסוק  ]'א ב"סוטה מ['  הנה בגמ.להחניף לרשעים במקום צורך] ג
מותר להחניף לרשעים ,  דרש רבי שמעון בן לקיש-כראות פני אלהים 

רה ע שלכאו"וצ, שנאמר כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלהים, ז"בעוה
, לגבי איסור חנופה)  אות קפח' יונה שער ג' לר(זהו דלא כמו שכתב בשערי תשובה 

, וחייב האדם למסור עצמו לסכנה ואל ישיא את נפשו עוון אשמה כזאת
אמרו שמותר להחניף ' ובגמ, ז העתיק זאת להלכה"ח בפתיחה לאו ט"והח

  .ז"לרשעים בעוה
שבאה להתגייר אצל ב "ט ע"צסנהדרין ' בגמ, ותמנע היתה פילגש לאליפז] ד

ע מדוע "וצ, הלכה והיתה פילגש לאליפז, אברהם יצחק ויעקב ולא קבלוה
הרי אדרבה אצל אברהם מצינו שהיה מגייר אנשים , לא קבלו אותה

  .כ במה הייתה שונה תמנע"ומכניסן תחת כנפי שהכינה א
 י שכבר" מתי הדין הוא שצריך להדליק אעפ,ל כבתה אין זקוק לה"קי] ה

  .הדליק וכבתה
------------------------------------------------------------------------  

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
תר תשובות כך שכל מי שישלח יו, 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 5558617-077כת משיב כהלכה קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מער: שימו לב. 5
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 ãò äåöî ìò æáæáì êéøöù àéãäì äøåúä äáúë àì òåãîùîåç  
 áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîë àöéå''ë ç'' á åðøùò øùò éì ïúú øùà ìëå

êì ,îâá ïðéôìé äæîå 'ð úåáåúë 'ò'' àåéñëð ùîåçî øúåé æáæáé ìà äåöîá æáæáîäã , ùéã
 úåù÷äìäøåúä äáúë òåãîúåøùòî éðù ïåùìá ùîåçì ,úçà úáá ùîåç áúë àìå  ,
íúöøúå.  

  

éáø íñøåôîä ïåàâäèéìù ñàøâ úä÷ éàîù '' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øéòäì äàøð ,áãîø ïîéñ äòã äøåé óñåé éëøá'' èæå õøúî'' ì ãéô÷ã éì äàøð øúåéäå

øùòî äùøôää äéäéù àø÷ ,ãåñéå ãåñ ùé øùòîá éë , äé÷éôà ùîåçä éëäì åèîà
úåøùòî éðùá.  

  
ùîåçî øúåé ä÷ãö úåöîá æáæáì áåéç åì ùé íàä àèçù éî 

ù äîîé÷ã äîã íé÷ñåô äáøä íùá ùåãéç íúàáä''ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ì ,
 íéîâôä ìë ï÷úì éåàøë úåéðòúå íéôåâéñá åéàèç ï÷úù åà àèç àìù éîá à÷åã åðééä

äìòîì ,ïééãò åùôð ï÷úì êéøöù éî ìáà , úàåôøî ùôðä úàåôø äòøâ àìã àèéùô
áùçð óñë ïéàù óåâä ,ôð ãòá ïúé ùéàì øùà ìëåáéúë åù.  

  

èéìù øòééìá ïøäà íééç éáø ïåàâä'' àåî''çîå íéìùåøéá ö''íééç é÷åç ñ  
èéìù õøååù íäøáà ïåàâä'' àø íéìùåøé''äøåúä úáäà úáéùéá î 

éæ æðàöî íééç éøáãä ìò éúòîùù äî ïééöì äàøð'' ìë øæéôù åúâìôäá òåãé äéäù ò
úéáá äîåàî åì øéàùä àìå íééðòì åðåîî ,åúåà åìàùåîé÷ àìä '' ìà æáæáîäã ì

ùîåçî øúåé  æáæáé , øúåî àèç íàù íé÷ñåôä úèéùë åäì àøéáñã íäì äðò àåäå
ùîåçî øúåé àéöåäì , æáæá íòôù íäì äðò íééç éøáãä àèç  àèç äæéà åúåà åìàù

éæ ùîåçî øúåé''ò .  
  

èéìù ãéøô äùî éáø ïåàâä'' àìéæøá ãåîìúä øåàî ììåë ùàø  
âáã äàøð ' íéøôñáàöéå úùøôá ãåã ïéðá ,óñåé ú÷ãöá ïëå ,øàáá ïëå , ùåãéçì äàìôð äéàø åáúë

äæ ,ùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä ïðéôìéã øå÷îä éøäã , ìëå øîàù á÷òéî ïðéôìé
êì åðøùò øùò éì ïúú øùà , úéá ìà íåìùá éúáùå íà ÷øã äðúä äéôåâ á÷òé éøäå

éáà ,ùøáå''áì éëøãî ãîìà àìù àèçä ïî íù éï ,ùîåç ÷ø åðøùò øùò æà , íà ìáà
á÷äì éðåîî ìë úúì êøèöé àèçé''ä.  

  

èéìù ïòöèåî ÷çöé éáø ïåàâä'' àâøåáñîàéìå  
 æáæáé ìà æáæáîäù åðé÷úä àùåàá à÷ååã ïëìã à÷øôã àøâàä íùá íúàáäù äî

ùîåçî øúåé ,ùîåçî øúåé æáæáì êéøö äéä ãçà ìë ïëì íãå÷ã íåùî ,ò'' áúëù äî ô
áã àéðúáùîåçî øúåé æáæáì êéøö àèåç , äéä àì æà úåøúñðä ìò åùðòù ïëì íãå÷å

äæì äæ íéáøò ìàøùé ìë çëî àèç åì ïéàù éî àöîðá , àìù åðé÷úäù àùåàá ïëì
úåøúñðä ìò åùðòé ,à''àèç àìù òãåéùë ùîåçî øúåé æáæáì êéøö ïéà ë , äàøð
 áåúëä äæá ùøôì"úøãð øùàë úéùòå øåîùú êéúôù àöåî "ò''åî áúù äî ô'' ø
öæ ïòöèééååî ïåàâä''úåøúñðä úåáøòî åøèôðù øçà óàã éáöã àøâà åøôñá ì ,î'' î

 úåááìä úáåçá áåúëù åîë åøéáç úåðååò ìò ùðòðå òøä ïåùì øáãîù éî ÷øô äòéðëä øòù

æ 'ìåáâ éìá ä÷ãö úåáøäì êéøö ïééãò ,çàå ä÷ãöì ùîåç øãåðù éî äæ éôìå'' øáéã ë
æà òøä ïåùìøãðù ùîåçäî øúåé ìåáâ éìá ä÷ãö ïúéì çøëåî  , äùåò åðéà äæ éôìå

øåîùú êéúôù àöåî åùåøéô äæå øãð øùàë , ïåùì øáãì àì êéúôù øåîùúù åðééä
òøä ,ùîåç ïúéì äúà áéåçî ùîåç úøãð íàã úøãð øùàë úéùòå æà ,àùî'' àì íà ë

úøãðù äîî øúåé ïúéì êéøö äúà æà êéúôù øåîùú .  

  
ù ïäëíéôñë øùòî äæî ùéøôäì êéøö íàä ïáä ïåéãôì íéòìñ ùîç ìáé÷ 

á íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî êéøö íàä ïáä ïåéãôì íéòìñ ùîç ìáé÷ù ïäë
 äøåúäù óñë äæù ïåéë äæî ùéøôäì êéøö åðéà àîìéã åà íéôñë øùòî äæî ùéøôäì

åì äúëéæ.  
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àð÷úî ,åãéîìúå åðáî õåç,îâá ïðéøîàã àäî úåù÷äì ùéã  'é÷ íéçñô''ò â'' à ïðáø åðú
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çñô ìù áåè íåéá äéä äæ ,åéá éøäå''îé÷ è'' ìë äöéá''ò â''øåà á''öú ïîéñ ç''ä íåéá ïéãö ïéàã 
áåè ,äðúéð àìù ãò äøåúä ìë åîéé÷ úåáàä éøäå ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
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õøúì äàøð,ò ''ïãö äéä êëáå úåôåòìå úåéçì ùçåì äéä åéùòù øåèä ùøéôù äî ô ,

 åäæå"åéôá ãéö éë "åéô éøîàá ïãöù ,ùá àúéà éøäå''ëù ïîéñ ò''ñ ç''î ÷'' ùçåìäã ä
äîå÷îî æåæì äìåëé äðéà äæ éãé ìòå äéç ìò ,äãéö øåñéà äæá ïéà , äøåøá äðùîä ùøéôå

 åæ ïéàù íåùîúéòáè äãéö  ,ðä éôì''øéôù éúà ì.  
  

  

èéìù óéù äîìù áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
 íòåð éøîà øôñáã ïééöì äàøðì úåà úåãìåú úùøô''çæå áúë ''â úåéäì ìëåéå ì'' ìç äéäù ë

à íåé 'ùãå÷ úáùá çñôã ,à'' áøòá ÷ø ãåöìå èåçùì êééù äéä àìù éàãåá äæ éôì ë
úáù.  

  
àã íåùî íéîåúéä ìò ä÷ãö ïé÷ñåô ïéà òåãî äáö÷ íäì ïéùîåçî øúåé æáæáé ìà æáæáîä éøä 
îé÷ã àä ìò íé÷ñåôä íùá íúù÷äù äî'' ìîø ïîéñ äòã äøåé''ñ ç''â ÷ ' ìò ä÷ãö ïé÷ñåô ïéà

íéîåúéä ,äáö÷ äì ïéàù íåùî ,îé÷ éøä úåù÷äì ùéã'' øúåé æáæáé ìà æáæáîä ì
ùîåçî ,à''äáö÷ äì ùé ä÷ãö ìë ë ,à''éä ìò ïé÷ñåô ïéà òåãî ëíéîåú , íúöøúå

íéðôåà äùìùá.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò'' øùà éðãòî øôñá íúàáäù äî ôñùú úðù àöéå úùøô'' æ ä÷ãö ïúåð íàã

ùîåçî øúåé åìéôà ïúéì ìåëéå ä÷ãöä ïî éðòî åðéà íéîù íùì ,à'' áùçð äæ éøä ë
äáö÷ åì ïéàù øáãë ,ò ïëå''áäù äî ôäâä íùá íù íúà'' ïúåðäù ùèàèåáî ÷

ò àìù åîöòî''øúåé ïúéì ìåëé úåøøåòúä é ,à''äáö÷ åì ïéàù øáãë áùçð áåù ë.  
  

åðáá àð÷úî áà íàä  
îâá ïðéøîàã àä ìò íúù÷äù äî '÷ ïéøãäðñ''ò ä'' á íãà ìëá éðåç øá éñåé áø øîà

àð÷úî ,åãéîìúå åðáî õåç ,îâá ïðéøîàã àäî úåù÷äì ùéã 'á''ö ÷''ò á'' á äéì øîà
éøî øá äáøì àáø , ì÷ã àëëì äééèî éìëú ïéúéù éùðéà éøîàã àúìéî àä àðî

ìëà àìå òîù äéøáç, åâå 'àëäî àðéîà àðàå ë úéùàøá" ã" äìäàä ÷çöé äàáéå
åîà éøçà ÷çöé íçðéå äáäàéå äùàì åì éäúå ä÷áø úà ç÷éå åîà äøù , äéøúá áéúëå

äîùå äùà ç÷éå íäøáà óñåéåäøåè÷  "áåùø"÷çöéá àð÷úð é , àð÷úî ïë áàã ïðéæç
åðáá ,íúöøúå.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
èéìù éñìáøè éîà áøä'' àíéìùåøé  

õøúì äàøð ,àð÷ì øúåî åøéáç ìù íéáåè íéùòîá éøäã , äæ äùà àìá ãåòì éøäå
áåè åðéà ,íéøåäøäì àáì ìåëé éøäã ,æáå øáãä úà úåùòì äöåø íâù åðáá àð÷î ïë ä

áåèä.  
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