
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  האם בשבת אין אומרים ובנה ירושלים בברכת המזון 
  ?כיון דאין בנין בית המקדש דוחה שבת

  . ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'ה ח''כבפרשתן 
  

ובענין ,  דאין בנין בית המקדש דוחה שבת'מ א''ע' יבמות ו' איתא בגמ
  .ו''מעדני אשר פרשת תרומה תשסי קטנים ונכרים עיין ספר ''האם אפשר לבנוות בית המקדש ע

  

דבנין בית קשה מאי שנא  מה''ל פרשה ל ויקהרשתפ דושאלשיך הקוב
  .דוחים את השבתקרבנות ו, המקדש אינו דוחה שבת

  

למה ,  אחר היותו מושב אלקים, קדושתו דומהן דאי:מתרץו
  .כי אם עתיד להעשות והכנה אליו, שעדן לא היה

  

ב ''ה ע''ל וכן פסחים ס''שבת קא ליה  לרבי אליעזר דסביר:יש להקשות

כ יהא ראוי שבנין בית המקדש ''וא, דמכשירי מצוה דוחה שבת
תמידין , כיון דבלא המשכן אינו יכול להקריב קרבנות, ידחה שבת

, ק ומשכן הויא מכשירי מצוה''כ ביהמ''וא, ומוספין דדוחין שבת
  .ה''ם שיק על המצוות מצוה צ''כך מקשה המהר

  

  .דאינו דוחה, ן הוא גזירת הכתובכא: ומתרץ
  

 מכשירי א'' דקאמר לא לכל אמר רא''שבת קל' כ בגמ''א: ומקשה

בנין  מדוע לא אמר, למעוטי מאי' ומפלפל בגמ ,דוחה שבת מצוה
  .ע''בית המקדש וצ

  

 מדוע אין בנין בית :הקשה 'מ א''א ע''שבת קל וכן בחתם סופר
  .המקדש דוחה שבת מטעם מכשירין

  

 מקריבין אף על  דסבירא ליה'מ א''ע' מגילה י הא לטעמי"רד: ומתרץ
   .פי שאין בית

  

נשאלתי אם יש סמך וסעד למנהג כתב  ג''סימן ע ת באר שבע"שוהנה ב
שנהגו קצת בעלי בתים לשנות מטבע החול בשבת בברכה שלישית של 
ברכת המזון ומתחילין אותה ותבנה ירושלים ומסיימין מנחם ציון 

 ונותנים טעם למנהג שאין בנין בית המקדש דוחה שבת בבנין ירושלים
  . דאין לשנות נוסח שבת מנוסח חול:ומסיק ב ''ו ע''שבועות ט'  בגמכדאיתא

  

  :וכמה טעמים בדבר
 דבנין העתיד במהרה א"א ע"סוכה דף מ' גמ ביתאדאפ מה ''ע .א

אין בנין בית  הקשה הרי י"רשבו, בימינו דוחה יום טוב ושבת
הני מילי הבנוי בידי ומתרץ  ,יום טובשבת ודוחה המקדש 

אבל מקדש העתיד שאנו מצפים בנוי ומשכלל הוא , אדם
 חזינן דבנין העתיד , יבנה אף בשבתיגלה ויבא מן השמים

  .כ שפיר אפשר לומר ובנה ירושלים''א, יבנה בשבת
 ב''ח ע''ברכות מג ממש כתבו התוספות " וכה,טופס ברכה כך היא .ב

 כיון מהו לומר רוענו זוננו פרנסנו בשבתירושלמי בשם ה
,  אמר ליה טופס ברכות כך הוא,שאסור לתבוע צרכיו בשבת

  .ה הכא''כ ה''א
האומרים בשבת  ד'ק ד"ח ס''סימן קפ מגן אברהםוכן פסק ה

  . ותבנה ירושלים מנהג שטות הוא
  

  מדוע צריך פסוק שאין בנין בית המקדש דוחה שבת 
  ? ועשההרי אין עשה דוחה לא תעשה

 את שבתותי ט" יבפרשת קדושיםילפינן מהא דכתוב  א''ע' יבמות ו' בגמ
  .שאין בנין בית המקדש דוחה שבת, תשמורו ומקדשי תיראו

  

 מדוע צריך פסוק שאין בנין בית המקדש דוחה :יש להקשות
 דאין עשה דוחה לא ב''ע' ב וכן ביצה ח''שבת קל' ל בגמ''הרי קימ, שבת

, ון שמצוות בניית בית המקדש הויא עשהכ כי''א, תעשה ועשה
מדוע צריך פסוק , ואיסור חילול שבת הויא לא תעשה ועשה

וכן במנחת חינוך , ט''כך מקשה במזרחי פרשת קדושים פרק י, שאינו דוחה שבת

וכן בכלי חמדה פרשת כי תשא , מהלכות בית הבחירה' וכן בקרית ספר פרק א, ה''מצוה צ
  .ה''וכן במנחת סולת מצוה צ, פות פרשת ויקהלוכן בפנים י, א''מ קנ''ע
  

  :איכא כמה תרוצים
משום דמלאכת המשכן צורך גבוה הוא והוה אמינא דדחייא  .א

כך תירץ במזרחי פרשת , קא משמע לן, דומיא דפסח ותמיד, שבת

  .ט''קדושים פרק י

ועשו לי מקדש אחד ,  במצוות בניית המקדש איכא תרי עשה.ב
כך , ן הוא אמינא שדוחה לכן צריך קרא לכ,שני וכן תעשוהו

  .א''חיים פלטיאל שמות פרק ל' רתירץ 

אין תרי ד' מ ב'' ע'יבמות כ  דכתבו: חולק על זהתוספותאבל ה
  . ת ועשה"עשה דוחה ל

 דהא דאין עשה דוחה לא א''חולין קמא ''פ מה שכתב הריב'' ע.ג
אבל הלא , היינו מחמת העשה שאינו נדחה, תעשה ועשה

לכן צריך פסוק שאם בנה , ואינו לוקה אם עבר, דחהתעשה נ
כך תירץ במנחת חינוך , את המשכן בשבת לוקה שאינו נדחה כלל

  .'ה אות א''מצוה צ

 דעשה דמקדש אלים טפי 'מ א''ע' יבמות ו' פ מה שכתבו התוס'' ע.ד
דאפילו הכי , לכן צריך קרא, ודוחה אפילו לא תעשה ועשה

  .ה''ם שיק על המצוות מצוה צ''מהרכך תירץ ב, אסור לבנות בשבת

ם שאשה נמי חייבת בבנין בית ''פ מה שכתב הרמב'' ע.ה
הרי הויא מצות עשה , בענין מדוע אשה חייבת במצוות בניית המקדש, המקדש

ם גופיה פסק דאין בונין בלילה עיין בספר מעדני אשר ''שהרי הרמב, שהזמן גרמא

 ואשה הרי אינה אופניםו שהארכתי ליישב בכמה ''פרשת תרומה תשס
מצווית על עשה של שבת כיון דהויא מצות עשה שהזמן 

כ הויא ''א, דנשים פטורות' מ א''ט ע''קדושין כל ''דקימ, גרמא
לכן צריך קרא שאין בנין בית , אמינא דעשה דוחה לא תעשה
כך תירץ בפנים יפות ריש פרשת , י נשים''המקדש דוחה שבת אף ע

ששבת אין בזה רק ' ב שהביא שיטה בתוס''לובלין שבת קלם מ''עיין במהר, ויקהל
דהא אשכחן כמה מצות עשה דכתיבי גבי שבת כגון זכור ותמה על זה , איסור לאו

  . וצריך לומר דלאו לענין איסור מלאכה איירי אלא לקדשו בשאר מיני קדושות,ושמור
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  הגוזז בשבת האם חייב אף כשאינו צריך הדבר הנגזז 

  ?א במשכןמשום דכן הוי

 ועורות אילים מאדמים ועורות תחשים ועצי ' הה''כ בפרשתן

  .שיטים
  

יש לחקור מה עשו עם השערות שעל העורות אילים והתחשים 

האם גזזו את זה לצורך השתמשות או דילמא לא גזזו את זה 

  .להשתמשות
  

דהרי כל מלאת שבת ממשכן ילפינן ואם נאמר : מ להלכה''ונפק

כ במלאכת גוזז בשבת יהא ''א,  לצורךשבמשכן גזזו אף שלא

אבל אם נאמר דגם במשכן , חייב אף כשאינו צריך לגוף הדבר

כ מלאכת גוזז הויא כמו שאר ''היו צריך לשערות הנגזזות א

 האם מלאכה שאינה א''ו ע''שבת ק' דנחלקו בזה בגמ, מלאכת שבת

  .צריכה לגופה חייב או פטור
  

כתב  ב''ק כ''ג ס'' במגן אברהם סימן שמובא ה"שצימן ס ש"ריבת ה''הנה בשו

,  לשערין צריךע מלאכה אפילו א"דמלאכת גוזז חשובה לכו

 רק ,דגזיזה היתה במשכן שלא לצורך הצמר והשערמשום 

  .שגזזו את השערלצורך העור כגון עורות תחשים 
  

חידושי ש ב''דמורו של הריב: וכבר קדים יסוד זה בראשונים

 , משום גוזזב דהגוזז צפרניו בכלי חייב כת'מ ב''ד ע''שבת צן "הר

 הואיל והוא צריך ליפות עצמו בגיזה ,פ שאינו צריך לגיזה"שאע

 דומיא דגוזז את השלח שהוא חייב ,משום גוזז זו אף בזה חייב

 ואף במקום שאינו צריך לגיזה אלא שישאר העור ,משום גוזז

  .בלא שער כדי שיהא ראוי לעיבוד
  

אף ש קצח' סיד ''יורכ "ך בנקה"שב מובא, ב''ד ע''שבת צ' אבל שיטת התוס

כגון , אינו חייב אלא אם כן הוא צריך לדבר הנגזזבמלאכת גוזז 

  . וכן בצפרניים,שהוא צריך לאותו צמר, הגוזז את הצמר
  

בראיה ' כתבו דלכן מיאנו התוס ' אות ט'רק יפקרבן נתנאל וב

עורות של שערות הכי מי יימר שהיו גוזזים : ש''שהביא הריב

, ואילו גזיזה במשכן היה בעורות אילים מאדמים, תחשיםה

ונמצא ,  מלאכה הצריכה לגופה שהיו צריכים צמר לתכלתאוהוי

  .שהגזיזה היה לצורך השער והצמר
  

 :ש''תמה על הריב ג''ש' ח סוף סי"ע או"בהגהות על השו חתם סופרוכן ב

 שכתב שעורות תחשים היו נגזזים ולא היו צריכות לשערות

י "הנה רש,  מנא ליה שגזזו עורות התחשיםריך לעייןצ, שלהם

המוחק את , דארבעים מלאכות' מ א''ג ע''שבת עפירש במתניתין 

גם זה , העור שבמשכן היו מגרדין שער התחשים להחליק עורן

דילמא מעורות , איני יודע מנא ליה שהסירו שער מהתחשים

י "מקום גם לרשומכל , אילים אחר שגזז צמרן גרדום והחליקום

ודברי , על כל פנים לא היתה גזיזה בתחשים אלא ממחק

ח '' קצמןסישוב מצאתי שתמה בזה בסדרי טהרה , ע"ש צל"הריב

שיש , עיין שם בדברי הסדרי טהרה בארוכה מבוארט "סוף סקל

ועל שניהם יש לתמוה , ש"י לדברי הריב"לחלק בין דברי רש

  .מנלן שהיה כן
  

הקשה עוד החתם סופר  ה הנוטל" ב דמ'' עד'' צבתשחידושיו  ובמקום אחר

אדרבה לכאורה ,  היכן מצינו שגזזו עורות התחשים:ש"על הריב

ששש , על כן מתרגמינן ססגונא, השערות שעליהם היו יפות ונאין

 לרבי נחמיה ש לומר וי'מ א''שבת כח ע 'איתא בגמכד, בגוונים שלו

, מאדמיםקצתה מאילים , שם דסבירא להו מכסה אחת היה

ל כיון שהאילים מאדמים בודאי "אם כן י, וקצתה מתחשים

אם כן גם עורות תחשים היו , שהרי צבעוהו אדומים, נגזזו

, ש"ואם כן לרבי נחמיה יפה כתב הריב, חלוקים בלי שערות

אך לרבי יהודה , דגזיזת התחשים לא היה כי אם לנקות העור

  .ש"ריבמכסאות היו אין הכרח לדברי ה'  בבירא ליהדס

ש " כתב לתרץ שאכן אין כוונת הריבבנשמת אדם א''כלל כ חיי אדםוב

, שלא היו מסירים מהן השערות כללמשום , לעורות התחשים

אלא , ששש מתפאר בגוונים שלו, כיון שהם נקראים ססגונא

 שלאחר 'ה ה''תרומה כי "שפרש, כוונתו לעורות אילים מאדמים

על כרחך שהיו מסירים ו, עיבודן היו צובעים אותם באדום

ש שכתב עורות תחשים "והריב, השערות לפני צביעת העור

וכוונתו על עורות אילים שהיו מסירים , אפשר שלא לדקדק בזה

 הגם שהיה ,והשערות של עורות אילים מאדמים, השערות מהן

לכן , הרי היה גם מטרה לנקות העורות, בגזיזתם לצורך השער

כי הרי גם , אכה הצריכה לגופה נחשב כמל,גזיזה לצורך העור

  .הצורך לנקות העור היה לצורך המלאכה
  

כתב דהרבה ראשונים סבירא ליה  מ''סימן שח ''אור ביאור הלכהוב

, דהרי כתבו שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, ש''כהריב

כ דגוזז חייב אף שאינה ''אלא בע, ואפילו הכי כתבו דהגוזז חייב

  .צריכה לגופה

  

  תר לחנוק את האילים המאדמים איך היה מו

  ?כדי ליטול את העורות שלהם

 כתב נשאלתי על דבר התיישים 'ק ד"ז ס''יורה דעה סימן קי ז"הנה בט

הגדולים שבגליל זה דרכן של הבעלי מלאכות שלא לקנות 

העורות אלא כשנוחרים אותם אבל לא שחוטין מפני 

ור שמתקלקלים קצת על כן יש להסתפק אם יכול ישראל לנח

  .התיישים בשביל זה או לא
  

זה , דאי ניחוש לבל תשחית,  נראה לי דהיתר גמור הוא:ומסיק

ג "ש בסמ"אינו דהא יש לו הנאה מזה ואין כאן בל תשחית וכמ

שכל שיש לו הנאה מרובה מהשחתה אין כאן איסור ט "רכ' לאוין סי

 דמותר לעשות ה עיקר''א ד''עבודה זרה י' בל תשחית וכן איתא בתוס

חייא ' לר'  שהתיר רה"חולין  פ' וכן משמע בגמ, הבהמה טרפה

  .לטרוף החיה ולשוחטה ולהוציא דמה ולצבוע בו צמר
  

כ אינו שייך " ג:ואי משום שאין עושין סחורה בנבלות וטריפות

הויא ליה כאלו נזדמנה לו , כיון דבהיתר עושין אותה נבלה, כאן

תר בשביל הנאה דכיון שהוא עושה תחלה בהי, נבלה בתוך ביתו

כ שום איסור דלא אסרו חכמים אלא במכוון "אין אח, שלו

  .לעשות מעיקרא באיסור כגון לצוד מינים טמאים
  

 דחשיב 'מ א''ה ע''שבת ע'  דאיתא בגמ:יש שמביא ראיה מפרשתן

י היכן "ופריך שוחט משום מאי מחייב ופרש, שוחט לאב מלאכה

ילים מאדמים ואי משום עורות אמצינו זה במלאכת המשכן 

חזינן דהותר לחנקם שהיה במשכן אפשר לחנקם ולא לשוחטם 

 דסובר דבשר נחירה ז''חולין יי "ופשיטא לדעת ר, בשביל העורות

ע דסובר "אלא אפילו לר, לא אשתרי במדבר מוכח שפיר כנזכר

בשר נחירה מותר במדבר לאכול והא דכתיב הצאן ובקר ישחט 

מקום בשר חניקה ודאי משום דנחירתו היינו שחיטתו מכל 

ה "דהיה אסור להם לאכול דהא כתיב הצאן ובקר ישחט ואפ

ח סימן ''ת בית אפרים אור"כך מביא בשו, י דהותר לחנוק משום עורות"פרש

  . ה''סימן ע' ת פנים מאירות חלק א"ועיין שו, ה''ב סימן כ"ת מ"ל שו"ו ז"ג מהגאון אמ''כ
  

דודאי לנחור : איה זודחה ר ה''שבת עאבל בהגהות מלא הרועים 

דעד כאן לא שרי , תיישים בשביל העור בודאי איכא בל תשחית

ופשיטא , ג רק היכא דאיכא הנאה מרובה מהשחתה''הסמ

י שחיטה אינו מרובה מדמי כל ''דמיעוט העור המתקלקל ע

אלא על כרחך דמכוין להאכיל הבשר לנכרים וזה אסור , הבשר

דש הנאת מצוה שלא אבל כאן במק, לעשות סחורה בנבילות

שוה לו יותר מכל הבשר ובכהאי , יתקלקל העור של המקדש

 . גוונא ודאי דמותר לחנוק



  האם מותר ללמד תורה לתלמיד שאינו תוכו כברו 

  ?ואיך אפשר להבחין מי שאינו תוכו כברו

  . מבית ומחוץ תצפנוה''כבפרשתן 
  

אין תוכו  אמר רבא כל תלמיד חכם ש'מ ב''ב ע''יומא ע 'איתא בגמ

  . אינו תלמיד חכם,כברו
  

תנא אותו היום סלקוהו לשומר ' מ א''ח ע''ברכות כ 'וכן איתא בגמ

לתלמידים ליכנס שהיה רבן גמליאל  הפתח ונתנה להם רשות

  .מכריז ואומר כל תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש
  

ובאחרונים נתקשו מהיכן ידע השומר להבחין מי תוכו כברו ומי 

  :לא
  

  :איכא כמה תרוצים

 שם מפני שלא היה מניח ליכנס לשום הודאי דשומר הפתח הי. א

 ם משנהבלחכך , כ בודקים אותו אם תוכו כברו"תלמיד אלא א

  .ת" מהלכות ת'רק דפיש ר

משמע ודאי דהבדיקה הי על ידי חקירה ודרישה : מעדני אשר

  . אחר תכונת נפשו ומהות מעשיו

ורואים , כנס זאת תעודתו שתוכו כברו לית עצמומי שדוחק א .ב

 דמי שאין אהבת התורה בוערת בקרבו בודאי את זה בחוש

וכל תשוקתו אליה הוא רק ,  ללימודהת עצמואינו דוחק א

, י מניעה כל דהו עברה תשוקתו ואיננה"כקצף על המים וע

מבחן הסוכה לאומות העולם  'עבודה זרה ג' מה דמבואר בגמכעין 

  .א'' סימן ס'ת אפרקסתא דעניא חלק א"שוב כך תירץ, ל"לעת

 אם באכילתו מתנהג בקדושה ואוכל משולחנו של מקום ועל .ג

וזה הכוונה , ידי זה מקבל לב טהור אז יכנס לבית המדרש

ואם אין תוכו כברו שהוא , תוכו היינו תוך מעיו כברו אז יכנס

והלכו לתהות על קנקנו , אוכל כמו גוי אל יכנס לבית המדרש

, אם יושב ומהרהר בדברי תורה, וא סועד על שולחנוכשה

, נוטל ידיו במתינות לקיים הלכות נטילת ידים ולנגב ידיו כדת

כך תירץ , ואינו להוט אחר אכילתו, ומברך על מזונו בכוונה

  .ח''באוצרות דברי יציב ברכות כ
, פ השיטות שהם יודעים מחשבה שבלב''שהעמיד מלאכים ע. ד

  .פרו על ברכותכך  הדברי יציב בס
  

בית שמאי ט "ב ה"נ פ"אבות דר מהא דאיתא במשנה :יש להקשות

 אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות אומרים

 אומרים לכל אדם ישנה שהרבה פושעים היו ית הלל וב,ועשיר

ת ויצאו מהם צדיקים חסידים "בה בישראל ונתקרבו לת

א ''כך מקשה החיד, ת שמאיל כבית הלל במקום בי''ואנן קימ, כשרים

בשדי חמד כללים מערכת כן מקשה ו', וכן באבות פרק א, א''ח ע''בספרו פתח עינים ברכות כ

  .65 ' עמ'ד כרך א''רמ' האלף סי
  

  :איכא כמה תרוצים

כ בית ''משא, מי שלמד ועדיין אין תוכו כברו זה חמור מאוד. א

י דיש לומר דשר, הלל מדברים מבן אדם שלא למד עדיין

א בספרו פתח עינים אבות ''כך תירץ החיד, ג דפושע אולי ישוב''ללמדו אע

  . 'פרק א

דיש ,  דווקא בבית המדרש אין מכניסין מי שאינו תוכו כברו.ב

וזה מותר , ובית מיירי ללמדו לבדו, לחוש שמא יחמיץ אחרים

דכיון דאין כאן חשש שיקלקל אחרים יש ללמדו לו לבדו 

  . 'א בספרו פתח עינים אבות פרק א''חידכך תירץ ה, שמא ישוב

אבל לבעל גאוה , אין מלמדים רק למי שמעשיו מקולקלים .ג

 ולזה נתכוין בית ,מלמדים דאינו בגדר של מעשיו מקולקלים

  .כך תירץ השדי חמד, הלל

  

מלשון בית הלל שאומרים  ומסתמא כוונתו ד:אבל כתב דדוחק

דכוונתם לבעלי להכניס לבית המדרש הרבה פושעים לא משמע 

  .גאוה

  

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

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ודרשו ולא . באיסור לדון בערכאות] א
פ לכאורה גם מי "ועכ, ע האם איסור זה נחשב לאו או עשה"צ .ם"לפני עכו

עדיין , ד" כשהצד השני לא ציית לבי,ד לדון בערכאות"שמקבל היתר מבי
ואם זה , יפסיד כל ממונו ואל ילך לערכאות, לכאורה אם נאמר שזה לאו

פ יש בזה "דהרי עכ, פ יפסיד עד חומש ממונו ולא יילך לערכאות"עשה עכ
  . ופוק חזי מאי דאמרי בשוקא, כשנזקק לערכאות' חילול ה

 צוותהמר ספם " ברמביעויין. 1] ו"ה ט"כ[ בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו] ב

והעובר על לאו ' הזהירנו מהוציא בדי הארון מתוך הטבעות וכוכתב ש ]ו"ת פ"ל[
כ הוי לאו הניתק "ע דהא כתיב בטבעות הארון יהיו הבדים וא"וצ, זה לוקה

מה הדין שני אנשים אחד הוריד בד אחד והשני . 2. לעשה ולמה לוקין עליו
  .או שניהם ילקו) הראשון או השני(, האם אחד מהם ילקההוריד את הבד השני 

י כאן כתב על הפסוק את תבנית "ברש. 'וכן תעשו'הילפותא מן הפסוק של ] ג
אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי  לדורות - ,וכן תעשוהמשכן 

, כגון שולחנות ומנורות וכיורות ומכונות שעשה שלמה, בית עולמים
מבואר על הדין שאין ב "ד ע"בשבועות יי "ע דברש"וצ. אותםכתבנית אלו תעשו 

מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנהדרין 
וכן תעשו קרא , י שם"ופרש, ולמדו שם מן הפסוק של וכן תעשו, א"של ע
כאן י "הרי ברש, י"ע בסתירת דברי רש"כ צ"וא',  למידרש לדורות וכויתירא

,  שהפסוק נצרך לדין של הכלים שלעולם יהיו כתבנית כלי המשכןכתבת "עה
ג "למדו מן הפסוק הזה דין אחר שצריך מלך וכה' ומניין לנו דבר זה הרי בגמ

  .להוסיף על העיר ועל העזרות
ויקחו לי ולא  )תחילת הפרשה( נאמרעל ההאלשיך ביאר  .מתנה לאדם חשוב] ד

ל מיקרי נתינה לכן כאשר בני י המבואר כאן דאדם חשוב המקב"ויתנו עפ
' קידושין דף ז'  בגמ.1 .מיקרי זה קיחה אצלם' ישראל זכו ליתן נדבה למשכן ד

מבואר שאשה שנתנה לאדם חשוב מתנה מתקדשת בההיא הנאה א "ע
י פירש שם בההיא הנאה שתרצה זאת לתת פרוטה "ורש, שקיבל ממנה

י מה יהיה "שיטת רשז ב"ויש להסתפק לפי, לאדם שיפייסנו לזה לקבל מתנה
מכיון , האם תהיה מקודשת, אם המתנה שנתנה לאדם חשוב פחות מפרוטה

משלוח . 2. ס הרויחה את הפרוטה שהיתה צריכה לתת לאדם שיפייסנו"שסו
  מה הדין באדם חשוב שקיבל משלוח מנות מאשה .מנות באדם חשוב

י "דהרי רש, האם היא מקודשת, ואמר לה בההיא הנאה אני מקדש אותך
כ כאן בפורים "וא, שם בסוגיא כתב אדם חשוב שאינו רגיל לקבל מתנות

  .כולם רגילים לקבל וליתן מתנות
  . מי הוא שיש לו דינים של חי וגם של מת:חידה] ה

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

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

  .לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
יתקבלו אך ורק , בותיוהזוכה ייבדקו תשו, 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 5558617-077קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir] נא לציין שם וטלפון על ] 3154010-057רטים נוספים בטלפון לברורים ופ
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות השיבו"כמו. התשובות

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר , השולחים בכתב יד,  אנו חוזרים ומבקשים    
ות מוקלד יש עדיפות לשלוח התשוב-. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. משלוח הפקס

  .נ"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"במייל כי כך זה ייכנס בעזה

 תל אביבא "הזוכה לחודש שבט הרב צבי יהודה לאו שליט

 
  ום ספרים חדשים מדור לפרס

  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  
  

  הופיע הספר הנפלא 

  'פאר מקדושים'

א "שליט נחמיה הערץג "מהרה

  ילקוט פנינים מובחרים 
  מיותר ממאתים גדולי עולם 

שחיו בין תקופת התרומת הדשן 
  לתקופת מרן החתם סופר 
  שהובאו מספרים נדירים 

  וכתבי יד עתיקים
 כבושם הזהלא נראה 
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ìéãâéùë íìùì áééç íàä ÷éæäù ïè÷  
íìùì êéøö ìéãâéùë íàä ÷éæäù ïè÷á íúðãù äî , àøéáñ íé÷ñåôä áåøã íúàáäå

øåèôã åäì ,áééçã øáåñ éøùà úåäâäå ,ùøî äéàø àéáîå''ùøåôî é.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
øðäæ ïéðòá úåáåùç úåãå÷ð äîëá øéòäì äà ,áîøä éøáã ïééöì ùé'' íùá àáåî''åç ò'' ïîéñ î

îù''ñ è''ä ÷ ' àäé àìù éãë äáéðâä ìò ïè÷ä çë éôë íéðè÷ä úåëäì ïéã úéáì éåàøã
íé÷æð øàù å÷éæä íà ïëå íéìéâø ,øôåñä ìå÷á ïééòå æ ÷øô úåîåøú úëñî ìò 'â äëìä ' àäã

úåäâä äéì àøéáñãìåãâ àåäùë íìùì ùé ÷éæäù ïè÷ã éøùà  , øá àåäù ïè÷á àåä
úòã ,ìãâùë øåèô æà úòã øá åðéàù ïè÷ ìáà ,ììë úòã åì äéä àì ÷éæäù äòùáã ,

åùá ïééòå'' á÷òé úåáù úà ÷ìç 'ò÷ ïîéñ'' æ ïè÷ áééç íéîù éãéá ìáà øåèô íãà éãéá ÷øã
÷éæäù , äáåùú éçúôä àéáä ïëååç''îù ïîéñ ïîéñ î''è.    

  

äøä''èéìù øãéå ìàøùé â'' à÷øàé àåð ïéì÷åøá  
æáù åùãç íéðåøçà äîëã øéòäì äàøð ' äååöî éîð ìàøùé ïè÷ íéååöî çð éðáù úååöî

äæá ,é ïá ãò çð ïáá úåðè÷ øåòéù ïéàã ïåéëã'' áééçúî úòã ììëì òéâäùë àìà â
 úååöîáåùá øàåáîù åîë''øåé øôåñ íúç ú''é÷ ïîéñ ã'' æàå''â ë ïúåàá àáåéç øá àåä ìàøùé ïè÷ í

äæ øåòéù ììëì òéâäùë úååöî ,éøù ìàøùéìã éãéî àëéìã ,øåñà éøëðìå ,à'' ïé÷æð ë
äååöî éîð éåâù ,äæá øéîçäì ùé ïëìå øåñà ïè÷ íâ ïëì , éðéã íééç éøáã øôñá áúë ïë

é ïîéñ ïåîî é÷æð''äðéá éøîàä åðá íùá à ,åùá áúë ïëå'' úåëìä ÷çöé ìçð ú íéðééã
æ ïîéñ ,'îâá àúéàã àäî íúù÷äã àä íéáùééî äæáå 'á''ö ÷''ò ç'' á ìò íìéù éùà áøã

åúåãìéá ÷éæäù äî .  
øùà éðãòî : áúë äæ ïéòëã ïééöì ùé úìåñ úçðîáì äåöî'' â íéðè÷ óà ãåáéë úåöîáã

íéáééç,úéð àìã íéðè÷ óà íéååöî åéä æàå äøåú ïúî íãå÷ äéä íàå áà ãåáéëã íåùî  åð
áì ïéøåòéù''ð.  

  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
á áúëù äî ïééöì ùé ùîùå øåàî éòñî úùøôæå'' ìåîåãàî éúòîù ïëå" àðéöåá áøä ø

åî é÷ìà ùéà àùéã÷"÷åöæ êìîéìà ä"øîàù ì , éîé úàèç ìò äáåùú äùòù
íéøåòðä ,æà äúåà øòöå åîà ïèáá åúåéäá àèçù äî ìò íâå.  

  
äîåéðéò úà åà åéðéù úà åì ìéôä åðåãàùë úåøçì àöåé ãáòù íòèä   

ïùä úà åì ìéôä ïåãàäùë úåøéçì àöåé ãáòù íòèä äî íúðãù äî.  
  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äøä''èéìù ïîöìåä ìàøùé â'' àãåãùà  

ì åìéôä ïåãàäùë úåøéçì àöåé ãáòù íòèäã íúàáäù äî äæã ïéòä úà åà ïùä úà å
ïåãàì ñð÷ íòèî ,îâá ïðéøîàã àäî øéòäì ùé ' úåëøáä 'ò''à î'  åéúåðåò ïé÷øîî íéøåñé

íãà ìù,ïéòå ïùî øîåçå ì÷ ,úåøéçì åá àöåé ãáò ãçà øáà ÷ø àåäù ïéòå ïù äî , 
äîëå äîë úçà ìò íãà ìù åôåâ ìëá íäù íéøåñé,àåä ñð÷ã àîéð íàå  ,á÷ä éáâì'' ä

äæêééù àì  ,ìåò ïéàå èôùî åéëøã ìë éë ,òâôðä éôìë àåä ñçéäù éàãå àìà , íùëù
úåøéçì äëåæ ïéòå ïùá òâôðäù ,åì éåàø ïë éë ,÷''åôåâ ìëá øñúéîä å.  

  

èéìù íééäèøòåå ïäëä áàåé ìàëéî ïåòîù áøä'' àãìôëøá  
èéìù éåì äîìù áøä'' àíéìùåøé  

èéìù èå÷ éëãøî áøä'' à÷øá éðá  
ì äàøðãéçä áúë ïëå ùøãîá àáåîä íòè ãåò ïééö'' àâ úåà íéèôùî ãåã éðô åøôñá ' øôñá ïëå

äøåúä ìò áéòåù ïáà , åúåà íñøôå åéáà úåøò äàøù ìò íéãáò ãáò úåéäì åúìì÷
åéôá , íéøáéàá åùðò ìáé÷ øáë éë úåøéçì àöé åðéù ìéôä åà åðéò åáø äîéñë ïëì

íá àèçù .  
  

å ïùá ãáòä àöåé òåãîåúåà íéùéðòî òåãîå åðåãàî úàöì ãáòì òø øáã äæ éøä ïéò  
 íùá íúù÷äù äî øéàî éáø úèéùì íéðåøçàùù äéì àøéáñ ãáòì àåä áåç

åáø ãéî øøçúùäì , ïë íààöåéù ãáòá äøåú äáúë êéà úåøéçì ïéòå ïùá , ìéáùá éëå
äòø åì ááñå íåî ìòá ãáòì åàùòù ,åéå åúòø ìò äòø óéñåéù äøåúä äåöú íâ åäàéö

úåøéçì ïë ,òàå''àø÷ã àîòè ïðéùøã àìã â ,î'' úøåù êôéäì àåäù äàøð äøåàëì î
ïéãä ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðî   
õøúì äàøð ,ò úåëæì ìåëé åðéà äáåç íâå úåëæ íâ ùéù ïåéëã''øçà é , åì ïéëæ ïéãî

åéðôá àìù íãàì ,î ìáà''îàöåé ïëì úåëæ éîð äæù ïåéë åîöò ãáòì .  
  

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâä'' àçî''ñô ìù äãâä ìò óñåé ñãøôå êãåà éðà íâ ñç  
 àáåîä õåøéú ãåò ïééöì äàøð àøâéà ïéñôøî øôñáøôúù íéèôùî  åðéà ãáòä øåøçùã

ùôðä úîâò ïéâá éåöéô ,åúãåáò ìò ñøô åà,äù øøáåäù ïåéëî àìà  éî éãéá àöîð ãáò
éùéàä åðåçèéáì âåàãì ìåëé åðéàù ,åéðåãà åá ìáçù äøåîçä äìáçä äéàøìå , ïëì

åãáò úà úåæéøæá øøçùì äæëù ïåãà äååöî ,íéôñåð íé÷æð åéãéî åì åîøâé íøèá.  
  

äøä'' øúéá øò÷à äîìù éëãøî âåð''éåìøò úáéùéá ð  
åîãàä ïøîî éúòîùù àìôð õåøú ãåò ïééöì äàøð''øèéìù àðìàèî '' òîùù à

äøäî'éæ øåâî ìàøùé úéáä ÷''ò ò''áîøä éøáã ô'' ãò åúåà ïéëîã àä ìò íéòåãéä í
éðà äöåø øîàéù ,ä ïåöø úåùòì äöåø éãåäé ìë úîàáù 'áëòî äñéòáù øåàù ÷ø ,

óåâä øîåç øáùðå åúåà ïé÷ìîù øçà ïëìå , éúéîàä ïåöøä äìâúîå òøä øöéä êìåä
åìù áåèå ,íà äðäåéãåäéë åðéà éðòðë ãáò éë  ,ëò áééç êà''äùàë úååöîá ô , ïëìå

ëî ãçà åì íéìéôîù úàæë äëî óèåçùë''íéøáéà éùàø ã , çë ùìçð åìöà íâ æà
øîåçä ,øáã ìëì ìàøùéë úåéäìå øåøçùá äöåø ïë àåä æà øéàî éáø éôì íâå , æà ïéàå

å ïùá àöéù äøåúä äøîà ïëì äéì àçéð àø÷ôéäá àãáòä úàïéò     .  
  

úåøéçì àöåé íàä ïéò åà ïù åì ìéôäå ïåãàä åúåà äëäå åáø úà ñéòëäù ãáò  
 åéðéù åì ìôðå åì øéæçä ïåãàäå åðåãà úà äëéäù ãáòá ïåàâ éàä áø íùá íúðãù äî

äìéçú ìéçúä ãáòäù ïåéë úåøçì àöåé íàä , àì åæ äøé÷çì äéàø äöî àìù áúëå
éîìùåøéá àìå éìáá ,äáøäã íúàáäååæ äøé÷çì äéàø åàéáä íéðåøçà  , ïðéøîàã äîî

îâá'  úåëøáä 'ò''à î ' àåäù ïéòå ïù äî ïéòå ïùî øîåçå ì÷ íãà ìù åéúåðåò ïé÷øîî íéøåñé
äîëå äîë úçà ìò íãà ìù åôåâ ìëá íäù íéøåñé úåøéçì åá àöåé ãáò ãçà øáà ÷ø, 

åðéà åðåãàá ãåøîì äìéçúá ìéçúä ãáòäã àëéä øîàð íà äúòå øçà ïéòå ïùá àöåé 
êë,á÷äá ãåøîì äìçú ìéçúä íãàä àäã àåä àëéøô øîåçå ì÷ ïë íà "ä, ìò àìà 

ïùá àöåéã ïéãä ïë íâ åðåãàá ãåøîì äìçúá ìéçúä ãáòä íà íâã êçøë.   
  

èéìù ì÷øô á÷òé áøä'' àùîù úéá 
øéòäì äàøð ,îâî èåùôì ïåàâ éàä áø äöø àì ïëìã 'ðä''ì ,àù òåãé øáãä éøäã ïé

äãâàî äëìä ïéãîì ,ïàëî èåùôì äöø àì ïëì.  
   

äøä''èéìù õøååù äãåäé øëùùé â'' àåî íéìùåøé''ïùé ïéé àìôðä ïåéìâ ì  
øéòäì äàøð , íéøôåñ úñîá àúéàã àäîà ÷øô 'á äëìä 'ùøæòéìà àåä âåò , úçà íòôå

åá øòâ ,åðéù åðîî ìôð åúàøéîå ,åðéáà íäøáà åìèðå ,ïù ìù úåèî åàùòå , ïùé äéäå
íù ,åàùò àñë íéøîåà ùéå ,åéîé ìë åá áùéå ,æç åøîàù äî òãåð äðäå'' íéé÷ù ì

äðúéð àìù ãò äøåúä ìë åðéáà íäøáà , åðéà åáø úà ñéòëäù ãáòù àîéð éà äúòîå
àñë åúåà ìò íäøáà áùé êéà úåøéçì àöåé.  

  
äú åà äô÷ äééúù éðôì ñåëä úà áâðì àìù úáùá øúåî íàä 

 íúðãù äîïåùàø éìë àåäã ãåãäî íéëôåùå äô÷ åà äú íéúåùùë úáùá íàä ,
ñåëä êåúáù íéîä úà ìùáîå ,òàå''øåòéù êéøö ìåùáã â ,î''øåñà øåòéù éöç î ,

ñåëä úà áâðì êéøö.  
  

èéìù ïäë éëãøî áøä'' àãåãùà  
åùá ïøîã øéòäì äàøð'' øîåà òéáé úã ÷ìç 'øåà''ì ïîéñ ç'' âäæ ïéðòá äëåøàá ïã , àìôå

äæ áåùç øå÷î íúàáä àìù.  
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