
  
  
  
  
  
  
  
  

  

מדוע הרוצה ללמוד אינו חייב להתחתן הרי מצוה שאי אפשר 
  ?י אחרים אינה נידחת מפני לימוד התורה''לקיימה ע

  .'ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש  וגו' ו' טבפרשתן 
  

 ילפינן מכאן דעוסק במצוה פטור מן ב''ה ע''סוכה כ 'הנה בגמ
ו שחל שביעי שלהן ד עוסקין במת מצוה הי''המצוה  דלחד מ

ל שמעינן מינה '' כתב וזה שחל שביעי''די שם ''וברש, בערב פסח
דעוסק במצוה פטור מן המצוה שהרי נטמאו במיתהן שבעת 

פ שטומאה זו תעכב על ידם אכילת ''ואע, ימים לפני פסח
פסחיהן אלא מצוה קלה הבאה לידך אינך צריך לדחותה  מפני 

  .החמורה העתידה לבא
  

אף על פי שאמרו העוסק במצוה  כתב 'מ ב''ע' ק ט''מוי הנה במאיר
 אלא מי שהיה , אין תלמוד תורה בכלל זה,פטור מן המצוה

עוסק בתורה ואירעה מצוה לידו אם אפשר לאותה מצוה על ידי 
 ואם אי אפשר לו על ידי אחרים כגון ,אחרים אין לו לבטל עליה

על גופו שאין שם ראוי לה אלא הוא או שהיא מצוה המוטלת 
כגון לולב ושופר וכבוד אב ואם וקבורת מת מצוה במקום שאין 

 כדי , המצוה קודמת ומבטל תלמוד תורה,לו קוברים ודומיהם
לקיימה ואינו מפקיע חיובה מעליו בקיום מצות תלמוד תורה 

 לא , ואף על פי שהעוסק במצוה פטור מן המצוה,מצוה קלה' אפי
 ,ה לידיעת קיום שאר מצות הואיל ועקר,נאמר כן בתלמוד תורה

מבטלין אותה בשביל כל מצוה שאי אפשר לקיימה על ידי 
  .אחרים כך היא שטת גדולי המפרשים

  

 כתב י אברמסקי"להגאון הגר ד"א ה"בשבת פ על התוספתא ובספר חזון יחזקאל
ליכא הדין של עוסק , טעם אחר מדוע במצות תלמוד תורה

עוסק במצוה פטור מן במצוה פטור מן המצוה משום דהדין של 
הוא דווקא כשהוא עסוק עתה במצוה שכבר התחיל בה , המצוה

ת הלא כל "כ בת"אבל משא, מקודם והעסק בה נמשך גם עכשיו
ונמצא שבכל רגע שהוא , שעה שהוא לומד הוא מצוה בפני עצמה
כ לא שייך כאן הדין "וא, ת"לומד הוא מתחיל אז בעסק מצות ת

ה ''י סוכה כ"ממה שכתב רשיש שהקשו , צוהשל עוסק במצוה פטור מן המ
, ל הולכי בדרך מצוה'' וז"שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה"על הא דאיתא במשנה ' מ א''ע

חזינן דאף במצות לימוד התורה אמרינן ,  ולהקביל פני רבו ולפדות שבוייםכגון ללמוד תורה
ש ''וכן בהערות להגרי, ח''ח סימן ל''כך מקשה בדעת תורה אור, עוסק במצוה פטור מהמצוה

  .ש מה שתרצו''ה  עי''ל סוכה כ''אליישיב זצ
  

 ואם 'ו הלכה א"פט כות אישותהלם "רמב על מה שכתב ה:יש להקשות
 מתירא לישא אשה כדי שלא הוהי,  עוסק בתורה וטרוד בהההי

הרי זה מותר , ויבטל מן התורה, יטרח במזונות בעבור אשתו
וכל שכן בתלמוד ,  המצוהשהעוסק מצוה פטור מן, להתאחר

עוסק במצוה פטור מן המצוה הוא בכל דל "קיי הריוקשה , תורה
י דבזה היכי דיש מצוה דא, ולא בתלמוד תורה, המצות דוקא

בעי להפסיק ממשנתו כדי לקיים , י אחרים" לקיים עאפשר
, ת כדי לישא אשה"למה לא יבטל ממצות תקשה כ " וא,אותם

, ה אמנם"בד' א' ז סי"ם שיק אהע"מהרת ''הקשה בשוכך , ולקיים מצות פרו ורבו
 ובספרו קובץ ע''קובץ הערות יבמות אות תוכן בג ''ב סוף סימן נ" משיב דבר חת''וכן בשו

  .'ת דברי יציב אבן העזר סימן ג"שווכן ב, ט''סימן י' שיעורים חלק ב
   

  :איכא כמה תרוצים
חרים צריך י א"א לקיים ע"כי אמרינן דהיכי דישנה מצוה שא .א

ת "היינו דוקא במבטל ת, לבטל ממשנתו כדי לקיים המצוה
 לו ההרי יהי, כ הכא אם ישא אשה עכשיו"משא, באופן ארעי

 א אמרינן לאי גוונא בכהם הכיומשו, ביטולים באופן תמידי
ג "ת פ" תכותע הרב הל" בשוכך תירץ, דיבטל ממשנתו כדי לישא אשה

  .'א' הל

 שאינה עוברת שהרי יכול לקיימה כיון שנשואין הוי מצוה .ב
, הוי כמצוה שאפשר לקיימה על ידי אחרים, לאחר מכן

וכן ',  אות ד'בהעמק שאלה שאילתא הכן תירץ ו ,שאינו דוחה תלמוד תורה

  .ט''סימן י' תירץ בקובץ שיעורים חלק ב
  

ם שם עוד מי " ברמב על מה שכתב :ומקשה הקובץ שיעורים
ה בה כבן עזאי ודבק בה כל ימיו שחשקה נפשו בתורה תמיד ושוג
 וקשה כיון דהכא איירינן לענין ,ולא נשא אשה אין בידו עון

אי שנא פרו כ מ" א,ביטול המצוה לגמרי ולא לענין איחור גרידא
י אחרים דצריך לבטל " לעשותן עי אפשר מכל המצות שאורבו
  .ת לקיים המצוה"מת

  

 אלא , ורבורו אינו פטור ממצות פאי גוונאדבאמת כה :ומתרץ
והיינו " אין בידו עון"ם "דנחשב כאנוס בביטולה וכלשון הרמב

 בתורה שלא היה יכול להסיח דעתו ל כךדבן עזאי היה דבוק כ
 אמר רב הא מילתא ב"זבחים ק' גמ ודוגמא לזה ב,ממנה לדבר אחר

ופריק מי שרי ' שמעון בן אלעזר בבית הכסא וכו' גמירנא מר
  .אני ומשני לאונסו שית הכסאבב
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  ?האם ישראל יכול להדליק את המנורה בבית המקדש 

 דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות 'ב' חבפרשתן 

  .'וגו
  

  . דהדלקת המנורה לאו עבודה היא'מ ב''ד ע''יומא כ' איתא בגמ
  

תמיהא מילתא דהא כתיב בה אהרן : שם הקשהא "ריטבוב

 "לותך את הנרותדבר אל אהרן ואל בניו לאמר בהע" ,ובניו

  .וכתיב ובהעלות אהרן את הנרות
  

ואמר בהעלות , דלהכי לא אפקיה בלשון חיוב :א''ומתרץ הריטב

,  לומר דלאו עבודה היא לחייב עליה מיתה בזר,או בהעלותך

  .כשם שאין חיוב מיתה בעבודה שאינה תמה
  

 דכולה סוגיין לענין ,ל מצאתי"בשם הרב ז ד:א''כותב הריטבו

' גמשלא בבגדי כהונה דהוה ליה זר כדאמרינן בכהן העובד 

וקרא ,  בזמן שאין בגדיהם עליהם הוו להו זרים'ג ב"סנהדרין פ

דדרשינן לעיל אתה ובניך תשמרו את כהונתכם היינו דקאמר 

, והזר הקרב מהם שלא בכיהונו יומת, שישמרו לעבוד בכיהונם

יתה והיינו דאמרינן הכא הדלקה לאו עבודה היא לחייב עליה מ

ונראין דברים שלא אמר רבינו , לכהן העובד שלא בבגדי כהונה

ל אלא דסוגיין אף לענין כהן העובד מחוסר בגדים שאף הוא "ז

דכי אין כהונתם עליהם הוו להו , אינו חייב אלא על עבודה תמה

והוא הדין דזר , וכיון שכן אין חייבין אלא על עבודה תמה, זרים

   .דההעובד אינו חייב אלא על עבו
  

שם ' על הא דאיתא בגמ :ההקש ד''יומא כישנים ' בתוסכן ו

כיון דהדלקה , ר יוסף"אבל תימא להר, דהדלקה לאו עבודה היא

' לאו עבודה היא אמאי כתיב בה כהן דכתיב דבר אל אהרן וגו

  .כ"ע' בהעלתך את הנרות וכו
  

 דהחינוך הראשון בעי כהונה לחדשכתב   בפרשתןובמשך חכמה

דורות רק יערוך אותו אהרן דהיינו ההטבה דבעי דוקא אבל ל

 וכן כתב ליישב בצפנת ,ש באריכות" אבל ההדלקה לא ע,כהונה

  .א" רנמןת צפנת פענח וורשא סי"ובשו ,ו"ברכות הלכה ט' א מהל"פי ם"רמבעל ה ,פענח
  

 לידידינו הגאון הנפלא רבי דוד אברהם ד''יומא כבספר דף על דף ו

 מפרשים חידוש שלא העירו : בזהא  העיר''מנדלבוים שליט

ל " וז' ז'פ תצוה שמות ל"סון " שכן מרומז להדיא בדברי הרמב,ל''הנ

 שתאו שירמוז שאהרן יתחיל בקטורת ובנרות וכן אמר בסוף פר

אמור יערך אותו אהרן ולא הזכיר בניו בעבור שהוא יתחיל בה 

  .הנה שמדגיש הענין שהוא יתחיל, ל"עכ
  

הדלקת הנרות כשירה כתב ז "ביאת מקדש ה' ט מהל"פ ם"הרמבוכן 

 לפיכך אם היטיב הכהן את הנרות והוציאן לחוץ מותר ,בזרים

  .לזר להדליק
  

 אלא :ל הפליג כשאמר מותר לזר להדליק"ד ז"וכתב הראב

  .שאם הדליק כשרות
  

 ם על פי דברי''להסביר את שיטת הרמב סף משנה שםוכתב הכ

תך את הנרות ולא כתיב דלהכי כתיב בהעלו ד''יומא כ א"הריטב

וטעמו של רבינו כיון '  משום דלאו עבודה וכו,יעלה את הנרות

  .דלאו עבודה משרי נמי שרי כמו שחיטה שמותר בזרים

  

 ?האם אפשר לעשות פתילות למנורה ממכנסים קרועים של בגדי כהונה
,  בגדי כהונה שבלו מפקיעין אותןא''א ע''שבת כ 'הנה איתא בגמ

  . פתילות למקדשומהן היו עושין
  

על הא דאיתא שם במשנה  ' משנה ג'יכין סוכה פרק ה תפארת ישראלוב

כהנים ומהמייניהן מהן היו מפקיעין ובהן היו  מכנסי מבלאי

ל דאורחא דמלתא "ונל '' לשמחת בית השואבה כתב וזמדליקין

מפני החיכוך , ביותר מכתונת ומצנפת, דהנך דרכן לבלות, נקט

 משום דשאר בגדי כהונה שבלו אה ליראו נ, והשפשוף בהן

כ מכנסיים אינן "משא' מ א''ע א"שבת כמבואר נצרכים למנורה כ

לא ,  ואבנט נמי מדיש בו צמר מעורב בפשתן,דרך כבוד למנורה

  .שהיו הפתילות שם עבות מאוד, חזי רק לשואבה
  

פרק החליל  מדאמרינן בירושלמי :תמה עליו א''שבת כ ובשדי חמד

,  מכנסי כהן גדול היו מדליקין את הנרות שבפניםמבלאי' הלכה ג

הא , ושל הדיוט לנרות בחוץ דהיינו של שמחת בית השואבה

  .למדת דגם מכנסיים ראויים הם לפתילות ואינם חסרון כבוד
  

 כתב דמבלאי מכנסי כהן גדול היו 'מ א''א ע''סוכה נ וכן בערוך לנר

דליקין בחוץ ומבלאי מכנסי כהן הדיוט היו מ, מדליקין למנורה

ואפשר שהיו , דלמנורה היו פסולין, לשמחת בית השואבה

ורק של כהן גדול הדליקו , מאוסין ביותר בזיעה שעל בשרו היו

  .בפנים משום חשיבותו
  

  מדוע אלו שנשאו עצמות השבטים לא נטמאו 

  ? ורק אותם שנשאו עצמות יוסף נטמאו

 ולא יכלו ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם 'ו' טבפרשתן 

  .לעשות הפסח
  

 דהטמאים שלא היו ב''א ע''וכן פסחים צ, ב''ה ע''סוכה כ אמרינן' ובגמ

לחד שיטה היו אלו שנשאו , יכולים לעשות את קרבן פסח ראשון

ח הארכתי בקושיית ''ובספר מעדני אשר פרשת בעלותך תשס, ארונו של יוסף

ש דברים ''א עצמות יוסף עיהפוסקים לשיטות דקברי צדיקים אינם מטמאים מדוע טימ

  .נפלאים
  

 מדוע דווקא אותם שנשאו ארונו של יוסף נטמאו :יש להקשות

הרי כל עצמות השבטים העלו , ולא יכלו לעשות פסח ראשון

והעליתם את על הפסוק  ט'' יג''פרק יבשלח י "רשעמהן כמבואר ב

למדנו שאף עצמות כל ,  לאחיו השביע כן,עצמתי מזה אתכם

כ מדוע שאר השבטים ''א, שנאמר אתכם, ו עמהםהשבטים העל

שכל ' ירושלמי סוטה סוף פרק א' ובפרט לפי מה דמבואר בגמ, לא נטמאו

כ מדוע שאלו רק נושאי ''וא, שבט העלה עצמות ראש שבטו עמו

כך הקשה החתם סופר , ארונו של יוסף את משה איך יקריבו קרבן פסח

  .וכן באור יקרות בפרשתן, החדש בפרשתן
  

  :יכא כמה תרוציםא

, כ שאר השבטים''משא,  שאני יוסף שנחנט וגופו נשאר שלם.א

עיין שעברו כמאה ועשרים שנה מזמן שמתו עד יציאת מצרים 

כ ''שלאחר ק' הלכה ב' ירושלמי נזיר פרק זל '' וקימ'ב' אבן עזרא שמות ב

  .כך תירץ בספר אור יקרות בפרשתן, שנה חוזר הגוף להיות תרווד רקב

 דאותם שמתו לפני ד''נזיר נ, ח''ב נ''ב' פ מה שכתבו התוס'' ע.ב

ל אתי שפיר שלא נטמאו ''הדיבור אינם מטמאים לפי הנ

כ יוסף כיון ''משא, אותם שנשאו את ארונם של שאר שבטים

ששמר את התורה עד שלא ניתנה כמו דאיתא במדרש על 

הפסוק וטבוח טבח והכן ששמר יוסף את השבת היה לו דין 

, ר מתן תורה וטימא לכן נטמאו נושאי ארונו דווקאכמו אח

ועיין בפני , כך תירץ החתם סופר החדש בפרשת בעלותך, לכן רק הם שאלו

  .ה שהאריך בקושיא איך טימא עצמות יוסף הרי היו קודם מתן תורה''יהושע סוכה כ

 



  בשבת שבתוך שלושים יום קודם לחג 

  ?מה יש חיוב לדרוש הלכות שבת או הלכות החג

 ויהי 'ז' ט ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו ולהלן 'ב' טבפרשתן 

  .'אנשים אשר היו טמאים לנפש וכו
  

, יום'  דשואלין ודורשין קודם החג לב''ע' פסחים ו 'מכאן ילפינן בגמ

  .שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני
  

סקים הארכתי בקושיית הפוח '' פרשת בעלותך תשסובספר מעדני אשר

 משה תיקן להם לישראל שיהיו א''ב ע''מגילה ל' איתא בגמעל הא ד

שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת 

דקשה כיון שיש חיוב מן התורה לדרוש , בעצרת הלכות חג בחג

  . ש''שלושים יום קודם מה היה צריך תקנת משה לדרוש בחג עי
  

הלכה שצריך לדרוש בשבת  האם בשבת איכא נמי יש לחקור

  . מהלכות שבת
  

ודאי ל ''וז :כתב חידוש נפלא 'מ א''ע' דמגילה  בשפת אמתהנה 

,  גם על שבתהלדרוש בענינו של יום הירבינו ה שנראה דתקנת מ

כ כתיב וידבר משה "שהרי גם שבת כתוב בכלל המועדים ואח

 'וקאי גם על שבת ולמה לא יהי' כואל בני ישראל ' את מועדי ה

ט "שבת עדיף מיו 'מ א''ע' מגילה ד' ובפרט לשיטת התוס, חיוב בשבת

כ פשיטא "א, יום מקודם ובשבת לא' ט דורשין ל"כיון דביו

   .דבשבת נמי דורשין בענינו של יום
  

טור '  לףצדוק הכהן מלובלין בדרושים לבר מצוה ד' ק ר"להרה בספר משיב נפשו

א " ע'פסחים דף ו' גמל ב"מנסתפקתי למאי דקי :ל"וזכתב ' א

ל "מ וקי,יום' דשואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח ל

משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים  ב''למגילה 

י "ורש, בעניינו של יום הלכות פסח בפסח עצרת בעצרת חג בחג

 מקהיל קהילות הפירש בחומש ויקהל משה את בני ישראל שהי

דצריך לדרוש הלכות שבת ודורש להם הלכות שבת בשבת הרי 

יום שקודם ' בשבתות שבאות בל, כ יש להסתפק"וא, כ"בשבת ג

  .הפסח אם ידרוש בהלכות שבת או בהלכות פסח
  

 יליף להא דשואלים 'מ א'' ע'פסחים ו' גמ ונראה לפשוט דב:ומסיק

יום מהא דמשה עומד '  פסח קודם לפסח לכותודורשים בהל

עה ששאלו הטמאים מה בפסח ראשון ומזהיר על פסח שני בש

ש בשבת עשר עטרות " וכמהוהרי אותו ערב פסח שבת הי, יעשו

מוכרח דאף דבשבת , פסח' דורש בהל' ה הי"ואפ, נטל אותו היום

  .ה הלכות פסח עדיף"כ אפ"נצרך לדרוש בענינא דיומא ג
  

ל דכל התדיר מחבירו קודם "מ קירי ה:אך לכאורה קשה

ולמה , פסח' תדיר נגד הלכ הכא הרי הלכות שבת " וא,לחבירו

ק "מהדוש הנודע ביהודא "ונראה לפמ, דרש משה בהלכות פסח

,  דמקרא מגילה וקידוש הלבנה מקרא מגילה קודםא" כמןח סי"חא

מ מקרא מגילה חמיר טפי דקידוש "אף דקידוש לבנה תדיר מ

' כ הרי כתבו התוס"וא, לבנה דרבנן ומקרא מגילה דברי קבלה

 , מחמת הקרבןהיום קודם הי' ורשים לשזה שהיו ד א" ה עז"ע

ק דיבמות "ע שיש בו כרת וחמיר טובא כדאמר בפ"כ הוה מ"וא

  .ואתי שפיר, ולכך יש להקדימו אף שהלכות שבת תדיר

  מטעמי אשר
  מתוך ספרי מעדני אשרבעניני תפילה על החולה 

  בפרשתן אל נא רפא נא לה
ת הרי אסור להתרפאו, איך מותר לומר תהילים על חולה

  ו''עלותך תשסהב ?בדברי תורה
 ?המתפלל על החולה האם צריך להזכיר את שם החולה

  ו''עלותך תשסהב

כשמתפללים על אשה חולה האם צריכים לשנות את 
 ?ח איברים''הנוסח של המי שברך כיון שיש לה יותר מרמ

  ו''עלותך תשסהב
האם אדם יכול לדעת לפי תפילתו אם החולה יתרפא או 

וע משה ביקש בפרשתן סימן אם תפלתו כ מד''א, ימות
  ו''עלותך תשסהב ?תתקבל

האם כשאדם מתפלל על אביו חולה מותר להזכיר את 
  ו''עלותך תשסהב ?שמו

מי עדיף שיתפלל על החולה הוא בעצמו או דילמא אדם 
  ח''וירא תשס ?אחר דאין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים

מדוע כשמתפללים על חולה מזכירים את שם האם ולא שם 
 ח''עלותך תשסהב ?האב

וירא  ?מותיהאם מותר להתפלל על חולה שיש לו יסורים ש

  ט''תשס

  

  
  

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

 ובירושלמי, ישוב שנה חמשים ומבן ]ח כה[ בפרשתינו .תפילת חנה קיצרה ימי שמואל  .א
 של ימיו קצרה בתפלה שהרבתה י"ע חנה, לוי' ר בשם אבא ר"א, תניא -]א"ה ד"פ ברכות[

, שנה חמשים אלא לוי של עולמו אין והלא, עולם עד שם וישב) 'א א"ש( שאמרה, שמואל
 עצב בכל) ד"י משלי( אומר שהכתוב הוא, העבודה מצבא ישוב שנה חמשים ומבן דכתיב
ז מצד הריבוי תפילה "אי' ע הרי שם לכאו"וצ, למחסור אך םשפתי ודבר מותר יהיה

ואילו הייתה מרבה בתפילה , ולכן קיצרה ימיו, אלא מצד שלשון בקשתה היה עד עולם
 .לא היה בעיה בריבוי תפילה' שיאריך ימים וישב שם עד גיל מאה עשרים לכאו

  ויהי-זמן אין מעבירין על המצוות כשיש לפניו מצוה קלה עכשיו וחמורה לאחר   .ב
 יוסף של ארונו נושאי היו מי איתא ה"כ בסוכה' בגמ, ו ט אדם לנפש טמאים היו אשר אנשים

 צריך אינך לידך הבאה קלה דמצוה לפסח סמוך עצמן שטמאו דהטעם י"ופרש, היו
 חבוש שהוא באחד דנו דהאחרונים ע"וצ , ל"עכ לבא העתידה החמורה מפני לדחות
 תקיעת לשמוע שיוכל כדי ה"לר ימתין אם' א ליום צאתל רשות לו ונתנו הסהר בבית
, ו"ק' סי צ"והח ז"הרידב ת"בשו בזה ודנו בציבור תפלה היום לקיים מיד ייצא או שופר
 כ"ואח קלה מצוה כעת יעשה אם עדיף מה, זה כעין באחרונים נידונים כמה ועוד

, ז"דלאח ההחמור מצוה לקיים דימתין או החמורה מצוה מקיום אנוס יהיה ממילא
 טפי עדיף דהאידנא קלה דמצוה להדיא דכתב כאן י"רש מדברי זה למדו לא למה ע"וצ

 .זמן שלאחר חמורה ממצוה
 מן, רחוקה דרך היא איזו, 'ב ג"צ בפסחים' בגמ – רחוקה  בפסוק בדרך-ספק בדין דרך רחוקה  .ג

 שיעור והיינו דכך, ל"ו מיל והכי קי"והיינו ט, רוח לכל וכמידתה ולחוץ המודיעים
יש להסתפק אם היום  ,הערביים בין הפסח שחיטת זמן עד החמה מנץ בינוני אדם מהלך

, כ ישתנה שיעור דרך רחוקה"א, בזמנינו שאפשר ליסוע במכונית בחצי שעה מרחק זה
 .או שלא, כ אף מן המודיעים לחוץ אינו דרך רחוקה"וא

, "כלאם משה אדני ויאמר מבחריו משה משרת נון בן יהושע ויען"-עונש בית כלא  .ד
 את מכניס ויהושע מת משה מתנבאים שהיו לפי, האסורים בית אל תנם"י "ופירש רש

ולכאורה לא מצינו בתורה בשום מקום בתורה עונש כזה לשים אדם ". לארץ ישראל
ומה יעשה איתם שם , אז מדוע אמר יהושע למשה רבינו שיכלאם, בבית האסורים
 .ע"וצ, בבית האסורים

 דברים ל והלא"בזה' כ, רעה פיסקא תצא כי פרשת דברים ע הנה בספרי" צ-לתועלתלשון הרע   .ה
 ולשבחו משה של ולהניתו משה של בפניו שלא אלא דברה שלא מרים ומה וחומר קל
 כמה אחת על ברבים חבירו של בגנותו המדבר נענשה כך עולם של ולבנינו מקום של

כ אפילו שטעתה אמאי "א, לתר שלה היה לתוע"כ מבואר שהלשה" וא.שיענש וכמה
, ומסתבר שאפילו בטעות בזה אין חטא, ר לתועלת מותר"הרי לשה, נענשה בצרעת

 .י"ס' כלל דח "דעיקר החטא הוא מתכוין לבזות את חבירו וכלשון הח
 . איזה מלאכה בשבת האב מלאכה מותר והתולדה אסורה:חידה  .ו

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

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

1000₪ .  
כך שכל מי , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

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

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

נא ] 057-3154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון  [meir.s1000@gmail.comאו במייל 
כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות "כמו. לציין שם וטלפון על התשובות

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

יש עדיפות לשלוח -. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. ברור לאחר משלוח הפקס
  .נ"שיצא לאור בעתיד בלי לספר "התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה

  בני ברקא "שליטרחמים ניסימוב הזוכה לחודש אייר הרב 



ë úøöòá òåãî''íåé åúåàá ãåîìì êéøöù êôéäì àøáñä éøä ìåëàì ïðéòáã íéãåî ò 
îâá àúéàã àä ìò øôåñ áúëä íùá íúù÷äù äî 'ñ íéçñô"ò ç" áòàã'' íéàðú å÷ìçðã â

íëì ïðéòá íà áåè íåéá ,î''ë úøöòá î''íëì éîð ïðéòáã íéãåî ò , íåéã àîòè éàî
äøåú åá äðúéðù , àìå øúåé ãåîìì êéøöù øáúñî äøåú äúéðù íåéá äøåàëìã äù÷ã

ìåëàì êéøöù ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''çî öúãä é÷éæ 
õøúì äàøð ,îâá ïééò ïéé úåúùìå øùá ìåëàì åùåøéô íëìã 'î íéçñô''ò è''á î ' õøàä íòã

øùá ìåëàì øåñà ,îâá ïééò ïéé úééúù éáâìå 'ð úåëøá''ò æ''à î ' ãéîìúì íìåòì áåè ïééã
íëç , éîìùåøéá ùøåôîåã ÷øô éðù øùòî 'å äëìä óåñ 'åì áåèå ïéé äúåù íëç ãéîìú , íò

àäéò åì òøå ïéé äúåù õø'' åðì ùé æà åîéé÷ìå åá ÷åñòì äøåúä åìá÷ù íåéá ïë ìòå ù
íëì àäéù úøöòá ïðéòá ïë ìòå ïééå øùáá øúåîå íëç ãéîìú ïéã .  

  

äøä''' â õøàååù äãåäé øëùùéèéìù''àåî '' àìôðä ïåéìâ ìíéìùåøé ïùé ïééíéìùåøé æðàö ììåë   
 äàøðôò õøúì" àáø øîàù äî éá"ò ÷''à á'    øåù øùá ìëà àìù ïåéëù , ÷ã÷ãì ìëé àì

äøåú ìù úãë åìàåùì úåðòìå,íãàä ìëåéù éãëáù àëäî ïðéæç   äøåú éøáãá ÷åñòì ,
úòãä úáçøä êåúî åãåîéì ìà úåðôì ìëåé æàå éåàøë ìåëàì åì çøëää ïî,ò " åáééç ë

æç"äøåúä úìá÷ ïîæá ìåëàì ì , ïéà çî÷ ïéà íàù àéîù éôìë úåøåäìäøåú , éàãåå
çååøá äìëìëå äñðøôì äëæð íà ,úàù øúéá äøåú ìåò åðîöò ìò ìá÷ì ìëåð.  

 
äáä''éð éðæåìéå êìîéìà ç'' åçøôú úáéùé  

õøúì äàøð ,øöéä øáùì éãë íåöì íéëéøö äéä äøåú äúéð àìù ãòã , äðúéðù øçàå
ò øöéä úà øáùìå ìåëàì øùôà äøåú''îâá øàåáîë äøåú é ' òøä øöé úàøá éúàøá

ïéìáú äøåú.  
  

á÷äì øúåî äéä êéà''àúééøåàã øåñéà äæ éøä äøåú ïúîá øä øå÷òì ä  
îâá øàåáîã ïåéë øôåñ íúçä íùá íúù÷äù äî 'ô úáù'' åëìã''äøåú äðúéð úáùá ò ,

à''á÷äì øúåî äéä êéà ë''àúééøåàã øåñéà äæ éøä äøåú ïúîá øä úà øå÷òì ä , åîë
îâá øàåáîã 'ò úáù''ò â'' îá'  íåùî áééç úéáá äìèðå úéùåùáâ åì äúéä úùù áø øîà

äðåá ,ùøåç íåùî áééç äãùá ,îâá àúéà éøäå' à ÷øô äðùä ùàø éîìùåøé'ð óã ''á øåè æ'ä " â

á÷äù''à äøåúä úà øîåù ä''úáùá øää úà ø÷ò êéà ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
á÷ã õøúì äàøðùôð çå÷ô ïéòë àåä äøåúä úì , åìá÷é àì íà íéúîë íéáùçð éøäù

 øîåàù ø÷é éìëá øàåáîù åîë äøåúäéô úåîù"ñô è 'é"æ íéìá÷î íðéà ìàøùé éðá íàù 
åîå÷é ìá íéàôø åéçé ìá íúåîáå íäééçá íâ úîë íéáåùç íä éøä äøåúä ,ò"ù ,

á÷ä ìåëéáëå"øùé éðá åìá÷éù ìéáùá úáù ììçì ìåëé äéä ääøåúä úà ìà.  
  

äøä''èéìù ùèéåã óñåé â'' à÷øá éðá  
ò õøúì äàøð'' øùà éðãòî ïåéìâá àáåäù äî ôù ïåéìâ''è øúåî êéà ùøãîä íùá äìàù 

á÷äì''äøåúä ìë úà øîåù éøä íéîùâ ãéøåäì ä , øëùé éðáä íùá õøúì íúàáäå
æ øîàî úåúáùä éøîàî'úáù úåìôú ã àìå íéîùâ úãéøé ìò ìàù à÷åã äîì úåëàìîä ìë ìò 

úáùá íéùòðä ,éãéî äù÷ àì úåëàìîä ìë ìòã ùøéôå, äîëçá íìåë áéúë éøäã 
úéùò ,áå÷ éáâì ïë íà"øúåîå äëàìî äðéàå äîëç éø÷éî úåëàìîä ìë ìåëéáë ä 

úáùá ïúåùòì,æø åøîàù åîëå äëàìî äðéà äàöåää úëàìî ìáà " äëàìî äàöåä ì
àéä äòåøâ ñåú 'á úáù' ò'' îà' ôòàåé"ùä êéàä øéôù äù÷é äøñà äøåúä ë" íéîùâ ãéøåî é

úåùøì úåùøî äàöåä àéäù úáùá , åøöç àåä åìåë íìåòä ìëã àåä õåøéúä äðäå
åøöçá ìèìèì øúåîå ,á÷äì øúåî äéä ãöéë áèéä áùåéî äæ éôìå'' øää úà øå÷òì ä

äøåú ïúîá.  
  

äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî â'' àíéìùåøé  
äî íúàáäù äîá÷äã øôåñ íúç" äøôòì àìà êéøö äéä àìù ïåéë úáùá øä ø÷ò ä

äôåâì êéøö ïéàù äëàìî éåäå øä ìù ,øä äù÷äù äî ïééöì ùé" õáå÷á øâðéæìù î
 óñåé è÷ìéåè äðù''éø ïîéñ å'' çìöàìî éøäã"ðôä úòãìå øåñà ìáà øåèô â" ïáø÷î øåèô é

äî øåñà ìáà"ú ,åä éøä äøôòì ÷ø êéøöùë ïëàã õøéúå éðéñ øä úøé÷òá êà øåñà à
úåéìòåú éðù åéä äëáå " íò ìò ä÷øæì äééôëá äúéä ãç äðäå øåñéà äååâá àëéì â

á÷äì ìàøùé åâååãæðù äôåç íåùî íâ åá ùé êëì óñåðå äøåúä åìá÷é àì íà ìàøùé" ä
äëáå ïéùåãé÷å äôåçá ìåëéáë"éøù â.  

 
äøä''èéìù ïîùøéä íééç â'' à÷øá éðá  

îì ïééöì äàøð ïåôö ìòá éðôì ÷åñôä ìò çìùá úùøôá íéðé÷æ úòãá áúëù ä
á÷ä ïë øîà êéàä åì äù÷åäã''äøæ äãåáò íù øéëæäì àåä øåñéà àìäå ä , õøéúå

á÷äã''ïéøåñéà ìò øåáòì ìåëé ä ,úáùá íìåòä úà ïãù äîî ïë çéëåäå ,ðä éôì'' ì
øéôù éúà.  

  

øåúä úà åìá÷éù ìàøùé íò ìò úåôëì êéøö äéä òåãî ä  
òîùðå äùòð íðåöøî åøîà éøä 

îâá àúéàã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî 'ô úáù''ò ç'' à äôë äøåú ïúî úòùáã
á÷ä''áèåî äøåúä úà íéìá÷î íúà íà íäì øîàå úéâéâë øää úà íäéìò ä , íàå

íëúøåá÷ àäú íù åàì , åìá÷éù ìàøùé íò ìò úåôëì êéøö äéä òåãî úåù÷äì ùéã
äøåúä úà , éøäòîùðå äùòð íðåöøî åøîà ,íéðôåà äòáùá íúöøúå.  

  

èéìù ïòöèåî ÷çöé ïåàâä'' àâøåáñîàéìéå çî''äùî ìéàåä àìôðä ñ  
ãéçä äðä" àè ùåøã ãåã úáäà øôñá"ì÷ óã æ"äôãî è"ã ñ"à ä" øùôà ðæå áúë"ì ,äøäå"øäåî ç" ø

æ åëìåî á÷òé"äøåúä ÷ñò åðééä äúò ìá÷ì åöø àìù õøéú ì , åøîàù äîã äìçúá
 íäì äéäù àòãåîä éäåæå äøåúá ÷åñòì åðàéî äúòå úåöîä íåé÷ åðééä òîùðå äùòð

äøåúä ÷ñòá ,áùøä úéùå÷ õøåúî éëäáå"æ à" êéà àòãåî íäì äéäù øçàîã ì
åùðòð , úåúéøëå ïéåàìå ïéùò ìò åøáòù úååöîä íåé÷ ìò åùðòðã àéù÷ àì øåîàä éôìå

éá úåúéîå"ëò àòãåî äéä àì äæáã ã"ãøëæðä áøä .  
  

èéìù ïîèåâ çð ìàøùé áøä'' àíéìùåøé 
ùåøã êøãá õøúì äàøð , éîåéä óãá åðãîìù äîîñ ïéáåøéò'' ã äî øâä éñëðá ÷éæçîä

åãéá åîéé÷úéå åùòé ,åúùà éñëðá ìòá  åìéôà úùù áø øîà äøåú øôñ ïäá ç÷é ,
ùø ùøéôå'' éàéä ääéîúã éãéî ,éùðéà äá éäååúå , àìá åì åàáù éôìäòéâé , ïéà êëéôì
ïéîéé÷úî ,äåöî éãé ìò àì íà , àúéàãë íãéá íéøöî ùåëøå åàá ìàøùéù ïåéëå
ò ùøãîá'' àì íäì àáù àùéá àðéò äæ ìëá ìåôé àìù åùçå íéä úæéáå íéøöî úæéá é

ò''àçøéè é ,äøåú øôñ úà íùôðáå íôåâá åð÷å úéâéâë øä íäéìò äôë ïëì ,æç úöòã''  ì
ú ïéð÷ äéäéù éãëò ÷ø àìå ïéùåòå ïéååöîå ùîî äøå''òîùðå äùòð é , éðéñ àø÷ð äæáå

æç åøîàå''åëòì äàðù äãøéù ì'' úååöîä úøéîù ìò ìàøùé úà àðé÷ àì éøä åéìò í
ðä éôë ÷ø''íãéá øîùð íéøöî ùåëøù éãë äìåâñ íäì äùòð äøåúä ïéð÷ù ì  .  

                                                          

èéìù õéáåðéáø ïäëä ìàéìîâ ïåàâä'' àçî''êãåà éðà íâ àìôðä ñ  
ðòì"é ã"ñá ì"òîùðå äùòð åøîà íäù ã ,äøåúä åîöòì íéé÷é ãçà ìëù åðééä , ìáà
á÷ä"äôë ä øîàå øää íäéìò "äøåúä úà íéìá÷î íúà íà "åëå ,'åðééä  ìàøùéù

äæì äæ íéáøò ,éàøçà úåéäì êéøöå úä åìá÷é íéøçàù íâäøå,   åäæå"íéìá÷î íúà" ,
äøåúä ìåò åìá÷é íìåëù íéàøçà åéäúù.    

  

èéìù íééäèøòåå ïäëä áàåé ìàëéî ïåòîù áøä'' àãìôëøá  
ãéçä àéáîù ùåãéç éúéàø" àë úëøòî éôì ùáã åøôñá 'å úåà 'æå" éðéñ øä ãîòîá øää úééôë ì

úä ìò àìå õøàä éîò ìò ÷ø äéä àì"ììë ç.   

  

äáä'' äîìù øéàî çéð ïééèùðøá'' å÷øá éðá àæìòá úáéùé  
ë õøéúù äî ïééöì ùé''åîãà ïøî ÷''èéìù àæìòáî ø'' àðùú úåòåáù''ä øôñá øàåáîã 

á÷äã íùåáä úâåøò''ìàøùé ìò äîãøú ìåôéù äùò ä ,òàù ïåéë'' äøéôñä éîéáù ô
úåëëãæä úéìëúá íîöò úà ìàøùé åðéëä , ùøåù àåäù áìä ïåøáù íäì øñç äéä êà

 ìëúåáåèä úåãéîä ,á÷ä ìéôä ïëìå'' øáëù åàøéå åøøåòúéù éãë äîãøú íäéìò ä
äðéëù äãøé ,éåàøë äúéä àì íúðëä éàãåáù åàøéù ïåéë íáéì øáùé , êøöåä ïëìå

éåàøë äúéä àì íúðëä ìëù åàøù ïåéëã úéâéâë øä íäéìò úåôëì , úåùòì åöø æà
çàå ùãçî äðëä''äøåúä ìá÷ì ë ,úåôëì êøöåä ïëìååéùëò íáöîá åìá÷éù íäéìò  .  

  
áåè íåéá éðòðë ãáò ìéáùá ìùáì øúåî íàä 

áåè íåéá ïåîäì äìùéá øúñàã ùáã úåøòéä áúëù äî ìò íúù÷äù äî , äéäã ïåéë
åéá åìéáùá ìùáì øúåîå éðòðë ãáò''è , ÷ñô øáçîä éøäã íúù÷äåøåà''é÷ú ïîéñ ç'' á

áåè íåéá íéãáò ìéáùá ìùáì øåñàù.  
  

äøä'' âèéìù âøáãìåâ éåìä ïñéð'' àùîù úéá  
õøúì äàøð ,ìáèå ìî àìù ãáòî éøééî øáçîäã ,àùî'' ïîäù øáåñ ùáã úåøòéä ë

åìéáùá ìùáì ìåëé äéä ïëì ìáèå ìî.  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âïøèù íééç èéìù'' àìàåðîò 

ù ìâøì åúá úãìåä úçîéçú 'æîá''è 

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

åäðôé øùà ìëá çéìöé  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 
 áøäùèééã íäøáà èéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷  
åîãàä ìù åðéîé ãé''èéìù æðàöî ø''à 

 åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäá÷òé áøä ïá á÷òéæ '' ì  
áìð"òë ''ú ïåéñ à.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
 áøäõéáåôñåé íééç äùî èéìù'' à  

äéðúð æðàö úéø÷  
éçú åúá éàåùð úçîù ìâøì'  

áò''äáä â'' åðøåî çìâñ éåìä ïøäà äùîéð ''å   
 úáéùé éøéçáîæðàö  

äøä ïá'' âìâñ øæòéìàèéìù '' à  
çî''áéöé úåàå úéá ñ  

 åðéãéãé åéáàì áåè ìæî úëøáå  
äøä'' âõéáåôñåé äéòîùèéìù ''à  

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