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נחלקו תנאי ביומא ג: בהא דכתיב "עשה לך שתי חצוצרות כסף" וכן בהא דכתיב 
דלכאו'  ויל"ע  צבור.  משל  או  משלך  הוא  אם  וכו'  ושחלת"  נטף  סמים  לך  "קח 
היו  מה  "התרומה  פ"ה  בשקלים  כדתנן  צבור  משל  הקטורת  באה  ודאי  לדורות 
וכנראה  קטורת.  לאתויי  צבור"  קרבנות  וכל  וכו'  תמידין  בה  לוקחין  בה  עושים 
משה  מסרו  משלך  למ"ד  דגם  ואפשר  במדבר,  שהיתה  בקטורת  אלא  נחלקו  לא 
לציבור וצ"ת. גם לדורות לא מצינו יחיד במקום משה שנאמר שבאו משלו, וגם 
צבור.  משל  באו  לכו"ע  לדורות  ולכאו'  נגנזו,  משה  של  שאותן  חצוצרות  לענין 
"בשמים  כתיב  המשכן  לנדבת  הצווי  דבכלל  מבואר  תרומה  דבפרשת  צל"ע  עוד 
לשמן המשחה ולקטורת הסמים" ובפרשת ויקהל כתיב "והנשיאם הביאו וכו' ואת 
הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטורת הסמים" ומבואר דהקטורת 
בפי'  שם  וראיתי  המשכן,  דמלאכת  בבריתא  מבואר  וכן  הנשיאים,  מנדבת  באה 
הגרח"ק שליט"א דהיה הוראת שעה דיחיד יוכל לנדב הקטורת דלדורות הן באין 
מתרומת הלשכה. ומ"מ לא ידענא איך יתישב עם מה שאמרו ביומא דאיכא למ"ד 

עשה לך משלך. וצע"ג.

שוב ראיתי במשך חכמה ר"פ תרומה שכתב לישב זה דרק הסממנים שנכתבו בפר' 
כי תשא שהם נטף ושחלת וחלבנה ולבונה, היו משל משה דעליהם כתוב קח לך 
סמים וכו', אבל שאר סממני הקטורת היו משל כל ישראל כמבואר בפר' תרומה 
דנצטוו על נדבת הקטורת ומטעם זה לא נתפרשו כל הסממנים בכי תשא משום 
דשאר הסממנין לא באו משל משה יעו"ש. ובספר התורה והמצוה להמלבי"ם בפ' 
חוקת מצאתי שכתב דנראה דרק לענין קטורת נחלקו תנאי ביומא ג: אם קח לך 
סמים הוא משלך או משל צבור אבל לענין שמן המשחה לכו"ע בא משל ציבור 
אף שגם בו כתוב ואתה קח לך, דהא חזינן בפר' תרומה דבשמים לשמן המשחה 
הוא בכלל נדבת הציבור ובשלמא בקטורת איכא למימר שמה שנצטוה משה קח 
לך משלך הוא אחרי שיגמר הקטורת שנתנדבו הציבור יבוא הקטורת בשאר שנים 
משל משה, אבל בשמן המשחה דנעשה רק פעם אחת וכולו קיים לדורות ודאי 

בא משל ציבור כדאיתא בפרשת תרומה. ומדבריו למדנו תי' אחר לקושיא 
זו דגם למ"ד קח לך משלך מתחילה נתנדבו הציבור ורק אחרי שכלה, 

בא משל משה.

הרב שמואל קונשטט

א. ת"ר, מנה לכל יום פרס בשחרית ופרס בין הערבים. ובמל"מ פ"ג תו"מ ה"ה נסתפק 
אי הוי שיעור בקטרת מה"ת או מדרבנן. ובפסקי תוס' כריתות מבואר שהוא מהלל"מ 

וברש"י זבחים קט. מבואר ששיעור פרס מדרבנן. ומה"ת די בשיעור כזית.
וקשה דבאיסור מפטם קטורת להריח בה האמור בפרשתנו, במתכונתה לא תעשו. כתב 
בגדול  והשיעור  בכזית,  שדי  זבחים  ברש"י  כמבואר  ואי  מנה.  במפטם  רק  שחייב  רש"י 

מדרבנן, איך יתכן דלאו דמפטם נקבע לפי השיעור דרבנן.
ומרן הגרי"ז הביא בשם אחיו הגר"מ הגם שלמעשה הקטרה די בכזית אמנם בשיעור 
הגרי"פ  בבאור  אכן  קרבן.  בשיעור  להיות  צריך  בפיטום  ולכן  מנה  הוא  בקטורת  קרבן 
לרס"ג ח"א מ"ע ג' (157) נקט בשיטת רש"י שבעי להקטיר כל יום מנה דבר תורה. אלא 

שהחלוקה לפרס דרבנן, ומה"ת יכול בבוקר כזית ובערב הנותר.
ב. כתב הטור ס' רלז. בשם רב עמרם אחר שגומרין תפילת ערבית נוהגין לומר פטום 
הקטורת  אמירת  שנקט  בזה  למאד  תמהו  והאחרונים  בערב.  היתה  וקטורת  הקטורת. 
אחר ערבית. והבאר שבע סוף תמיד כתב לבאר בזה כמו שתפילות ערבית כנגד איברים 
ופדרים שנקטרים במשך כל הלילה. כך לפי שקטורת היתה מתעכל וחלק הלילה כאברי 

עולה יש לחושבו כמצוותו בערב.
ג. מור מסממני הקטורת כתב הרמב"ם כלי המקדש א' ג', הוא דם הצרור בחיה שבהודו. 
ובראב"ד השיגו שאין דעתו מקבלת שיכניסו במעשה הקודש דם חיה טמאה. והכס"מ 
ישב כיון שנשתנה צורת דם שבו למה יגרע. ובארו שהראב"ד התכוין לתמוה מחמת דין 

משקה ישראל. ולזה מתבאר מה שהשיב הכס"מ שאין חסרון כיון שנשתנה.
העלו  ובזה  בפיך,  המותר  מן  נוסף  דין  יש  הרי  תקשה  אכתי  הוסיף  ס"ג  או"ח  והנו"ב 

המותר  מין  רק  גבוה  למלאות  הוכשר  לא  דאכתי  שינוי  מהני  שלא  האחרונים 
באכילה. וצ"ת כיצד הוכשר דם חיה טמאה לסממני קטורת. וצידד דרך שיש בו 
תורה. נאמר הך הלכתא של תורת ה' בפיך. וקצת יש לברר שאי נימא שקטורת 

חשיב כקרבן קטורת כמו שאשכחן ברבותינו. ודאי ראוי שיונהג בו 
הלכתא של מין טהור.

שואל כענין
הרב מנחם ש. כהן

חלבנה  שהרי  תענית,  אינה  ישראל  מפושעי  בה  שאין  תענית  "כל  אמרו,  (ו:)  בכריתות 
ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטורת", ונראה דלכך היו בה י"א סממנים, להורות 
שאין הרשע מן המנין, [כי הרי מחלל שבת אינו מצטרף למנין], ושו"ר כעי"ז במהרש"א 
שם. ויש להוסיף עפ"י מה שהביא החיד"א (מראית העין מגילה י.) בשם האר"י דחלבנה 
בגימטריא המן, ובמגלה עמוקות (אופן קפט) כתב שהוא גם בגימטריא מאדי"ם, וכולם 
יחד ר"ת מח"ה, וכ"ז להורות שאף רשע כהמן אם הוא אך ישראל יש לצרפו. ועוד, שיש 
לצרפו אפילו אל ה"מור" שהוא כנגד מרדכי שהוא ראש הצדיקים, [ותבין מזה ששורש 

מרדכי נגד המן].

וגם  בו,  תלויה  שנשמה  דבר   - ריח  הוא  קטורת  כי  הרשע,  את  שמחברים  הדבר  וטעם 
היא  טהורה  הנשמה  אבל  החוטא,  מהגוף  רק  בא  הרע  והריח  קדושה,  נשמה  יש  לרשע 
המרמז  מחלבנ"ה  הח'  את  דכשתסלק  שם,  החיד"א  וכתב  הנשמות.  כל  אל  ומתחברת 

על חטא, נשאר לבנ"ה שהוא בחינת אסתר, לרמז שגם חוטא גדול זה יכול לחזור 
בתשובה, ולכך מצרפים אותו. ועוד ראיתי, דכאשר תפתח פתח קטן בח' היא 

נעשית ה', ואז היא נהפכת להלבנ"ה [כידוע ענין זה מחמ"ץ ומצ"ה].

צירוף החלבנה לקטורת
הרב יצחק לוין

כתב הטור (או"ח סי' קלג) דיש לומר ברייתא דפיטום הקטורת בכל יום, ועיי"ש בב"י 
בשם מהרי"א דהשווה אמירת ברייתא זו לאמירת פרשיות דשאר הקרבנות, עי"ש, 
חשובה  הקרבנות  פרשת  שאמירת  דכשם  נינהו,  דינא  חד  לכאו' דתרוויהו  ומשמע 
כאילו הקריב קרבן, וכדאיתא בסוף מנחות כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 
כמקטיר  חשוב  ג"כ  דהוא  הקטורת  פרשת  אמירת  לענין  גם  הוא  כן  וכו',  חטאת 

קטורת.
והנה המג"א (קלב סק"ג) הקשה על מה שאומרים בשבת וביו"ט ברייתא דפיטום 
קודמת  היתה  דהקטורת  (לג.)  ביומא  שנינו  דהא  מוסף,  תפילת  לאחר  הקטורת 
הרבה למוספין, ומבואר שם בסוגיא הטעם לזה, דקטורת נאמר בה בבוקר בבוקר 
[לשון הקדמה] ומוספין נאמר בהו ביום [לשון איחור]. ור"ל דאמנם פשיטא שאין 
הסדר מעכב בדיעבד, ואם הקדימו המוסף לקטורת יצאו ידי חובתן, [וק"ו הוא מהא 
דאיתא במנחות (מט:) דאם הקדימו המוסף לתמיד כשר בדיעבד], מ"מ שורת הדין 
נותנת דדבר הקודם לחבירו לענין לכתחילה קודם נמי בסדר אמירת הפרשה. ותי' 
המג"א דתקנו כן כדי ליפטר מן התפילה מתוך דברי תורה, ועי"ש. אך יש להוסיף 
ולהעיר ע"פ המבואר בברכות (כז.) דכל מקום שנאמר בו בבוקר בבוקר היינו עד ג' 
שעות של היום, עי"ש, וא"כ דינא הוא שסוף זמן הקטרת הקטורת הוא בג' שעות, 
ולפי"ז היה מן הראוי להקפיד על אמירת ברייתא זו שתהיה קודם ג' שעות, וכעין 
מה שנפסק בשו"ע (סי' מז סי"ג) דלא יאמר פרשת התמיד אלא ביום, דאין מקריבין 

קרבן תמיד בלילה.
דמצות  והחינוך  הרמב"ם  מדברי  להוכיח  כ'  ה"ח)  פ"ב  המקדש  (כלי  הגרי"ז  והנה 
הקטרת הקטורת חלוקה ביסודה ממצות הקרבת שאר קרבנות ציבור, דיסוד המצוה 
דכל ק"צ הוא שהציבור הם נחשבים המתכפרים בהקרבן והוא עולה להם ולשמם, 
הוא  ומצותה  חיובה  יסוד  אלא  כלל,  מתכפר  שם  בה  שייך  דלא  בקטורת  משא"כ 
(מד.)  ביומא  קצת  משמע  [וכדבריו  בזה,  שהאריך  עי"ש  בלבד,  ההקטרה  מעשה 
שמכפרת  לקטורת  למדנו  חנניא  ר'  תני  דהא  אין  מכפרא,  מי  "וקטורת  דאמרינן 
הגמ'  תי'  לאחר  דאף  לכאו'  ומשמע  העם",  על  ויכפר  הקטורת  את  ויתן  שנאמר 
אין הציבור קרויים מתכפרים בהקטורת, דהיינו שהם הבעלים על הקטורת לענין 
במחתה,  דאהרן  וכמעשה  עליהם  לכפר  מועילה  הקטורת  שעבודת  אלא  הכפרה, 
וכעין הא דאיתא בזבחים פ"ח דבגדי כהונה מכפרין. וע"ע במשמר הלוי יומא סי' 

קכא].
ומעתה נוכל לומר, דבאמת אין שייך באמירת פרשת הקטורת מעלה זו דכל העוסק 
מתכפר,  שם  בהו  דשייכא  קרבנות  באותם  דוקא  נאמר  זה  דענין  הקריב,  כאילו 
[דהיינו  בעליו  לשם  הקרבן  קרב  כאילו  מועילה  הפרשה  דאמירת  נתחדש  ובהם 

האומר] והורצה לו לכפר עליו, משא"כ בקטורת דליכא בעלים המתכפרים 
בו. ולפי"ז ניחא היטב הא דלא קפדינן באמירתה על זמן ההקטרה וסדרה 

חשיבות  דליכא  מאחר  התמיד,  פרשת  באמירת  שהקפידו  כמו 
הקרבה באמירה זו.

מורה הלכה בפ''ר בדיני ממונות וד''נ

פר' שמיני - בענין מורה הלכה בפני רבו

גליון
פ"ח  מורה הלכה במקום רבו

הרב חיים רבינוביץ
א"כ  אלא  רבו  במקום  הלכה  יורה  אל  תלמיד  "תניא  ה:  בסנהדרין  איתא 
היה רחוק ממנו ג' פרסאות כנגד מחנה ישראל", והקשה התוס' דבסוגיא 
ותירץ  רבו,  בעירובין משמע דגם חוץ מג' פרסאות אסור להורות במקום 
דבעירובין מיירי דלא נטל רשות מרבו ולכן אסור אפי' חוץ מג' פרסאות, 

משמע דהכא איירי בנטל רשות מרבו עכ"ד.
ולכאורה דבריו תמוהים, דאי מיירי הכא בנטל רשות מרבו א"כ למה אסור 
להורות בתוך ג' פרסאות, והרי ע"י נתינת רשות מחל על כבודו וקיי"ל רב 
יו"ד ר"ס רמ"ב מצאתי  שמחל על כבודו כבודו מחול. אמנם בדברי הב"י 
יישוב לדבר זה דכתב שם בזה"ל "ומשמע מדברי התוס' בפ"ק בסנהדרין 
דאפי' נטל רשות מרבו תוך ג' פרסאות אסור, וכן משמע מדגרסינן בפרק 
)ס:( אמר אביי האי מילתא דאמור רבנן אפי' ביעתא בכותחא לא  אע"פ 
לישרי אינש במקום רביה, לא משום דמחזי כאפקירותא אלא משום דלא 
מסתייעא מילתא וכו', ופירש"י דלא מסתייעא מילתא שיורה כהלכה, וכתבו 
התוס' כי אפקירותא ונפק"מ היכא שהרב מוחל על כבודו דשרי ואפי' הכי 
אל יורה דלא מסתייעא מילתא הואיל ורבו אצלו", הרי מבואר מדברי הב"י, 
ג' פרסאות אפי' בנתן רשות, הוא משום  דהא דאסור הכא להורות בתוך 

סוגיא דכתובות דלא מסתייע מילתא להורות כהלכה.
לו סייעתא דשמיא,  יהיה  אלא עצם דברי הגמ' בכתובות צ"ב, דלמה לא 
דהרי הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, ואפי"ל ע"פ מה שחידש התרומת 
הדשן בפסקים סי' קכ"ז, דאע"פ דקיי"ל הרב שמחל על כבודו כבודו מחול, 
רמ"ב  בסי'  ורמ"א  דבריו להלכה בדרכ"מ  והובא  ביה אסור,  לזלזולי  מ"מ 
בזה"ל "וכתב בפסקי מהרא"י, סי' קכ"ז דאף אם מוחל מ"מ אסור לבזותו". 
ליפוק חורבא  "נא מכבודכם שתעמדו מנגד דלא  ]וז"ל התרוה"ד בקיצור 
ח"ו ותעשו שלום בין ראשי ישראל וכו', ומעתא מי יכניס ראשו ביניהם אם 
לא  דרבנן  לזילותא  מ"מ  ראשי,  להכניס  כדאי  ואף שאיני  מחולקים,  יהיו 
מצינו למיחזי, וגם חשתי לכבוד אדוני מהר"י ווייל"א דהוי ליה ג"כ זילותא 
בכך וכו' אע"פ שמהר"י מוחל על כבודו וכו' לזלזולי ביה מודה דאינו יכול 
כדמוכח וכו'"[. וא"כ אפשר דאף שנתן רבו רשות להורות ומחל על כבודו, 
מ"מ בתוך מקומו )דהיינו ג' פרסאות( חשיב כמזלזל או כמבזה את רבו, 

דבמקום רבו אינו ראוי להורות אלא רבו בלבד.
לו  יהיה  שלא  בכתובות  הגמ'  נקט  למה  דברינו  דלפי  צ"ב  דעדיין  אלא 

סייעתא דשמיא, הו"ל למימר דאסור משום מבזה או מזלזל ברבו.
ונראה דמ"מ ע"פ הסברא הנ"ל דחשיב דמזלזל או כמבזה ת"ח יש לפרש 
התוס' הנ"ל בלי  הגמ' בכתובות הנ"ל )דהיינו דלא כדברי מרן הב"י הנ"ל(, 
מקומו  בתוך  מ"מ  כבדו,  על  ומחל  להורות  רשות  לו  נתן  שהרב  דאע"פ 
)דהיינו בתוך ג' פרסאות( אסור לו להורות משום מזלזל או מבזה את רבו.

ועוד נראה לבאר דברי התוס' באופן אחר, דהנה איתא בסנהדרין שם, תנא 
באותה שעה גזרו תלמיד אל יורה אא"כ נוטל רשות מרבו", ופי' הריב"ש 
בסי' רע"א "וזה כשקוראין לו רב כלומר הרי זה מעתה כאילו אינו תלמיד 
אבל ראוי ללמד לאחרים בכ"מ ולהקרא רב", ולפ"ז י"ל דהא שכתבו התוס' 
"דנטל רשות מרבו" אין זה אלא כהכתרה של רבו שיקרא התלמיד "רב", 
להורות  ומותר  תלמיד,  שאינו  כאילו  והלאה  מהיום  יחשב  וממילא 

תורתו,  כבוד  על  "מחילה"  בו  אין  עדיין  אבל  מקום,  בכל  לאחרים 
ולכן בתוך ג' פרסאות עדיין אסור להורות משום כבוד רבו.

הרב אלקנה גלעזר
יש לעיין אי איסור מורה הלכה בפני רבו שייך גם בדיני ממונות ]בין 
ובין לענין לקבוע בית דין[. והנה בסנהדרין כג.  לענין לדון במקרה, 
בחד  דתרוייהו  ופרש''י  חסדא.  ודרב  הונא  דרב  דינא  בי  כגון  איתא 
אמרינן  דהא  פרש''י,  נהירא  דלא  כתבו  כגון  בד''ה  והתוס'  מקום. 
בערובין סב: דרב חסדא לא היה מורה לפני ר''ה אפי' ביעתא בכותחא, 
וכ''ש בדין לא היה עושה בפניו, וע''כ פי' התוס' שהיו סמוכים זה לזה 
חוץ לג' פרסאות, ובתוס' הרא''ש מבואר טפי, דהיה בעיר אחרת. וא''כ 
דעת התוס' דלדון דיני ממונות הוי כשאר הוראה, ומבואר בלשונם 
דאפילו לדון במקרה לא שנא. אבל בדעת רש''י צ''ל דבד''מ ליכא 
להאי איסורא, ואפי' לקבוע בית דין שרי. וצריך ביאור וטעם לחלק 

בין ד''מ להוראת איסור והיתר, דלכאורה מה לי הוראה כזו או כזו.
בתורה  )שעוסקין  תרי  דאפילו  מאחר  וכי  אמרינן  ו.  בברכות  והנה 
)ואמאי בעינן לרבויי שלשה שיושבין  שכינה עמהם( תלתא מבעיא 
בדין ששכינה עמהם(. ומשני מהו דתימא דינא שלמא בעלמא הוא 
הא  לבאר  ונראה  תורה.  היינו  נמי  דדינא  קמ''ל  שכינה,  אתיא  ולא 
דס''ד דדין הוי שלמא בעלמא, משום דבד''מ אין אדם בא לב''ד כדי 
לידע ההלכה וכהוראת או''ה, אלא התובע בא בשביל לזכות בממון 
היו  והפרעת הצד שכנגדו לא  ולולא המריבה שביניהם  וכן הנתבע, 
באים לב''ד ע''פ רוב. ובזה י''ל בדעת רש''י, דאף לפי הקמ''ל דדינא 
נמי היינו תורה ויש ביניהם שכינה, מ''מ גרע משאר הוראת או''ה, ואין 
בזה איסור מורה הוראה בפני רבו, מאחר שבאים לדון לצורך השלום 

ולא לצורך עצם דברי התורה.
ועוי''ל ע''פ מה שמצינו שחלוק כח דיין מכח מורה הוראה, דאיכא 
או''ה  ובהוראת  דוקא שלשה מומחין,  ד''מ  בכל  בעינן  מ''ד דמדאו' 
וכן בהוראת או''ה אם חולק על המורה בשיקול הדעת או  כן,  אינו 
והיינו  בד''מ,  משא''כ  לו,  לשמוע  מחוייב  אין  חולקים,  שיש  שיודע 
דענין הדיין הוא זכות וכח לשפוט את האדם ויש לו כח לגבי הגברא 
הנידון, משא''כ הוראת או''ה דענינו רק לגלות משפטי התורה. וביותר 
כתב החזון איש )באהע''ז כ''ז ח' במוסגר( דמשמע בב''ק פד. דאף 
במידי דלא תלוי בשיקול הדעת בד''מ אינו מחויב לנהוג עפ''ז כל זמן 
שלא חיבורו ב''ד. וא''כ י''ל דמה''ט ליכא בד''מ דין מורה הלכה בפני 
והוראתו  שלו,  התורה  ידיעת  מכח  או''ה שבא  בהוראה  דדוקא  רבו, 
בד''מ  אבל  הרב,  בכבוד  זילזול  בזה  יש  התורה,  דיני  בגוף  תופסת 
שאינו בא מכח ידיעת התורה, אלא מכח לשפוט את הבא לפניו לדון, 
אין בזה חסרון דכבוד התורה של רבו. ולפ''ז י''ל דאף בדיני נפשות 
שרי לדון במקום רבו, כיון שדן מכחו כלפי האדם הנידון וכל ההוראה 
אינה אלא כלפיו. ]ובקיצור יש כאן תרתי שהן אחד א. שיש לו כח 
ולא  כלפיו  אלא  אינו  פסקו  שכל  ב.  פוסק.  זה  ומכח  הבע''ד  כלפי 

לעלמא[.
]ולכאו' היה נראה דבדיני נפשות אין כאן הוראה כלל וכלל, דהא אין 
לעצמם  אלא  אינה  הוראתם  וכל  לנידון,  לא  ואפילו  לאחרים  מורין 
מיקרי  לא  וזה  כלום,  לעשות  צריך  אינו  והוא  להרגו,  צריכים  שהם 
הוראה. אמנם שנינו במכות ז. כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו שנגמר 
דינו של פלוני וכו' הרי זה יהרג, וחזינן דהפסק חיוב מיתה אינו רק 
כלפי עצמם, אלא אף כלפי ב''ד אחר. )ומ''מ מסתברא דאינו בתוקף 
הוראת הו''א, אלא בתוקף גמר דין, והיינו דאף אם ב''ד השני אינם 
כח  חייל  כבר  מ''מ  הראשון,  ב''ד  עם  הדעת  בשיקול  מסכימים 

הגמר דין של הב''ד הראשון, ודמי לדיני ממונות דהפסק חל 
באופן מוחלט ומחייב את הבע''ד, אבל אינו מכח הוראת 

הו''א([. 

לע"נ הרה"ג ר' מנחם גרוסברד 
בן הגה"צ ר' צבי שרגא. נלב"ע ו' אדר תש"ע

ערש"ק כ"ו ניסן תש"ע

הוראה בקרה"תמורה הל' במקום רבו

שגגת נדב ואביהואמורה הל' בדיני ממונות

תגובות לגליון פסחשואל כענין

שער הציוןהחיוב להמלך ברבו

שואל כענין
הרב מנחם כהן

א. קיי"ל תלמיד אל יורה במקום רבו אא"כ רחוק מרבו ג' פרסאות. והנה 
בכמה דינים כגון או"ח ס' קסג. חיוב לחזר אחר מים לנט"י רחוק ד' מילין 
הזמן,  בחשבון  אלא  במרחק  לא  הוא  שהשיעור  הלכה  בבאור  שם  ונקט 
ובמכונית יקבע השיעור לפי מכונית. ויש לעיין אם ברחוק רבו ג"כ הקובע 
הוא זמןן הגעה או מרחק מציאותי, ולכאורה שם לפי שהוא ענין של כבוד 
רבו קובע המרחק באורך הדרך ממש. וביחוד שילפינן ממחנה ישראל וא"כ 

זהו ענין של מרחק.
ב. נפסק ביו"ד רמ"ב כשרבו רחוק ג' פרסאות שרי להורות. ויש לעיין כהיום 
ג'  רחוק  של  ההיתר  קיים  אם  וכדו'  טלפונים  הרבנים  בידי  טובא  שמצוי 

פרסאות דאם הסיבה שק' לטרוח ולשאול את הרב לא שייך ענין זה. 
ומאידך אם יסוד הענין שאין כ"כ פגיעה בכבוד הרב כשרחוק, גם 

כהיום שייך.



שער הציון שכחה במשיב הרוח- המשך
תגובות לגליון פסחהערות

החיוב להמלך ברבו
הרב אהרן קסלר

ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וביומא נג. מ"ט איענוש כדתניא ר"א אומר 
לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן מאי דרוש ונתנו בני 
אהרן הכהן אש על המזבח אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן 

ההדיוט.
באילת השחר עה"ת העיר הרי הם לא הורו לאחרים מה לעשות אלא נהגו 
לעצמם כפי שחשבו שצריך לעשות וכי הנוהג לעצמו הלכה בפני רבו נקרא 

מורה הלכה.
אמנם כן מצינו בפמ"ג סי' ל"ח משבצ"ז ד' שכתב אהא דמבואר בשו"ע שאין 
וברש"י  בפניו,  ויחלוץ שלא  לצד אחר  יפנה  רבו אלא  בפני  לחלוץ תפילין 
בסנהדרין קא כתב טעם האיסור מפני שמגלה ראשו בפניו והוי זלזול ברבו, 
ואף  פניו  בהופך  גם  אסור  החמה  לשקיעת  סמוך  דכשחולץ  הפמ"ג  וכתב 
בשל יד נמי אסור דנראה שמורה הלכה בפני רבו שהגיע זמנו לחלוץ, והובא 
במשנ"ב ס"ק ל"ו. וחזינן דאף שאינו מורה הלכה לאחרים רק נוהג לעצמו 

איך שנראה לו שכן צריך לעשות גם הוי בכלל מורה הלכה בפני רבו.
והטעם שחשיב בזה מורה הלכה בפני רבו, משום דכשנוהג הלכה בפני רבו 
יש לו לימלך ברבו, כמוש"כ החזקוני כאן דבני אהרן מתו משום שהיה להם 
לימלך ברבם כמבואר בתענית כב: שיאשיהו נענש משום שהיה לו לימלך 

בירמיהו ולא נמלך.

הוראה תוך כדי קרה"ת
הרב אברהם גוטל

דבר  של  בשאלה   בש"ק  קריאתו  במהלך  נתקל  קורא  דבעל  הוי  עובדא 
מעשה  בשעת  אך  הכשיר,  הרב  השבת  שלאחר  באופן  האות  תוך  הדבוק 
הבע"ק המשיך בקריאה ע"מ לשאול  בין גברא לגברא ומיירי שלא קראו ג' 
פסוקים לעולה זה. יש לדון האם חשיב שהורה בפני רבו בכך שהמשיך ולא 
נעצר בו במקום ע"מ לשאול. ]ושאלה זו קיימת באין ספור מצבים שצריך 
לגרום  יכול  מורה  הציבור מחשש  על  בכל פעם  ולהטריח  מיידית  החלטה 
לטרחה יתרה לציבור.[ כמו"כ יש לדון היכי נעביד  כשנתנו את העליה לא' 

שכבר מורה לרבים. 
זה ברור שלשאול רב זה להורות  מה דינו של  הס"ת  ודאי  אסור  ]דחשיב 
כמורה בפני הרב אף אם הוי רק כתלמיד חבר, בפניו  אסור לי"א ברמ"א 
רמ"ב  ד' ולכה"פ מהלכות ד"א כבסי' ל"א[ רק דיש לדון האם העולה יכול 
להחליט לעצמו אם מבחינתו מותר לברך לאחריה או שגם זה נכלל באיסור 
להורות בפני הרב, כי הבע"ק יבין מהנהגתו האם זו בעי' או לא. ויסוד הספק 

האם נכלל בגדר לאפרושי מאיסורא דשרי ]סי"א[.

הוראה במקום מרא דאתרא
הרב מנחם ברגמן

יש לדון לגבי מרא דאתרא האם שייך לדון בו משום מורה הלכה בפני רבו. 
דהרי מצינו בגמ' בכמה מקומות שרבנן סירבו להורות הלכה באתריה דמר. 
וכן מצינו בגדולי הדורות שסירבו להכריע בהלכות כנגד המרא דאתרא. והיה 
מקום לומר שבמקומו של המרא נחשב מורה הלכה בפני רבו דהמקום גורם. 

]ועי' דברי מלכיאל ח"ד סי' קיט וח"ג סי' עג[.

ביאור שגגת נדב ואביהוא
הרב יצחק ליסיצין

מאי  רבן,  בפני משה  הלכה  שהורו  על  אלא  אהרן  בני  מתו  לא  נג.  ביומא 
דרוש, ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, אע"פ שהאש יורדת מן השמים 
אבל  רבן,  בפני  שהורו  ההלכה  זו  בפשוטו  ע"כ.  ההדיוט.  מן  להביא  מצוה 
אפשר שגם נרמז כאן על מה סמכו להתיר לעצמם להורות הלכה בפני משה, 
שזהו כי דרשו שאע"פ שהאש יורדת מהשמים מצוה להביא מההדיוט, הכ"נ 
אע"פ שיורדת התורה מהשמים ע"י משה רבינו, מ"מ מצוה גם להביא תורה 
דרוש" שפי'  "מאי  הגמ'  וזהו ששאלה  הלכה.  בחידוש  מההדיוט מעצמם 

מאיזו דרשה למדו להתיר להורות הל' בפני משה. כעין הא דשבת 
כ"א  ועל  עמו,  והסכים הקב"ה  דברים עשה משה מדעתו  ג'  פז. 

קאמר מאי דריש.

א( בענין מה שכתב הרב מאיר רותן שליט"א יש להעיר בספקו של המ"ב 
בסי' תרל"ט אם לדעת הגר"א יש מצוה לאכול בסוכה כל שבעה, יש להעיר 
הרי מקיים את  הדיוט  נקרא  גשמים  ביושב בסוכה כשירדו  דלפי"ז אמאי 
המצוה קיומית לאכול בסוכה, וכשם שבלילה הראשון אף שמצטער כתבו 
אע"פ  יהיו  שבעה  כל  קיומית  המצוה  של  הדין  גם  א"כ  דחייב  הראשונים 

שמצטער.
ב( בענין מה שכתב הרב מנחם כהן שליט"א להתספק בשורף חמץ חבירו י"ל 

לכת"ס חו"מ סי' ר"ו דכתב דמזיק מצוה פטור.
ג( בענין מה שכתב הרב חיים יצחק ויזל שליט"א לענין בל תוסיף הקשה 
כן הטורי אבן, והגר"ח בסטנסיל כתב דאפילו אם מכוין שלא לצאת נחשב 
נחשב  אינו  כוונה  צריכות  מצוות  דלמ"ד  ]והיינו  מצוה  למעשה  המעשה 
ולכן אינו עובר, אולם למ"ד מצוות אין צריכות  כוונה  למעשה מצוה בלא 
הבה"ל  קושית  את  לישב  יש  זה  וע"פ  מצוה[.  למעשה  שפיר  נחשב  כוונה 
על הטורי אבן שכתב דהיכא דלא עשה מצוה לא עבר על בל תגרע והקשה 
הבית הלוי מנוטל ג' מינים דעובר על בל תגרע אע"פ שלא קיים כלל. וי"ל 
לפמ"ש בהגהות אשר"י דביום השני יוצא גם בנוטל ג' מינים כיון דלא בענין 
לקיחה תמה וא"כ חזינן דבעצם מה נחשב מעשה מצוה אלא שחסר בלקיחה 

תמה.
הרב אליעזר יחיאל קונשטט
מראשי ישיבת קול תורה, וראש כולל דעת משה

על  האור,  ע"י  שתשמישו  כלי  הגעלת  בענין  קונשטט  שמואל  הרב  במש"כ 
בלע  ושוב  הוא  ע"י  בשר  שבלע  דכלי  שכתב  כ"ה  סעי'  תנ"א  בסי'  הגר"ז 
גבינה ע"י האור דסגי ליה בהגעלה משום דהתירא בלע, ותמה דהא הגבינה 
נאסרת מבלע בשר שבכלי ושוב הוה איסורא בלע, ולכאורה יש לבאר הגר"ז 
בפשטות דממ"נ באופן שהגבינה נבלעת בכלי ע"י רוטב מהני הגעלה ואינו 
יוצא שוב  אינו  רוטב בלע הבשר שנכנס בגבינה  ובאופן דליכא  ע"י האור, 
מהגבינה לכלי דאין הבלוע יוצא בלא רוטב, נמצא שאין נבלע בכלי אלא 
גבינה לחוד ולדעת הט"ז והגר"א סי' ק"ה ס"ה חוזרת הגבינה להיתרה לאחר 
שנסחט ממנה הבשר וצריך לחול שוב האיסור תוך הכלי כשמתערב טעם 
אותם  על  האיסור  חייל  דלא  אמרי'  ובזה  הבשר שבכלי  טעם  עם  הגבינה 

בליעות קלושות שאין עתידות ליצא בהגעלה.
דה"מ  ט"ו(  )ק"ה  החוו"ד  כתב  הא  מ"מ  רוטב  בלא  יוצא  שמן  דבלוע  ואף 
מחתיכה לחתיכה אך מחתיכה לכלי אינו יוצא, ואף אי איכא בגבינה מעט 
דאין  י"ג  אות  שם  החוו"ד  כתב  בזה  אף  מ"מ  בשר  טעם  שבלע  לחלוחית 
הבלוע יוצא אף מצלול כל דהוא מועט דלא חשיב רוטב, ואמנם אין אלו ב' 
החידושים שכתב החוו"ד מוסכמים, מ"מ אפשר דהגר"ז ס"ל כותיה. ובזה 
ניחא נמי מה שהק' להגר"ז מהאו"ה כלל נ"ח דין כ"ג דדעת האו"ה דבשר 
ק"ה  הש"ך  והביאו  מזה  זה  בנסחטו  אף  אסורים  שוה  יחד  שנאסרו  וחלב 

סקי"ז.
אפרים מקובצקי

א( הוספה למה שכתבתי בענין פירורי חלה שנופלים בחזרה לתוך הבצק 
אחר ההפרשה – בהצעה ג' להתנות שהחלה יחול רק על מה שיצא מהכלי 
לבסוף, דלא מהני משום ברירה, העיר לי ת"ח א' דאולי יש להקל כיון דחלה 
בזה"ז דרבנן, ואם אמרינן דלמ"ד דבדרבנן יש ברירה הוא אף בדבר שעיקרו 

מן התורה, לא יהיה כאן חסרון דברירה.
ב( במש"כ הרב ש. רוברג בענין תליית החמץ באויר מהגמ' דבבשרא וכוורי 
לית לן בה דאורחיה הוא, ורצה להשוות לזה תליית החמץ אחרי הבדיקה 
דג"כ אין בו משום בזיון, י"ל דאף דהסברא מסתברא מ"מ אין הוכחה מהגמ', 
דהתם מיירי במין אחר דאמרו שלא גזרו עליו דאורחיה הוא, משא"כ בניד"ד 
אם החמץ הוא לחם ממש ועל לחם גזרו אולי אין לחלק משום טעמא בדבר 

עצמו שגזרו בו.
ג( במש"כ הרב פ. כהן-לוין בענין טיבול המצה במלח  דאולי זה לא נקרא 
טיבול "שאין מטבילין את הפת במלח אלא שמים מלח על הפת" – מצאתי 
גרינמן  הגר"מ  של  הסדר  דיני  על  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  שכ'  בהערות 
ובעברית  )תמכא,  מפורר  חריין  האוכלים  לגבי  קלג(  ע'  הפסח  שיח  )ספר 
וז"ל  הגר"ח  כ'  בחרוסת,  הטבילה  מאוד  שקשה  למרור,  חזרת(  המדוברת 
כשנותנים עליו הוה ג"כ טיבול עכ"ל, וא"כ לכאו' ה"נ גבי מלח. ]עוד זכור לי 
מלפני שנים רבות שראיתי כתוב בענין טבילת פת במלח שיש ענין מיוחד 

לכתחילה בדוקא לטבול הפת במלח ולא לשים המלח על הפת[.
ד( במש"כ הרב מ. רותן בענין כל המרבה לספר ביצי"מ ה"ז משובח, דאם 
פטור שינה הוא משום אונס צריך ליזהר לישון בע"פ כדי כשלא תחטפנו 
דס"ל  למאן  אף  לכאורה   – לאונס"  עצמו  "מכניס  יהא  שלא  בלילה  שינה 
דאסור לאדם להכניס עצמו לאונס י"ל דהיינו רק במכניס עצמו לאונס, אבל 
אם בשב ואל תעשה יהיה אח"כ באונס ורק שאינו עושה מעשה כדי למנוע 
האונס מעצמו מלפני כן,  י"ל דאין זה נקרא מכניס עצמו לאונס, וה"נ בניד"ד.
ה( במש"כ הרב אליעזר היון בענין אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לא"י, 
להקשות מדברי הרשב"א  דקבלת התורה תלויה ומותנית בירושת הארץ, 
וא"כ ללא כניסה לא"י לא היתה שייכת קבלת התורה, - י"ל בפשטות דאיה"נ 
באופן שהיה למעשה היו תלויים הם זב"ז, אמנם כוונת הפייטן הוא אילו 

היה הקב"ה עושה שלא יהיו תלויין זב"ז, והיה נותן לנו את התורה 
מבלי להכניס אותנו לא"י דיינו.

יוסף רוזנהן

שואל כענין

הרב מנחם כהן
ג. אסור להורות הלכה בפני רבו. ויש לדון אי נאסר רק להורות לאחרים או 
גם לנהוג בעצמו במקום רבו בגונא שנצרך בזה הוראה. וברא"ש עירובין פ"ו 
ס"ב נסתפק בשאלו אותו בני ביתו אם שרי להורות ויש כאן ידיעה נכבדת 
באוה"ח שמיני פ"י פי"ט. ורהיטת הגמ' עירובין סג. כל שלנפשו מורה. וע' 

חוות יאיר ת' קכב. ובפתחי תשובה יו"ד רמ"ב ה'.
האיסור להורות בפני רבו, הוא רק כשנשאל על מקרה הנוגע למעשה  ד. 
ממש. אכן לומר מה ההלכה בדרך הלימוד שרי גם בפני רבו. ויש לברר 

תלמיד הנשאל באופן כללי על הכרעת ההלכה. והוא חושש שסיבת 
השאלה כי לשואל יש בזה נגיעה למעשה אי רשאי להורות.

!
הדרך שלך לקרב!

}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }}} }
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שער הציוןשער הציון
מילתא דפשיטא

בעירובין סב: מבואר דאפי' ביעתא בכותחא אסור להורות, ופירש"י 
דמילתא דפשיטא הוא שמותר לאכול ביצה בחלב. אכן התוס' שם 
פי' דאיירי בביצים שנמצאו בתוך העוף בשעת שחיטה, והיינו דאינו 
דבדבר  בדבריהם  ומשמע  ו:(.  ביצה  )עי'  כבשר  שאינן  כ"כ  פשיטא 

שכל עם הארץ יודע ל"ח הוראה, עי"ש.
בהוראה  אבל  לשואל...  חידוש  בו  שיש  בדבר  דדוקא  הרא"ש  כ' 
שהשואל יודע דהוראה פשוטה היא מותר, ונפסק בשו"ע )רמב,ח(. 
ועי' קרית ספר )פ"ה ב( שכ' "ואינו נקרא הוראה מה שאין בו דבר 

חידוש מלבו".
אבל  ראיותיו,  על  וסומך  מלבו  כשמורה  רק  דהאיסור  כ'  בהגהמ"י 
והביאו  הגאונים.  מספרי  בספר  בפירוש  שראה  מה  להורות  מותר 
השו"ע )רמב,ט(. והדרישה הק' ע"ז מעירובין סב: שאפי' מה שכתוב 
)סקט"ז( שיישב דהאיסור  ועי' ש"ך  במגילת תענית אסור להורות. 

במגילת תענית הוא כשבא לדמות מילתא מילתא.

הוראה לעצמו
וכ' רש"י בודק  בעירובין סג. אמר רבא צורבא מרבנן חזי לנפשיה, 
סכין לשחוט בו הוא עצמו בהמה שלו וא"צ להראותה לרבו. ומשמע 
דאיכא ב' תנאים: דהמעשה עושה בעצמו וגם הנפק"מ היא לעצמו. 
וברש"י סוכה סע"א )ד"ה מי( בשעה שכרה שיתין וכו' מבואר דדוד 
לא עשה בפני אחיתופל משום מורה הלכה, ומשמע דאיכא איסורא 
אף בהנהגת עצמו בדבר שנוגע לכולי עלמא, ויל"ע. ועי' חו"י )קכב( 
דדוקא לנפשיה מותר ולא לאביו ולאחיו, אך כ' שאם יש לו חלק 

באותה הוראה אפי' ח' שבשמינית מותר. 
איסור  דבר  בכל  הוא  לנפשיה  דחזי  ההיתר  אם  מסתפק  הרא"ש 
והיתר ]שיכול להורות לבני ביתו[, או דרק בבדיקת סכין שאינו אלא 
לכבודו של חכם ומוחל, ונוטה לאסור. ועפי"ז פסקו הטוש"ע )סי"ב( 

דאסור. אך החו"י )שם( כ' בפשיטות דשרי ועי' פ"ת שתמה ע"ז.
בפס'  שנא'  דהרא"ש ממה  ספיקו  לפשוט  דן  )י,יט(  בפר'  והאוה"ח 
וידבר אהרן אל משה הן היום וגו', שאהרן הורה לעצמו שאסור לאכול 
לעצמו  להורות  לתלמיד  שמותר  ומוכח  ה:(.  יומא  )עי'  מהחטאת 
במקום רבו. אכן עי"ש דיל"ד דל"ח הוראה כיון שדן ק"ו ממה ששמע ממשה, 

וכה"ג קל מביעתא בכותחא. 

לאפרושי מאיסורא
בעירובין סג. אמר רבא ולאפרושי מאיסורא אפי' בפניו שפיר דמי. 
]והטעם דכשיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרב[. ופירש"י שאם ראה 
התלמיד אדם רוצה לעבור עבירה ורבו שם ושותק מותר לתלמיד 

לקפוץ ולגעור בו.
אך עי' בתוס' סב. ד"ה כגון, דבענין מגילת תענית שכתוב בה הימים 
האסורים להתענות, חשיב אפרושי מאיסורא. ומבואר לכאו' שי' דכל 
הוראה במילי דאיסורא נחשב אפרושי מאיסורא, ואפי' שלא בשעת 
מעשה. )ועי' פורת יוסף(. ועי' בחי' ראמ"ה. ]ומצינו כן בל' המהרלב"ח 
)חו"מ ל( שכ' "שאין אסור להורות במקום רבו אלא הוראת היתר, 

לא הוראת איסור".[
עי' רש"י סנהדרין פב. )ד"ה שמואל( דפנחס שהורה הל' בפני משה 
ועי'  ה' אין חולקין כבוד לרב.  זה דבמקום שיש חילול  היה בהיתר 
כלי יקר פנחס )כה,יא( דהותר מפני שמשה נוגע בדבר ע"י טענת זמרי  בת יתרו 

מי התירה לך. 
בתוס' ר"פ )עירובין( הק' אמאי נענשו בני אהרן והרי הוה אפרושי 
מאיסורא כיון דאיכא דין להביא מההדיוט. ותי' דשמא גזירה חדשה 

עשו והיה להם לשאול ממשה. )וכ' עוד ב' תי' עי' לעיל בענין בני אהרן(.

בזמן הזה
ליכא  שבזה"ז  שכ'  חכ"א  בשם  ששמע  ה,ד  ת"ת  בהל'  הלח"מ  כ' 
הם  והספרים  ספרים  מפי  לומדין  שאנו  מפני  רבו,  בפני  הלכה  מורה 
בשם  כא(  )ת"ת  חיים  הארחות  למש"כ  וכוונתו  עי"ש.  המלמדים, 
בית  וחרב  אבותינו  שגלו  מיום  וז"ל  מאיורא  שמואל  והר'  הר"ם 
מקדשנו ונשתבשו הארצות ונתמעטו התורות והלבבות, אין לנו עוד 
וכל הדינין הראויין לעשות תלמיד  לומר מורא רבך כמורא שמים, 
לרב נתבטלו, כי הגמרות והפירושין והחידושין והחבורים הם המורים 
האנשים, והכל לפי פקחות הלבבות, ולכך היו רגילים שבעירם יחזיק 
התלמיד מדרש, ולא אמרי' בהא כל המורה הל' בפני רבו חייב מיתה. 
התלמוד,  לזמן  זמננו  בין  לחלק  דיש  א(  )חו"מ  המהרשד"ם  וכ"ד 
"דבזמננו אין הת"ח מורה כי אם הספר". אמנם בסוף התשו' כ' דאין לסמוך 
על טעם זה לגבי הוראה בפני רבו מובהק כיון דחמיר כ"כ שיש בו מיתה. ועוד כ' שם 

דזהו כפי האמת, אך מ"מ ראוי לגדור גדר בזה. 
אך המהרי"ק )קסט ד"ה ודכ' מר להודיעך( דמהפוס' הרמב"ם והטור 
לא נראה כן מדכתבו סתם שהמורה הוראה בפני רבו חייב מיתה, 
ולא אמרו שאינו נוהג עכשיו. ]ועי"ש דמשמע דהסברא שאמרו שאינו נוהג 

בזה"ז הוא מפני שההוראות מפורשות כבר בספרים, וכן משמע במהרשד"ם 
הנ"ל. אבל בדברי הארחות חיים והלח"מ משמע דההיתר משום דאינו 

מחוייב בכבוד רבו בזה כיון שהספר הוא רבו. ויל"ע.[

הוראת נדב ואביהוא
דעת ר' אליעזר בתו"כ )לב( ובעירובין סג. דבני אהרן מתו מפני שהורו 
הלכה בפני משה רבן, מאי דרוש ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח, 

אמרו אע"פ שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט.
א,ז(  )ויקרא  שכתוב  בקרא  הוא  מפורש  דבר  דהא  המהרש"א  והק' 
ונתנו אש על המזבח ]והכי מפורש ביומא כא: מהכא דמצוה להביא 
לפרש  מצינן  דקרא  דפשטיה  ותי'  הוראה.  הוי  לא  וא"כ  מההדיוט[, 
שיתנו אש על המזבח לאו משל הדיוט אלא מהאש שעל המזבח. 
ובדברי מלכיאל )ח"ג סי' עג( ביאר דמכאן שגגו נדב ואביהוא שחשבו 

שהוא מפורש בפס' ולכן מותר להם להורות במקום רבם.
חסרון מצד  אינו  "אש זרה"  דכתיב  דמאי  לפי"ז  וכ' המהרש"א שם 
עצמו אלא באמת כך הדין להביא אש זרה מההדיוט. ומאי דכתיב 
"אשר לא ציוה אותם" פירושו שעשו כן ללא ציוויו של משה. ]ועי' 

אוה"ח דז"ג זרות האש - אשר לא ציוה אותם[.
הרא"ם הק' שהרי נתחייבו מיתה קודם, שהציצו בשכינה ובעוון העגל 
)ויק"ר כ,ט(, והא דסנהדרין נב. אימתי ימותו ב' זקנים הללו וכו' ]ועי' 
תוס' יומא נג. ד"ה שהורו[. ויישב המהרש"א )שם( "דה"ק לא מתו בני 
אהרן במיתת אש של מעלה אלא משום שהורו הלכה בפני רבן בדבר 

הנוגע באש של מעלה...".

אם נדב ואביהוא הורו כהלכה
להביא  הדין שמצוה  כך  באמת  דהא  בזה  עמד  כבר  )י,א(  הרשב"ם 
מההדיוט, וכ' דאע"פ שבשאר ימים כתיב ונתנו בני אהרן הכהן אש 
על המזבח, היום לא צוה, ולא רצה משה שיביאו אש של הדיוט לפי 
שהיו מצפים לירידת אש גבוה, שידעו הכל כי אש באה מן השמים. 
וכעי"ז בדעת זקנים שלא עשו כהוגן דדין זה להביא מההדיוט הוא 

רק לאחר שירדה אש מן השמים פעם אחת. 
והרשב"א והריטב"א בעירובין כ' בשם הראב"ד שטעו בזה כיון דהדין 
נא' רק לגבי מזבח החיצון, אבל להקטיר במזבח הפנימי אין להביא 
]ועי' תו"י יומא נג. ד"ה אע"פ[ אלא מהמערכה המיועדת לכך  מההדיוט, 
שעל מזבח החיצון )יומא מה.(. ומ"מ ע"ז לא נענשו כיון שהיו שוגגין, אלא 

מחמת שהורו בפני רבן.
וכעי"ז כ' בתוס' ר"פ )תי' ב'( דמאי דקאמר מצוה להביא מההדיוט 
היינו מהאש שבמזבח החיצון, והם נענשו שהביאו מביתם. ]ועי' בתו"כ 

דהיא דעת ר"ע דמשו"כ נענשו, וצ"ע דר"פ קאמר לה בדעת ר"א[.
נמצא דלפי רוב הראשונים בני אהרן הורו שלא כהוגן, ]ועי' מ"ש הנצי"ב 
מחמת  מ"מ  כך  ההל'  שאין  שידעו  אף  אלא  בטעות,  הוראה  שאינה  דבר  בהרחב 
התשוקה להשיג אהבת ה' מצאו בלבבם לעשות מה שלא נצטוו.[  אבל לפי התי' 
הא' ברבינו פרץ הורו כהוגן, וכן למהרש"א, וכך מפורש ברש"י יומא 

נג. )ד"ה מצוה( דאע"פ שהורו כראוי נענשו שלא נטלו רשות. 
ונפק"מ בזה למ"ש הדברי מלכיאל )ח"ג עג( דבברכות לא. גבי עלי 
נדב  נענשו  למה  וא"כ  הרב.  ברצון  תלוי  דהעונש  משמע  ושמואל 
ואביהוא, הלא מרע"ה ודאי היה מוחל. וביאר דתליא בהוראתו, שאם 
יכול למחול. אבל אם טעה  והרב  הורה כהלכה ה"ז רק אפקירותא 
בהוראה, הא לא אסתייעא מילתא ומוכח שאינו ראוי להורות, ולכן 

עונשו מרובה ול"מ מחילת הרב. 

גדרי איסור מורה הלכה 
כ' הסמ"ק )קיא( מהפס' "ולהורות את בני ישראל" )שמיני י,יא( מצוה 
גדול  יש  אם  אך  וכו',  יודע  אם  הוראה,  דבר  לשואל  להשיב  לאדם 
בעיר כמותו, אל יורה עד שיהא בן ארבעים שנה, ואם הורה עבירה 

היא בידו.
כ' המאירי בחי' עירובין "שאסור להורות בפני רבו... בענין אם הוא 
מותר או אסור, פסול או כשר, טמא או טהור, חייב או פטור". ובדברי 
ר' יוחנן שהמורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש, כ' דבא ללמדנו 
"שיחוש האדם על כבוד חכמים וגדולים ממנו, שלא לדרוש לפניהם 
שום ענין, לא ענין הוראה ולא שום דרשה, אע"פ שנברר לו שדבריו 

נכונים".
עי' מהרי"ק )קסט( שהאריך להוכיח דהאיסור רק ברבו המובהק. דהא 
כל הילפו' הם ממשה רבינו. אך בשו"ע וברמ"א רמב,ד מבואר דרבו 
מובהק דהכא הוא אפי' כשאין רוב חכמתו ממנו, עי"ש ברמ"א דרק 

לשי' הרמב"ם בעינן רוב חכמתו.
הדברי מלכיאל )שם( כ' דהשואל מתלמיד במקום רבו עובר בלפני 
שאסור  האריך  ועוד  רבו,  במקום  להורות  אותו  שמכשיל  כיון  עור 
ס:  בכתובות  אי'  שהרי  מוסמך  הוא  אם  אף  בהוראה  עליו  לסמוך 
שהמורה במקום רבו לא מסתייעא מילתא להורות, וא"כ אינו ראוי 

להוראה כלל.
עי' מהרש"א חגיגה ג: )ח"א ד"ה אמר( דהאומר לפני רבו הלכה 

בשם אחר, הוי בכלל מורה הל' לפני רבו דחייב מיתה.
תשל"ב  מוסר  בשיחות  עי'  והעונש,  האיסור  חומר  ]בביאור 

ל"ה[.

9141217 לחברותא התקשר עכשיו:   
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עשה תרומתך קבע
רהיטי הקריה

רח' שדי חמד 1

תורמים לעניי העיר ורואים ישועות

למען עתיד ילדיך
תכנית "שמח תשמח"
לפרטים: 050-4150605

רשת צרכניות 

בר-כל
הרשת החרדית

אלו יעמדו על הברכה על אשר נשאם ליבם להוצאת גליון, מפרסמים עושי מצווה

מרכז השיווק
חד פעמי    חומרי נקיון    ביצים

נתיבות המשפט 2

לעילא ולעילא
שדי חמד 13

כל מעדני השבת

צילומנציה
כל צרכי הדפוס
רח' מסילת יוסף 9

מוניות
 "דרך צדיקים"

נהגים שומרי תורה

עלון זה כרוך בהוצאות רבות, אנא השתתפו עמנו לתועלת המשך הענין. לתרומות והנצחות: 050-4122753

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', בתיבת "עומקא דפרשה" 
gal200@neto.bezeqint.net בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד. או לשלוח בדוא"ל

חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב [ד"ת בכת"י עד יום א']. אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.
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דרושים לחברותות

קר
ה"צ                                                 בו

ח
א

ערב                                                

גמ'
עדיפות קידושין

נדה קצ"ה
דף יומי

מס' ביצה עיון
גמ' אנגלית
עיון הלכה

דף יומי
ה' נידה

גמ'
קנין הלכה

כיצד מברכין
מועד הספק

כשרות
דף יומי
פתוח

דף יומי
פתוח

ה' ציצית
גמ'

סת"ם
חו"מ
גמ'

חזרה חולין
דך יומי

שבת התחלה
ב"ק/כתובות, 

חזרה
מפעל הש"ס

גמ'
מ"ב

יו"ד - או"ח
עמוד עיון

נשים נזיקין
 בב"ח

ברכפלד
קמ"ח

אוהל מנחם
פתוח

בית אליהו
משובב נתיבות

ברית יצחק
קצוה"ח
ברכפלד
חפציבה

פתוח
פתוח
פתוח

נפש חיים
קצוה"ח
ברכפלד

זכרון משה
יחל ישראל

ברכפלד
בית יצחק
ברכפלד

בית שלום
פתוח

אזור זכרון משה
זכרון משה
קרית ספר
היכל יצחק

גבעה דרומית
זכרון משה
היכל יצחק
קרית ספר
ברכפלד

היכל יצחק
קמ"ח

5:00 לפנות בוקר
10:00-1:00
9:00-1:00
אחרי הנץ
9:00-1:00
9:30-1:00
9:00-1:00

9:00-1:00 חלקי
9:00-1:00
9:00-1:00
9:00-1:00
9:00-1:00
אחרי הנץ

10:00-12:00

שעה וחצי
4:00-7:00
2:00-4:00
4:00-7:00
5:00-7:00
4:00-7:00
שעה וחצי

פעמיים בשבוע
2:30-4:00
4:00-7:00

10:00-11:00
8:00-10:30

9:00-11:00
9:00-12:00

9:00-11:00 חלקי
8:00-9:00
6:00-9:00

9:00-10:30

נושא                   מקום                    שעה

כי תשא - פיטום הקטורת (ל,לד-לח)
ויקהל פקודי - בגדי כהונה

ויקרא - ברכת האילנות
צו - פסח

לע"נ 
צביה בת ארנולד ע"ה 

נלב"ע י"ח אדר תשס"ג 
נתרם ע"י בנה הרב שאול שפי שיבדלח"א

זמני תפילות לפורים וקריאת פר' זכור
קריאת פר' זכור לנשים בשעה  13:00 - בביהמ"ד הגדול

קריאת מגילה לנשים בלילה בשעה 9:00, ביום בשעה 10:30 - בביהמ"ד הגדול
מעריב מוצש"ק (למאחרים וכד') בשעה 8:40 (צד שמאל) 

ק. מגילה בביהמ"ד הגדול בשעה 9:00 

זמני שחרית יום הפורים

נושאי הפרשיות הבאות

ביהמ"ד "היכל יצחק"

נץ - בביהמ"ד הגדול (עז"נ פתוחה)
6:15 - אולם קומה ב' (עז"נ פתוחה)

7:00 - צד שמאל (סלבודקה) (עז"נ פתוחה)
7:40 - אולם קומה ב' (עז"נ פתוחה)

8:00 - ביהמ"ד הגדול (עז"נ פתוחה)
8:30 - שטיבל פלאם

9:00 - צד שמאל (סלבודקה)
9:25 אולם קומה ב'

קול ה' בכח קול ה' בהדר
ברינה ובתפילה נברך את בני התורה ועמליה

תושבי העיר אלעד ת"ו
לרגל ראשית הופעת עלון עומקא דפרשה

בעירם המעטירה
אשר יהווה בס"ד במה ללומדי התורה באלעד

אחותנו את היי לאלפי רבבה
בברכת ללמוד וללמד

מערכת "עומקא דפרשה" מודיעין עילית

גליון עומקא דפרשה יו"ל בס"ד מדי שבת בשבתו, 
במודיעין עילית, רמת שלמה ואלעד. 

[הנושא אחיד, והכותבים מבני המקום]. 
ניתן להשיג את עלוני שאר המקומות בטל' 054-8463121

אפשרויות לייסד את העלון במקומות נוספים באר"י יתקבלו בשמחה.

תורמים ופועלים ישועות בעומקא
לראשונה מאז מתן תורה

כל התורם לעומקא דפרשה ע' שקלים
שבעה בעלי קריאה יפרשו את בקשתו בקול רם ובמתינות 

בעת קריאת התורה של שבת זו.
כל התורם 700 שקלים 

יכוון בעדו ת"ח מובהק בעת כתיבת שבע מאות המילים לעומקא דפרשה.
בנוסף, בכל שבוע תתקיים הגרלה בין כל התורמים על מנוי שנתי לעומקא דפרשה.

החותם הו"ק שמו יוזכר במשך 40 שבתות רצופות בשער הציון

לע"נ
 ר' יוסף לייב 

בן ר' שמואל הכהן

לע"נ מרת אסתר הינדה
 בת ר' שאול יצחק

נלב"ע י"ב אדר תשס"ח

נושאי הגליונות הקרובים
*****

תזריע מצורע - לשון הרע
אחרי קדושים - אל תפנו אל האלילים

אמור - קידוש השם ]"ונקדשתי"[
 בהר בחוקותי - עבד עברי

ד"ת מתאימים ]עד 700 מילים[ אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 
בתיבת "עומקא דפרשה" בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד.

gal200@neto.bezeqint.net או לשלוח בדוא"ל
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב ]ד"ת בכת"י עד יום א'[.

אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.
תגובות יתקבלו תחת שם מלא בלבד, ]בפרסום אפשר להשתמש בר"ת[

שואל כענין

הרב מנחם כהן
ה. לאפרושי מאיסור שרי במקום רבו והנימוק דבמקום שיש חילול השם 
אין חולקים כבוד לרב. ובגמ' בעירובין ב' סיבות לאסור הוראה במקום רבו. 
כבוד רבו. ואין סיעתא דשמיא ע' כתובות ס: ויש לחקור הוראה של אפרושי 
מאיסור שגורמת קולא בדין אחר אי שרי. דמחד אין כאן סיבת כבוד רבו 
אחר שמונע חילול השם, ומאידך, אולי יש לחוש שלא יהא בזה ס"ד. ויש 
כשירה  החיים מדוע שמואל שהורה שחיטה  ק' הארצות  בזה  לישב  לדון 
בזר נתחייב מיתה. והרי יש כאן אפרושי מאיסור של לבישת בגדי כהונה. 
לכהנים בשעת שחיטה. אם שחיטה כשירה בזר. אמנם עלי אמר בן מות 

אתה. ומסתבר שזה שייך בפוגע בכבוד רבו.

גם  יש  רבו.  במקום  להורות  כתב שאיסור  רמ"ב  סי'  יו"ד  ברכה  בשיורי  ו. 
בגונא שאין לחוש שיעשו בהוראה שלו ]בלא שיסכים לזה רבו[ ולכאורה זה 
שייך לטעם של פגיעה כבוד רבו. אכן חסרון של לא אסתייע מילתא לפסוק 
כהוגן המבואר בגמ' כתובות ס: יתכן שאין בזה. וא"כ אשכחן נפק"מ 

בגונא שנצרך אל האיסור להורת מצד חסרון בס"ד. יתכן שהאופן 
דמיירי השיורי ברכה לא יהא אסור.

טל'מקוםנושאזמן

ר
ק

בו

0527600599ברכפלדסנהדרין גמישנץ- 4:30

9286955גבעה דרומיתדף יומיאחרי הנץ

9740575פתוחדף יומי עיוני9-1

9761927בית אבאשבת9-1

0548454140בית תפילהנשים נזיקין9-1

0526109631פתוחדף יומי9-1

9744772פתוחהלכהשעה וחצי בבוקר

0527644586פתוחדף יומישעתיים 9-1

0573101991ברכפלדפתוח9-12

0548429572אזור בית אבאתערובות9-1

בית אבאמ"מ עד הלכה9-11

בחור נזר ישראל רמה 9-1
0527657872נזר ישראלמתקדמת

0573105616ברית יצחקשבת עיון להלכה9-1

0548426868עדיף ברכפלדג'מ עיון10-1

9740276עדיף בית שלוםהגוזל עצים- עיון קל9-1

9741987יוצאי חברוןגמ'10-12:30

עדיף קנין הלכה\נושא 9-1 חלקי
0737257272פתוח, עדיף מרכזהלכתי

צ
ה"

ח
א

0504119216גמישדף יומי2-3

9797405גמישמעוניין ללמוד עם בחור1:45-2:30

0573197431גמישכיצד מברכיםחלקי 3-7

0527687837עדיף חפציבההלכה4-7

0527120955גמישעדיף בבא קמא- גמיש5-7

9751039גמישגיטין4-6

9743044ברכפלדתערובות4-7

0573136277ברכפלדשבת5-6

0527683809גמישדף יומי עדיף שיעור5-6

0527619182ברכפלדפתוח5-7

0573130351פתוחלולב הגזול עיון4-7

ב
ר

ע

9298785גבעה דרומיתגמ'7-9

9798417פונביז' שד"חב"ק או כתובות חזרה8-10:30

9298964זכרון משהנשים נזיקין כדף ליוםשעתיים 9-12

9744120אזור חפץ חייםפתוח9:30-11

9760588מרומי שדהפתוח9-11

0573105740ברכפלדעמוד עיון קלחלקי 6-9

0722511236קמ"חבב"ח9-10:30

9743044חפציבהתערובות9-11

0522664200ברכפלדדף יומי מהיר11:15-12

9741482אבני נזרפתוח9:30-11

9741482אבי עזריפתוח9:30-11

0573130351פתוחלולב הגזול עיון9-11

9742448ברכפלדב"מ דף לשבוע8:30-10:30

לע"נ ר' רפאל שמעון בן ר' 

יהודה אריה רבינוביץ' זצ"ל. 
נלב"ע כ"ט ניסן


