
 

 (זט")שנה  ב"לשת גליון טתשע" וארא פרשת

 האם מותר לומר בבית הכסא ברוך המבדיל בין קודש לחול 

 במוצאי שבת לפני שעושה מלאכה?

 כפי. אפרוש העיר את כצאתי משה אליו ויאמר ט''כ' ט בפרשתן
 

 להתפלל רצה ולא גלולים מלאה שהיתה לפי, התפלל לא העיר וךבת אבל י''וברש

 דאסור חזינן, טינופת במקום ה''הקב של שם להזכיר דאסור, הטינופת במקום

 בר רבא אמר' ב מ''ע נ''ק שבת' בגמ איתא וכן ,טינופת מקום ליד שבקדושה דבר להזכיר

 ובית המרחץ יתמב חוץ, תורה בדברי להרהר מותר מקום בכל, יוחנן ר"א חנה בר

 ולא העיר מן יצא ברד במכת דוקא מדוע הראשונים קושיית בענין, קדוש מחנך והיה דכתיב הכסא

 .ז''תשס שנת וארא פרשת אשר מעדני בספר עיין, מכות בשאר

 

מי שנמצא בבית הכסא במוצאי שבת בזמן ורוצה לחתוך נייר או  יש לחקור

המבדיל וכו' כיון שאינו מזכיר שם להדליק את האור האם מותר לו לומר שם ברוך 

  .שמים או דילמא אסור
 

לידידי הגאון רבי משה פריד שליט''א מביא ששאל סימן צ''ד  הנה בספר וישמע משה

שאלה הנ''ל להגאון רבי יוסף שלום אליישיב זצ''ל ופסק לו שיש להקל בדבר 

מן זצ''ל, ומותר לומר המבדיל בבית הכסא, וכן הורה הגאון רבי שלמה זלמן אול

 וכן הורה לי הגאון רבי מרדכי ברנט שליט''א.
 

נראה להעיר כיון ע''י אמירת ברוך המבדיל מקיים מצות הבדלה,  מעדני אשר:

 בשם ב''ס בסימן וכן ח''תקפ סימן הלכה בביאור ברורה ועשיית מצווה בבית הכסא פסק המשנה

 שופר קול ושומע הכסא שבבית מי כגון מטונף במקום לעשות שאסור אפרים המטה

 אחד{טעמים לדבר, ' ב חובה, וכותב ידי לצאת כדי שופר לשמוע לכוין לו אסור

 כדברי הויא, ה''הקב שצוונו המצוה ידי לצאת כונה צריכות מצוות ל''דקימ דכיון

 מצוה שמקיים בשעה השני{ה, ''מהקב דחושב כיון ת''בד מהרהור גרע ולא תורה

בזיון, א''כ לכאורה אין היתר לומר  דרך' ה בודתע לעשות ואין עבודה הוא בפועל

ברוך המבדיל בבית הכסא, דכיון דע''י אמירתה מקיים מצות הבדלה, א''כ שום 

 היתר לאומרה בבית הכסא.
 

הגאון יעקב מאיר שטרן שליט''א, וכן פסק הגאון רבי נפתלי נוסבוים  וכן פסק

 .יט''אשליט''א, וכן פסק לי הגאון רבי שמואל יעקב לנדא של

 מי שמתפלל במקום שיש רעשים חזקים 
 האם צריך לצעוק בתפלתו כדי שישמע מה שמתפלל?

בפיו  שמוציא מה לאזנו להשמיע צריךס''ב  סימן שמע קריאת הלכות חיים אורח קימ''ל
 .בשפתיו שיוציא ובלבד יצא, לאזנו השמיע לא ואם בקריאת שמע

 

 אחר דבר מכל או המתפללים מציבור רעש שיש במקום מתפלל אם יש לחקור
 הרעש שאילולא בקול סגי או לאזניו שישמיע בצעקה עד קולו להרים צריך האם
 .שומעו היה

 

 כתוב בצפרדעים למה העולם מקשים כתב ז' ח' בפרשתן חכמים השפתי הנה
 משום לומר ויש'', ה אל משה "ויעתר כתיב מכות ובשאר'' ה אל משה ''ויצעק

, צועקים הצפרדעים היו וכאן, בפיו שמוציא מה אזנול להשמיע צריך שהמתפלל
 , מבואר'וכו תפילתו את לאזניו שישמיע כדי, בתפילתו קולו להרים והוצרך
אלא כשצוע ושומע את , שמע קריאת יקרא ואל יתפלל אל חיצוני דברעש בדבריו

 .קולו
 

ריך הביא ראיה דלא די שמתפלל בקול אלא שצ א"ע' סי ו"ח הקהתי שבט ת"וכן בשו
 דכל לדון יש עדיין כי אם, בקול שקורא פי על אף התירו לא גם לשמוע דבחרש

 .'וכו לבילה ראוי שאינו
 

 ממש לאזניו שישמיע שצריך ובפשיטות להדיא כותב א"סקכ ישנים מעורר וכן בספר
 ט"קל' סי ז"ח המאיר שרגא ת"ובשו, קולו יגביה כבידה ששמיעתו או רעש ובמקום

 .הצפרדעים דבר על' ה אל משה ויצעק פ"עה וארא' פ כמיםח לשפתי נמי מציין
 

משום דאמרינן בפרשתן כתב עוד תרוץ נפלא מדוע רק כאן כתוב ויצעק:  ובספורנו
יהבי, א''כ כאן שביקש משה חצי  לא שמיא מן דפלגאא'  סד ב' סנהדרין ס''ט יומאבגמ' 

 אותם שיסיר לפרעה שם אשר הצפרדעים דבר על' ה אל משה דבר ויצעק
צעקה,  לתפלת הוצרך ובזה, ביאור וישארו, לפרעה שם אשר בלבד הצפרדעים

 דסתם תפילה הקב''ה לא יהב פלגא.
 

דלשון ויעתר זה בקשה כולו  ובחתם סופר בפרשתן תירץ בעוד אופן להיפך:
 כעתר צדיקים של תפלתן נמשלה מה א' עמוד י''ד סוכהרחמים כמו דאמרינן בגמ' 

 של תפלתן אף, למקום ממקום בגורן התבואה את מהפך זה עתר מה, לך לומר
רחמנות, ובכל  למדת אכזריות ממדת הוא ברוך הקדוש של דעתו מהפכת צדיקים

המכות ביקש שכל המכה תתסתלק לגמרי שייך לשון ויעתר, משא''כ כאן שביקש 
 שישאר ביאור אז היה צריך לומר לשון אחר.

 
 הקמתו מיום המערכת לימין העומד הנכבד הנגיד ידידינו י''ע נודב זה גליון

 כהלכה משיב הנפלא המדור עורך

 מנהטן א''שליט הגר זיסקינד מרדכי הרב

 'תחי לאה פעסא מרת וזוגתו

 ה'''ע לייב יהודה הרב בת מלא מרת ה''ה אמה / חמותו נשמת לעילוי

 .ה.ב.צ.תנ ד''תשס שבט חודש ראש ערב נפטרה

 יב הנכבדדהנ ידידינו י''ע נודב זה גליון

 אנטוורפן א''שליט עקשטיין מנדל מנחם חיים בהר

 ני''ו יהושע יחזקאל שרגאכמר  היניק וחכים לרגל שמחת הבר מצוה לבו

 בארא פארקשליט''א  משההרב  וברכת מזל טוב לאביו הנגיד הנכבד

 אנטוורפןשליט''א  יעזר ליפשיץאלולחמיו הרב 

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא



 

 

 האם יש איסור לאכול דגים שמתו במים?

 .מתה ביאור אשר והדגה ז' כ''אבפרשתן 

 

יש לחקור האם יש איסור לאכול דג מת במים או דילמא אין שום איסור לאכול דג 

 .מת

 

 אלא שחיטה צריכים אינן וחגבים כתב דגים א' פרק שחיטה הלכות ם"הנה הרמב

 אם להם ומצא להם ישחט ובקר הצאן ראומ הוא הרי, אותן המתרת היא אסיפתן

 אוסף נאמר ובחגבים, וצאן בקר כשחיטת דגים אסיפת להם יאסף הים דגי כל את

 לאכלן ומותר, מותרין המים בתוך מאיליהן מתו אם לפיכך, לבדה באסיפה החסיל

 .חיים

 

 מאליהן מתו כתב להסביר את דברי הרמב''ם מה שכתב אם י''ג סימן דעה יורה ח"והב

 המים מן שהעלום לאחר מתו אם מיבעיא דלא הכי, נקט לרבותא  המים: ךבתו

 מאליהן מתו או והמיתם חיים בעודם כשאוספם לי דמה דידהו אסיפה דהיינו

 מחיים אספם דלא כיון דאסורים אמינא, הוה המים בתוך מאליהם מתו אם אבל

 האסיפ כל להם יאסף הים דגי כל את אם כתיב דסתמא דשרי לן משמע קא

פרק ט'  דתרומות בתוספתא איתא והכי מתים, בעודם בין חיים בעודם בין במשמע

 חושש. ואינו מתים בין חיים בין וחגבים דגים אדם אוכלהלכה ו' 

 

 טעון ועוף חיה כתב בהמהובדיקה ס''ק י''ג  שחיטה הלכות דעה יורה ם"מהרשד ת"אבל בשו

 המים. בתוך ומת אם הדגים שאוסר מי ויש וחגבים דגים לא שחיטה

 

 האי ורבינו 'ג הלכה שחיטה מהלכות א"פ משנה בכסף מובא גאון סעדיה וכן סבירא ליה לרבינו

 עליו. השיג

 

מה הסברא לאסור באכילה דג שמת במים, הרי אינו צריך שחיטה,  יש להקשות:

 עיין בספר דרכי תשובה הלכות שחיטה סימן י''ג ס''ק ה'.ומה משנה אם מת בחוץ או במים, 

 

 כתב לתרץ בכמה אופנים: מ' סימן חנוך יד ת"הנה בשו

 דגים דם אפילו אני שומע, תאכלו לא דם כל ב"ע' כ כריתותא{ ע''פ מה דאמרו בגמ' 

 דברים נבילה כל תאכלו לא דכתיב נבילה גבי כ"ולבהמה, א לעוף ל"ת, וחגבים

 כי, ביםוחג דגים גם שכולל להו סבירא, ולבהמה לעוף כתיב ולא, סתם א"כ ד"י

 ולא שהוא מיתה בכל להורגן שמותר היינו שחיטה מכלל דגים שהוציא מה

 מסיבת נחנקים שהמה מה וכן אמרן לא ה"ד א"ע' כ דף חולין' עיין תוס דוקא שחיטה בעי

 שמתים אותן אבל, תחשב המיתות בכלל נמי המים מן האסיפה י"ע האוויר

 .מאליהן שנתנבלו נבילה בכלל המה המים תוך בעודן מאליהם

 מה י"עפ הוא ,אסורים במים שמתו דדגים ל"הנ אומרים יש טעם כי ל"י ב{ עוד

 פרט' ג' ט בראשית חי הוא אשר רמש כל נ''ח פרשה זוטרתא בפסיקתא שראיתי

 הקדוש התיר שלא הרי א"כ פרק' ג חלק דין חיקור במאמר ל"ז מפאנו ע"רמ ש"מ ועיין, לנבילה

 . מאליהן מתו אם חגבים אפילו הוא ברוך

 מדוע נענשו הדגים שמתו ביאור מה חטאו?

 .מתה ביאור אשר והדגה א''כ' ז בפרשתן

 

 נעשה מכה בתוך מכהתמות,  ביאור אשר והדגה ז' י''חבפרשתן  כתוב בפסיקתא

, שבים הדגים על גזירה נגזרה לא במבול שהרי, במבול נעשה שלא מה, במצרים

 שבים. דגים ולאב כ'' ז' בראשית מתו בחרבה אשר מכל שנאמר

 

 מדוע באמת במצרים כן נענשו הדגים, מה הם עשו. יש להקשות:

 

 בבעלי אפילו השגחה שיש מכאן יצחק על הפסוק הנ''ל כתב: הנה בספר תולדות

 נילוס בעלי היו שמצריים ולפי בעליהם מצד אלא, חיים הבעלי מצד לא חיים

 הילוד הבן כל אמרוש מצרים בעון שמתו השגיח בדגים אפילו לכן החוטאים

 המבול בדור אבל ,ימותו לכן ישראל בני בשר אכלו והדגים, תשליכוהו היאורה

 אשר מכלכ''ב  ז' בראשית שנאמר, מתו לא מינם לשאינם נזקקו ולא הדגים חטאו שלא

 רצון לעשות בסכנה עצמם ששמו ובצפרדעים, שבים דגים ולא מתו בחרבה

 החצרות מן הבתים מן הצפרדעים וימותו אמר בתנורים ונכנסו הוא ברוך הקדוש

 מתו. לא תנורים של אבל השדות ומן

 

 מדוע למדו חנניה מישאל ועזריה מסירת נפש מהצפרדעים ולא למדו מאברהם?

 ועזריה מישאל חנניה ראו מה רומי איש תודוס דרש' ב עמוד ג''נ פסחים 'בגמ איתא

, מצפרדעים בעצמן רוחומ קל נשאו, האש לכבשן השם קדושת על עצמן שמסרו

 בביתך ועלו ובאו בפרשתן בהו כתיב השם קדושת על מצווין שאין צפרדעים ומה

 בשעה אומר הוי תנור אצל מצויות משארות אימתי, ובמשארותיך ובתנוריך

 .וכמה כמה אחת על השם קדושת על שמצווין אנו, חם שהתנור

 

 היו לא הדין פי שעל ממש זרה עבודה היו שלא אופנים כמה שכתבו' בתוס ש''עי

 .הנפש את מסרו מהצפרעים ו''הק בשביל ורק הנפש את למסור צריכים

 

 שלא בטבעם נתן ת"הרי השי בקידוש השם לצפרדעים להם מהיש להקשות: 

 אברהם אבינו צורים מראש ללמוד היה טוב יותר הלא לתנור, שיכנסו ברצונם

 כל ש"כמ להמלט יכול היה הוא וגם ממש לכבשן נפשו ומסר נצטוה שלא

 שאין משום בתורה זה מעשה נתפרסם לא שלכן אמרו מהם ויש המפרשים

ועיין  להמלט בשיכול נפשו לממסר דמי שפיר דלאו למקום אחר ממנו ללמוד

 .נח פ"ס ן"ברמב

 

 אבל הוא גם עביד שפיר לא באמת דלמא ללמוד מצי לא דמאברהם ומתרץ:

 שטבען שהצפרדעים הנס זה הוא ברוך הקדוש עשה לחנם לא כ"ע הצפרדעים

 שאביהם אומה לעקור רוצה שהוא לפרעה לרמז כ"ע אש תנור אל ילכו ממים

 אומה לעקור שרוצה לרמז פעמים' ג שנטתה בלעם של דאתון' דומי לאש הושלך

 ה"אע אברהם עביד ששפיר מוכח מזה כ"וא' דכוותי נ"ה רגלים' ג מצות שמקיימת

עיין בספר הנפלא שלהבת כל,  עשה ולבו ומנפשו טוהנצ לא שעדיין ממנו ו"ק ללמוד ויש

 יוסף בפרשתן לידידי הגאון יוסף חי סימן טוב שליט''א שהאריך בדברים נפלאים.

 "קול המעדנים"
 אפשר לשמוע שיעורי המעדני אשר בהלכה והגדה 

 שנאמרו בקהלות הקודש בארץ ובחו''ל
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שאל את בניו במהלך סעודת אפרים  ר'. הדבקת רגל כסא שנפלה. שאלה א.

שבת את השאלה הבאה: מי שהחזיר בשבת, למקומה, רגל של כסא שנפלה 

והדביק אותה עם דבק עץ מיוחד, איזה עבירה עבר ? חיים אמר שעשה 

איסור תורה של מלאכת בונה, אהרון אמר שעשה איסור תורה של מכה 

הבנים מי מ  דוד אמר שעבר איסור תורה של מלאכת תופר .  בפטיש,

 ]סימן שיג, סימן שמ[  צודק?

דוד בן שלוש ויונתן בן שבע .  ,לר' שמעון שני ילדים. חינוך קטנים. שאלהב. 

ביום שבת לאחר תפילת שחרית, ביקשו דוד ויונתן לאכול עוגה לפני שהרב 

עשה קידוש בבית הכנסת .האם ר' שמעון יכול להתיר להם לאכול לפני 

ינם מברכים תמיד מעצמם על המאכלים נוהג הקידוש? מאחר ודוד ויונתן א

ר' שמעון, מדין חינוך, לברך איתם ביחד בהזכרת שם ומלכות. האם מותר 

   ]סימן רסט[ לו לעשות זאת?

פרצה בשבת שרפה ושלושת  חייםבחצר ביתו של  צער בעלי חיים .שאלהג. 

לומר לגוי להדליק את האור  חייםיו נלכדו בתוך האש. האם מותר לאפרוח

במחסן, להוציא את צינור המים מהמחסן, לחבר את הצינור לברז ולכבות 

  ]סימן שלב, סימן שה[ ?אפרוחיםאת האש כדי להציל את ה

הרב שמעוני חזר לביתו בליל שבת עם פול העובד . צחצוח נעליים. שאלהד. 

ולכן לקח מעצמו הפיליפיני שלו. פול שם לב כי נעליו של הרב מלוכלכות 

משחת נעלים שחורה וצחצח לרב את נעליו כדי שילך בבוקר לבית הכנסת 

מותר לרב שמעוני לנעול נעלים   עם נעלים נקיות כיאה לרב מכובד. האם

  ]סימן שכז[ אלו בשבת בבוקר?

,  צלונטהשאירה בערב שבת את ה  גב' כהן. שהייה על אש גלויה. שאלהה. 

ת יום השבת על אש גלויה. סעודבן דרוסאי, לשהיה מבושל פחות ממאכל 

  ]סימן רנג[ בשבת בבוקר ? צולנטהאם יהיה מותר למשפ' כהן לאכול את ה

בבית משפ' לוי שכחו לחבר בערב שבת . אמירה לגוי שיאמר לגוי. שאלה ו. 

את הפלטה של שבת לחשמל. כל המאכלים היו חמים מבושלים כל צורכן. 

י הציע לרב לוי שיאמר לגוי להגיד לגוי אחר לו  ר' שמעון חתנו של הרב

האם מותר לרב לוי לעשות )אמירה ברורה, לא ברמז(, לחבר את הפלטה לחשמל 

  ]סימן שז[ זאת?
 

 על הפרשה-מדור אחודה חידה
 היכן מרומז בפרשה שעני בישראל לא יפחתו לו מד' כוסות? חידה.ז. 

 והיכן זה רמוז? מי למד מצפרדעים ומי לא למד מצפרדעים, חידה.ח. 

האם יש הכרת הטוב לדומם, וא"כ מה שייך להכיר טובה לחפץ דומם  ט. חידה.

 שאין בו כלל חיות.

 היכן רמוז בפרשתנו שבקללה מתחילין מן הקטן.  י. חידה.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

נא לציין בתחילת המכתב על  meir.s1000@gmail.comאו במייל  5558617-077
וטלפון וכמו"כ נא לציין על  וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועירשאלות השיבו, כמה 

 9:00-ל 8:00בשעות הערב בין  053-3154010]לברורים ופרטים נוספים בטלפון  איזה פרשה השיבו.

הקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר השולחים בכתב יד, בפקס, לבלבד[. 
יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד -משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. 

שאר עניני העלון לא במייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"נ. 
 שייכים לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.

 יתן לשלוח עד ר"ח שבטנתשובות 

 ?שיתרפא חולה גוי על להתפלל יש איסורהאם 

 ויסר' ה אל העתירו ויאמר ולאהרון למשה פרעה ויקרא 'ד' ח בפרשתן

 '.וגו הצפרדעים

 

 לו ישמע לא אם סכנה דליכא באופן עליו שיתפללו שמבקש גוי לחקור יש

 .עליו משום לא תחנם או דילמא מותר להתפלל האם יש איסור
 

 פ''אע, פרעה על ביקש שמשה דחזינן ר:שמות מפרשתן ראיה יש לכאורה

 מאברהם וכן, ברשות שלא ויוצא נכנס שהיה, איבה חשש למשה היה שלא

 .לישראל תועלת היה דכאן ראיה אין ואולי, אבימלך על שהתפלל

 

 ממנו לבקש באו שגויים אחד מרב  נשאל ט''רכ סימן ד''יור שערים בית ת''בשו הנה

' ב תחנם לא משום' א לאסור טעמים' ב לכאורה דיש ודן, בעדם שיתפלל

 .ז''לע בן דמילד משום

 

, ז''לע בן דמיילד שייך דלא למות נוטה אינו אם מיבעי דלא, דמותר :ומסיק

 הכסף לדעת הרי למות נוטה אם אפילו אלא, למות הולך אינו שממילא כיון

 ש''וכ, תחנם לא משום וליכא, לרפאותו מותר זרה עבודה עובד אינו אם משנה

 ישראל על כשמבקש ש''ומכ, זרה עבודה עובדי דלאו הזה בזמן נכרים

 לכן השיתוף על מצוה אינו נ''ב והרי, ישראל באלוקי מאמין הרי להתפלל

 עליו. להתפלל מותר

 

 משום, מאברהם וכן פרעה על שהתפלל ממשה ראיה להביא דאין :ומסיק

 . תורה מתן מקודם למדין דאין ל''דקימ

 

מ''ה, מובא בשו''ת יביע  סימן לטובה אות בקונטרס דגן רוב בספר עטייה יצחק' ר הגאון וכן כתב

 הוא אשר חולה גוי על שלימה לרפואה להתפלל שמותראומר חלק י' יור''ד סימן נ''ה 

 עם גוים עניי מפרנסים א' נ''ט גיטין ל"חז שאמרו כשם, העולם אומות מחסידי

 דרכי מפני, כן לעשות הוא שחיוב ואפשר שלום, דרכי מפני ישראל עניי

 שאז, יתרפא והחולה, רצון שעת ותהיה תפלתו תתקבל אם גם שלום, ומה

 כי, תפלתם ונתקבלה, ישראל גדולי כמה עשו וכן ברבים,' ה קידוש יהיה

 הגדול שהרב, וסייםא'  ס''ד יבמות צדיקים של לתפלתם מתאוה הוא ברוך הקדוש

 את ריפא אשר הנביא אלישע של ממעשה ראיה לו הביא קצין אליהו ר"מהר

 בגלות שאנו עתה שכן וכל ב' צ''ו סנהדרין תושב גר נעשה כך י"וע, מצרעתו נעמן

 הגדול הרב אביו מר לידי מעשה בא שכן והוסיף ע,"אוה לחסדי וזקוקים

 מוטל ותינוק, אחד גוי אליו שבא יהודה מחנה בעל קצין יהודה רבינו החסיד

, ובירכו עליו והתפלל עליו לחש שהרב ואחר, םדומ כאבן, מת פגר כמו בידו

 גדול.' ה קידוש ונעשה, לחיים ממות ויצא, נתרפא ומיד, מתרדמתו התעורר

 

 והיה, גוי שותף לו שהיה ביהודי סימן ל''ג ביד חיים ת"בשו י'פלאג ח"הגר וכן

 שיזכה עליו להתפלל שמותר, למשכב ונפל הגוי וחלה, טובות לו עושה

 בגוי מעשה עשה ל, וכן"הנ דגן רוב הרב מדברי ראיה הביאו, שלמה לרפואה

 עליו שיתפלל הרב מאת נפשו על לבקש הגוי ושלח, למות ונטה שחלה אחד

 ונתקבלה, פירות עשתה הרב שתפלת הגוי וחלם, הרב עשה וכן, שיתרפא

 . גדול' ה קידוש נעשה כך ידי ועל, תפלתו
 

 תגובות אפשר לשלוח
  עד יום ב' בערב 

 רמת בית שמש 4/15שליט"א רח' תכלת מרדכי אשר אנשיל שוורץ להרב 
    053-3166560לבירורים בכל ענייני המערכת, בטל: 

  @gmail.comm0533166560מייל: 
 077-4448278פקס: 



 

  

 האם מצות מילה חייבים לקיים אף כשיש חשש סכנה

 זכיות שכל מילה גדולה אומר קרחה בן יהושע' ר תניא' ב עמוד א''ל נדרים' בגמ מה שהקשתם על הא דאיתא

 ו"ח רבי אמר, המיתו ויבקש' ה ויפגשהו שנאמר, המילה מן כשנתרשל לו עמדו לא רבינו משה שעשה

, ימים שלשה ואשהא אמול, היא סכנה ואצא אמול אמר כך אלא, המילה מן נתרשל רבינו שמשה

תחילה, דיש  במלון שנתעסק מפני משה נענש מה מפני אלא, מצרים שוב לך לי אמר הוא ברוך הקדוש

 ות לשיטת רבי יהושע בן קרחה מדוע נענש משום שלא מל הרי היה סכנה.להקש
 

 א''שליט גראס קהת שמאי רבי המפורסם הגאון
 סווראן הפוסקים אוצר, עילית ביתר הפוסקים לשכת, מיר דישיבת הוראה בית, והטוב הישר, תורה אהבת, הדת מחזיקי צ''דומ

ך למצרים להכניע קליפת מצרים שהוא ערות משה רבינו היה הולא{ נראה לתרץ בכמה אופנים, 

הארץ, ומי שהולך להכניע הך טומאה צריך שיהא שלם במידת היסוד, ולכן אע''פ שמשה רבינו לא היה 

צריך למסור את הנפש על המילה, מ''מ אם לא היה מוסר נפש על זה לא היה יכול כל כך לבטל 

דרואין דישראל  ב{מול אף שיש סכנה בדבר, ולהכניע הך קליפה טומאת ערות מצרים לכן היה צריך ל

אפילו הכי עיין מסכת יבמות דף ע''ב עי''ש לא מלו את עצמן במדבר משום שהיה סכנה דלא נשבה רוח צפונית 

רואין דשבט לוי לא נמנעו בשביל הסכנה לא לימול  אלא הם מלו את עצמן, לכן היה תביעה על משה 

ך לסכן בנו בשביל המילה, ואפשר ששבט לוי למדו למסור רבינו שהיה ראש של שבט לוי שהיה צרי

על המילה ממשה רבינו שראו דהיה צריך למסור את הנפש על המילה, דצדיק גמור יכול לסמוך על 

ע''פ מה דאיתא בחז''ל דמשה רבינו נולד מהול, ומי שנולד מהול חסר לו מעשה המצוה של  ג{הנס, 

'מ חסר עצם עשיית המילה, וכתבו הספה''ק דכשמל את המצוה הגם שעושה הטפת דם ברית אבל מ'

בנו אז נשלם אצלו מעשה המילה, וכיון דמשה רבינו הלך לגאול את ישראל היה צריך להשלים מעשה 

המילה שלו, לכן היה צריך אפילו למסור את נפשו על מילת בנו כדי שיושלם אצלו מעשה המילה, וכן 

 ה התחילה ועשה גבר, עיין גמ' ע''ז כ''ז ע''מ א'. עשה דגם משה גמר החיתוך של בנו דצפור
 

 מודיעין עיליתהגאון יוסף קרביץ שליט''א 

 ואצא אמול אמר רבינו דמשהנדרים ל''א ע''מ ב' ' בגמ דאמרינן מה מה שהקשתם בשם השם משמואל על

 זו היום כל הורגנו ליךע כיגיטין נ''ז ע''מ ב' דאמרינן בגמ' , המילה את דוחה סכנה אין הלוא, היא סכנה לדרך

א''כ מדוע רצה לפטור משה מלמול משום , לסכנה עצמו להכניס למול התורה צותה כ"ואעפ, מילה

סכנה, ותרצתם, נראה לתרץ, דכל הדין שיש חיוב מילה אפילו במקום סכנה, זה נאמר דווקא על 

מקום סכנה משא''כ ישראל שע''י המילה נהפך לחפצא דישראל והוא יהודי על זה יש חיוב אפילו ב

משה שהיה בן נח א''כ ליכא הדין אפילו במקום סכנה וכמו שהבאתם בשם השיטה מקובצת דבן נח אין 

 מחויב למסור נפשו, דעדיף לומר חלל מצוה אחד כדי לקיים מצות הרבה. 

 

 מדוע לא הביאו הפוסקים להלכה את דברי הגמ' 

 סכנה שאסור לטלטל את התינוק בדרכים לאחר הברית דהויא

שמשה רבינו אמר ' ב עמוד א''ל נדריםמה שהקשתם בשם אחרונים מדוע לא הביאו הפוסקים הא דאיתא בגמ' 

 היא. סכנה ואצא אמול
 

  א''שליט שוורץ ישראל רבי הנפלא הגאון
 חיים דברי כולל וראש, שמונים גוש, הוראה שערי, הפוסקים אוצר צ''ודומ, ביתר צאנז קהילת רב

 חולשא משום אימא איבעית מלו לא טעמא מאי ובמדבר ב"ע א"ע יבמות בגמרא כ"ממש להעיר נראה

 ישראל שהיו שנה ארבעים אותן כל דתניא, צפונית רוח להו נשיב דלא משום אימא ואיבעית, דאורחא

 דלא אימא בעית ואי, הוו דנזופים משום אימא איבעית טעמא מאי, צפונית רוח להם נשבה לא במדבר

, ביה מסוכרינן ולא ביה מהלינן לא דשותא ויומא דעיבא יומא הלכך פפא ר"א, ודכב ענני נבדור

 א"נ וחוה אדם תולדות ירוחם ורבינו ל"וז כתב רס''ב סימן ד"יור יוסף , ובבית'ה פתאים שומר רבים בה דדשו והאידנא

 אבל השם איםפת דשומר מלמולו מעכב אינו דרומית רוח בו שמנשבת יום או מעונן יום כתב ד"ע יג ב"ח

 כ"וכ הערל בפרק פשוט כך שיתרפא עד אותו מלין אין הדרך מטורח חולה שהוא כלומר הדרך טורח

 את משהין אין לדרך לצאת שרוצה כגון תינוק של בגופו שאין דבר כל כתב מנוח ר"ה וגם ל,"עכ ה"הרמ

 ,ל"עכ ביבמות תאכדאי' ה פתאים דשומר הרוחות נשיבת בשביל משהינן דלא היכי כי בשבילו המילה

 כדכתב' ה פתאים דשומר שרי רבים האידנא ביה דשו דכבר דמכיון בפוסקים הושמט דלכן ל"י ז"ולפי

 משהין אין לדרך לצאת שרוצה כגון תינוק של בגופו שאין דבר כל דשרי שהבאתם מנוח ברבינו להדיא

 אסור דהיה במדבר וכמו ,אסור רבים ביה דשו לא דעדיין רבינו משה אצל כ"משא, בשבילו המילה את

 ברבינו כ"וכמש שרי האידנא כ"משא', ה פתאים דשומר היתר וליכא רבים ביה דשו לא דעדיין כיון

 ירוחם.
 

 ברק בני סאטמאר ט''מהרי גדולה ישיבה מבחירי ו''ני דייטל ליפא ט''יו חנניה ח''הבה

ביום השלישי של המילה דאז נראה לתרץ בדרך אפשר, ע''פ מה שכתב הר''ן שם בנדרים דעיקר הסכנה 

התינוק מאוד חלש, ולכן פיחד משה רבינו לנסוע אחרי הברית עם התינוק שפעם הנסיעות לקח כמה 

ימים והיה התינוק ביום השלישי בדרכים לכן חשש, משא''כ בזמננו שכל הנסיעות זה כמה שעות לכן 

 אין את החשש. 

 

 חי מצוה אינם ניזוקיםהאם במצוה שאין אדם חייב לעשותו לא אמרינן שלו

 ניזוקין. אינן מצוה שלוחי אמרינן לא לעשותו מחויב אדם שאין במצוה האם מה שדנתם בשם אחרונים
 

 ברכות מסכת על" הים אוצרות" ספר מחבר לייקווד א''שליט הורוויטץ ישראל מתתיהו הגאון

 שהרי בהמצוה מחויב ינוכשא ניזוקין אינן מצוה שלוחי אמרינן דלא ראיה שהביאו נראה להעיר, דיש

 איתא והרי, עליהם מגינה שהמצוה ניזוקין אינן מצוה ששלוחי הטעם צוארי ועל ה"ד ח' דף פסחים כתב י"רש

 זכות פריך א"כ שם ובגמרא מיד מתה ואינה לה תולה היתה זכות לסוטה יש שאם כ' סוטה במסכת במשנה

 דאינה וכיון מפקדא לא הא ה"ד י"רש ופירש יא,ה ועושה מצווה אינה הא שלמדה דתורה זכות אילימא דמאי

 מצווה שבאינו מינה ושמע לה תולה היתה לא שלכן לומר ורוצה ועושה כמצווה גדול שכרה אין מצווה

 דיש ורק. ועושה מצווה באינו ניזוקין אינן מצוה שלוחי אמרינן לא כן ואם מגין הזכות אין ועושה

 סוטה מי נגד להגן ורק, ועושה מצווה באינו גם ניזוקין אינן מצוה שלוחי אמרינן דבאמת ולומר לדחות

 .ועושה מצווה של גמור זכות בעינן
 

 ניא יארקלוינגער שליט''א  הגאון משה הלוי

 והשיבני" לשכם יוסף יעקב דשלח לפרש אהאד "י-ז"ל וישב' בפ ח"באוה כתוב מצינו נראה להעיר, דהנה

" הנזק מן מצלת מצוה ושליחות" בחזרתו גם מצוה לשליח עשאו ה"משו אחיו מחמת סכנה' שהי", דבר

' אמרי שפיר ת"מ קודם'( א ב"ל דף בקידושין' כמבוא א"כאו ממצות פטור נ"וב) פטור במקום אף דעתו מפורש הרי' ש"עיי

 האבות כדברי החכם צבי שהבאתם. אצל וגם' ניזוקין אינן מצוה שלוחי'
 

 שליםירוהגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 

 ג"ואע שכתב, דבר והשיבני אחיך שלום את ראה פ"עה וישב בפרשת הלוי הבית מדברי להעיר יש

 על גם וצווהו שמירה והוספת ליתרון עמו עשה זה כל עם בחזרתן אפילו ניזוקין אינם מצוה דשלוחי

 בשכם אותם מצא לא כאשר ורק,  בחזרתו גם ממש מצוה שליח שיהיה כדי דבר לו שישיב החזרה

 מדבריו וחזינן. שקרהו מה קרהו ושם, מאביו נצטווה לא הא  לדותן ולהלוך, לדותן אחריהם והלך

 נצטווה דלא מאחר אך, בדותן אחיו שלום את לראות כשהולך אב כיבוד של מצוה קיום דאיכא פ"דאע

 .מצוה שליח נחשב לא שוב חיוב עליו ואין כך על

 

 ה לי כל צרכיאדם שיש לו צרות רח''ל האם מברך ברכת שעש

איך אומרים בכל יום שעשה לי כל להגאון רבי שלמה קלוגר על הש''ע אור''ח סימן מ''ו מה שהקשתם בשם החכמת שלמה 

והרי יש ימים דהויא ח"ו רעה על האדם ואיך יברך שעשה לי כל צרכי הרי הוי כמבואר בגמ' ברכות ס' ע''מ ב' צרכי 

 פן נפלא.רעה, ואיך יברך ברכה לבטלה, ותרצתם באו
 

 מרבני כולל מבצר התורה צאנז ירושליםהגאון יוסף נחמן רייך שליט''א 

וז''ל תאוה"  התאוו בקרבו אשר "והאספסוףעל הפסוק עלותך הבפרשת בנראה לציין מה שכתב בזרע קודש 

וה כי איך שייך תאברש''י והאספסוף אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים שהערב רב התאוו ולא ישראל 

בבעל אמונה, כיון שבכל דבר שחסר לו אומר מסתמא איני צריך לזה, דאל''כ הלא אני אומר ומברך לו 

 יתברך העושה לי כל צרכי, ואם היה צריך לי הדבר בודאי היה לי. 
 

 מרבני כולל מרכז התורה קרית צאנז נתניההגאון רפאל שטמר שליט''א 

בכל הענינים, ומה שחסר לאדם אין זה משום נראה לתרץ, שאכן הקב''ה עושה לאדם כל צרכו 

שהקב''ה לא הכין ותיקן לו דבר זה אלא מעשי אדם גורמים לו שלא יקבל מה שעשה לו הקב''ה כמו 

אלא משום שהריעותי את מעשי וקפחתי את פרנסתי, והדבר מדויק בלשון קדושין פ''ב שאמר רשב''א 

כל צרכי, דהיינו שתיקן והכין לי כל צרכי, ואם  לי שעשהלי כל צרכי אלא  שנתןהברכה שאין מברכים 

 לא ארע את מעשי אקבל כל מה שעשה עבורי.

 

 לשם רב תואר דמקדימים הגדולים שאר כמו קודם תואר בלא נקרא רבינו משה מדוע

, משה רבינו נקרא לא ולמה, רבינו משה שנקרא מה על הקדוש שהקשה ה"של ספר בשם שהבאתם מה

 .לשמו, ותרצתם בכמה אופנים הרבנות שמקדימים, המעלה לאיש קורין שאנו כמו
 

  לעיקוואד רוטנברג שליט''א י"צב הגאון יונה

 שמשון ר"מוה המקובל לדברי קמ''ז שבת ס"הש בגליון ל"זצ א"רעק הגאון שציין מה י"עפ לבאר נראה

ב, "רי בשם מכונה שכחהה על הממונה הקליפה כי שכתב הספר שבסוף בליקוטים קרניים בספר ל"זצ מאוסטראפאלי

 כדי שהוא, להוראה שנסמך למי י"רב קורין טעמא דמהאי כתבפרשת בא  דוד פני בספרו ל"זצ א"החיד והגאון

 ז"ועד. הקליפה תיבטל רבינו משה בזכות כי, שם כתב ועוד הלימוד, את המשכחת, ב"רי קליפת לבטל

 עצמו את לדבק הוא, גירסא לאוקמי נפלאה ולהסג כיאדר ' לז בדרוש פרשת תצוה משה תורת בספרו ס"החת כתב

 לשמו הרבנות שמקדימים מה כי, משה רבינו נקרא לא למה יבואר ז"ה, ולפי"ע רבינו במשה ומחשבתו

 זוטרתא מילתא משה לגבי אולם, א"מהחיד ל"כנ השכחה קליפת לבטל כדי היינו, המעלה איש של

 סגולה כי, להרבנות משה של שמו מקדמים ןולכ, הקליפה תיבטל רבינו משה  של בזכותו כי, היא

 .רבינו במשה לדבק גירסא לאוקמי נפלאה

 ברכת מזל טוב לידידינו מרבני המערכת

 הגאון הנפלא 

 שליט''א גמליאל הכהן רבינוביץרבי 

 מח''ס הנפלא גם אני אודך ופרדס יוסף החדש

 לרגל שמחת הולדת נכדו בכורו 

 שליט''א למהשבן לבנו ידידינו הרב 

 יהא רעוא שבזכות מעשיו הכבירים 

 להגדיל תורה ולהאדירה

 יזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו 

 ויצליח בכל אשר יפנה
 

 ברכת מזל טוב לאחי הגדול מרבני המערכת

 א''שליט שוורץ ישראל רבי הנפלא הגאון
 חיים דברי כולל וראש, שמונים גוש, הוראה שערי, הפוסקים אוצר צ''ודומ, ביתר צאנז קהילת רב

 מבחירי ישיבת צאנזני''ו  רזיאל שלמהידידינו הבה''ח המופלג בתויר''ש  לרגל שמחת נשואי בנו
 רב ביהמ''ד בוסטון ביתר עליתשליט''א  משה שמעון הורביץן עב''ג הגאו

 שליט''א חיים יעקב מנחםהגאון המפורסם רבי  וברכת מזל טוב לאמו''ר הסבא
 דומ''צ דקרית צאנז נתניה ורב ביה''ח לניאדו

 והוראה בישראל תורה להגדיל הכבירים מעשיו שבזכות רעוא יהא
 יפנה אשר בכל יחויצל חלציו יוצאי מכל נחת לרוות יזכה

 שמחת החתונה תתקיים ביום ד' פרשת בא באולמי "גולדקן סקיי" ביתר עילית

 
 


