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אדם שנסע לשבת האם יש איסור לטלטל את החפצים שבעירו
כיון שהחפצים כרגלי הבעלים?
בפרשתן ט''ז כ''ט אל יצא איש ממקומו.
בגמ' ערובין י''ז ע''מ ב' דרשינן דקאי על איסור תחומין.
ואיתא במשנה ביצה ל''ז ע''א הבהמה והכלים כרגלי הבעלים.
נחלקו הפוסקים :האם דין זה דהבהמה והכלים כרגלי הבעלים
הויא דאוריתא או דרבנן.
המגן אברהם אור''ח סימן ת''ד ס''ק א' הביא בשם תשובת הרלב''ח
כ''ח שכתב להוכיח מהא דילפינן תחומין דאוריתא מקרא דכתיב
אל יצא איש ממקומו ביום השביעי ,דלישנא דקרא משמע
להדיא דאין איסור אלא יציאת איש ,ומנלן להוסיף דאף בהמה
וכלים נאסרו ,אלא ע''כ דדין תחומין דאוריתא זה רק על אדם,
והא דתנן דרגלי הבהמה כרגלי הבעלים ,זה רק דין דרבנן.

é"ò ì"é
"øùà éðãòî" ïåëî

יש לחקור מי שנסע לשבת למקום אחר האם יש איסור לטלטל
את החפצים שהשאיר בעירו כיון דהויא כרגלי הבעלים אסור
לטלטל החפצים שנשאר בעירו.
מעדני אשר :הנה לשיטת התוספות עירובין מ''ז עמוד ב' דכשהבעלים
בעיר אחרת לא הוי כרגלי הבעלים ומ"מ בני שביתה הם יותר מן
ההפקר ויש להן אלפים אמה לכל רוח ,לפי הנ''ל בודאי שמותר
לטלטלם ,עיין רש''ש שם שהקשה דבביצה ל''ט משמע דגם כשהבעלים מחוץ לעיר הרי
הם כרגלי הבעלים.

סימן

אבל בשו''ת מהר''ם אלשקר
כרגלי האדם הויא דאוריתא.

סימן מ''א

כתב דהא דרגלי הבהמה

ובישועות יעקב סימן ת''ד ס''ק ב' כתב לחדש דלא נחלקו הרלב''ח
ומהר''ם אלשקר אלא גבי בהמתו אם שביתתה כרגלי בעליה,
אולם גבי חפציו וכליו של אדם כ''ע מודים דאין איסור הוצאתן
אלא מדבריהם.
ובמנחת חינוך מצוה כ''ד ס''ק ח' כתב דמחלוקת אחרונים הנ''ל היא
כבר מחלוקת ראשונים דאיתא בגמ' ערובין ע''ט ע''ב אהא דאיתא
התם בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת היינו בור רחב להכניס בו תבן,
ואם בין שני תחומין הוא חציו בעיר זה וחציו בעיר אחרת אלו נוטלין ואוכלין
מתוך תחומין ביו''ט ופריך בגמ' פשיטא ומשני לא צריכא אלא
לרבי עקיבא דאמר תחומין דאוריתא מהו דתימא לגזור דילמא
אתי לאחלופי ,ופירש רש''י דיחילף ויקח מתחום שאינו שלו
וקעבר אדאוריתא ,הרי להדיא דגם בכלים הויא דאוריתא.
אבל בריטב''א שם תמה על רש''י דהא על כלים רק דרבנן ,וכתב
דכוונת הגמ' דחייש שמא יצא בעצמו חוץ לתחום ,עכ''פ חזינן
דהויא מחלוקת ראשונים.

אבל לשיטת הרשב"א עירובין מ''ז ע''מ ב' בשם הראב''ד דאם אינן
עמו בתחומו לא יזיזום ממקומו וכדתנן בביצה ל''ט מי שהיו
פירותיו בעיר אחרת ועירבו בני אותה העיר אצלו לא יביאו לו
מפירותיו ואם עירב הוא פירותיו כמוהו ,א''כ בודאי שצריך
להקפיד לא לטלטל חפצים ממי שנסע לעיר אחרת.
הנה בשו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן ע''ט נשאל בשאלה הנ''ל דשנינו
ביצה ל"ז ע"א הבהמה והכלים כרגלי הבעלים ,וקימ"ל סימן שצ"ז ס''ק י"ז
שאפילו כשהבעלים מצוים מחוץ לתחום פירותיו כמוהו וגם
אסור להזיזם כמש"כ בבביאור הלכה סימן ת"א ס"א ,וכדעת הרשב"א
וראב"ד עירובין מ"ז ע"ב ,ודלא כפרש"י ותוס' שם ,וא"כ יהיה
נפ"מ גדולה למעשה ולא ראיתם נזהרים בזה ,כגון כשאחד נוסע
לשבות בשבת חוץ לתחום ,יהיה אסור להשתמש בחפציו או
ספריו אף שאינו מקפיד על כך ,ויהיה אסור לטלטל יותר מד'
אמות.
וכותב השבט הלוי :דצריך להחמיר גם בעיר לא לטלטל יותר
מארבע אמות.
ובספר נתיבות שבת פ"מ הערה ב' כותב שזה פשוט שכל העיר לגביהם
כד' אמות ,וגם בספר תיקון עירובין
כ"ט האריך בזה ,וגם כן כותב שודאי כל העיר כד' אמות דמי ,ועיין

הלכות עירובי תחומין פ"ד הערה כ"ח

בשו''ת מנחת שלמה סימן ט''ו ,וכן בשו''ת מגדנות אליהו חלק ג' סימן צ''ב.

גליון זה נודב ע''י ידידינו
הגאון רבי ראובן נתן נטע זילברשטיין שליט''א
רב קהלת ישמח משה ס .פאלא ברזיל

לרגל שמחת נשואי בנו הבה''ח המופלג בתויר''ש
הרב יואל אריה לייבוש ני''ו מבחירי ישיבת נייטרא
עב''ג בת הגאון רבי חיים מאיר סגל שליט''א
ראש ישיבת אלכסנדר – באבוב

גליון זה נודב ע''י ידידינו
הרב יחזקאל רוזנברג שליט''א
בית שמש
מגדולי העושים למען טהרתן של ישראל

לרגל שמחת נשואי בתו תחי' במז''ט
עב''ג
הבה''ח מורנו משה הרשקוביץ ני''ו

בן הרבני הנגיד הנכבד הרב חנוך סגל שליט''א
יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה נחת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה
גליון זה נודב ע''י ידידינו הנדיב הנכבד
הגאון רבי משה פהרנד שליט''א
רב וראש כולל בית המדרש בית הלל

לרגל שמחת נשואי בנו הבה''ח המופלג
בתויר"ש ברוך אליעזר ני''ו מבחירי ישיבת יד הלוי
עב''ג בת הגאון רבי משה העשיל שליט''א
ר''מ בישיבת סוכטשוב

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

מבחירי ישיבת צאנז נתניה

בנו של הרב יעקב מרדכי שליט''א
גבאי בית המדרש צאנז ירושלים

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

גליון זה נודב ע''י ידידינו הנדיב הנכבד
הרב יצחק פרנקל שליט''א בית שמש
לרגל שמחת נשואי בנו
הבה''ח המופלג בתויר"ש אברהם חיים ני''ו
מבחירי ישיבת סערט ויזניץ חיפה
עב''ג בת הרה''ג דוד יהודה ויסבלום שליט''א חיפה

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

500
מי
יודע ?

האם בפורים שחל ערב שבת צריך להניח עירוב תבשילין
אם רוצה לבשל בפורים לשבת?
בפרשתן ט''ז את אשר תאפו אפו וגו'.
בגמ' ביצה ט''ו ע''ב סמכו חכמים לעירוב תבשילין מן התורה ,הא
כיצד דאמר ר' אליעזר ,את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו
בשלו ללמד על יו"ט שחל להיות בערב שבת שאין אופין אלא על
האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל ,שמי שרוצה לבשל מיו''ט
לשבת צריך יהא לו עירוב.
בגמ' שם איכא כמה טעמים מדוע צריך עירוב תבשילין:
רבא אמר :כדי שיברור מנה יפה לשבת ,ומנה יפה ליום טוב,
וברש"י מתוך שמערב זוכר את השבת ,ואינו מכלה את הכל
ליום טוב ,ובורר מנה לזה ומנה לזה.
רב אשי אמר :כדי שיאמרו ,אין אופין מיום טוב לשבת ,קל
וחומר מיום טוב לחול ,וברש''י אלא אם כן התחיל מבעוד יום,
דאינו אלא כגומר והולך ,אבל אתחולי לא.
הנה בספר התעוררות תשובה להגאון ר' שמעון
כותב כד הוינא טליא הלכתי לטייל עם מרן אבי אדמו"ר זצ"ל
בעל הכתב סופר ואמר לי ,שנשאל למה אין עושין עירובי
תבשילין בפורים שחל בערב שבת כמו ביום טוב שחל בערב
שבת ,ותשובתו היתה כך ,לפי הטעם דנתן רב אשי דלכן תיקנו
עירובי תבשילין ,דיאמרו אין אופין מיו"ט לשבת ק"ו מי"ט
לחול ,ומשום איסור מלאכה נגעו בה ,זה לא שייך בפורים ,דהא
לא קיבלו עלייהו לאסור במלאכה בפורים כדאיתא בגמרא מגילה ה'
ע"ב אבל לרבא שאמר הטעם כדי שיברור מנה יפה ליו"ט ,ומנה
יפה לשבת ,זה שייך בפורים יותר ,כי סעודת פורים גדולה יותר
מסעודת יום טוב ,שהנהיגו החכמים והנביאים על כל ישראל
להיותם ימי משתה ושמחה יותר משבתות וימים טובים
כדאיתא בט"ז סימן תרצ"ג סע"ק ב' אם כן לרבא קשה למה לא תיקנו
לעשות עירוב תבשילין בפורים שחל להיות בע"ש.
סופר סימן תצ''ד

ועל זה יש להשיב :דבשלמא ביום טוב דעיקר שמחתו ביום,
וצריך לשמוח בלילה וביום מה"ת ,שייך לומר כדי שיברור ,אבל
פורים שיכול לאכול הסעודה בליל י"ד ,כיון דלא חייב בסעודה
רק פעם אחת כדאיתא במג"א סימן תרצ"ו סק"ט א"כ ביום פורים
הוא פנוי להכין על שבת ,אבל זה אינו דהא אמר רבא מגילה ז' ע"ב
סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו ,וקשה מרבא
אדרבא ,דהוא בעצמו סובר הטעם כדי שיברור ,א"כ למה אין
עושין עירוב תבשילין בפורים שחל להיות בע"ש.
ובזה יש להסביר תמיהת רב אשי :דאיתא בגמ' מגילה ז' ע"ב רב אשי
יתיב בבי מדרשא נגה ולא אתי רבנן ,אמר מה טעמא לא אתי
רבנן ,אמר דלמא טרידי בסעודת פורים ,אמר להו ולא הוה
אפשר למיכלי באורתא ,א"ל הא אמר רבא סעודת פורים
שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו ,אמר רב אשי אמר רב הכי,
א"ל אין ,ותמוה מאוד למה תמה רב אשי אם באמת אמר רבא
הכי ,מה תמיהתו בזה ,אבל השתא כיון שאמר רבא סעודת
פורים שאכלה בלילה לא יצא והוא סבר בעצמו הטעם כדי
שיברור ,אם כן הוקשה לו למה אין עושין עירובי תבשילין.
אבל עיקר הקושיא יש ליישב :באידך דרבא דאמר רבא שם
חייב אדם לבסומי בפורים ,ופירש"י להשתכר ביין ,א"כ מה

יועיל עירובו כדי שיברור ,כיון שהוא משתולל בשיכרותו עד דלא
ידע.
וכותב דאח"כ האיר השם עיניו שמעיקרא הקושיא ליתא:
דבשלמא ביום טוב אם יאכל הכל בסעודת יום טוב ,לא יהיה לו
עוד לשבת ,אבל בפורים שאין בו משום מוקצה ,ולא משום
תחומין ,ולא משום מלאכה ,ולא משום מקח וממכר ,יוכל עוד
הפעם להכין הכל לשבת.
ובחידושי כתב סופר עמ"ס ביצה ט"ו ע"ב כתב וז"ל נאמר לי קושיה
בשם מאוה"ג מו"ה הרש מגליד נ"י אבד"ק סאנגהוט יע"א,
למ"ד כדי שיברור מנה יפה ,א"כ בפורים שחל בע"ש שמצוה
לאכול ולשתות הוי לחכמים לתקן ע"ת מיום שלפניו ,וצ"ע
לכאורה.
והנ"ל נכון :לפמ"ש הרא"ש דוקא בעיו"ט מערבין דאז איכא
היכר ליו"ט ,ונראה הטעם דבעיו"ט שמכינין ליו"ט כי הרבה
מלאכות אסורות ביום טוב עצמו ,כל שאפשר לעשותו מעיו"ט
וכשמכינים ליו"ט ובורר אז לשבת תו לא ישכח לשבת ,משא"כ
קודם עיו"ט ,ונ"ל דיום שלפני פורים אין זמן להכין לפורים ,רק
הרוצה ,ואין היכר מה שבורר לפניו ,ובפורים עצמו לא הועילו
חכמים בתקנתם דהא עת שכרות וישכח ,ק"ו מיו"ט שאמרו
שמא ישכח ויפשע ,כנ"ל ברור עכ"ל.
ובספר הנפלא דף על הדף ביצה ט''ו עמוד ב' מביא דביומן נסיעתו של
אדמו"ר האמרי אמת זצ"ל לא"י בשנת תרפ"ד מובא מה שדיבר
בענין מדוע בפורים שחל בעש"ק אין מניחים עירובי תבשילין,
וז"ל הכותב שם אמר שהקשו לו בירושלים ,למה לא קבעו חז"ל
גם בפורים שחל בעש"ק עירוב תבשילין ,שלא יאכל הכל בפורים
ולא ישאר לו על ש"ק.
ותירץ האמרי אמת :לפי דברי השפת אמת כי עיקר זמן מחיית
עמלק הוא בשבת וממילא אי אפשר שבפורים ישכח שהוא שבת.
והרבי מסוקולוב תירץ :שבפורים יש לכל אחד משלוח מנות
וממילא נשאר לו על ש"ק ג"כ.
מי שהחשיך על התחום בשבת האם במוצאי שבת
צריך להמתין עד שיעבור זמן הליכה?
איתא במשנה שבת ק''נ אין מחשיכין על התחום פירוש להיות

מזומן

שתיכף שיחשיך שישכור פועלים שיש חוץ לתחום וגם להביא פירות שיש חוץ לתחום דגזרי'
שמא שכח ויצא בשבת חוץ לתחום כיון שעיקר הליכתו והחשכתו לצאת חוץ לתחום מיד

במוצאי שבת או שמא יביא פירות בידו ,אבל מחשיך הוא לשמור ,ומביא
פירות בידו.
וכתב בשלחן שלמה סימן ש''ו ס''ק ג' ב' דגם אם החשיך באיסור אינו
חייב אח''כ להמתין בכדי שיעשה.
אך מקשה :מהא דבחדושי הר''ן מביא בשם ה"ר יהונתן ז"ל
דכתב קמ"ל מתני' דלא מצרכינן ליה שיתעכב שם בכדי שילך
שם משחשכה כי היכי דלא לתהני ממעשה שבת שהלך שם
בשבת ושמר השדה וכל אשר בו ,משמע דאי לאו משום שהחשיך
בהיתר לשמור שדותיו שבתוך התחום יש מקום להחמיר ,ואם
החשיך באיסור ,אסור.

איך היה מותר לאכול מהמן הרי אסור ליהנות ממעשה ניסים?
בפרשתן ט''ז ד' ויאמר ה' אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן
השמים וגו'  ,בענין האם היה מותר לחשוב טעם איסור במן עיין מעדני אשר פרשת
בשלח תשס''ו.

יש להקשות :איך היה מותר לאכול מהמן ,כיון שהיה ממעשה
ניסים ,הרי קימ''ל עיין רש''י תענית כ''ד ע''א ד''ה אלא כאחד מעניי וכו' דאסור
ליהנות ממעשה ניסים ,משום דמנכים לו מהזכיות ,כך מקשה
החיד"א בנחל קדומים בפרשתן.

איכא כמה תרוצים:
א .באמת אסור להנות ממעשה ניסים ,והמן היה מעשה ניסים,
ולכן אמרו איש אל אחיו "מן הוא" ראשי תיבות מעשה
ניסים הוא ,כי לא ידעו מה הוא אי שרי ליהנות כיון דהויא
מעשה ניסים ,ויראה דמשום פקוח נפש ודאי שרי ליהנות,
ובמדבר לא היה להם מה לאכול ופקוח נפש דוחה כל התורה,
כך תירץ החיד"א בנחל קדומים בפרשתן.

ובזה מבאר החיד''א :הא דכתבה התורה בפרשת עקב "ויענך
וירעבך ויאכילך את המן" מדוע צריך לכתוב דבר זה ,אלא
הכוונה לומר ויענך ,שהיית בגדר של עינוי ורעב ,ואז היה
פיקוח נפש ולכן ויאכילך את המן והיה שרי לאכול ממעשה
ניסים.
ב .כאן היה להם היתר בפירוש דכתוב "הנני ממטיר לכם לחם
מן השמים" לכם לעצמכם ,כך תירץ החיד''א בספרו נחל קדומים בפרשתן.
ג .הא דאסור ליהנות ממעשה ניסים ,דווקא יחיד משום דמנכים
לו מזכיותיו ,אבל בציבור דאין מנכים שפיר מותר ליהנות,
לפי הנ''ל אתי שפיר איך שנהנו מהמן ,כך מתרץ במקראי קודש חנוכה
סימן ז' ס''ק ב' בשם החיד''א בספרו נחל קדומים בפרשתן.

ד .ע''פ מה דמשמע בפוסקים
תשס''ח דאיסור ליהנות ממעשה ניסים זה רק דרבנן ,לפי הנ''ל
אתי שפיר דעדיין לא גזרו לכן ליכא איסור ,מעדני אשר.
ה .ע''פ מה שכתב בישעות יעקב אור''ח סימן תרפ''ב דרק על נס נסתר
מנכים מהזכיות משא''כ על נס גלוי ומפורסם שהכל מכירים
שמאת ה' היה דבר פלא שכזה ,אם כן זכה האדם שעל ידו
התפרסם שמו של הקב''ה ,ומשום כך לעומת מה שמנכין
מזכויותיו עקב הנס שנעשה עמו הרי נוספה לו זכות חדשה
שעל ידו התפרסם שמו של הקב''ה ,לפי הנ'''ל אתי שפיר ,מעדני
עיין אריכות בספר מעדני אשר פרשת וישלח

אשר.

האם את המן היה מותר לאכול גם ביום כיפור
כיון דאכילת מן נחשב לעינוי?
הנה בפרשת עקב ח' ג' כתוב ויענך וירעבך ויאכילך את המן וגו'.
ובשפת אמת יומא פ''א ע''מ א' הקשה וז''ל לכאורה קשה לפ"ז
דאכילת המן איקרי עינוי א"כ בזמן שהיו ישראל במדבר היה
ראוי להיות מותר להם לאכול המן ביום כיפור.
והנה לפי מה שכתב הרמב"ן בפרשת עקב דמה שכתוב ויענך
היינו קודם שירד המן ואח"כ ויאכילך וגו' ,וא"כ מבואר דאין
אכילת המן נחשבת עינוי ,וכ"כ להדיא בתוס' יוהכ"פ ביומא כאן
ולפי"ז מיושבת קושית השפת אמת.
אבל לפי מה שכתבו בעלי התוס' שם משמע כפשוטו דאכילת
המן גופא נקרא רעבון שם שוב קשה כנ"ל ,ובענין מדוע המן הויא עינוי יש
כמה טעמים ואין להאריך.

מדור משיב כהלכה
מדור זה נודב ונערך ע"י ידידינו ר' מרדכי זיסקינד הגר שליט"א מנהטן

א[ רדיפת מצריים אחר ישראל .ויהפך לבב פרעה ועבדיו ויאמרו מה זאת
עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדינו )י"ד ה'( .ברש"י איתא ,ועכשיו נהפכו
לרדוף אחריהם בשביל ממונם שהשאילום עכ"ד .וצריך ביאור ,מדוע שינה
בפירושו ממשמעות הפסוק שרדפו אחריהם משום שהפסיקו לעובדם .וגם
צ"ב הרי כבר מתחילת המכות הפסיק השעבוד אז איך אמרו שרודפים כי
שלחנו את בנ"י מעבדנו.
ב[ לחם משנה ביו"ט .הנה אנו לוקחים לחם משנה בשבת זכר למן שירד להם
ביום השישי לחם משנה ,וצ"ע א"כ ביום טוב שחל במוצאי שבת הוצרך
לירד להם בע"ש שלשה עמרים מן לשלשה ימים וא"כ מדוע לא חייבים
בשלשה לחמים זכר למן שירד להם שלשה עמרים לאחד.
ג[ הכמות של המן שירדה להם .בנודע ביהודה )קמא או"ח סימן לח( הוכיח שגם
הקטנים היה להם עומר לגלגלת ולא כפי אכלם ,מהא דביומא עה ,א איתא
שהמן היה מברר כאשר היה דין ודברים אם העבד נמכר או לא .וכוונתו
נראה שאם היו גם קטנים בבית ולקטנים ירד רק כפי אכלם ,אם כן אין
העומר מברר .וצ"ע אמאי לא הביא ראיה מפורשת יותר )דראייתו אפשר לדחות
בדוחק שאיה"נ בבית שיש בו קטנים לא היה העומר מברר( מתחילת הגמ' שם שהעומר היה
מברר בספק בן שבעה לאחרון או בן תשעה לראשון ,והיינו בקטן ממש וכמו
שכתב רש"י זה לשונו ,בין שליקט הרבה בין שליקט מעט מוצא עומר
לגולגולת ואם נמצא יתר בבית הראשון בידוע שבן תשעה לראשון הוא
ואם בבית האחרון בידוע שבן האחרון הוא.
ד[ ירידת השליו בשבת .יש לדון אם השליו היה יורד בשבת .ולכאורה הא יש
בזה מלאכת הוצאה צידה ושחיטה ,וממה נפשך אם היה יורד אמאי באמת
ירד ואמאי לא מצינו שהזהירם ממלאכות הנ"ל ,ואם לא היה יורד אמאי
לא הזכירה זאת התורה כשם שהזכירה במן ,עוד יש לדון שאם היה יורד
להם כפול ביום שישי א"כ היה צריך לאכול "בשר משנה" ,כמו לגבי הדין
לחם משנה.
ה[ חובת סעודה בליל שבת .כתב המג"א רסז א שאם עשה קידוש מפלג
המנחה ואכל ,צריך לחזור ולאכול בלילה כדי לקיים שלוש סעודת בשבת,
וצ"ע למה צריך לאכול עוד כזית ,אם נאמר שלא יצא בכזית הראשון א"כ
אף לא יצא ידי חובת קידוש ,דאל"כ לא היה קידוש במקום סעודה.
ו[ אין איסור חל על איסור .צ"ע איך חל קדושת שבת חול המועד על איסור
חול המועד הרי אין איסור חל על איסור ,ר"ש שאין איסור חל על איסור
אפילו באיסור מוסיף א"כ אם איסור חול המועד דאורייתא וקדושת חול
המועד קדושה אחת שוב ל"צ לחול איסור שבת.
ז[ מסירות נפשו של אהרן על מרים .ותקח מרים הנביאה אחות אהרן )ט"ו כ'(.
כתב רש"י וז"ל ,ד"א "אחות אהרן" לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה
קראה על שמו עכ"ל .ויש להבין ,במה מסר נפשו עליה ,הרי נצטרעה מרים
והלך אהרן למשה אחיהם לבקש ממנו שיתפלל עליה ותו לא ,וכי לזאת
יקרא מסר נפשו עליה אתמהה.
ח[ חילול שבת ראשונה .ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט..ויאמר ה' אל
מה עד אנה מאנתם וגו ובגמ' ]שבת קי"ח ב'[ :אמר רב יהודה אמר רב ,אלמלי
שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון ,שנאמר ויהי ביום
השביעי יצאו מן העם ללקוט וכתיב בתריה ויבא עמלק ,והק' הראשונים
)בעלי התוס' וחזקוני( והרי מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ,וסו"ס לא
מצאו וא"כ האיך חיללו שבת ,ותירצו או שעברו על תחומין ,או שהוציאו
כלים ,וצ"ע למ"ד בשבת פ"ז שבמרה לא נצטוו על תחומין והיינו גם על
הוצאה כמבואר בתוס' שם ,וא"כ איך אפ"ל להאי מ"ד שזה היה החילול
שבת הוצאה או תחומין.
ט[ מחיית עמלק ושבעה עממין .צ"ע מה החילוק לדעת החינוך בין מש"כ
במצוות מחיית עמלק )תרד( שנוהגת רק בזכרים ,למחיית ז' עממין )במצוה תכה(
שכתב שנוהג בין בזכרים בין בנקבות.
י[ חידה :איזה מצות עשה נחשבת כמ"ע שהזמן גרמא בגלל שאי אפשר
לקיימה בשבת )לא מצות תפילין ,רמז שייך לפרשה(.
------------------------------------------------------------------

כללי השתתפות
 .1כל תשובה נכונה ,אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנס להגרלה
על סך .₪ 1000
 .2כל תשובה נכונה על כל שאלה ,הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה ,כך
שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.
 .3כל חודש ,בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים ,הזוכה ייבדקו
תשובותיו ,יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
 .4ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע ,או עד ראש חודש.
 .5שימו לב :קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה
 0775558617או במייל  meir.s1000@gmail.comנא לציין בתחילת המכתב
על כמה שאלות השיבו ,וכמו"כ שם וטלפון] .לברורים ופרטים נוספים
בטלפון  0573154010בשעות בין הסדרים[ .השולחים בכתב יד ,בפקס,
להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס .כתב לא
ברור לא יכנס להגרלה- .יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך
זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בל"נ.

תשובות על שאלות אלו ניתן לשלוח עד ר"ח אדר א'

הזוכה לחודש טבת :הרב אברהם יהודה ויסברג
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åìöà úåòè êééù ïéàå íúåà âøä ä''á÷ä éøä úéáäî úåøåëá úëîá úàöì øåñà äéä òåãî
çúôî ùéà åàöú àì íúàå á''ë á''é àá úùøô áåúëã àä ìò íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî
ïéçáî åðéà úéçùîì úåùø ïúéðù ïåéë 'à ãåîò 'ñ àî÷ àáá éñåé éáø óéìé ïàëî ø÷á ãò åúéá
àìà úéçùî íåù é"ò äúéä àì úåøåëá úåëî éøä úåù÷äì ùéã ,íéòùøì íé÷éãö ïéá
êééù àì ë"àå ,êàìî àìå éðà éúøáòå ïðéùøããë åîöòáå åãåáëá àåä êåøá ùåã÷ä é"ò
.íéðôåà äùìùá íúöøúå ,ïéçáî åðéà øîåì

ïéìéôú ùåáìùë éàøò úìéëà ìåëàì øúåî åððîæá íàä
øúåî éàøò úìéëàã 'î ïîéñ ç''øåà ì''îé÷ã àäá äøåøá äðùîä íùá íúàáäù äî
åëøãù éî àì ìáà éàøò úìéëà ìåëàì øúåî íåéä ìë ïçéðîù éî à÷åã åäæã ïéìéôúá
äæ ìò äîú å"èø 'éñ à"ç éù úøåùú ú"åùáã íúàáäå ,äìôúå òîù úàéø÷ úòùá çéðäì
'î ïîéñá ÷ñô éëä åìéôàå ,íåéä ìë ïçéðäì àìù åâäðã áúë æ''ì ïîéñ ç''øåà ò''ùä éøäã
.ïéìéôúá éàøò úìéëà ìåëàì øúåîù

àúééøåà úáéùéá î''ø íéìùåøé à''èéìù âøáãìåâ íééç ïîìæ äîìù ïåàâä
éúôøö øæòéìà 'ø äù÷äã '7 óéòñ à çôñð úåôñåúä éìòá ú"åùá ú''åùá éúéàøã ïééöì äàøð
úéîî äéä úéçùîäù òîùî óåâðì íëéúá ìà àáì úéçùîì ïúé àìå áéúë 'éçéù éøåîì
,êàìî àìå éðà ïðéùøãã äéðéîå 'åâå íéøöî õøàá éúøáòå áéúë éúéøçà àø÷å ,íúåà
íðéàù íéùðà âøåä úéçùîäå ,íéøåîâ íéøåëá âøåä äéä àåä êåøá ùåã÷ä ,éøî åì õøéúå
.úî íù ïéà øùà úéá ïéà éë áåúëù äîî ,úéáä ìåãâ íâå ,íéøåîâ íéøåëá

úãä é÷éæçî ö''îåã à''èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä
éðôî ìáà ,íåéä ìë åéìò íúåéäì ïúåöî 'ç ÷''ñ æ''ì ïîéñ ò''ùá àúéà éëäã ,õøúì äàøð
åéìò àäúù øäæéäì íãà ìë êéøö î''îå ,íåéä ìë íçéðäì àìù åð÷ú é÷ð óåâ ïéëéøöù
÷ìç ìáà íåéä ìë ïéçéðî ïéàã òîùî ïåùìäî ,ù''éò äìôúå òîù úàéø÷ úòùá
àì ô''ëò ìáà é÷ð óåâ åì ùéù ùéâøîù ïîæ ìë òîù úàéø÷î øúåé åìéôà ïéçéðî íåéäî
äìéôúä øçà ãîåìù éîã øîåì ùé ë''àå ,ïçéðäì ïéìéôúå òîù úàéø÷ ïîæî úåçôé
÷ø çéðîùë ÷øå ,ïéìéôúä íò úåúùì øúåî åãåîéìî ìèáúé àìù éãë íéúù åà äòù
äìôúå òîù úàéø÷ àø÷ùë óëéú éë úåúùì éàùø ïéà äìôúå òîù úàéø÷ úòùá
,åéìò åéä ïéìéôúäå øôåñ íúçä äúù àîòè éàäîå ,íäá äúùé äîìå ïéìéôúä õìåç
ç''øåà øåè ãîì ïéìéôúå úéìèá óèåòî åãåòá äìôúä øçà ì''æå åéâäðîá àúéà éøäù
.åéìò åéä ïéìéôúäù íâä äúùå äô÷ ä÷ùî åéðôì íéàéáî åéä æàå à''âîå

à''èéìù õéáø÷ óñåé â''äøä
à''èéìù õ"ë äéøà â''äøä
íëéìò éúçñôå ãçà ,íéøáã éðù ìò íçéèáä ä''á÷äã àá úùøôá éåìä úéáä áúëù äî ïééöì ùé
,íëéìò éúçñôå øîà æ"òå åîöòá àåä êåøá ùåã÷ä é"ò äéäã úåøåëá úåëî ø÷éò ïéðòì åðééä
íéøåëáä é"ò øéåàä ùåôéòîå ïåçøñäî äìåãâ äôâî íù äùòð íéøåëá úàëä é"òã úéðù
äæå ,úî íù ïéà øùà úéá ïéà éë øîà äæ ìòå íééøöî íéèåùôä äîë íâ åúî åæ äôâîáå åúîù
øåëá ìë éúåëäá úéçùîì óâð íëá äéäé àìå úéðù íçéèáäù åäæå ,úéçùîä éãé ìò äéä
íéøöî äëîì å''ì÷ íéìäú áåúëä øîàù åäæå ,íëá èåìùé àì íéøåëáä úàëä éãé ìò äéäéù óâðäã
ë"â åäæå ,íéòãøôö úëîë íéèåùôä íééøöîä ìò äëî äéä íéøåëáä úúéîã ,íäéøåëáá
.íéèåùôä íééøöîä ìò äëî äúéä úåøåëáäã úåøåëá úëî äãâäá íéøîåàù
úéìéò ïéòéãåî

úéìò ïéòéãåî

à''èéìù õéáåîåìù óñåé â''äøä
à''èéìù àðäë øæòéìà â''äøä
äå÷ú çúô à''èéìù ïîåéð ïðåâ áøä
à÷ñéôä ìò õðéö ì"øäîì ô"ùãâä ìò øéùä úëøá ùåøéôá àáåîù õåøéú ãåò ïééöì äàøð
øåàä ïëå ,éðå÷æççä áúë ïëå ,ô"ùãâä ìò íéñéð äùòîä úà íù àéáîã çéìù é"ò àìå éðà
éìë åîë ÷ø àìà åúåà çìéù ä"á÷äù àì ìáà úéçùîä é"ò äëîä äéä úîàáù '÷ä íééçä
.æ"ò äù÷äù äî ù"ééòå ,ìéòôî åðéàù ì÷îä ìà äìåòôä ñçééúî àìù åîëå æçåàä ãéá
øúéá

íéìùåøé

à''èéìù ñéñò äîìù â''äøä
à''èéìù õèéååøåä ìàøùé åäéúúî â''äøä
íéìùåøé õéðî÷ úáéùé å''éð ïé÷öåì òèð ç''äáä
ïúéð àìù íåùî úàöì àìù åøäæåäù äîã áùééî à''øâä ïëå éçøæîäã ïééöì äàøð
é"ò àìà úéçùî é"ò äéä àì äæã úåøåëá úëî ìù úéçùîì äðååëä ïéà ,ïéçáäì úåùø
íäî ÷æðé àìù åøäæåäå ,äìéì ìëá íéìéâøù íéúéçùîäì àåä äðååëä àìà ,ä"á÷ä
.åëåä íéìàøùéä íâù íéøöîä åøîàéù íùä ìåìéç àöé àìù
íäøáà øåàî ììåë å÷éñ÷î

úåëøá úëñî ìò "íéä úåøöåà" øôñ øáçî ãåå÷ééì

åäòø àø÷ðã øàåáî ïúùøôá éøä äøåúä éðéã ìëì åäòø àø÷ð åðéà éåâã 'îâá ïðéøîà êéà
ùéã 'åâå åäòø úàî ùéà åìàùéå 'á à''é àá úùøô áåúëã àä ìò à''øâä íùá íúù÷äù äî
åðéà éøëðã åäòø áåúëù íå÷î ìëá ç''ì ÷''á ïééò ,á''ð ïéøãäðñ 'îâá ïðéèòîî êéà úåù÷äì
.íéðôåà äîëá íúöøúå ,åäòø íéåâ ìò äáúë äøåúäã àëä ïðéæç éøä ,ììëá
øúñùèðàî à''èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä
ìáà ,éåâì àìå ìàøùéì äðååëä äëìä éáâì åäòø áúåë äøåúäù éàãåáã õøúì äàøð
ìéùàéù åðîî ù÷áìå åøéëî åðéàù ÷åùä ïî ùéàì úùâì øùôà éà éøä ïãéã ïåãéð éáâì
.åèåùôë àéåä åäòø ë''à åéìë
ïåãðåì à''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä
ãîìî ì"æå åäòø éåâ àø÷ð íéøöî úàéöé ïîæá ÷øù òîùî éðå÷æçäîù øéòäì äàøð
.íäéìë íäì ìéàùäì ìàøùéì íéáäåàå íéòéøë åéä úåëîä éøçàù

à''èéìù øãéå ìàøùé â''äøä
ùîù úéá àæìòá úéø÷ à''èéìù ïîæééø òùåäé â''äøä
ãåãùà å''éð âééöðéøâ óñåé ç''äáä
úåéøáä ìë åéä äøåú ïúî íãå÷ù õøúîå ,ééçá åðéáøá äù÷ä øáë åæ àéùå÷ã øéòäì ùé
ìë ìò äøåúä úà àåä êåøá ùåã÷ä øéæçäù äøåú ïúî øçàì ìáà ,ãçàë íéøáç
,úåòéøäå äåçàä ïî úåîåàä ìë åàöé ,ìàøùé äåìá÷ù ãò ,äåìá÷ àìå ïåùìå äîåà
.íå÷îì íéòøå íéçà åàø÷ðù ãáìá ìàøùé íòá äæä íùä øàùðå

à''èéìù øèëù äéøà éëãøî ïåàâä
à''èéìù õéáåðéáø àáé÷ò á÷òé ïåàâä
÷øá éðá âøàã ììåë à''èéìù ÷éù øùà áééì äéøà â''äøä
ùîù úéá àæìòá ïåéò ììåë éðáøî à''èéìù êàáðæééà äîìù â''äøä
é"ùø úðùîá ñ"çîòá à''èéìù øâøáðééù äîìù á÷òé â''äøä
ùîù úéá à'èéìù øù÷ô øæòéìà ñçðô â''äøä
åàåáé àìå ÷åñôä ìò øáãîá úùøô íéøôà äðçî ìâãá äæá áúëù äî ïééöì äàøð
ä"äììæ æ"àà ïî éúòîùù êøã ìò äæá æîøä øîåì ùé ,åúîå ùãå÷ä úà òìáë úåàøì
úðéçáá æà àåä ÷éãöäå åéùòîî ãåîìì éãë ÷éãöä ìöà ãçà àáù íéîòôì ùéù
áøä ìà ãçà àáù òøéàù åîëå äéá éøåäãæàì òãé àìå êë åðîî ìá÷î àåäå úåðè÷
ìéçúäå åúéáì òñðå ïéìéôúå úéìèá òååà÷ æà äúùù äàøå ä"äììæ ï"øäåî íñøåôîä
íìá÷ìå åéùòî úà úåàøì ìéáùá åðééä úåàøì åàåáé àìå äøäæà åäæå ,êë ïë íâ âåäðì
åá äùåã÷ä æà òìáðå úåðè÷ä éîéá àåäù íéîòôì ùéù åðééä ùãå÷ä úà òìáë óëéú
ìá÷éå úåìãâä ïîæ äàøéù íà éë äæ ìá÷ì åàåáé àì ïúâéøãîî åìôðù åðééä åúî êëìå
'ä äöøé íàå íéáåè íéøáã äæá ùéå åðéáä àìå íéòîåùä úòã äøö÷ éë äæ ïáäå ,åðîî
.ùøôà óéãò àéøá äéäàå éúåà 'ä äëæéùë
æðàö ììåë ùàø ÷øá éðá

áìçá øùá – úåáåøòú á÷òé ïéðá ñ''çîå ùîù úéáá ììåë ùàø

åùàø ìò çðåî õéöä äéäùë êìîä éàðé ìëà êéà
éàðéã å''ñ ïéùåã÷ 'îâá ïðéøîàã àä ìò ìéâðò óñåé éáø ïåàâäì øöåàä úéá íùá íúù÷äù äî
äøåîç õéö úùåã÷ã åáúë 'à î''ò 'ç àîåé úåôñåúä éøä ,äãåòñä úòùá õéö ùáì êìîä
ïéìéôú äî å''÷ éøä ,åéìò õéöä ãåòá äãåòñì ñðëð ãöéë äù÷ ïë íà ,ïéìéôú úùåã÷î
.íéðôåà äîëá íúöøúå ,õéö ïëù ìë ,äãåòñì åúñéðëá õåìçì êéøö
íéùåã÷î øàô ñ"çî á"á à''èéìù õøòä äéîçð â''äøä
äðéãîá õéöä çéðäù äùò ïâåäë àìù ,ì"æå ùøéô úîàá à"áèéøäã ïééöì äàøð
.äðåäë øúë çéðéù åì øîàå ï÷æ åúåà íù ãéô÷éä êëéôìå ,úåøëùå äìéëà úòùáå
íéìùåøé äøåú úáäà úáéùé å''éð êééø ïúð ç''äáä
.êìîä éàðé øçà äøæâð øëúùé àîù ïéìéôú íò ìåëàì àì äøéæâã øîåì ùé
íéìùåøé äøåú úáäà úáéùé å''éð ãìôðæåø ïäëä ÷çöé ç''äáä
õéö ë''àùî ,úåøëù ùùç ùéù éàãå äá íéìéâø íìåëù ïéìéôúá à÷åãã ,õøúì äàøð
.úåøëù ùùç ïéà ïëìå úåìéâø åìöà äùòð àì êìä ìåãâ ïäëä ÷øã
íéìùåøé äøåú úáäà úáéùé å''éð øðéèñå÷ äîìù ç''äáä
.úåøëùì ïðéùééç àì ïëì åøîùîá ïéé úåúùì øåñà â''äëù ïåéë ,õøúì äàøð

÷øàé àåð ïéì÷åøá

ãå÷éì à''èéìù é÷éöå÷éè ìàéøáâ â''äøä
ùéà åìàùéå" ô''äã äàøðå ì''æå íéðåùàøä øöåà ùîåçá àáåî äøåúä ìò íìùä úôñåúá àìôð øáã éúéàø
äúåòøì úøîåà úéìàøùé ùåøéô ,äúåòø úéìàøùéî "äúåòø úàî äùàå åäòø úàî
çéðð éî ãéá éë úéáäî åðìë úàöì ìëåð àì éë áäæ éìëå óñë éìë éì íâ éìàùå éëì ìàøùé
.àçéð äúòå åøåáò íéìë íéøöîî ìéàùäì åøéáçî ìàøùé ù÷áî äéä éîð ïëå ,íéðè÷ä

,éåì äîìù â''äøä
àëéä ÷ø éåâ èòîî "êòø"ã áúëù 'è ÷øô íéòø úáäà â"é øîàî á"ç úéøáä øôñáã ïééöì äàøð
.ù"ò ,ïë øîåì ìá÷úðù
íéìùåøé

à''èéìù é÷öéùéù ïøäà â''äøä
íéøöîäî åìàù áø áøòäù àúéà àá úùøô äùî çîùéáã íéöåøú äîë ãåò ïééöì äàøð
ùøãî àéáî íéùøãîä øöåàáå ,åøéáçî ãçà éøöî åäòø úàî ùéà åìàùéå ,ìàøùé øåáò
.íäî åìàùéù ìéáùá åäòøë åùòðù êãîìì õøúîå åäòø íéøöîä éëå ìàåùù
÷øá éðá

äøôë êéøö äôöøä ìò åøøâðù ïéìéôú ìù úåòåöøä íàä
.äøôë êéøö ïéà äôöøä ìò úåòåöøäùëã ì÷ùä úéöçîä íùá íúàáäù äî
à''èéìù àãðì ÷çöé ãéñçä áøä
,ùãå÷á ùîùîë éúðåäë úôå÷úá äéäù äùòîî øéòäì äàøð
ãçé åéúçú ñø÷å èèåîúä ïøî úéáá áåèù òñéåøâá ãîòù ïè÷ ïçìåùù íòô òøéà è''ò
ïøî ìà éúñðëð ,äöøà ïéìéôúä åìôð êë á÷òå åéìò çðåî äéäù éìù ïéìéôúä ÷éú íò
éúá éë éúøîàå ÷ãèöäì éúéñéð òøéà øùà úà éúøôñùë úåùòì äî úãë ìåàùì
åéä íéçðåî íîöò ïéìéôúä íâå ,ïéìéôúä ìë úà íéñëîä ìàøùé õøàî íä ïéìéôúä
éì äøåäå ,õåçá åéä úåòåöøä ìáà éì äðòå ,éøáã úà ìáé÷ àì ïøî êà ,÷éúä êåúá
.íééðòì í÷ìçìå úåøéì éöçå íéúù íéîòô ùù óñë íåëñ áãðì
ò''éæ àæìòáî à''øäîä ïøî ìù ÷''áùî íéìùåøé

î''ò äîéðô ùãå÷á éøôñá àáåî

תגובות אפשר לשלוח עד יום ג' בערב
שליט"א

להרב אשר אנשיל שוורץ
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