
 

 תשע"ט חזון-דברים פרשת

 

 (זט")שנה  ב"סשת גליון

 השני  בית המקדש בזמןשעשו גמילות חסד  להיות יכול איך

 ?חינם שנאתיהם ינב היההרי 

 בו שהיו דברים שלשה מפני, חרב מה מפני ראשון מקדש 'ב עמוד' ט יומא 'בגמ איתא

 בתורה עוסקין שהיו, שני מקדש אבל' וכו דמים ושפיכות, עריות וגלוי, זרה עבודה

 ללמדך ,חנם שנאת בו שהיתה מפני, חרב מה מפני חסדים וגמילות ובמצות

 .דמים ושפיכות, עריות גלוי, זרה עבודה, עבירות שלש כנגד חנם שנאת ששקולה
 

אחד עם  עשו גמילות חסד ש השנישבזמן בית המקדאיך יכול להיות  יש להקשות:

 מעדני אשר.יהם שנאת חינם, ינב הרי היה ,השני

 

 :תרוציםאיכא כמה 

, מ''מ היו אנשים אחרים אע''פ שעשו הרבה גמילות חסדים עם הרבה אנשים א.

אדם שעוסק כל ימיו בגמילות חסדים ואוהב  יכול להיותששנאו, מכאן למידים ד

ועושה איתם חסדים, ביקור חולים הכנסת אורחים והלווית המת  אלפי בני אדם

מסייע להם בהלוואות וכיוצא בו, אך כנגד כל אלו יש לו אדם אחד שהוא שונא, 

     מעדני אשר., נחשב כאילו לקוי בשלש עבירות חמורותשהוא נחשב לחוטא 

 ומיהרבה חסדים  ם"גמחי הרבהגם בזמננו,  שקורה מהזה  הריאין זה סתירה,  ב.

, וגם בימי החורבן ליצלן רחמנא, ואיומה נוראה חנם שנאתאבל  ,ישראל כעמך

 מעדני אשר. לות חסדים, אבל שנאו אחד את השני,היה אותו דבר היה גמי

, עיין באריכות בספר החדש מעדני אשר חלק ו' פרשת פרשת שמיניע''פ מה שכתב בחדושי הרי''ם  ג.

 רק חסד שעושה , משוםחסד עושה הואאע''פ ש טמאה עוף דלכן החסידה שמיני

א''כ אפשר שגם בימי החורבן היה  ,לטובתו דמתכוין, חסד לא זה חברותיה עם

 מעדני אשר.חסד, כך שהיו עושים גמילות חסדים רק עם החבירים זה לא נקרא 

 חרוב קמצא ובר אקמצא' ב עמוד ה''נ גיטיןהגמ'  פ מה שכתב במהר''ל להסביר אתע'' ד.

 לא קמצא הרי, קמצא של ופשעו חטאו מה להקשות ישדעי''ש הסיפור , ירושלים

 המקום דרךותירץ ד, ירושלים חרבה שבגללו אותו מזכירים ומדוע כלל חטא

, כאן היה וזה, לו ששונא אחר עם לחלוק אוהב לו שיקח חנם שנאת בו שיש

 ומחלוקת ופירוד חלוק באמת הוא עצמה האהבה וזאת, קמצא רחמיה שהיה

לפי הנ''ל נראה לתרץ דהגמילות , מחלוקת נעשה זה ידי על כי, השנאה כמו

חסדים שעשו עם אנשים מסוימים זה כדי להתחנף אליהם שיסכימו לחלוק עם 

 מעדני אשר.שנאת חינם, המטרה של הגמילות חסדים זה ל האחר, וכל

 ,הרע ולשון חנם שנאת גברה שני ביתדב בהקדמה חיים בחפץע''פ מה שכתב  ה.

, חנם שנאת נקטה' שהגמ והגם' ב מ''ע' ט יומא' בגמ כמבואר הבית נחרב זה ובעבור

 היו לא הכל לאו דאי, השנאה מצד שיוצאת כן גם הרע לשון על הוא הכוונה

 שלש כנגד חנם שנאת ששקולה ללמדך' בגמ שם דסיים והיינו, כך כל נענשים

 גבי ו''ט ערכין' בגמ מצינו וזה, דמים ושפיכות, עריות גלוי, זרה עבודה, עבירות

 שיקרב ה''הקב לפני ומתפללים מצפים אנו יום בכל עתה ועד ומאז, הרע לשון

 הם עוונות איזה ונחקורה דרכינו נחפשה וכאשר, תפלתנו מתקבלת ואין אותנו

 על הוא הלשון חטא אך, הרבה נמצאם גלותנו לאריכות הגורמים מהעקרים

 לתקן נראה שלא כמה כל כן אם, גלותנו לסבת העיקר היה שזה כיון כולו

 זה ידי שעל כך כל פגם החטא שזה כיון, גאולה להיות תוכל אין הזה החטא

 .לארצנו לבא מניחנו שאינו וכמה כמה אחת על, מארצנו גלינו
 

 הצרות מפני מתעניםדכל הסיבה ש ט''תקמ סימן ברורה משנה בספרו כתב וכן

 למעשינו זכרון זה ויהיה התשובה דרכי על לפקח הלבבות לעורר כדי שאירעו

 הצרות אותן ולנו להם שגרם עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה הרעים

 אבותם עון ואת עונם את והתודו שנאמר כמו להטיב נשוב אלו הדברים שבזכרון

 כי בהן ולשוב במעשיו ולפשפש הימים באותן לבו אל לשום איש כל חייב ולכן' וגו

 את ל"חז ואמרו מעשיהם את' ד וירא נינוה באנשי כמו שכתוב התענית העיקר אין

 .לתשובה הכנה אלא התענית ואין מעשיהם את אלא נאמר לא תעניתם ואת שקם
 

 דברים משאר או ממכונית ל''רח טרגדיהלאדם  כשאירע העולם דרך מעדני אשר:

 כמה מהדבר ומתרחק הנורא האסון לו שהביא לדבר ימיו כל להתקרב מסוגל אינו

 לנו גרם מה לדעת צריכים ,אלו בימים ומתאבלים יושבים כשאנו לכן, שאפשר

 ל''הנ ל''חז בדברי, שיותר כמהמזה  להתרחק צריכיםהנורא, שאנו  רבןולח

 אנו הזה היום ועד, חינם שנאת משום היה הקשה רבןוהח דכל מבואר שהזכרנו

 לך אין רבא אמר המקדש בית שחרב מיום' א מ''ע ט''מ סוטה' בגמ כמבואר מזה סובלים

 הרי, חינם אהבת מרבים אנו אלו בימים לכן, חברתו משל מרובה קללתו שאין יום

 ומיד תיכף המקדש בית לבנין אלו בימים חירום מגבית עושים היה אם אדם כל

 בבנין חלק לו שיהא רוצה אחד דכל, יכלתו מכפי יותר ומכובד גדול סכום נותן היה

, יכלתך מכפי יותר המקדש בית לבנין שתיתן ה''הקב שמבקש מה לכן, הגדול בית

 אחד מדברים אין שלימות שמשפחות שכנים בין למריבות די, חינם אהבת תגרום

 טענות בשביל המשפחות בני כל בין החיים כל שוררת כבושה ושנאה ,השני עם

 במשך להיפך וכן, שטיות בשביל בניהם עם מדברים שלא להורים די, שטטיות

 לומדי השם יראי אברכים מצמררים סיפורים אחרונה בתקופה שמעתי רבות שנים

 וכן אמר שאבא קטנה מילה בשביל רבות שנים ההורים עם מדברים לא תורה

 .חינם שנאת של אכזריות זה אין וכי ,להיפך

 

 נר זכרון
 לעילוי נשמת חמותי 

 האשה החשובה והצדקנית 
  ע"הרייך  פרידא גילהמרת 

 זצ"ל יצחק אייזיקבת הרב 
 נפטרה י''ז אדר ב' האי שתא

 ת.נ.צ.ב.ה.

 הודעה משמחת
 להשיג את שני הספרים החדשיםאפשר  

 שיצאו לאור השנה

 על כל חמשה חומשי תורה מעדני אשרספר 

 המכיל מאות חקירות פקנטיות ומאתגרות על הפרשה
 מהגליון הפופלרי מעדני אשר

 בהדפסה מפוארת על דפי קרם
 מפתחות ערכים מפורט

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

 חג הסוכות על מעדני אשרספר 

 חג הסוכות על ומאתגרות פקנטיות חקירות מאות המכיל
 אשר מעדני הפופלרי מהגליון
 קרם דפי על מפוארת בהדפסה

 מפורט ערכים מפתחות



 

 

  האם השנה שהצום נדחה למוצאי שבת

 האם מותר לעשות הבדלה באמצע השבת?

ואי אפשר לעשות הבדלה  שבת למוצאי נדחה שהצום השנה האם יש לחקור

 ב"ע ז"כ ברכות השבת כיון דקימ''ל באמצע הבדלה לעשות מותר במוצאי שבת האם

 .הכוס על הבדלה ואומר בשבת ש"מוצ של אדם מתפלל

 

 מתפלל ב"ע ז"כ ברכות ל"דקימ והשתא ג"בה כתב ל"וזכתב  מ"ס דתענית ד"פ ש"הראהנה 

 תשעה באב דמיקלע היכא ,הכוס על הבדלה ואומר בשבת אי שבתמוצ של אדם

 כיון, לאבדול מהו יום מבעוד ומשתה ממאכל לאיפסוקי דמיתבעי בשבת בחד

 הכוס על הבדלה ואומר בשבת ש"מוצ של אדם מתפלל שבתות בשאר מר דאמר

 באב' לט קבלוה מבדיל דאילו כיון דלמא או יום מבעוד הבדלה אומרים נ"הכ

 אמר דהא חול דשוויה בעינוי ליה ואחייב ,בדילנא דאמר 'מ עירובין כדרב עליה

 חד דנפיק עד מבדיל לא הלכך' וכו בשתיה ליה ואתסר לחול קודש בין המבדיל

 בבי מבדיל דציבורא שליח וכן דליטעום מיקמי בתעניתא כדשרי ומבדיל בשבתא

 ל"ז ן"הרמב דברי ואלו ,ההלכות בעל דברי אלו לבריך לא אנורא אבל כנישתא

 ליה בטלה שייך כ"א ק"במוצש להבדיל א"דא דכיון ג"הבה רבינו דברי שדחה

 לתינוק ונותנין דמבדילין ד"מ ואיכא שני ביום כלל מבדיל ואינו הבדלה דין לגמרי

 רבינו כדברי העם דנהגו כתב ל"ז ש"הרא ומיהו ש"ע, לה דחה הא וגם לשתות

 .ג"תקנ מןסי וכן נפסק בש''ע ג"הבה

 

 תפלת בפרק ופסקנו הואיל כתבו הראשונים שמגאוני כתב 'ב עמוד 'ל תענית ובמאירי

 מבדיל זה אף ,הכוס על ומבדיל בשבת שבת מוצאי של אדם מתפלל השחר

 הגפן על ולא הבשמים ועל האור על מברך שאינו אלא סעודתו של המזון בברכת

 שבהבדלתו שמאחר לומר חזרו הם ואף ,בה המפסיק בסעודה יין שם אין שהרי

 שלא כך מתוך והכריעו אמרו לא בשבת ואבלות באבלות נתחייב חול שוייה

 בינה מה הכוס על לברכה יכול שאין שמאחר מרחיקה אני ואף ,בשבת להבדיל

 .ביין אלא הכוס על הבדלה תקנת ואין תפלה לשל

 

 באב תשעה בלילד ע"בשושם  דמבואר על הא אור''ח סימן תקנ''ו וכן כתב המגן אברהם

 הטעםד א"המג כתב, באב תשעה במוצאי הכוס על שמבדיל בשבת באחד שחל

 ואסור עליה באב לתשעה קבליה דאיבדל דכיון, יום מבעוד בשבת מבדילים שאין

 .מהכוס לשתות

 

 מעריב יתפלל דלא, בשבת מת לו שמת במיכתב  'ח' סי א"ח יעקב שבות ת"בשוו

 וחול ולהבדיל חול של ערבית להתפלל שרוצה דכיון, בתפלה ויבדיל יום מבעוד

 אתרי כארכבי והוי, להתפלל פטור ואונן האנינות עליו חלה כבר כ"א, אצלו הוא

, אנינות עליו חל ולא שבת שהוא משום בתפלה מחייבו אתה דמתחלה, רכשי

 אנינות משום להתפלל רשאי אין חול הוא דאם, חול בתפלת תחייבו איך כ"וא

 .ד"עכ גמל חמר זו והרי

 

 ענין דהא :יעקב השבות על הקשה 'ב ז''כ ברכות ל"ז ענגל יוסף ר"להג ס"הש גליוני פרובס

 אפשר דאי, חול הזמן שנעשה הכונה אין, בשבת שבת מוצאי של אדם מתפלל

 ויכול, בשבת גם זו חול תפלת להתפלל דיכול הכונה רק, חול משבת לעשות

 הבדלתו בשעת אז שמבדיל הכונה ואין, לחול קודש בין המבדיל גם אז לומר

 אותו אין אבל, בזמנו לחול קודש בין שמבדיל הכונה רק, חול אז ונעשה בתפלתו

 אף אנינות עליו חלה ולא, דבר לכל שבת עדיין והוי חול אצלו נעשה זמן

 .ד"עכ רכשי אתרי ארכבי וליכא, הבדלה והזכיר שהתפלל

 

 ל"הנ הגאונים כל על להתפלא ישד תמה: ט''ז סימן ה' חלק נתן להורות ת"שוובשו''ת 

 באחד שחל באב תשעה בליל א"ס ו"תקנ' סי ח"או ע"בשו דמבואר מהא הביאו שלא, ל"ז

 שאין הטעם שם א"המג וכתב, באב תשעה במוצאי הכוס על שמבדיל בשבת

 ואסור עליה באב לתשעה קבליה דאיבדל דכיון, יום מבעוד בשבת מבדילים

 ז"עי בשבת מבדיל שאם, ל"ז יעקב השבות כסברת בהדיא הרי ,מהכוס לשתות

 באב תשעה בערב מבדיל שאם היכי וכי, החול ימות של החומרא את עליו מקבל

 ב"ת של החומרא את עליו שקיבל משום יין לשתות לו ייאסר בשבת שחל

 החומרא עליו יחול שיבדיל דכיון י"מבעו להבדיל יכול האונן אין כן כמו, שבלילה

 אמאי כ"דא ס"הש הגליוני כסברת דלא מוכח ג"הבה ומדברי ,בשבת אנינות של

 על כלל הבדיל שלא כיון כשהבדיל לשתות יוכל לא ואמאי יום מבעוד יבדיל לא

 מכל בשבת חול לעשות יכול שאינו דאף, לומר צריך כרחך ועל ,עכשיו של הזמן

 ג"רצמן סי ח"או נמוקי פרסומביא בשם , חול של החומרות עכשיו עליו מקבל הוא מקום

 והוא זורחת החמה והרי לחול קודש בין המבדיל שאומר, שקר דובר הוא שהרי בשבת להבדיל רשאי דאיך שתמה

 בזמנו שיבוא החול על קאי דחול, מ"לק בפשיטות ס"הש גליוני לסברת והנה. שם עיין חול לקרותו יתכן ואיך שבת

 . חול של החומרות עכשיו מקבל שהוא דהכונה לומר צריכין ג"הבה ולדעת. חול הוא שעכשיו ולא

 

 לחולה שצריך לאכול בתשעה באב האם אדם בריא יכול לעשות הבדלה 

 האם נקרא בר חיובא?

 מבדיל בשבת תשעה באב באחד כשחל באב תשעה בליל א"ס ו"תקנ סימן ח"או קימ''ל

 באב. תשעה במוצאי הכוס על

 

לו  לעשות יכול בריא אדםחולה שצריך לאכול בתשעה באב האם  יש לחקור

או דילמא אינו יכול לעשות הבדלה דנקרא אינו בר  חיובא בר נקרא האם הבדלה

 .חיובא

 

' א ביום אם בשבת שחל בתשעה באב נשאל  ט''קכ סימן 'ח חלק הלוי שבט ת"שוהנה ב

 את ולהוציא להבדיל הבריא יכול אם לעצמו מבדיל שאוכל והחולה בו שמתענים

 .יום באותו חיובא בר נקרא אם החולה

 

בשערי  , ומביא ראיה ממה שכתבחיובא בר דנקרא פשיטא למעשה ומסיק:

 בגדר הבריא דנקרא הרי בריא בהבדלה אדם להוציא יכול חולהד ו"תקנ מןסיתשובה 

נקרא בר חיובא ויכול  מברך הבריא אם להיפך ה"וה ,לצאת היום חיובא בן

 להוציא את החולה.

 

' מ מןסי דתענית ד"פ ן"והרמב ש"הרא מחלוקתדדבר זה תלוי ב וכותב השבט הלוי:

 ד"מלו לדאפי ותב תוך דבריווכ תענית במוצאי כלל מבדילים דלא דעתו ן"דהרמב

 היכא אבל, לאבדולי חזי ש"דמוצ היכא מ"הנ כולה השבת כל והולך מבדיל

 לבילה ראוי שאינו כל משום ה,זימני בלא מבדיל לא לאבדולי חזי לא ש"דמוצ

 וממילא לאבדולי ראוי אינו זה' א יום כל מחשיב ן"דרמב הרי, מעכבת בילה

 הגופי הכא אבל ד"סו תבכ הא ש"הרא כ"משא ,השלמה שייך ולא חיובא איפסק

 מחמת להבדיל יכול שאינו והיינו', וכו להבדיל יכול שאינו גורם והזמן מיחייב

 לבילה ראוי שאינו פטור כלל שייך ולא, מחויב נקרא בעצם אבל תענית איסור

ועיין בשו''ת , דיצא ל"כנ דינא הדר כ"א ש"כהרא ל"קימ שאנחנו וכיון ן"הרמב תבשכ

 דברי יציב אור''ח סימן רמ''ב מה שדן בזה.

 



 

 

הרב באום קנה חליפה חדשה, כשלבשה . פרימת כיסים תפורים –שאלהא[ 

בשבת ראה שהכיסים של החליפה תפורים והציע את השאלה לפני בניו, 

האם מותר לו בשבת לפרום את החוטים שקושרים את הכיסים. ר' ישראל 

גמר  מאיר בנו טען שמותר שכן יצרן החליפה תופר את הכיסים לאחר

ולכן אין בפרימת החוטים   תפירת החליפה, רק כדי לשמור על צורתה

משום מכה בפטיש או משום מתקן מנא, לעומתו טען ר' צבי יהודה 

שפרימת התפרים ההופכת את הכיסים מכיסים תפורים שאי אפשר 

להשתמש בהם, לכיסים שניתן להשתמש בהם, אסורה מהתורה משום 

  ]סימן שיז[ ור לעשות זאת, מה הדין?מתקן מנא או מכה בפטיש ואס

ברכי אפתה ביום שישי עוגה ומרחה . מריחת שוקולד על עוגה –שאלהב[ 

עליה שוקולד חם נוזלי. מאחר והעוגה עמדה במקרר בשיפוע נזל 

השוקולד לצד אחד של העוגה. ברכי רוצה בשבת למרוח את השוקולד 

 ]סימן שכא[ על פני כל העוגה, האם מותר לה?

החור בפטמת הבקבוק . פתיחת חור בקבוק שנסתם או הרחבתו –שאלה ג[ 

של שושי נסתם, האם מותר לפותחו בשבת? אם החור קטן מדי לסוג 

  ]סימן שיד[ האוכל שבבקבוק האם מותר להרחיבו בשבת?

ל ר' יוסי חוות סוסים בהר חברון, פול, גוי מעובדי . השכרת סוס-שאלה ד[ 

האם  (.)כולל לשבתהחווה בקש מר' יוסי ביום שלישי, להשכיר לו סוס לשבוע 

 ]סימן רמ"ו[  מותר לר' יוסי לעשות זאת?

האם מותר לעשות מלאכה  .בתשעה באב איסור עשיית מלאכה -ה[ שאלה

בליל תשעה באב, והאם זה חלוק מהיום של תשעה באב או שזהו כיום 

 לגמרי. 
 

 דור אחודה חידהמ
מצוות חוזרות על עצמן,  חז"ל קרו לחומש זה משנה תורה, דהרבה חידה.[ ו

מה הגדר של חזרה זו, משה עשה כן מדעתו או מחמת ציווי ה', ומדוע 

 דווקא על מצוות מסוימות חזר ולא על כל המצוות.

האם שפע ממוני זה דבר חיובי או דבר שלילי, והיכן למדו זאת  [ חידה.ז

 מהפרשה.

 .איזה הנהגה מיוחדת לדיינים אנו לומדים מפרשתינו ח[ חידה.

לגבי שנואים מרומזת בפרשה ולמדו כן חז"ל באחד מן חידה. איזה עצה ט[ 

 התלמודין.

 שעבר על האיסור של אל תתגר בם?ומה נענש נענש י[ חידה. מי 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

0111 .₪ 

ף בהגרלה, כך שכל מי כל תשובה נכונה על כל שאלה, הינה זכות נוספת להשתת .2

 שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.

כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו תשובותיו, . 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  אוד:שימו לב חשוב מ .5

נא לציין בתחילת המכתב על  meir.s1000@gmail.comאו במייל  6668505-155

וטלפון וכמו"כ נא לציין על  וכמו"כ שם מלא, כולל/ ישיבה.  ועירשאלות השיבו, כמה 

 0011-ל 8011בשעות הערב בין  160-0064101]לברורים ופרטים נוספים בטלפון  איזה פרשה השיבו.

השולחים בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר בלבד[. 

יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד -משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. 

שאר עניני העלון לא עתיד בל"נ. במייל כי כך זה ייכנס בעזה"י לספר שיצא לאור ב

 שייכים לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.

 ר"ח אלולתשובות ניתן לשלוח עד 

 מי שקיבל שבת מוקדם בשבת שחל בו תעשה באב או שבת חזון 

 האם מותר לאכול בשר ולשתות יין?

 מעריב המתפללים חזון בשבתנשאל  תמ''א סימן י''א חלק הלכות הנה בשו''ת משנה

 . הוא ממש לילה לאו שעדיין אפילו בשר לאכול יכולים אי מוקדם שבת קבלת
 

 ולמעלה המנחה מפלג כבר והוא שבת עליהם שקבלו דכיון פשוטד ומסיק:

 דאורייתא שבת פתתוס ד"למ מבעיא לא ,לאכול יכולין הקבלה חל פ"שעכ

 אבילות ומפקיע דרבנן שבת קדושת אתי מ"מ דרבנן דהוא ד"למ אפילו אלא

 . א"תקנ מןסי ר"בא להדיא ראיתי שכן לי וכמדומה , וכותבופשוט דרבנן ישנה
 

 'א ליום ונדחה בשבת באב תשעה חל אם אפילו אומר אני מזה דגדולה אלא

 כבכל היין על ומקדש שבת סעודת לאכול לו מותר שבת עליו קבל אם כ"ג

 שלא עצמו יעכב אם ואדרבה פשוט ד"לפענ זה וגם ב"תקנ מןסי שם ע"ש ועיין שבת

 ויין בשר לאכול חייב שאינו הגם ,בפרהסיא כאבילות נראה זה בשביל לאכול

 שמעכב כיון שבת לענין כן שם באחרונים ועיין מאוחר זמן לו ויש בשבת

 זוכה השבת את המענג וכל בידו הוא עבירה שעה באבת שהוא בשביל עצמו

 .מצרים בלי לנחלה
 

 מדוע נחרב בית המקדש בשביל עוונות

 הרי הדר בארץ ישראל מתכפר לו כל עוונות?

 .עון בלא שרוי ישראל בארץ הדר כל אלעזר רבי אמר 'א עמוד א''קי איתא בגמ'

 

 ישראל בארץ הדר הרי, עוונות בשביל המקדש בית נחרב מדוע יש להקשות:

 .עוונות כל לו מתכפר
 

 לשם בה שדר במי דווקא דהיינו נראהעל גמ' הנ''ל כתב  יהושע פניהנה ב

 ארץ זכות עליו שתגין וכדי קדושה מקום שהיא ישראל ארץ ישיבת מצות

 עון אפילו או לידו בא חטא לפעמים אם אף ואז חטא לידי יבא שלא ישראל

 ארץ ישיבת זכות לו גורם מסתמא מ"מ יצרו עליו שתקף י"ע מזיד שהוא

 קדוש במקום עומד עצמו ומצא שחטא דלאחר בידו ועבירה לן שלא ישראל

 מקרה דרך שם שדר מי כן שאין מה ,לו ורפא ושב הראשונות על תוהה ודאי

 במי שכן ומכל בו וכיוצא פירותיה שבח מפני או מולדתו מקום שהוא מפני או

 תורה דברה לא הרע יצרו אחר לילך הארץ בקדושת ומזלזל בה מבעט שהוא

 ,לתועבה שמתם ונחלתי ארצי את ותטמאו ותבואו נאמר עליו אדרבה במתים

 מקדשינו מקום ושמם מארצינו גלינו אבותינו עונות כשגברו מצינו כך ומפני

 ו הכיובלא, כדפרישית כרחך על אלא עון נשוא בה היושב העם הבטחת ואיה

 לא ה"אפ לגמרי מכפר ישראל דארץ נאמר אם שאף הוא דהכי מסתברא נמי

 כ"ויוה אחטא שאומר מי ה"ואפ גמורה כפרה שמכפר הכפורים מיום עדיף

 ישראל בארץ דהיושב דאמרינן הא כרחך דעל הרי מכפר כ"יוה אין מכפר

 הארץ קדושת לב על שם מבלי עון איזה שעשה דאף היינו עון בלא שרוי

 .עון לעשיית שיתחרט גורם ישראל ארץ זכות ג"בכה יצרו בשעת
 

 הקשה כן, ותירץ בכמה אופנים.ובעיון יעקב שם נמי 

דדוקא קאמר שרוי בלא עון, אבל פשעים אלו המרדים אינו ניצול כי לא  אחד{

 ישעיה נ' א'שעיה, וכן כתוב ישא לפשעם כדכתיב באיכה כי ה' הוגה על רוב פ

בפשעכם שלחה אמכם, וכן מצינו הרבה מקראות בנביאים שעיקר הגלות היה 

  בשביל פשעם דווקא.

 וקא עון יחיד הוא נושא, משא''כ עון ציבור אינו נמחק. דד השני{

דווקא תחילת דירתו קאמר שמכפר לפי שלא זכה לארץ ישראל  השלישי{

 ויסורין ממרקין עונותיו. ברכות ה' ע''מ א' אלא ע''י יסורין, וכדאיתא בגמ' 

שמעתי מאמו''ר דעון עצמו אינו נמחק לגמרי אלא עון שהוא מזיד  הרביעי:

גלה על חטאיך, באיכה ד' ל, כדכתיב נעשה לו כשוגג, ובשביל השגגות גלו ישרא
 כהונה הבגדי על העוונות הרי המקדש בית נחרב ובעניין קושיית האחרונים מדוע ועיין בהגהות יעב''ץ שם,

 בית נחרב ובענין מדוע, עיין במעדני אשר פרשת תצוה חלק ו' שנת תשס''ט העבירות, כל על  על מכפרים

עיין במעדני אשר פרשת דברים שנת  תשובה, עשה לא אפילו מכפר כיפור דיום ליה סבירא רבי הרי המקדש

 תשע''ד.
 

 תגובות אפשר לשלוח
  עד יום ב' בערב 

 רמת בית שמש 4/15שליט"א רח' תכלת מרדכי אשר אנשיל שוורץ להרב 
    353-3111513כת, בטל: לבירורים בכל ענייני המער

  @gmail.comm0533166560מייל: 
 300-4444204פקס: 



 

  

 

 כוס תנחומים לידידי היקר

 שליט''א אברהם מרדכי קנובליךהרב 

 מחשובי הבני עליה בקרית בעלזא בית שמש

 בהילקח ממנו מחברתו החשובה

 ע''ה חוה רייזל קנובליךמרת 

 וכן לידידינו בניו היקרים שליט''א

 יהא רעוא שינחמו בנחמת ציון וירושלים 

 ששון ושמחה ישמע באהלםואך 

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''א אהרן דוד ווינברגרהרב 

 קרית צאנז נתניה

 לרגל שמחת נשואי בנו

 ני''ו יצחק יהושע פאלקמורנו  ש''בתויר המופלגהבה''ח 

 שליט''א דוד זלמנוביץעב''ג בת ידידינו הרב 

  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''א  נתן נטע יוספוביץהרב 

 קרית בעש''ט פתח תקוה
 הבה''ח המופלג בתויר''ש  לרגל שמחת אירוסי בנו

 מבחירי ישיבת צאנז ני''ו יוספוביץיחזקאל שרגא רנו מו

 בני ברקשליט''א  חנוך העניך רייךעב''ג בת הרב 

 שליט''א שמעיהידידינו הרה''ג  וברכת מזל טוב לאביו
  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל

 

 ידידינו י''ע נודב זה גליון

 ירושלים א''שליט רוטנברג ישראל הרב

 מטשנערביל ר''האדמו מרן של ביתו מנאמני

 מצוה הבר שמחת לרגל

 ו''ני שמואל כמר וחכים היניק לבנו

  נחת ירווה רבבות זיכוי שבזכות רעוא יהא

 יפנה אשר בכל ויצליח חלציו יוצאי מכל

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 שליט''א  ור יחזקאל פרנקלדאביגהרב 

 בת ים

 לעילוי נשמת אביו

 ז''ל יצחקבן  יהודההרב 

 .תשנ''ה ת.נ.צ.ב.הכ''ז תמוז  נלב"ע

 

 גליון זה נודב ע''י ידידינו

 רפןואנטושליט''א  רעמשה יצחק דיהרב 

 לעילוי נשמת אחותו
 טהורה אחת מקשה היתה ימיה כל אשר הצדקנית האשה

 מבורך ישרים דור ועמידה זכתה
 באהבה וקיבלם ומרים קשים ביסורים נזדככה אשר

 ע''ה חוה רייזל קנובליךמרת 

 .נפטרה ב' אב האי שתא ת.נ.צ.ב.ה

 

 אחרת בעיר לגור שילך ענין יש האם בשוגג והרג דרכים בתאונת מעורב שהיה אדם
 או אחרת בעיר לגור שילך ענין יש האם בשוגג והרג דרכים בתאונת מעורב שהיה באדם שחקרתם מה

 .כן כיון דאין דין גלות בזמן הזה שיעשה ענין שום אין דילמא
 

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

ופירוש הרמב''ן ופא שהמית בשוגג חייב גלות, ריור''ד סימן של''ו ס''ק ב' נראה להעיר, מהא דאיתא בש''ע 
בספרו חובת האדם דחיוב זה הוא רק מדיני שמים, אבל בית דין אין מגלים אותו, ועי''ש בביאור הגר''א 

, דהא בזמן הזה אינו ועל כרחך אין הכוונה שמחויב גלות ממשב''ק פרק ו' הלכה ב', דהמקור הוא בתוספתא 
א דיש ענין משום כפרת עון לילך נוהג גלות כמו שהבאתם מהחינוך והטור בחו''מ אלא הפשט הו

ומימילא מתורץ מה  לגלות כמו שכתב הרמב''ם וזה פשט כוונת הרמב''ן הנ''ל דחייב מדיני שמים,
בשם ספר רוקח מהא דאיתא בגמ' הרב שהכה תלמידו, והאב ביור''ד סימן של''ו שם שתמה הברכי יוסף 

אינו חייב גלות מדינא אלא מדיני שמים  שהכה את בנו פטור ולמה הרופא חייב, ולהנ''ל ניחא דרופא
יש לגלות שיהא לו כפרה, ובפשטות נראה, דהא דכתב הש''ע דרופא שהמית גולה, אע''ג דבזמן הזה 
ליכא גלות, כדי להפחיד הרופא שלא יזלזל בחולה כי ידע דעל דבר זה הוא גלות, כשהיה הגלות ומזה 

 יבין חומר הדבר שלא יטעה. 
 

 אליעזר כרם ס''מח וזיניץ דזיקוב כולל ראש שמש בית א''שליט רבינוביץ הכהן אליעזררבי  ג''הרה

 נראה, גלות ללכת יצטרך לבא לעתיד בשוגג הזה בזמן שהרג דמי א''החיד בשם חידוש שהבאתם מה
 השיבני א"שליט קנייבסקי ח"והגר, נגעים יהיו לבוא לעתיד האם נסתפקתי שנים כעשר דלפני, להעיר
 שופך' ו' ט בראשית שנאמר דמים משפיכות חוץ סליחה יש כולן ועל ה"כ אות ב"פ ואתחנן פרשת רבה במדרש דאיתא

 אותו השיבו, מטותיהן על ומתו שהרגו אדם בני כמה והרי לוי רבי אמר, ישפך דמו באדם האדם דם
 גם איתא ז"וכעי, ישפך דמו שעה אותו לבוא לעתיד אדם בני כל כשיבואו' ישפך דמו האדם' מהו

, אדם לכשיבוא נהרג הוא אימתי, נהרג ולא שהרג הרי, לוי רבי אמר ד"י אות ד"ל פרשה נח פרשת רבה במדרש
 לעתיד עונשם את יקבלו הזה בעולם עונשם קבלו שלא שבתורה ד"בי מיתות חייבי דכל מזה ולמדנו

 בית מיתת חייב שהיה מי כל את ידונו שהם לבוא שלעתיד הסנהדרין י"ע בזה שהכונה לי וביאר, לבא
 תירץ' ל אות' ב פרשה דברים רבה המדרש על משה ידי ובספר, ד"ב מיתות ארבע דיני דנו שלא השנים בכל דין

 בפסחים וכמבואר מיתה אז יהיה לא והרי מקלט בערי לבא לעתיד צורך יהיה למה הקושיא את בזה
 כל כי, לבוא לעתיד יגלה גלה ולא הזה בזמן גלות שנתחייב מי דכל ל"הנ המדרש י"עפ ותירץ א"ע ח"ס

 ז"כ והובא, לבוא לעתיד יקבלו עכשיו עונשו את קיבל שלא מי וכל, לעולם נתבטלו לא שבתורה העונשים

 בו חזר ולא הרע לשון שדיבר מי שכל הרע לשון עון לענין גם יתכן ז"ולפי' ו ק"ס' א סעיף' א סימן איתן נחל בספרו
 משמע המדרש מלשון כי קצת בזה לדון יש ד"ולענ, צרעת נגע לו יהא לבוא לעתיד אזי, בתשובה
 ד"ב מיתות חיובי כלפי הם ל"הנ המדרש דברי כי לומר יתכן עוד, ברוצח מיוחדת חומרא דזהו לכאורה

 אותו שישלימו גילוי מצינו לא כזה ולעונש, השמים מן שבא נגעים עונש כ"משא, ד"הב על חובה שהם
 אותם כלפי קניבסקי ח"הגר את שאלתי ושוב ד"ל סימן א"ח נגעים על אליעזר בכרם זה בכל אריכות עוד וראה, לבוא לעתיד

 לי והשיב, המתים תחיית פעמים' ב שיהא מצינו והיכן לתחיה ויקומו יחזרו כ"אח האם, אותם שימיתו
, הקודם בגלגולם שהיה מה יזכרו דאטו להעיד עדים אז יהיו האיך אותו שאלתי עוד, יקומו ראויים אם

 עד, סהדותא האי, מאיר מרבי מ"ש חסדא רב אמר איתא דשם והיינו' ב' כ כתובות' בגמ עיין לי והשיב
 עליה דרמי כיון הכא אבל, עליה רמיא דלא הוא התם, היא ולא, מידכר לא טפי, מידכר שנין שיתין
 .נמי טובא אפילו

 

 ברק בני א''שליט פריד מאיר אברהם הרה''ג
 לשאות והלך דרכים בתאונת בשוגג שהרג מקרה כזה אצלו שהיה מאדם ששמעתי מה, להעיר נראה

 .דגלות כפרה משום אחרת בעיר לגור שילך לו והורה ע''זי מצאנז יציב הדברי מרן את
 

 לונדוןהרב יעקב ישראל מייזנער שליט''א 
 גלות צער עליה שיצטער" הוא גלות של שהענין י"ת במצוה החינוך נראה להעיר, דלפי מה שכתב

 ועוד', וגו זרים עם ימיו כל ושוכן מולדתו ומארץ מאוהביו האדם שנפרד מיתה כצער כמעט ששקול
 התורה דרכי וכל, הרעה שנעשתה במקום תמיד לעיניהם הרוצח המוכה קרובי יראו לבלי בדבר תועלת

 .הזה בזמן אפילו שייך טעמים אותם הרי, ש"ע", נועם
 

 אסור לו להרוג את הרוצחגואל הדם שהוא שונא של הרוצח כבר לפני הרציחה האם 
 ודלא, דמים לו יש הרגו ואם להרגו לו אסור הרוצח את שונא הגואל דאם א"מהריטב תםשדייק מה

 .הרוצח את להרוג יכול לעולם הדם שגואל י"כרש
 

 מיר ש ישיבת"בי א''שליט אייזן מרדכי ג''הרה
 דהוא אשר מעדני בגליון האחרונות בשנים פעמים כמה שכתבתי מה פ"ע פלוגתם לבארנראה 

 ולכן מחשבה דאינה התורה בכל ל"ס י"ורש מחשבה הוי משנית מחשבה אם בראשנים גדולה מחלוקת
 שנאתו מצד ששמח מה לי איכפת לא הדם לגאולת רק כעת והורגו הורגו היה לא שנאתו שמצד כיון

 דגואל ל"ס לכן מחשבה דהוי ן"כהר ל"דס א"הריטב אכן, להורגו לו ומותר כלום אינה משנית דמחשבה
 אסור אחרת לסיבה אבל לבבו יחם מחמת רק הוא ההיתר דכל ברציחתו שמח אם להרגו לו אסור הדם

 והקשו דגולה' שכ נ"הערול על ה"זללה פוברסקי ד"הגר ר"ומו ח"המנח קושיית יתיישב ובזה ,להרגו לו
 לא הורגו דאם א"בריטב דמבואר ש"א ל"הנ פ"ע אמנם, נהרג אינו בשוגג גולה אינו שבמזיד כל הלא

 יחם כי מצד הרגו לא אילו עליו נהרג היה במזיד באמת כ"וא עליו ונהרג דמים לו יש הלב חימום משום
 כ"במש ק"מהרד ראיה שהביא מה אכן, לבבו יחם כי משום הרגו לא שהרי גולה בשוגג ולכן לבבו

 מצד להרגו רצו ולא לבבם יחם כלל להם היה לא שם שהרי שאני דהתם ל"י התקועית האשה בטענת
 שם כ"וכמש מביתה התקועית האשה היינו אימו את ולגרש נחלתו את לירש כדי רק אלא הדם גאולת

 .הדם גואל לפני בנה את ליתן לבל להושיעה המלך דוד לפני באה ולכן המלבים

 להרוג לו מותר במזיד דדווקא גלות ללכת חייב האם הרוצח את בשוגג שהרג הדם גואל
, במזידכשהרג   דוקא נהרג אינו הדם דגואל 'א עמוד ב''י מכות לנר ערוךמה שכתבתם חידוש גדול בשם ה

 הוא הדם גואל של הפטור שיסוד משום הסבירו את שיטתו ובאחרונים, גולה בשוגג הרגו אם אבל
 אין כוונה בלא כשהרגו אך, הרוצח את ולהרוג הדם את לנקום לו גורם הלב שחימום מחמת דווקא
 רצונו מחמת נגרם המעשה כאשר דווקא אלא פטור הדם לגואל ואין, הדם גאולת את גורם הלב חימום
 והבאתם חולקים עליו., הדם לגאול

 

 עילית מודיעיןפרידמן שליט''א  הכהן הרה''ג אהרון
 הדין מה, מיתה חיוב לגבי גם אלא, מקלט ערי חיוב לגבי רק לא להסתפק לדון שנראה להעיר, ד

 מכיוון, מיתה שחייב נאמר האם, קרובו את שהרג ידע ולא, הרוצח את במזיד רצח הדם כשגואל
 בגוף נוספת נקודה, קרובו את שרצח ידע לא שהרי, הלב חימום בגלל לא הייתה הריגתו שסיבת
 ולהלכה, רשות רק או להרוג הדם לגואל מצוה האם התנאים דעות בין חילוק בזה שיהיה ד"יל, הספק

, במזיד כשהרג רק זה אז רשות רק שזה ע"שלר שנימא ד"ויל, הדם לגואל רשות רק שזה ע"כר ל"קיי
 מצד רק לא שזה לומר יש, מצוה שזה כיוון אפשר, הדם גואל בחד מצוה שזה י"לר אבל, לא בשוגג אבל

 .מגלות יפטר בשוגג גם כ"וע, הלב חימום
 

 יארק נוא א''שליט לוינגער הלוי משה ג''הרה
 רוצח לענין' ב ב"פ מכות התוספתא תבכ דהנה, פטור בשוגג דאף התוספתא מדברי ולהוכיח להעיר נראה
 דיניו שם ופרט, קולט ותחומה', האדם מכל אחד'כ שדינו, בתחומה ועדיין מקלטו לעיר חוץ שיצא

 בתחומה הדם גואל מצאו" ל"ז, מקלט לערי גולה בשוגג הרגו דאם פרט מהם וחד" האדם מכל כאחד"
, אשה ובין איש בין נזקו על וחייב קללתו ועל מכתו על וחייב, האדם מכל כאחד הוא הרי עיר של

 בחוץ ואף, אופן שבכל, כדבריו ואי ,התוספתא ל"עכ" מקלט לערי גולה בשוגג, נהרג במזיד וההורגו
 לגמרי בחוץ אף הא' עיר של בתחומה' מצאו לענין דינו תבוכ פרט מדוע, בשוגג כשהרג גולה לעיר
 מצוה ה"ד סוף' א ב"י' ד מכות יצחק שיח וספר א"הי רוצח' מהל ה"פ ם"רמב' ועי ,בחוץ ולא גולה בנקלט דדוקא מוכח כ"וע, וגולה חייב

 .ק"ודו קטילא כגברא דהוי' דם לו אין' לענין' וכו ד"גוה ביד
 

 ירושלים גור כולל א''שליט ארנרייך גד מנחם ג''הרה
וברש''י  ,דם לו אין הרוצח את הדם גואל רצח, ממה שכתב בפרשת מסעי ועל הערוך לנר נראה להעיר

 מזיד.לפי טעם זה אין חילוק בין שוגג ו, א''כ דם לו שאין המת את כהורג הוא הרי דם לו אין
 

 נזכר בתורה מדוע רק הוא זכה שיום פטירתו ו דווקא בחודש אבמת  מדוע אהרון הכהן
 .אב בחודש דווקא הכהן אהרן מתמה שכתבתם כמה טעמים נפלאים בשם האחרונים מדוע 

 

  שמש ר''מ בישיבת נצח ישראל ביתהרה''ג יצחק מאיר ניימאן שליט''א 
 אב ח"בר' כו ויעל בתורה כתיב אהרן כתב עוד טעם נפלא וז''ל ומיתתמסעי  פרשת אמת נראה לציין דבשפת

 בזה להגן פעור בית מול שנקבר ה"במרעסוטה י''ד בגמ'  דאיתא השפל, כענין הזמן בזה לנו יעמוד שזכותו כדי
 ק"ביהמ כי המקדש בית לבנין נזכה ובזכותו. החודש בזה להגן אהרן הוכן כן המקומות מכל השפל המקום

 .ק"ביהמ יסוד הוא' הי לכן ואהבה שלום שרודף לגמרי זה היפוך הוא ואהרן ,חנם שנאת י"ע נחרב
 

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

 ירושליםהרה''ג משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א 
 {ציין לתירוץ השני בשם הכלי יקר}כולל מבצר התורה צאנז בית שמש גליק שליט''א  חיים ישכר דבהרה''ג 

 לדינא מ"נפק בזה' דהי הכהן אהרן פטירת יום להדיא נתפרסם ה"דמשוכתב  ציון עלי נראה לציין דבספר
 כי ג"הכה נפטר מתי בדיוק לפרסם ד"ב היו צריכין לדורות גם ואולי מגלותו נפטר הגולה ג"כה שבפטירת

 מי היו שלא חכמה במשך בהמבואר ש"א לא זה אמנם לפני או ד"גמ לאחר' הי זה אם מ"נפק כמה בזה יש
 אבל ערך הקמח כד בספרו בחיי רבינודב , עוד נראה לצייןלדורות להורות נוגע הוא מ"דמ ל"י ואולי ,במדבר שגלה

 צדיקים של מיתתן ששקולה ללמדינו הכהן אהרן של פטירתו יום הזכירה שהתורה ביארוכן בכלי יקר 
 בה שמסופר חוקת שתבפר שלכן החדש יוסף בפרדס בזה והוסיף ,זה בחודש שנשרף ק"הביהמ כשריפת

 .המצרים בין בימי נקראת שהיא מכיון מסעי' בפר רק, פטירתו זמן בה נזכר לא אהרן פטירת
 

 ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א 

 מבחירי ישיבת עץ חיים ירושליםהבה''ח דוד יוד ני''ו 
תירץ דמשום דאהרן הכהן היה אוהב שלום אל הופמן זצ''ל בספרו תורת רפאל נראה לציין דהג''ר רפ

הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן הכהן אוהב שלום ורודף שלום וכו', אבות פרק א' משנה י''ב ורודף שלום כדתנן 
 ולכן זכה שידעו יום פטירתו כדי לבקש מהשי''ת דבר ישועה ורחמים.

 

 האם בימיו של אהרן הכהן היו הערי מקלט קולטין
 מפני, ישראל בית וכל אות ויבכו אהרן כשמת דלכך, חוקת רשתפ חכמה המשך דברי שהבאתם מה

 .אהרן במיתת מקלטו עיר אל ששב בשגגה רוצח שום היה שלא
 

 חיפה ניץ'ויז רמת ויזניץ סערט ישיבתני''ו  גנזלר הלוי ברוךהבה''ח 
 משנה גאון האי רב מאותו נשמט איך ידעתי ולא מאד נפלאים דבריו נראה להעיר על דבריו, דהנה

 קולטות הירדן שבעבר שלש היו לא ישראל שבארץ שלש נבחרו שלא עד ב"ע ט' מכות במסכת ערוכה
' וכו נבחרו שלא דעד שם י"ופירש, כאחת קולטות ששתן שיהיו עד תהיינה מקלט ערי שש שנאמר

 דאף בשגגה רוצח היה דלא ל"מנ כ"וא ,יהושע הבדילן כ"ואח וחלקו שכבשו שנה עשרה ארבע כל היינו
 .ליישב ומצוה ג"וצע, קולטות ערים היו לא עדיין מ"מ היו אם

 

 רב ביהמ''ד חיסא וראש כולל עמק התורההגאון יצחק שמואל שוורץ שליט''א 

דרק השש לא מכות י''ב ע''מ ב' נראה לתרץ את דברי המשך חכמה מקושיא הנ''ל, ע''פ מה דאיתא בגמ' 
  .לפי הנ''ל אתי שפיר אף במדבר קלטו, אבל שאר ערי הלויה קלטו

 


