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האם יש איסור לתלות כביסה על מעקה שעושים משום מצות מעקה
  דהויא בזיון מצוה?

כי תבה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים כ''ב ח'בפרשתן 
  בביתך כי יפול הופל ממו.

  

דברים בזוים עם המעקה כיוןהאם יש איסור להשתמש ב יש לחקור

דהויא חפץ של מצוה או דילמא אין איסור להשתמש דהויא רק מיעה

  .לסכה וזה לא הויא חפצא של מצוה
  

שבת כ''בכתב דמזה שמבואר בגמ'  עין חוכה סימן קפ''ה הה בשבולי הלקט

שאסור לבזות ר חוכה, שמעין לשאר מצות כמו מעקה או ציצית

להשתמש בהן דרך בזיון לדרוס עליהן, חזין חידוש גדולוסוכה, שאסור 

  דאסור לבזות את המעקה דהויא חפצא של מצוה.
  

וז''ל ולכאורה הוא חידושתמה עליו:  חלק י' סימן ''בובשו"ת מחת יצחק 

גדול שאסור לדרוס על מעקה, ולא שמעו זהרין בזה אף דיש זהרין

  בסכך ותשמישיו.
  

כתב אטו מעקה קדושה פלה פרק ג' בדבר הלכה ס''ק א' בסופות וכן בהליכות שלמה

אית ביה, הלא כל עיקרו איו בא אלא למוע את התקלה, ומה שכתב

  בשבולי הלקט דאסור לדרוך על מעקה הוא פלאי.
  

מביא ששאל את גיסו הגאון האדיר רבי חיים קיבסקיובחשוקי חמד 

לכת ובזויה, על גביאיך תולים כביסה, שלפעמים היא מלוכ שליט''א
  .המעקה, לפי דברי השבולי הלקט

  

והשיב הגר"ח קיבסקי שליט"א שמה שתולין כביסה על המעקה אין
סוכה י' ע"במאחר והוא שימוש בייתי, ולא גרע מהמבואר בגמ'  בזה בזיון,

שמימין עבדו של רב אשי, רטבה לו הכתת במים ושטח אותה על גבי

יוריד הכתת כדי שלא יאמרו שמותר לסכךהסוכה. אמר לו רב אשי ש

בדבר המקבל טומאה, הרי שאין כאן איסור מצד השימוש בסוכה, משום

  שהוא שימוש בייתי, ואין הוא בדרך בזיון, יעוי"ש.

  מדוע גגות של בתי כסיות אים חייבים במעקה 

  הרי יכולים ליפול משם?

ך, ילפין דבתידמהא דכתיב ועשית מעקה לגג חולין קל''ו איתא בגמ'

  כסיות ובתי מדרשות אים חייבות במזוזה.
  

בתי כסיות שאין חלק לאחד מהן בו שאף לבי עבר הים הוא, ופירש"י

  ועוד שאיו בית דירה.
  

מדוע בתי כסיות פטורות ממעקה, מאי שא מהא דאיתא יש להקשות:

רע ולא דילפין מולא תשים דמים בביתך שלא יגדל כלבב"ק ט"ו ע"ב בגמ' 

יעמיד סולם רעוע, ובאיזה אופן איירי הא דפטר בתי כסיות ובתי

מדרשות ממעקה, אי רגילין להשתמש שם, אם כן יתחייב מעקה מטעם

כך מקשהולא תשים דמים בביתך, ואי איו רגיל שם, א"כ בלא זה פטור, 

  בחזון איש חושן משפט ליקוטים ריש סימן י"ח.
  

איו בכלל המכשולות, שאין הזיקו מצוי כל וז"ל וראה דכל גג ומתרץ:

כך, שהעומד על הגג זכור בטבעו להזהר, וגם הוא מהגו של עולם, וכמו

שמותר לעלות באילן ומותר לבות הגגין והעליות בלא מעקה סביביו,

אלא שבגג בית חידשה תורה מצות מעקה ולהקפיד על סכת הופל, ובזה

' ושידור שם אדם, אבל המשתמש על הגגצריכין לתאי תוכו י' וד' על ד

שאין תחתיו דירה, לא חייבה תורה מעקה, והוי כל פעם כמו מי שעולה

  באילן.
  

כתב דטעם הפטור בבית הכסת הלכות שמירת גוף ופש סעי' א' ובשו"ע הרב

  ובית המדרש מפי שאין רגילות כלל להשתמש על גגיהן.
  

י תבה בית לרבות היכלמהא דאיתא בספרי בפרשתן כ יש להקשות:

ופירש המפרש הייו ההיכל שבמקדש כמו שמבואר דהיה ג' אמות מעקה

בית פרט לאולם, ואיי מבין דברי הספרי כיון דבתי כסיות ובתי

מדרשות פטורים כיון שאין בית דירה מכל שכן היכל, וגם הוא לגבוה

לא של גבוה,ולא קרי גגך כי הוא של גבוה כמו שדרשין בכל מקום שלך ו

וגם למה הי' ג' אמות דמתורת מעקה סגי בי' טפחים ועיין בפסחים דכל

עיין בשו"ת דברי יציב חלק חושן משפט סימןההיכל הכל בכתב מיד ד' עלי וכו' וצ"ע, 

  פ''ב מה שכתב לתרץ.
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 שוכר דירה למי יש את החיוב מהתורה לעשות מעקה

  לשוכר או למשכיר?

"כי תבה בית חדש, אין לי אלא בוה, קא רכ"טפיס איתא בספרי בפרשתן

  לקח וירש ותן לו במתה מיין ת"ל ולא תשים דמים בביתך מ"מ.
  

שוכר דירה האם יש לו מי חיוב לעשות מעקה מן התורה או יש לחקור

  .דילמא לשוכר אין לו חיוב
  

וכן פסק להלכהאיתא דשוכר חייב לעשות מעקה, ב"מ ק"א ע"ב  הה בגמ'

  .חו"מ סימן שי"דובשו"ע פ"ו משכירות ב"ם ברמ
  

כתב וראה לומר שהעומד בבית אחרים פטור סימן רל''ד הה בספר יראים

העומד מן המעקה דלא מרבין אלא לקח וירש ויתן לו במתה אלמא

שוכר חייב לעשות ב''מ ק"א ב'מעקה לאו חובת הדר הוא, והא דתיא בגמ' 

דעקרוה רבן ממשכיר ואוקמוה אשוכרלו מעקה יש לומר מדרבן הוא 

  משום דמשכיר איו בבית ואיו רואה וישכח ואדהכי יפול הופל.
  

כתב וז"ל וראה מי ששכר בית מאחרים פטור עשין ע"ט וכן כתב בסמ"ג

מן המעקה מהתורה מדלא מרבין אלא לקח וירש ומתה ואיו אומר

ייב לעשות מעקהשהשוכר ח ק"א ע"ב ב"משכר לו, והא דתיא בגמ' 

  .מדרבן הוא מפי שהוא דר בבית פן יבוא להתרשל בדבר
  

דמן התורה מוטל על המשכיר שהוא חזין מהי פוסקים דסבירא להו:

בעל הבית לעשות את המעקה אלא כיון שאיו דר שם אולי יתרשל בדבר

  מלעשותה ולכן הטילו רז"ל על השוכר.
  

ולי ראה דבכלל לקח הוא לקח כתב חו"מ סי' תכ"ז אבל בכסת הגדולה

  בשכירות וחייב מדאורייתא.
  

דאיך פליג על הסמ''ג והיראים ובאחרוים תמהו על הכסת הגדולה:

  .עיין שדי חמד מערכת המ''ם כלל קצ''הבלי להביא ראיה, 

  

בפרשתן סתפק בשאלה פלאה: תקמ''ז אות א'- מצוה תקמ''ו ובמחת חיוך

דאם אמר דהשוכר חייב מן התורה  ושכירותוז''ל במשכיר ושוכר ראה 

עיין בחוה"מ סי' ש"גליומא ממכר והו"ל של השוכר פקע המצוה מן המשכיר 

אך אם אמר דהשוכר חייב רקאי אמרין שכירות ליומא ממכר ע"ש, ובספר פאת השלחן 

מדרבן אי מסופק דאפשר רבן לא חייבו להשוכר רק באם איו רוצה

חייב השוכר אבל אם שיהם לפיו המשכיר והשוכרהמשכיר לעשות 

וכל אחד רוצה לעשות כדי לקיים המצוה אפשר כיון דהוא חייב מה"ת

א"כ מצוה דידיה הוא וחז"ל בכה"ג לא חייבו להשוכר כלל באם

המשכיר רוצה ומהיכי תייתי חז"ל יפקיעו מצות התורה מהחייב בה או

המצוה בשוא"ת ואין המצוה עלאפשר כיון דחז"ל חייבו השוכר הפקיעו 

  המשכיר כלל והדין עם השוכר לקיים מצוה דרבן ומצוה דידי' הוא.

כצד הראשון ראה לי כיון דהויא ליה ביתו של ומסיק המחת חיוך:

המשכיר כמו דקימ"ל דאסור להשכיר לעכו"ם בית דירה מפי שמכיס

ו"ל ביתו שלבו ע"ז ועובר הישראל משום לא תביא תועבה אל ביתך דה

המשכיר אם כן ה" הו"ל גגך ומצוה מוטלת על המשכיר רק אם המשכיר

א"כועיין בש"ך סי' ש"ג דדעתו דשכירות לא קיא איו רוצה השוכר חייב מדרבן 

הו"ל של המשכיר וחז"ל למה יפקיעו מידו המצוה ע"כ הדין עם המשכיר

  דרבן.והוא זוכה במצוה זו רק אם איו רוצה חייב השוכר מ
  

כתב שאם המשכיר הוא עכו"ם שאין חלק ב' סימן קי''ב ובשו"ת להורות תן

עליו חיוב מעקה שוב אין הישראל השוכר חייב במעקה כלל, שהרי כל

עיקר חיובו של השוכר איו אלא להשלים חובת המשכיר שהפקיעו

חכמים חיובו של המשכיר ותוהו על השוכר, ואם המשכיר פטור א"כ

כר פטור. אלא שאם משתמש בגג חייב עכ"פ להסיר הסכה כמוגם השו

שחייב להסיר הסכה בכל שאר מילי וכגון סולם רעוע, אבל מדין מעקה

  פטור, וא"כ כשאיו משתמש בהגג דליכא סכה ממילא פטור לגמרי.
   

  האם יש איסור לשוכר כשיוצא מהדירה לקחת איתו את המעקה?

ה שגר שם בשכירות האם כשיוצאשוכר שעשה מעקה בדיר יש לחקור

אסור לו לקחת את המעקה כמו דקימ''ל שהשוכר כשיוצא אסור לו

  .ליטול את המזוזות או דילמא מעקה מותר לו לקחת כשיוצא
  

מובא בשדי חמד כללים מערכת המ"ם, חו"מ ח"ב סי' צ' ד"ה אדהכי הה בשו"ת חקרי לב

בית השכור האם יש לושאל בשוכר שעשה מעקה ויוצא מאות קצ"ה בסופו 

  .איסור לקחת את המעקה כמו שאסור לו לקחת את המזוזה

  

מהא דפסק הרב גופיה והשואל רצה להביא ראיה לכאורה שאסור:

על מה שסתפק האם השוכר חייביור''ד חלק ג' סימן קכ''ח בשו''ת חקרי לב 

יכי דקימ''ל גבי מזוזה דשוכרבמזוזה מיד או פטור כל שלושים יום כי ה

בית בחוצה לארץ פטור כל שלושים יום, ולכאורה אין מקום לחלק

בייהם ולחייב במעקה מיד, אך יש לצדד שהטעם שחיבוהו במעקה הוא

שלא יבא לידי סכה כי יפול הופל ממו ח''ו דלא גרע זה מעין גילוי

ה אם הביתוכמה דברים שאסרו חכמים מפי הסכה, ומה פקא מי

קוי או לא מידי דהוה אשאר דברים שאסרו וסמכו על לאו דלא תשים

ולפי זה אין לפטור כל שלושים יוםכמבואר בדברי הרמב''ם בפרק י''א מהלכות רוצח 

במעקה דמכל מקום סכה איכא, וכן ראה לי עיקר כעת כיון שלא

ה''לראיתי מי שפטר את השוכר ממעקה כל שלושים יום ע''כ, לפי 

לכאורה מיסתבר שאסור לשוכר ליטול את המעקה כשיוצא מהבית,

ודוחק לחלק בין סכה דאתיא מחמת מזיקין דברי היזיקא לסכה שהיא

  מקרה גשמי.
  

שכתב וז''ל וכלבבא מציעא ק''א עמוד ב' שמצא שחידושי הריטב"א אבל מביא 

ממזוזה מה שהשוכר עושה בדברים אילו יש לו להוליכו עמו כשיצא חוץ

דפריש תלמודא שלא יטלה ויצא, א''כ אין שום איסור להוציא את

  המעקה משם.
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  מדור משיב כהלכה 
 מהטןי ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א מדור זה ודב וערך ע"

  מלקות - עין בפרשה
ְוָהָיה ִאם ִּבן ַהּכֹות ָהָרָׁשע ְוִהִּפילֹו ַהֹּׁשֵפט ְוִהָּכהּו(כה, ב) בפסוק 

ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו לֹא ֹיִסיף ֶּפן ֹיִסיף(ג) ְלָפָיו ְּכֵדי ִרְׁשָעתֹו ְּבִמְסָּפר: 
  ָּכה ַרָּבה ְוְִקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶיָך:ְלַהֹּכתֹו ַעל ֵאֶּלה מַ 

מי שלא רצה להרגיש את המלקות ועשה הרדמה במקום א]
  שמלקים אותו האם יצא ידי חובת המלקות.

הדין הוא שבמלקות מכין אותו שתי ידות מלאחריו ואחת ב]
צ"ב מדוע זה לא הפוך ששתי שליש(עיין מכות כג א), מלפיו 

  וריו.מהמכות לפיו ושליש מאח
לוקה ומתרפא וחוזר ולוקה.דף כב ע"ב בגמ' אמר במסכת מכות  ג]

מה הדין כשסובל מחוסר חומר של קרישה בדם, ואי אפשר
להלקותו, כי יקבל שטף דם ולא יהיה מי שיעצור אותו,
וימות. האם חייב האדם לקות זריקות כדי שיוכל לקבל

אוי לקבלמלקות או שאין זה חיובו, ואז יאמדו אותו שלא ר
  מכות?

מדוע הסמיכה התורה עיין מלקות לעיין דלא תחסום שור ד]
  (חוץ מהדין שלמדו שיכוהו ברצועה של עגל).בדישו 

בגמ' מכות דף ח ע"ב,  יצא האב המכה את בו והרב הרודה ה]
את תלמידו ושליח ב"ד, שהרגו דאים גולים דהכו ברשות,

עשה פרק ה (עב)ויש לעיין דהה ספר חרדים מצוות לא ת
המכה ישראל בין גדול בין קטן בין איש בין אשה אפי' היא
אשתו אם הכה דרך ציון עובר בשי לאוין ש' לא יוסיף פן
יוסיף ואפי' להרים יד אסור ומשעת הרמת יד קרא רשע
ופסול לעדות מתרי"ג, והמכה דרך מוסר איו עובר על בל

ה את בו והרבתוסיף דאמרי' במס' מכות יצא האב המכ
הרודה את תלמידו. ומדויק שרק כשהכה את בו דרך מוסר
רק אז איו עובר, ובלא זה משמע דעובר וצ"ע א"כ מדוע הגמ'

  לא חילקה שדוקא כשמכה דרך חיוך אז איו לוקה.
כיצד יתכן שהתחילו להכות את האדם והוא בריא וישחידה.  ו]

להלקותו, מחמת בכוחו לסבול את כל המכות, ומיד מפסיקין
  (לא חולי או כאב וכדו').דבר שקרה לו 

מהיכן בפרשה זו למד שצריך לעמוד בפי תלמידי חידה. ז]
  חכמים.

  שלושים יום קודם החג
הוי עובדא במין שחרית שסיימוח] תקיעות זהו הפסק. 

להתפלל ולא היה בעל תוקע, במין אחר בביהכ"ס אחזו
די היודע לתקוע, האםבאמצע ברכות ק"ש והיה שם יהו

מותר לו לתקוע באמצע הפרק או בין הפרקים. האם התקיעה
(המעשה היה בתקיעות של חודש אלול, אבל השאלה .חשבת כדיבור/ הפסק

   וגעת גם לתקיעות של ר"ה).
מעשה שהיה בבית הכסת, חיפשו ט] תקיעות דחודש אלול.

תקעתוקע ולא מצאו לאחר מספר דקות ילד יסה לתקוע ו
באופן מרשים, ויש לעיין האם יתן לתת לילד לתקוע בחודש

   ?והאם זה משה אם הוא הגיע לגיל חיוך ?אלול
------------- --------- ----------------------------------------  

 כללי השתתפות
כל תשובה כוה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכס להגרלה על .1

  ₪. 1000סך 
כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל .2

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

  תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.
  ת של אותו שבוע, או עד ראש חודש.יתן לשלוח כל שבוע את התשובו .4
קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב שימו לב חשוב מאוד: .5

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

 053-3154010[לברורים ופרטים וספים בטלפון  וכמו"כ א לציין על איזה פרשה השיבו.

השולחים בכתב יד, בפקס, להקפיד על כתב ברורבלבד].  9:00-ל 8:00בשעות הערב בין 
יש-וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא ברור לא יכס להגרלה. 

וקלד במייל כי כך זה ייכס בעזה"י לספר שיצאעדיפות לשלוח התשובות מ
 ."י העלון לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה,לאור בעתיד בלישאר ע

  אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.

  תשובות ניתן לשלוח עד ראש השנה
  הזוכה לחודש מנחם אב 

  ני"ו  אברהם יצחק יורוביץהב' 
 אהלה של תורה בית שמש  בתישי

 סכת זוגות?אין את החשש של מדוע כשמתחתים

  כי יקח איש אשה. כ''ב י''גבפרשתן 

  

מדוע כשתחתים והיה זוג אין את החשש של זוגות דאיתא יש להקשות:

כךדזוגות מזיקים, א''כ מדוע כאן לא חוששים לזה, פסחים ק''ט ע''מ ב' בגמ' 

  מקשה בעיון יעקב פסחים ק''ט ע''מ ב'.

  

  :איכא כמה תרוצים

"איש ואשה זכו שכיה שרויה סוטה י''ז ע''מ א'' ע''פ מה דאמרין בגמ א.

ביהם" א''כ זה לא הויא זוגות זה שלש ביחד עם הקב''ה ולכן לא הויא

  כך תירץ בעיון יעקב פסחים ק''ט ע''מ ב'.סכה, 

רבכתובות י''ז ע''מ א' בהא דאיתא בגמ'  ושמעתי לפי זה לפרש דבר פלא:

ם שרקד עם שלשה הדסיםשמואל בר יצחק מרקד אתלת, וברש''י ש

והקשה במהרש''א דלא הויא ליה למימר אתלת אלא בתלת, עי''ש ולפי

ה''ל אפשר לומר דהכווה של הגמ' שלא בכל שמחה היה רוקד שזה לא

שמחה שלימה דיש חשש זוגות וזה סכה, ורק בשמחה שיש שם

השראת השכיה שהקב''ה מצא שם ויש שם שלש ולא הויא זוגות רק

כךמח, וזה הכווה מרקד אתלת הייו היכן דהקב''ה גם מצא שם, אז ש

  שמעתי מאחי הגאון המפורסם רבי יצחק שמואל שוורץ שליט''א רב ביהמ''ד חיסדא.

דהחתן והכלה הויא פלג גופיה וכיון פרשת ויקראע''פ מה דאיתא בזוהר  ב.

ביהשמתחתים, הויא ליה גוף שלום, א''כ זה רק אחד דעכשיו מתקיים 

  כך תירץ בעיון יעקב שם.והיו לבשר אחד, לכן ליכא חשש של זוגות, 

ע''פ מה דאמרין בגמ' דזוגות מזיק רק כשמקפידים ואם לא מקפידים ג.

  מעדי אשר.אז ליכא חשש זוגות לפי ה''ל אתי שפיר 

  

  כשאדם מתחתן האם יש לו פטור מלימוד התורה?

גו' ושמח את אשתו אשר"כי יקח איש אשה חדשה ו כ''ד ה'בפרשתן 

  .לקח"
  

שלכאורה זה מיותר סוף הפסוק הה במשה שכיר על התורה הקשה:

  אשר לקח, שהרי התורה מתחילה כי יקח איש אשה.

  

דהה באמת כבר יש לכל איש ישראל אשה אשר לקחואמר מרב אחד 

קה"ר ט,בהיותו עומד על הר סיי שהוא התורה הקדושה, כמו שדרשו חז"ל 

"וראה חיים עם האשה אשרקהלת ט' ט' בפסוק שין ל' ע''מ ב' יבמות ס''ג ע''מ ב' ט, קדו

אהבת" על התורה, אבל לרוב פעמים שכיח בעוה"ז שע"י האשה השית

שלוקח הוא שוכח מהאשה הראשוה שכבר לקח שהוא התורה הקדושה,

על כן באה התוה"ק והזהירה "כי יקח אשה חדשה" אבל ושימח את אשתו

  קח, דהייו את התורה הקדושה.אשר ל

  

פעם פגשתי באברך כשהתחתן הפסיק ללמוד שאלתי אותו מעדי אשר:

מה קרה, אז עה לי שהרי יש איסור של חרם דרביו גרשום להתחתן עם ב'

שים, וברגע שהתחתתי עם אשה אחרת אסור שיהא לי קשר עם האשה

  השיה.



 

 

  מדוע הבוה בית חדש ולא היח מזוזה איו יכול ללכת למלחמה 
  הרי אין חיוב להיח רק כשגרים

מישופטים  בפרשתמה שהקשתם בשם הדברי יציב על מה שכתב בתרגום יהותן על מה שכתוב 
ַמאן ַּגְבָרא ִדי ְבָא ֵביָתא ַחְדָּתאוז''ל  בה בית חדש ולא חכו ילך וישוב לביתוהאיש אשר 

ְוָלא ָקַבע ֵּביּה ְמזּוְזָּתא ְלַׁשְכָללּוֵתיּה ְיַהְך ִויתּוב ְלֵביֵתיּה ִּדְלָמא ִיְגרֹום ֵליּה חֹוָבא ְוִיְתְקֵטיל
הרי חובת מזוזה זה רק כשגרים שם כלשון , תיש להקשו, דְגַבר חֹוַרן ְיַׁשְכְלִליֵיּהִּבְקָרָבא ּו

הגמ' מזוזה חובת הדר, א''כ מדוע מי שבה בית חדש ולא היח מזוזה חייב לחזור,
  ותרצתם בכמה אופים.

  

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

דמעת שמכיסעיין בדעת קדושים סימן רפ''ט ס''ק ב' ע''פ דברי הפוסקים  א}ראה לתרץ בכמה אופים 
חפציו לדירה הגם שעדיין לא דר שם עדיין חייב לקבוע מזוזה מדין בית האוצר, וגם

הגם שהוא הולך ב}ועיין בשו''ת הר צבי יור''ד סימן רל''ה,  ,מסבירים דהכסת חפציו הוא כתחילת דיור
הגם שעדיים לא דר ופטור ממזוזה, ג}למלחמה, מ''מ בי יגירו שם והם צריכחם המזוזה, 

מ''מ כיון שהולך למקום סכה למלחמה וידוע דהמזוזה הוא שמירה שלא יסתכן ח''ו ועל
  עדיין לא גר שם  עדיין.מזוזה לפי צאתו למלחמה  הגם ש כן יש לו לקבוע

  
  

  מדוע מי שחסר לו שיים איו יכול לצאת למלחמה
רבי יוסי הגלילי אומרברמז תתק''ז על מה שכתוב ילקוט שמעוי מה שהקשתם בשם אחרוים 

ן שןמין שלא יצא למלחמה עד שיהו בו ידים ורגלים ועיים ושיים, ת"ל פש בפש עין בעי
מה הטעם שמי שמחוסר אבר איו יכול לצאת ,יש להקשותד למלחמה,בשן יד ביד, כי תצא 

מלחמה ובשלמא כשחסר לו יד או רגל מובן שאיו יכול לצאת למלחמה משום, שאיו יכול
  .ותרצתםלתפקד, אבל כשחסר לו דברים כמו שיים מדוע איו יכול לצאת למלחמה, 

  

  ד ת''אראש כולל היכל התלמוהגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א 
מה שכתבתם בשם האבי זר בטעם הדבר שמי שחסר שיים לא ילך למלחמה, משום
דהטעם דישראל וצחים משום הצלם אלהים כמו שכתוב מוראכם וחתכם יהיו על חית
הארץ, וכשחסר שיים אין הצלם בשלימות, ראה להעיר דהרי פסוק מדבר גם על בי ח

  ולא רק על ישראל.
  

  ירושליםהכהן ראטה שליט''א הגאון משה יחיאל 
ד ''קידושין כביא את המהרש"א והן איתא ברשב''א, מחה חריבה הביא שכיש לציין שבספר 

והטעם בזה כתב גבמדבר א סופ"בהכתב והקבלה  ן איתאי מחוסר איבר וכדמי ששיו דודה הו ע"ב
יתעכל ולאבספר באר בשדה דמי שאין לו שייים איו יכול ללעוס כראוי את המאכל 

וי"ל עוד ע"פ דאיתא בספר אור לישרים מהגה"ק ר"י מרוזין ,המזון שבמעיו ויחלה וימות
כי הרפואה לשייים הוא לישן הרבה כי שיה הוא מלשון שייים, וא"כ  ייתכן שמחמת
חסרון שייים יהיה לו גם בעיות בחוסר שיה ועלול להיות למעמסה על אחיו. אולם

  שן לא הוי מחוסר אבר.ברש"ש כתב דמחוסר 
  

  האם מי שביטל מצות עשה יכול ללכת למלחמה זה איו בכלל עבירות שבידו
היראדף מ"ד ע"א גמ' סוטה ב קשתם בשם הדברי יציב והאבי חפץ על הא דאמריןמה שה
והקשתם איך יש מציאות שאדם יכול ללכת ,ת שבידו חוזר מעורכי המלחמה, ע"שמעבירו
,אדם מישראל שלא עובר על מצות עשהאין לך  זבחים דף ז' ע"א, הרי איתא בגמ' למלחמה
  בכמה אופים.ותרצתם 

  

  בית שמשהגאון אביש מרדכי פורוש שליט''א 
ל יום "אל תביאו לידי סיון" הרי בשבילראה לתרץ, דלכאורה קשה איך או מבקשים כ

זה לעמוד בסיוות החיים ולהתגבר על יצרו או חיים וזה תפקידו בעולם, והתשובה
הפשוטה היא שיש את הסיוות הבאות לאדם מהיותו וצר מעפר חומר גס ועכור ומזה

על עצמו או מצד שלא זהר קשה מאוד להיצל, אבל יש את הסיוות שאדם גורם ומביא
הייו "אל תביאו לידי סיון"מספיק או מצד שלא התגבר כשיכול ועל זה מבקשים, 

הסיוות שאים באים מהיותו וצר מחומר עכור וגס ולפי זה יש לומר שאין לך אדם
מישראל שלא עבר על מצות עשה, הייו עבירות שלא היה יכול להיצל מהם, אבל האיש

  בירות שבידו הייו עבירות שהיה יכול להיצל מהם ולכן היא מפחד.הירא מע
  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
בשם שו''ת אבי חפץ שרק אם מתיירא מעבירות של לא תעשה שהוא בקוםמה שתרצתם 

ראה, וא עבירה בשב ואל תעשה איו חוזרועשה אז חוזר, אבל אם עבר על מצות עשה שה
שאומר שמי שרוצה לפטור את עצמו מלילך למלחמהירושלמי בסוטה פ"ח הל' ט' גמ' ראיה מ להביא

ולכאורה רק שייך להביא ראיה אם הוא עבר בקום ,צריך להביא שהוא עבר עבירה, ע"ש
  ועשה, אבל אם עבר בשב ואל תעשה לכאורה לא שייך להביא ראיה על זה.

  
  איך יכול להיות אדם שלא כשל בעבירה אפילו  קטה פתאום מתחשק לו ביפת תואר במלחמה

כיון שבמלחמה היו יוצאים רק אלו שהיו יראים ושלמים בלי מה שהקשתם בשם אחרוים
שום עבירה אפילו קלה, איך יכול להיות שהתורה התירה כשיוצאים למלחמה לתחתן עם
אשת יפת תואר ואיתא בגמ' קדושין כ''א ע''מ ב' דטעם הדבר שהתירה התורה משום דלא

מתירה ישאה באיסור, וזהדיברה תורה אלא כגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא 
איך יעלה על הדעת שצטרך לצדיקים כאלו להתיר להם אשת יפת תואר,, קשה להבין

  .ותרצתםמדאגה ִמָּדָבר פן יקחה באיסור ויעשה תועבה כזו, 
  

  וף איילון שעלביםהרה''ג רבי יצחק קדמון שליט''א 
ירץ בכמה תירוצים, ובייהםהקשה קושייה זו, ותכי תצא  שתפרין דבספר אשכול יוסף יש לצי

יקלא קשיא, שהרי הורוו חז"ל "אל תאמין בעצמך עד יום מותך", וגם אדם שהוא צד }א
קים גמורים, שהרילא כל היוצאים למלחמה היו צדי }ב, ללא רבב עלול ליפול בעצת היצר

המלחמה צריכיןדכל החוזרים מעורכי סוטה פ"ח ה"ט, והוב"ד ברמב"ן דברים כ' ח' איתא בירושלמי 
ולפ"ז אפשר שאדם שחטא אך אין לו עדים, איו חוזר מהמלחמה,, דבריהםלהביא ראיה ל

  ומ"מ איו צדיק, שהרי חטא.

  רק אם רוצים חייבים לחזור אין האם אלו שחוזרים מהמלחמה 
האם אלו שחוזרים מהמלחמה חייבים לחזור או דילמאמה שחקרתם בשם המחת חיוך 

  .וכתב דלא מצא לזה גילוי בפוסקים, יש להם רשות לחזור אבל אים חייבים
  

  דקהל חסידים הר יוה דומ"צ שערי הוראה וראש כולל מתיבתא לתורה והוראהרב  הגאון הפלא יחזקאל אהרן שוורץ שליט''א
הה ברש"י שם על קרא דמי האיש שארס אשה ולא לקחה ילך וישוב לביתוראה להעיר, ד

פן ימות במלמה כתב וז"ל פן ימות במלחמה ישוב פן ימות שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי
בביאור דברי רש"י שאפילו אין לו שום עבירה רקהוא שימות עכ"ל ומבואר במזרחי שם 

אולם ,עבירה זו שאמרו לו לשוב ולא שב ימות ומבואר דהוי חיוב עד שמגיע לו מיתה בגין כך
יש לדחות דשם מיירי על מי שאירס אשה ולא לקחה דשם ודאי הוי פגיעה באשתו וודאי

כלל ויותר מזה דו הפוסקיםאיו יכול להחמיר על חשבון האשה ובזה לא דן המחת חיוך 
אפילו לא במלחמה כגון לצאת לפרסה בשה ראשוה דיש אומרים דללא מחילתה לא מהי
הרי דהאיסור משום שפוגע באשתו והרהרתי דיתכן דלכן קט רש"י זה דוקא בפסוק ז'
דמיירי באירש אשה אף דפסוק זה כתיב בלשון זה ממש גם בטע כרם וגם בבה בית חדש

חכו ושם לא פירש רש"י זאת דשם אולי ליכא עבירה שבגללה יתכן מיתה ורק באשהולא 
אולם יש לדון דגם אם מוחלת, דחייב מיתהייקא פירש רש"י כיון דהוי כפוגע באשתו שם ד

לפי מה שכתב בספרלו אשתו אסור לו ללכת לצבא אף אם מותר לו להשאר שם ובפרט 
והובא בשו"ת חת"ס א"ע ח"ב סי' ק"ה דהטעם מחם הבבלי טעמי המצוות מצוה של"א

שלא יצא לצבא דאדם בלא אשתו הוי כחצי גופו וחצי גופו שאר בביתו ואיך ילחם בחצי
הגוף א"כ לפי דברי המחת חיוך יתכן דאף אם רוצה אסור לו ללכת למחמה כיון דמסכן

שובה שם שכבר רמזאחרים כיון דלוחם בחצי גופו והוי כמחוסר אבר ועיין בחתם סופר בת
לזה דלפי טעם רבי מחם הבבלי אירס אשה דומה לכרם ובית וכתב שם בחת"ס דאמם לפי

  טעם החיוך מצוה תקפ"ב בשה ראשוה יש הבדל בין אירס אשה לטע כרם ודו"ק.
  

  לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכותהגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
ההפלא"ה הקשה היאך יצא דוד למלחמה עם הפלישתים אחר שאירסראה להעיר, דהה 

ותירץ דדוד היה מחזיק ,שאירס אשה ולא לקחה חוזר מהמלחמהמיכל בת שאול הרי מי 
עצמו כמלך, ואסור לשום אדם לישא אשת המלך וממילא ליכא בזה האיסור לילך למלחמה
כיון דלא שייך בו ואיש אחר יקחה. ועוד תירץ דהמלחמה עם הפלישתים היה חשב מלחמת
מצוה דכולם חייבים לילך למלחמה. ומבואר מדבריו דקסבר דיש איסור להך לילך

ך לילך למלחמהילו יכולין לילך למלחמה הרי י"ל בפשיטות דאף שלא היה צרילמלחמה, דא
אמם עיין בדברי דוד לבעל הט"ז שכתב בפשיטות שהחוזרים ,אולי מ"מ רצה לילך

  .מי שיש בידו עבירות מחויב לחזור מהמלחמה הוי רק רשות ואים חייבין לחזור, ורק
  

  חיפההרה''ג אלימלך בלום שליט''א 
והה הדברים האלה הבית, כתב ול''ק בחיי רביור דיש מחלוקת בזה, דהה הלהעי ראה

והכרם, והאשה, הם חמדת בי אדם, והם סבה למשוך הלב ולהיות המחשבה טרודה בהם,
ומצאו יוצאי המלחמה שאין לב אחד מהן במלחמה אלא בביתו או בכרמו או באשתו, ועל כן

, משמע מדבריוהמלחמה תועלת בהם אלא זק גדול יתצוה התורה שישובו לביתם שאין ליוצא
ילך ממקום המלחמה לספק מים ומזוןאבל במשך חכמה וכן בתורת משה כתוב שחובה לחזור, 
  , משמע שרשות לחזור.ב לביתו, ולא יספה במלחמהלמען בכלות המלחמה ישו ולתקן הדרכים

  

  וא יארקהבה''ח משולם זאב הלוי לויגער י''ו 
לבאר "פן תבשכ ר אריהלהמהר"ל בגו הלהמ"ח, פשיטא לי המה שסתפקא לידראה להעיר, 

ת החוזרים מעברות שבידם ז"ל בא"דימות"  לשיטת רבי יוסי בסוטה דג' החוזרים מטעם לכסו
"והשתא 'פן ימות' דכתיב בקרא אין לפרש כמשמעו כמו דמפרשין אליבא דרבי עקיבא, דהא

סכה הוא, אלא פירושו 'פן ימות' בשביל שעובר על דברי תורה שאמרה לרבי יוסי לאו שעת
הרי דמה שאיו חוזר קרא 'עובר' וחטא, הקדוש ברוך הוא עמו, ושמא ימות" לחזור, ואז אין

"כלומר שאם לא ישמע אל דברי ז"ל  שם פסוק ח'ברא"ם  ן איתאוכ בידו וע"כ שאיו רשות,
לשמוע אל דברי הכהןהכהן שילך וישוב אבל יחשוב ויאמר כיון שאין עבירות בידי איי רוצה 

וכן קט, בעבורו אע"פ שאין לו עבירה אחרת כדאי הוא החטא הזה שימות שאלך ואשוב
  .חמה"המלבי"ם שם ז"ל: "רק אמר שע"י שלא ישמע לדברי כהן בחטא זה סוף שהוא מת במל

  
  האם בדבר הפקר אין איסור בל תשחית

ר יש איסור בל תשחית,האם בדבר הפק בשם הראשויםבגליון הפופלרי תורת המעדים מה שדתם 
הרא''שמהא דהקשה  והבאתם בשם הפוסקים דיש להביא ראיה שבהפקר אין איסור,

בהא דתן התם דרשות היה לממוה לשרוף את בגדו של הכהן העובד כשישן, תמיד כ''ח ע''א
והא עובר על בל תשחית ואיך היה מותר לעשות כן, ותירץ דהפקר בי''ד הפקר והפקירו

  את בגדיו לכן היה מותר לשרוף, חזין דבהפקר ליכא איסור בל תשחית.
  

  בצלאלישיבת תפארת משה שטיין שליט''א יהבה''ח יוסף חמן רוב
בגמ'ראה להעיר, דאין ראיה מכאן, משום דהפקר בית דין ילפין באחד מן הלימודים 

וכל אשר לא יבוא לשלשת ר ב''ד היה הפקר שאמ'דאמר ר' יצחק מין שהפקגיטין ל''ו ע''מ ב' 
זה א''כ עשו את, הימים כעצת השרים והזקים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה

  איסורי האה, א''כ אי אפשר להשתמש בזה, א''כ אין ראיה לשאר דבר הפקר.
  

  מדוע אין מברכים על מצות צדקה
בשם הראשוים מדוע אין מברכין ברכת המצוות על תורת המעדים הפופולריבגליון  הקשתםמה ש

  מצות צדקה, ותרצתם בכמה אופים.
  

  פארק באראהגאון אלכסדר אליעזר קאפפלער שליט''א 
שאין מברכין על מצות סיפור יציאתשכתבו הפוסקים אחד מן הטעמים ראה לתרץ, דהה ב

מצרים, מפי שהוא מצוה שאין לו קצבה, ואיו יוצא ידי חובתו עד שתחטפו שיה, ולכן לא
שייך לברך עליו, כי מי יאמר זכיתי לבי ויצאתי ידי חובתי. וכן כתב במחת חיוך, דאין מברכין

מצות סיפור יציאת מצרים מפי שהיא מצוה של זכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימיעל 
חייך, ווהגת בכל עת וזמן, לפיכך אין שייך לומר עליו ברכה . וכן הוא אצל מצות צדקה, דכתיב

יםאפילו מאה פעמים, ומרן הדברי חי(בספרי, והובא ברש"י על אתר) תון תתן, ודרשו חז"ל (דברים טו, י) 
מצאז זי"ע ביאר הטעם דאולי על ידי כך יתן פעם אחת צדקה לאמיתו, ולכן צריכים תמיד

  .רך על זה, דשמא לא יצא ידי חובתוליתן וליתן, ובכן אתי שפיר דאי אפשר לב

  גליון זה נודב ע''י ידידינו

  גדול העסקנים בהשכנת שלום
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  לרגל שמחת הולדת בנו במז''ט
  טוב למו''ח וברכת מזל

  שליט''א בן ציון רייךהגאון הנפלא רבי 
  יד ימינו של אדמור''י בית צאנז

  ור''מ בביהמ''ד המרכזי קרית צאנז נתניה

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

  גליון זה נודב ע''י ידידינו

  בית שמששליט''א  אהרן שפרינגערהגאון 
  ראש כולל הר סיני

  בנו נשואילרגל שמחת 

  טשרנוביל מבחירי ישיבת ני''ו  רפאלהבה''ח 

  שליט''א  אליעזר בערקאוויץבת הגאון  עב''ג
  ראש כולל טריסק בני ברק

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה נחת 
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