גליון תרט"ו

פרשת דברים
תשע"ו

)שנה י"ג(

זה הקדוש ברוך הוא שאמר חגי א' יען ביתי אשר הוא חרב" ,והגיד
איך החריב הקב''ה את בית המקדש
לכהן" זה ירמיה שאמר ירמיה א' מן הכהים אשר בעתות" ,כגע
הרי אסור לסתור בית הכסת רק אם יש בית הכסת אחר?
ראה לי בבית" זו טיופת ע"ז ,וי"א זה צלמו של משה ,לפי ה''ל
כתוב באיכה ב' ח' חשב ה' להשחית חומת בית ציון טה קו וגו'.
אתי שפיר שהיה מותר לשבור ,כך תירץ בפי מחם פרשת ואתחן.
יש להקשות :איך החריב הקב''ה את בית המקדש ,הרי קימ''ל בגמ' בבא
ה .ראה לתרץ ע''פ מה דאיתא ברש''י סוכה מ''א ע''א ובתוס' שם ,וכן בראש השה ל'
בתרא ג' עמוד ב' אמר רב חסדא לא ליסתור אייש בי כישתא עד דבי בי
ע''ב ,וכן בשבועות ט''ו ע''ב דמקדש העתיד שאו מצפין ,בוי ומשוכלל הוא
כישתא אחריתי ,והרי איתא בגמ' ירושלמי ראש השה פרק א' דף ''ז טור ב' ה"ג
יגלה ויבא משמים ,שאמר שמות ט''ו מקדש ה' כוו ידיך ,א''כ כבר
בוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה רצה מקיימה רצו אחרים
בוי למעלה הבית המקדש של אש לכן היה מותר לסתור אותה ,כך
מקיימים אותה אבל הקב"ה איו כן אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה
תירץ ידידיו הגאון שלמה אשכזי שליט''א ראש כולל בוסטון הר וף ,וכן ידידיו הרה''ג רבי צבי
מה טעמא ושמרו את משמרתי אי ה' אי הוא ששימרתי מצותיה של
אסטרייכר שליט''א מח''ס הפלא מעין הצחי ר''מ בבעלזא בית שמש.
תורה תחילה ,חזין דהקב''ה שומר מצוות התורה ,א''כ איך החריב את ו .כיון שאמרו חז''ל שהקב''ה שפך כעסו וחמתו על עצים ואבים וזה
מגדול חסדו במקום לכלות ח''ו על עם ישראל ,הרי זה היה פקוח
בית המקדש ,ואע''פ שזה רק איסור דרבן ,מ''מ בראשוים מבואר
פש ואין דבר עומד בפי פקוח פש ואין לך פיקוח פש גדול מזה ,כך
שאף איסור דרבן שומר ,כך הקשה האמרי אמת מגור זי''ע מובא בלקוטי יהודה תשעה
תירץ פה מפיק מרגליות ידידיו הרה''ג ישראל ח גוטמן שליט''א ירושלים ,וכן הגאון אליעזר
הכהן רביוביץ שליט''א בית שמש מח"ס חיוך הבים כהלכתו.

באב ,וכן הפי מחים פרשת ואתחן.

איכא כמה תרוצים:
ז .ראה לתרץ ,דהרי מבואר בגמ' ובש''ע סימן ק''ג דתאי מועיל בבית
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א .לכן אמר
הכסת ,והה בין הבית היה בתאי שישראל ישמרו התורה ,וכשלו
דקימ"ל לא ליסתור אייש בי כישתא עד דבי בי כישתא אחריתא,
מלקיים את התאי בטלה הקדושה ,ועיין בב''ח אור''ח סימן ק''ג ס''ק ז'
על כן טרם החריב היכלו טה קו לבין העתיד ,לכן לא היה איסור
שהביא בשם המרדכי דבית הכסת לא קדיש אלא באזמיה לבית
לסתור את בית המקדש ,כך תירץ האמרי אמת מגור זי''ע.
הכסת לעולם וגם עשה מעשה שהתפללו בה פעם אחת כדאמר גבי
והגאון רבי מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א לייקווד מחבר ספר הפלא
תפילין צר ביה ואזמיה לצורך תפילין פירוש לעולם ולא לפי שעה
אמת
"אוצרות הים" על מסכת ברכות העיר על זה דמה שכתב האמרי
אז קדיש כי צר ביה חד זימא אבל הקדיש בית לפי שעה לתפלה כגון
דכשכבר התחיל החדש ליכא איסור ,כך מבואר בשפת אמת מגילה כ''ו
בתי כסיות שבבבל על תאי הם עשויות ושרי אי אתו דהכל לפי
אמם מהריטב"א שם משמע דלא סגי להתחיל החדש ,וכן מבואר
תאו עכ"ל ,ובית המקדש בה על תאי שמירת התורה והויא
מי במשה ברורה סימן ק"ב סק"ו ובביאור הלכה שם באריכות.
כהקדיש לזמן ואפשר לעשות בו מה שרוצים ,כך תירץ ידידיו הגאון רבי
יהושע העשיל פאדווא שליט''א מאטשסתר.
ב .ע''פ מה דהקשה בגמ' בבא בתרא ג' עמוד ב' ובבא בן בוטא היכי אסביה
ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש ,והאמר רב חסדא לא ח .ראה לתרץ ,דכל האיסור הוא דווקא בבית הכסת לפי שיש בבית
הכסת שכיה ,וא''כ לא סותרים את הקדושה ,משא''כ בבית
ליסתור אייש בי כישתא עד דבי בי כישתא אחריתא איבעית
המקדש הקב''ה סילק מקודם את השכיה ,ואח''כ החריבו ,א''כ לא
אימא מלכותא שאי ,דלא הדרא ביה ,דאמר שמואל אי אמר
היה הכא סתירת הקדושה ,כך תירץ הרה''ג יוסף קרביץ שליט''א מודיעין עילית.
מלכותא עקרא טורי ,עקר טורי ולא הדר ביה ,א''כ בודאי לגבי מלך
מלכי המלכים ליכא חשש ה''ל ,מעדי אשר ,שוב מצאתי דבלקוטי יהודה מביא
קול המעדים
תרוץ ה''ל בשם הגאון רבי מאיר שפירא זצ''ל.
הודעה משמחת לרבבות הקוראים
הכסת,
בית
לסתור
שאסור
דהטעם
ג .ע''פ מה דאיתא בגמ' ב''ב ג' ע''מ ב'
אפשר לשמוע מידי שבוע בשבוע שיעורים מתוקים
בהלכה ובאגדה באידיש ובעברית
שמא יפשע ,לפי ה''ל אתי שפיר דאצל הקב''ה זה לא שייך ,כך תירץ
ע''י מערכת קול המעדים 0799-360912
בלקוטי יהודה על תשעה באב בשם הגאון רבי מאיר שפירא זצ''ל.
וכן ע''י מערכת קול הלשון 073-2951280
מותר
הכסת
בבית
מום
ד .ע''פ מה דאמרין בגמ' ב''ב ג' ע''מ ב' דהיכא דיש
וכן אפשר לשמוע וארט קצר על הפרשה במשך עשר דקות
ע''י מערכת קול הדף 8 -199 026400000
לשבור ,ואיתא במדרש רבה פרשת מצורע פרשה י''ז "ובא אשר לו הבית"
כוס תחומים
לידידיו הגאון המפורסם רבי אברהם צבי דירפלד שליט"א
חבר בד"ץ "מחזיקי הדת"  -רב קהילת בעלזא ת"א בית שמש – וראש ישיבת "ברכת אהרן"

בהילקח ממו אביו הגאון הגדול חסיד ועיו
הגאון החסיד רבי אלטר יעקב אליעזר זצ"ל
ראה"כ דחסידי בעלזא תל אביב יע"א

"מגבית חירום"
אביו שבשמים מסתובב כבר כל כך הרבה שים בלי בית
מקום להשראת השכיה
איך יכולים בים להיות אכזרים על אביהם ?
לכן הכרזו על מגבית חירום כל אחד שיביא למגבית אהבת חים
שמקבל על עצמו להשתפר ,כך וכל לבות בית לאביו שבשמים

המקום יחם אותו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ,ולא תוסיפו לדאבה עוד
ויקויים בו מש"כ וּפְ דוּיֵי ה' יְשֻׁ בוּן וּבָ אוּ צִ יּוֹן בְּ ִרנָּה וְ ִשׂ ְמחַ ת עוֹלָ ם עַ ל ר ֹאשָׁ ם
שָׂ שׂוֹן וְ ִשׂ ְמחָ ה י ִַשּׂיגוּ וְ ָסוּ יָגוֹן ַואֲ ָחָ ה ,בב"א

החותם בשם כל המשפחה של עם ישראל

המערכת

אשר אנשיל שוורץ

קטן שעושה סיום מסכתא בתשעת הימים
האם לגדולים מותר לאכול בשר?
היו צמים בתשעה באב?
כתב הרמ"א סימן תק''א ס"י שבסיום מסכת בתשעת הימים מותר
איתא במשה ראש השה י''ח ע''א על ששה חדשים שולחים שלוחים
לאכול בשר.
להודיע מתי ראש חודש מפי שיש פק''מ בזה ,ואחד מהם הוא
ובחדושי הרי''ם כתב דבר פלא :שהעין לעשות סיום זה גם בשביל
אהבת חים זה מראה אחדות שבשביל שאחד שעושה סיום כולם חודש אב וטעם הדבר מפי התעית.
אוכלים להראות שכולם אחד.
וכתב בפירוש המשיות להרמב"ם ראש השה פרק א' דכשבית שי היה
וכתב המשה ברורה ס"ק ע''ג שמותרים לאכול גם אותם שלא למדו
קיים מי היו מתעין בתשעה באב.
עמהם ,אם בשאר הימים היו גם באים לסיום.
האם בזמן שבית שי היה קיים

יש לחקור מה הדין בקטן המסיים מסכת בתשעת הימים האם יכולים ובשו"ת תשב"ץ
מין גדולים לאכול בשר ,או כיון שקטן איו מצווה על תלמוד תורה ,אי להרמב"ם ז"ל ראיתי דברי תימא שהוא מפרש שם שבימי המקדש היו
אפשר לאכול בשר.
מתעין באב ,ומתיתין דעל ששה חדשים שלוחים יוצאים דתן על אב
הה בשו"ת צפת פעח דוויסק ח"ב סימן י' דן בקטן שעשה סיום מסכתא
מפי התעית ,מפרש לה אף בזמן שביהמ"ק קיים ,ואי אפשר לפרש כן,
האם יכול לפטור את הבכורים מתעית בכור בערב פסח ודן שם
באריכות האם קטן מקיים מצות תלמוד תורה ,והאם קטן צריך ללמוד שהרי סיפא דמתיתין קתי ובזמן שביהמ"ק קיים יוצאין אף על אייר,
כל התורה ,ומה אביו חייב ללמדו ,והאם הקטן חייב בתורה שבעל פה ,מפי תקת המועדות.
ומסיק :שכיון שגבי תלמוד תורה מלבד לימוד התורה ,יש עוד מצוה של
ידיעת התורה ,ולכן אם על ידי לימוד שלמד בזה שהיה קטן יהיה לו וכן קשה דבגמ' מוכח דבזמן דאיכא שלום דהייו בזמן שביהמ"ק קיים
ידיעה בגדלות די בזה ,והרבה יש להאריך בזה ,על פי דברי הרמב"ם פ"ה הוו כלהו ששון ,והיכא דליכא שלום ולא שמד דתליא מילתא ברצון
מהלכות קרבן פסח ה"ז שקטן שהגדיל לאחר הפסח קודם פסח שי ,אם עשה
פסח ראשון אין צריך לעשות שוב פסח שי ,והרבה יש להאריך בזה ,הוא דאב מתעין בו משום דהוכפלו בו צרות ,ואם בזמן שביהמ"ק קיים
עכ"פ כיון שלגדר ידיעה מהי מה שלמד אז שייך בזה שפיר גדר מצוה ,היו מתעין באב ,א"כ קרא דכתיב דהוי ששון מתי יהיה זה ,וראה
א''כ ה''ה לגבי תשעת הימים.
שמה שכתב הרב ז"ל בזה הוא טעות סופר והמעיין בסוגיית הגמרא יבין
חלק ב' סימן רע''א

תמה על זה וז''ל ובפירוש המשיות

וכעין זה שאל בשו"ת בצל החכמה חלק ד' סימן ק' בדין סיום מסכתא של זה כי מפורש הוא שם.
קטן להפטר על ידו מתעית בכורים בערב פסח ,ומסיק דמהי גם
לגדולים עפ"י המבואר ברמב"ם פ"ה מה' קרבן פסח ה"ז קטן שהגדיל בין שי אבל בשפת אמת ראש השה י''ח ע''א מיישב הקושיא וז''ל :וראה דמפרש
פסחים חייבין לעשות פסח שי ואם שחטו עליו בראשון פטור.
דהא דאמרין בזמן שיש שלום יהיו לששון ולשמחה הייו כשהמלכות
וכתב עלה בכסף משה שם ,מה שכתב הרמב''ם אם שחטו עליו ביד ישראל כדפירש"י ,אבל כשהיו כפופין תחת יד אומות דהייו בימי
בראשון פטור איכא למידק אטו קטן בר חיובא ופיטורא הוא ,וכתב
מלכות פרס ובימי יון ק"פ שה כדאיתא בע"ז ט' אפילו בזמן המקדש הוא
הר"י קורקוס ז"ל דכיון דרחמא רבי' לקטן שישחטו עליו וממין אותו
פטר הוא בכך מן השי ע"כ ,וכן כתב גם בקרית ספר שם דכיון ששחטו בכלל רצו מתעין ,ובזה א"ש לשון אף על אייר דמשמע דגם על כל אלו
על הקטן ומה על הפסח כדכתיב שה לבית אבות ,הרי פטור לעשות דלעיל היו יוצאין ,ועיין בשו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן רל''ד.
פסח שי ,מבואר דאם כי קטן פטור מכל המצות ואיו שייך מה"ת
במצות קרבן פסח כלל ,אפי"ה כיון שכתבה תורה מצוה לגדולים למות והה בטורי אבן ראש השה י''ח עמוד א' שם על המשה כתב וז''ל על אב מפי
את הקטים על הפסח ,מצא בשחיטת הפסח עליו תקיימה על ידו
התעית פירוש כדי שידעו באיזה יום יתעו ובזמן הזה איירי ,אבל אין
מצות התורה דכתיב ,שה לבית אבות ,חשבת זו מצוה מה"ת לגבי
הקטן כאילו קיימה הוא לעין שיפטר עי"כ אח"כ כאשר יגדל מחובת לפרש מפי התעית מילתא פסיקתא קאמר בזה"ז כדי שיתעו ,ובזמן
פסח שי ,ממש כדין גדול שעשה בראשון ,מעתה ה" בד"ד דכתבה הבית כדי שלא יתעו מפי שהוא לששון ולשמחה ואסור בתעית ,דא"כ
תורה ושתם לביך וגו' ולמדתם אותם את ביכם וגו' הרי מצוה מה"ת ליפקו מי בזמן הבית אתמוז ואטבת דימי צום שלהם בזמן הבית היה
לשן וללמד דברי תורה לבו ותלמידו ולכן אם כי ,אין מה"ת שום
מצוה לקטן ללמוד תורה ,מ"מ כל שהאב והרב מלמדים אותו תורה מי לששון ולשמחה ,חזין מדבריו שבזמן בית שי לא היו צמים
ומששים דברי תורה בפיו ,הרי תקיימה ע"י לימודו של קטן זה מצות בתשעה באב.
עשה מה"ת וחשב מה"ת כאילו קיימה הקטן בעצמו ,לכן כשקטן למד
וסיים מסכתא הוי ממש כאילו הי' לומדה וסיימה גדול ,כמו במצות ובהגהות אמרי ברוך ראש השה י''ח ע''מ א' הקשה עליו :דאשתמיטיה פירוש
קרבן פסח ,וממילא שפטרים כל הבכורים המשתתפים בסיום זה המשיות לרמב"ם שמדבריו מבואר דהמשה איירי בזמן בית שי שהיו
מחובת תעית בער"פ.
מתעים גם אז תשעה באב.
וכן פסק השבט הלוי מובא בקובץ מבית לוי ע''מ כ''ז ס''ק י' שמותר לאכול בשר
ע''י סיום של קטן ,וכן פסק הגר''ח קייבסקי שליט''א ,מובא בספר הקטן אבל במגן אברהם סימן תק''ב ס"ק י''א כתב שבזמן בית שי היה יו"ט תשעה
והלכותיו שאלה י''א ע''מ .26

באב והיה מרבין בסעודה ,ובזה ותן טעם למה שכתב הרמ''א

ובחשוקי חמד בכורות כ''ז ע''מ א' להגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט''א כתב
שמו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ''ל סבר שקטן שסיים מסכתא
בתשעת הימים אין המשתתפים יכולים לאכול בשר ,בסעודה ראשוה ,וטעם הדבר זכר ליו''ט שהיה בזמן בית שי
וכן בערב פסח.
בתשעה באב.

שם דבסעודה הראשוה בערב תשעה באב והגין להרבות קצת

איך יכול להיות שאיכה כתבה ע''י בואה
הרי אין השכיה שורה מתוך עצבות?
איתא בגמ' ב''ב ט''ו ע''מ א' דירמיה הביא כתב את מגילת איכה
ברוח בואה.
איתא בגמ' שבת ל' ע''מ ב' אין השכיה שורה לא מתוך עצבות ולא
מתוך עצלות וכו' אלא מתוך דבר שמחה של מצוה ,שאמר מלכים
ב' ג' ועתה קחו לי מגן והיה כגן המגן ותהי עליו יד ה'.
וכן פסק הרמב''ם
שורה מתוך עצבות ,אלא מתוך שמחה.

הלכות יסודי התורה פרק ז' הלכה ד'

שאין הבואה

הה ביד המלך שם על הרמב''ם הקשה קושיא עצומה :וז''ל
הגם שמציו להביאים הקדושים שהתבאו בשברון לב ובעצבון
רוח פורעותן של ישראל ,ואין לך ביאות אחה ויגון יותר
ממגילת קיות שאמרן ירמיהו הביא ברוח בואה ,אמם תוכן
העין וטעם הדברים הוא ,דודאי הערות רוח ממרום כרוח
הקדש של בואה ראויה שלא תהיה שורה רק על פש שלימה
בלי חסרון כלל ,בכדי שתהא מוכשרת לקבל כח שלם כזה ,ואו
רואין דגם בחסרון הגוף אמרו בגמרא סוטה י''ב ע''מ א' דרך תמיה
וכי עשית למרע"ה בעל מום ,והכוה הוא ,דא"כ איך היה ראוי
לקבל דרגה שלימה כזה ,ואף דמציו במרע"ה שהיה כבד פה,
מ"מ זה לא היה מצד חסרון רק אדרבה מצד שלימות ,בכדי
להשלים עיו לפרסם על ידו כח וגדולת השם ב"ה ,והיתה זאת
בכווה מהבורא ב"ה כדי שלא יאמרו על משה דפטיט הוא,
הייו ישכול לדבר טוב וברוח פיו פיתה את פרעה לשלח את
ישראל ,וכן הוא דבר זה בפירוש בב"ר ,אם כך הוא בחסרון של
שלימות הגוף ,על אחת כמה וכמה בחסרון בשלימות הפש,
דאיה ראויה לקבל הערות רוח ממרום כל כך עד שיעלה לדרגת
בואה ,וממילא כיון דכל עצב הבא לאדם הוא מחמת איזה
סיבה אשר יעצבוהו וימררו את רוחו ,או מצד איזה חולי בגופו,
וכל זה מצד חסרון בא לו והוא מתעצב על לבו לדחות מעל עצמו
חסרון ההוא ,ולפיכך אין השכיה שורה עליו אז עד שידחה
חסרוות האלה וישלים חסרון פשו ,והה כל זה שייך בעצבון
הבא לו לאדם מחמת עצמו ,משא"כ הביאים הקדושים
כשיבאו פורעותן של ישראל ,אף כי לבם היה אח מצד צרות
ישראל ,בכל זאת המה מצד עיי עצמם אף כי גם עליהם עבר
לחץ הצרות והתלאות אשר עברו על כלל ישראל ,בכל זאת היו
מודים ומברכים להבורא ב"ה ושמחים בצדק משפטיו ויושר
דיו ,ולא היו מרגישים על עצמם שום צער פרטי ,ולבם היה
שלם בעת בואתם בתכלית השלימות היותר כוה לבואה,
והעצבון אשר היה להם מצרות אחיהם כלל ישראל זה לא היה
מצד חסרון עצמי ,ולפיכך לא היה עצבון הזה מוע רוח בואה
שלהם.
וכן בישמח משה בהפטורה פרשת ואתחן ע''מ ק' הקשה :איך יתכן
שיתחבר באיכה רוח הקודש ,הא איתא בגמ' שבת ל' ע''מ ב' אין
השכיה שורה מתוך עצבות ,והה אחר כמה שים שתקשתי
בזה בא לידי ספר יערות דבש חלק א' דרוש י''ג וראיתי שגם עמד על
קושיא זו.
ותירץ :כי הטובה שבכל הטובות הוא התקרבות להשי''ת
והרעה הגדולה שבכל הרעות הוא ההתרחקות ,אך אן אטומים
לבן וסמן עייין אך הביא הוא פקח ,ואין לך שמחה גדולה מזה
מהעושים שמקרבין אותו איליו אחר התרחקות גדול ולמי
שיש לו לב להבין ישכיל כי אין רע יותר מעצם העבירה המרחק
מאתו יתברך והעוש הוא טוב המקרב.

מדור משיב כהלכה
מדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א מהטן

א[ הדין להשוות כולם לדין) .יז( לא תכירו פים במשפט כקטן
כגדל תשמעון ,צ"ע א"כ מדוע או מקדימין תלמיד חכם וכהן
לדין לפי אחרים ,הרי לכאו' מבטל לקרא דכקטן כגדול
תשמעון להשוות את כולם לדין.
ב[ ברכה על עשיית דין .הרשב"א בתשובה י"ח כתב שהטעם
שאין מברכין על הדין שמא בעלי הדין לא יקבלו את הדין
ותהיה ברכתם לבטלה ולכאו' קשה על טעם זה שהרי פסיקת
הדין זו מצוה בפ"ע כמצות התוכחה שלא תלויה בקבלת
התוכחה.
ג[ חידה .היכן מציו שאדם צריך להפסד כסף בשביל שחבירו
לא יפסיד כסף.
ד[ חידה .איזה פת עכו"ם מותרת באכילה ומה זה שייך
לפרשתיו.
ה[ ירושה לעשיו תתי .כי ירושה לעשיו תתי את הר שעיר,
ולעת"ל יעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו וכמש"כ
רש"י דהר שעיר בכלל קיי קיזי וקדמוי שיזכו בה לעת"ל,
וע' בר"מ בשרש השלישי דכ' דאין ראוי' למות מצווה שאיה
והגת לדורות בתרי"ג מצוות דכ' תורה צוה לו משה מורשה
ולא תקרי מורשה אלא דבר שיתמיד לדורות ,וצ"ע דהא כתיב
כי ירושה לעשיו תתי את הר שעיר אעפ"י שלא יתמיד
לדורות דלעת"ל יטלו ישראל את ארצו וקרי ליה ירושה.
ו[ שתיית מים בשבת זו בין השמשות .הה יש דין שאסור
לשתות מים בבין השמשות לפות ערב משום שגוזל את
המתים ,צ"ע בט"ב שחל בשבת האם מותר לו קודם הצום
לשתות מים.
ז[ מלאכה בת"ב ע"י גוי .האם מותר לעשות מלאכה בת"ב ע"י
גוי לצורך הישראל כתפירת בגדים וכדו'.
ח[ שיעורים בת"ב .האם מציו יש מי שאומר שהצריך לאכול
אף בתשעה באב ראוי לו שיאכל בשיעורין.
ט[ ת"ת של צעה כדברים שבצעה .משה ברורה סימן תקד
ס"ק לט ,והיש אוסרים ס"ל דהוי שבת זו ]שבת שחל בה ת"ב[ כקובר
מתו ברגל דוהג ברגל דברים שבצעא ולפ"ז אסור ג"כ לרחוץ
ידיו בחמין שגם זה קרוי צעא :צ"ע א"כ מי שיש לו סדר
לימוד מסויים בצעה בכל שבת האם בלימוד זה יהא אסור
בשבת זו דהוי כדברים שבצעה שוהג בהם לדעה זו.
י[ אמה על אמה בת"ב .האם מותר בת"ב לעשות אמה על אמה
בביתו או שזה הסחת דעת מהאבילות.
-----------------------------------------------
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עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכס בעזה"י לספר שיצא
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זה ,אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון בעמ' ד'.

תשובות יתן לשלוח עד ר"ח אלול
עקב אילוצים ,ההגרלה לחודש תמוז תתקיים שבוע הבא
עם הציבור הסליחה

מדוע מי שהולך לגלות אין חיוב לחבירו גם ללכת אתו
הרי בלי חבירים הויא כמו מות
מה שהקשתם בשם הפי מחם מדוע מי שהולך לגלות אין חבירו צריך ללכת לגלות עמו,
מאי שא מהא דאמרין בגמ' מכות י' ע''מ א' דתלמיד שגלה מגלין תלמידו עמו כדי שיהא לו
חיות ותלמיד בלי רב אין לו חיות ,א''כ גם בלי חבירו איתא בגמ' ב''ב ט''ז ע''מ ב' דאין לו
חיות ,א"כ למה חברו איו גולה עמו ,ותרצתם בכמה אופים.
הגאון המפורסם רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט''א
דומ''צ ,מחזיקי הדת ,אהבת תורה ,הישר והטוב ,אוצר הפוסקים

ראה לכאורה יש להבין ,אמאי רבו גולה עמו ,מה רבו אשם שיהא בגלות בשביל תלמידו
שהרג ,ועל כרחך דרבו גם אשם שלמד תורה לתלמיד שאיו הגון שרוצח פש אפילו בשוגג
כדאיתא בגמ' מכות י' ע''מ א' על הא דרבו גולה עמו מכאן שלא ישה אדם לתלמיד שאיו הגון
ופירש רש''י דתלמיד שאיו הגון עוותיו מביא שיהרוג בשוגג עי''ש וכיון דרבו אשם בדבר
שלמד לתלמיד שאיו הגון גם רבו גולה ,אבל בחבר שלו למה צריך לסבול גלות בשביל
שחבר שלו הרג על כן אין חבירו גולה.
הגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א רב ור''מ בברוקלין

ראה לתרץ בעוד כמה אופים ,האחד{ ע''פ מה שכתב רש"י
או מיתותא וז''ל אם אין חביריו של אדם והגין בו כבוד כבתחילה וח לו שימות ,יש לומר
בפשטות דזה שייך דווקא שהוא באותו מקום או אצל אותן חבירים שרגיל בהן ,ולא
והגין בו כבוד כבתחילה לכך יש לו עגמת פש מזה ווח לו שימות ,משא''כ ברוצח שס
וברח ממקומו ומחבריו למקום אחר ,ואילו היה שם אצלם היו והגין בו כבוד כבתחילה
לא אמר זה ,ואפילו לפי מה שפירש רש"י מסכת בבא בתרא דף ט''ז עמוד ב' בד''ה או חברא כחברי
דאיוב וז''ל אם אין לו לאדם אוהבים וח לו שימות ,סתמא ולא חילק כלום ,עיין
במהרש''א שם בח''א שכוות רבא לומר שמה שאמר בתעית או חברותא או מיתותא אין
הכווה לחבירים סתם ,אלא דווקא לחבירים כמו חברי דבאו ודו ממרחק של שלש מאות
פרסאות כדי לחמו ,והה סתם חברותא של אדם אים בגדר של חברי דאיוב ,ואפילו אם
יהיה להרוצח חבר כחברי דאיוב ,איו מחויב רק לחמו מפעם לפעם כמו שעשו חבירו
לאיוב ,אבל יותר מזה שיסבול כ''כ עיוים קשים ומרים שיעקור דירתו ולהפרד מכל
חבריו וסביבו ולהפקיר ילדיו וב''ב למקום רוצחים ואשי רשע ולבלות שםכל ימי חייו או
עד שימות הכהן גדול בודאי לא מחויב ,השי{ ע''פ מה שכתב הרמב''ם בפירוש המשיות אבות
פרק א' משה ו' ,וכן מביא השל''ה בשם הרביו יוה שהפירוש באו חברותא או מיתותא שצריך לאדם
שיקה אוהב לעצמו שיתקו בו מעשיו וכל עייו ,וא''כ ממ'' אם איירי בסתם חבר זה
לא כלל באו חברותא או מיתותא ,ואם איירי בחבר שמתן מעשיו כבר כלל בדין רבו.
תעית כ''ג עמוד א' ד''ה או חברותא

הרה''ג יהושע מתתיהו קעמעי שליט''א ירושלים
ראה להעיר לפי מה שהבאתם בשם העיון יעקב כשיש עוד תלמידים אין להפסידם בשביל
תלמיד אחד ,הוא הדין לגבי חברים ,שבדרך כלל חברך חברך אית ליה ,ואין להפסיד
אותם בגלל חבר הזה שהולך לגלות ,עוד ראה לומר ששאי רבי שיש לו יותר אחריות
לתלמיד שלו ,ולכן גולה עמו.

מדוע צריך בברית לכבד מוהל וסדק צדיק הרי מוחלין לכולם את העווות וכולם צדיקים
מה שהבאתם בספר שלחן גבוה יור''ד סימן רס''ד ס''ק י''ב שמעיר דלפי המדרש
בפרשת פחס אות קמ''ו דבשעה שאמר הקב"ה לאליהו שיצטרך להיות בכל ברית מילה
שבישראל ,אמר אליהו ,אתה ידעת שאי מקא לשמך יתברך ,הה אם יהיה הבעל ברית
בעל עבירה או המוהל או אחד מהקהל לא אוכל לסבול להיות שם ,והבטיחו השי"ת
שיכפר לכולם ,ע''כ אם כן אין או צריכים לדברי הרמ''א יור''ד סימן רס''ד ומקורו באור זרוע
הלכות מילה סימן ק''ו שכתב שצריך להדר ולבקש איש תם וישר להיות סדק או מוהל ,דהרי
כל העומדים שם הם מכופרי עוון.
המובא באגרא דפרקא

הגאון משה יהודא פריד שליט''א ראש כולל מאור התלמוד ס .פאולא  -ברזיל
ראה להעיר ,דמרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל בהערותיו שבריש הספר אוצר הברית כתב
ע"ד המדרש הזה וז"ל פלא הדבר הרי ביוהכ"פ שמפורש אמרה תורה כי ביום הזה יכפר
עליכם מכל חטאתיכם ואפ"ה קי"ל דלא מתכפר אלא בתשובה ,וא"כ איך יכולים לומר
שהקב"ה הוא וותרן לבעלי עבירות חמורות הבאים להשמחה בברית וכו' ,רק ראה
דכוותם כדאיתא בתדב"א שהוא סובל כל מיי סרחון חוץ מסרחון של חוטאים
ופושעים ,וע"ז השיב לו הקב"ה שבשעה זו כשאליהו יהיה עמהם יעביר מהם הקב"ה את
הסרחון כאילו לא חטאו כלל ,אף דבר זה חשוב הוא מאוד ,ואשרי מי שזוכים לעלות
ולהתעלה באותה שעה ולהשאר במקום קדשו גם לאחר הברית ,עכ"ל ,והה עפ"ז לא
קשה מידי מדוע יש להדר אחר סדק צדיק ,ודוק ,ומה שכתב בזה הגרש"ק גראס
שליט"א בגליון פר' מטות שמחלים רק העבירות שבמזיד ולא בשוגג כי עליהן לא שייך הטעם
שאליהו קאי ,סימוכין לדבריו יש להביא ממש"כ בספרים לרמז בפסוק וסלח לכל עדת
ב"י וגו' כי לכל העם בשגגה  -סופי תיבות מילה ,והייו דע"י המילה יש לכל העם
המצאים רק עבירות בשוגג ,אבל על המזיד סלח ,וביותר שלפי דבריו מסתבר שגם
הזדוות רק עשים כשגגות ע"י המילה ,ודוק] ,ואגב אציין בזה מקור קדום יותר שהביא מדרש זה ,ה"ה
הגה"ק בעל שבט מוסר שלב"ע בשת תפ"ט בספרו מדרש אליהו פרשת וירא ,עי"ש[.

גליון זה ודב ע''י ידידיו
הדיב הכבד

הרב פחס יעקב מאראווקא

שליט''א מוטריאל

לעילוי שמת אביו
הרב שלמה בן צבי ז''ל
לב"ע י' מחם אב
ת..צ.ב.ה.
גליון זה ודב ע''י ידידיו
הרה''ג מיכאל זוסמן שליט''א בי ברק
הרה"ג ישראל זוסמן שליט"א בית שמש
הרה"ג אהרן זוסמן שליט"א בית שמש

לעילוי שמת אביהם
הרה''ג מרדכי אפרים פישל בן הרב שמעון אליעזר ז''ל
לב"ע ו' מחם אב תשע''ד ת..צ.ב.ה.

מי שהרג בשוגג כמה אשים האם צריך ללכת כמה פעמים לערי מקלט לגלות
מה שחקרתם במי שהרג בשוגג כמה אשים האם צריך ללכת כמה פעמים גלות ואחר
שימות הכהן יצטרך להיכס עוד הפעם עד שימות כהן אחר או דילמא גלות אחד מכפרת
על כמה הריגות שהרג בשוגג.
הרה''ג רבי יהושע רייזמן שליט''א מרבי כולל בעלזא בית שמש
ראה להעיר ממה שכתב המשך חכמה בפרשת מסעי על הפסוק במדבר פרק ל''ה כ''ה "וישב בה עד
מות הכהן הגדול אשר משח אותו בשמן הקודש" וכי הוא מושחו ,ויתכן ,דהורה לו
הכתוב אופי ההגת ההשגחה ,שיתכן בחיק ההגתה אשר בשביל סיבת איש פרטי יועמד
זה לכהן גדול ,והוא בשביל שצריך הרוצח להמתין על מיתתו של כהן גדול ,ואם יועמד
אחר ,אולי אין לו חיים ארוכים ,והועמד זה אשר יחיה חיים ארוכים למען יהיה גולה זה
חבוש במקלטו ימים כבירים עד מות כהן גדול זה .וכן איפכא ,כי מזלו גרם ,ועיין
בהקדמה לפירוש המשיות של רביו הרמב"ם משלים רחוקים מזה בדרכי ההשגחה,
יעויין שם ,לזה אמר "אשר משח אותו"  -שהוא הסבה למשיחתו.
הרה''ג רבי דוד אריה שלזיגר שליט''א מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב
מה שהבאתם ראיה בשם הראשוים שאין צריך ללכת גלות פעמיים ,מהא דאיתא בגמ'
מכות י' ע''ב שי בי אדם ,אחד הרג שוגג ואחד הרג מזיד ,ולא היו עדים בדבר שיעידו ,זה לא
הרג וזה לא גלה ,והקב"ה מזמן לפודק אחד ,זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם ,וזה
שהרג שוגג עולה בסולם וופל על זה שהרג במזיד והורגו ,ועדים מעידים עליו ומחייבים
אותו לגלות ,מצא זה שהרג בשוגג גולה ,וזה שהרג במזיד הרג ,דיש להקשות מדוע זה
שהרג ב' פעמיים בשוגג לא קיבל גלות לפי מה שמגיע לו ,דהרי הרג ב' אשים בשוגג ,ואיך
יכול להיות שכשהולך פעם אחת לגלות מהי לב' פעמים שהרג בשוגג ,ודחיתם בכמה
אופים ,ראה להעיר דאין ראיה מהא שאמרו שהקב"ה זמן שים לפודק אחד ומי שהרג
בשוגג ופל על הרוצח במזיד הרי שגולה על ב' פעמים ומכפר עליו דהרי בפעם הראשון
כיון שלא היו עדים לא תחייב בגלות בעוה"ז ורק מן השמים מסבבים שיגלה.

מדוע תלה התורה את זמן השהייה של הרוצח בערי מקלט עד זמן מיתת הכהן
מה שהקשתם בשם הראשוים על הא דכתוב פרשת מסעי ל''ה כ''ה וישב בה עד מות הכהן
הגדול אשר משח אותו בשמן המשחה וגו' דיש להקשות ,מדוע תלה התורה את שהיית
הרוצח בערי מקלט עד מתי שימות הכהן גדול ,וכי מה קשר בין זה לזה ,ותרצתם בששה
אופים.
הגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א ראש כולל היכל התלמוד ת''א
מה שכתבתם טעם בשם הראשוים דמדוע תלה התורה גלות במיתת כהן גדוללפי שהיה
לו לכהן גדול להתפלל שלא תארע תקלה זו לישראל בחייו ,והקשתם בשם אחרוים מדוע
החיוב להתפלל שלא יארע תקלה מוח דווקא על הכהן גדול ,ותרצתם בשם הגרש''ק
זצ''ל דכיון שהכהים מברכים את ישראל ,א''כ ע''פ ברכתם משך כל עסקי בי ישראל
אם לטוב או למוטב ,ולכך כיון שלא ברכו את בי ישראל בכווה רצויה ,ולכך משך
שמצא הרוג לכך החיוב דווקא עליהם ,יש להקשות א''כ במיתת כהן הדיוט מי היה לו
לצאת מהגלות.
הגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכות

ראה להעיר ,דהרשב"ם ביאר לפי שערי מקלט הם תחת ממשלתו של הכהן גדול ,וא"כ
כמו שקם מלך חדש משלח את אסיריו לביתם ,כך כאשר מתמה כהן גדול חדש משלח
את הרוצחים המצאים תחת ממשלתו לחפשי .וכ"כ בס' מחה בלולה.
הרה''ג חיים יצחק יאקאב שליט''א כולל צאז טבריה
ראה להעיר עוד טעם מה שכתב השפת אמת פרשת מסעי דכיון שהרג פש דבק בו כח
המיתה וחלק מלאך הממית ב"מ ועשה מזיק ויכול להזיק ח"ו ולגרום מיתה ולכן הושם
לו מקום ,וכן לשון הפסוק והאלקים אה לידו שדבק במדה"ד ולכן קראו הכתוב רוצח
הגם שהי' שוגג דבק הרציחה בו ולכן הכה"ג שמביא חיים לעולם יש בכחו לגבור ולעקור
זו הרשימה שדבק בו ויצא דיו לזכות שיצא מת"י רשימת הרציחה שדבק בו ,ולא
יצטרך לגלות.

רוצח שעשה תשובה אחר הרצח האם מותר לגואל הדם להרוג אותו
מה שחקרתם האם רוצח שעשה תשובה אחר הרצח האם מותר לגואל הדם להרוג אותו.
הרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א לודון
ראה להעיר דהה החיוך מצוה תי"ב אומר שאפילו רצה הגואל לפטור הרוצח ואמר לדיין
שהוא מוחל על דמו ושיקחו ממו כופר אם ירצו ,אין רשאין ליקח הכופר ולא לפוטרו
בכל ממון שבעולם ,אלא יומת כמצות האל עליו ,וא"כ ה"ה אם הרוצח עשה תשובה כיון
שלא מהי תשובה לחייבי מיתות ,כמו שמבואר בגמ' מכות דף י"ג ע"ב שאר המצוה על הגואל
הדם להורגו.

תגובות אפשר לשלוח עד יום ב' בערב
להרב אשר אנשיל שוורץ שליט"א רח' תכלת מרדכי  4/15רמת בית שמש
פקס077-4448278 :
מייל:
לבירורים בכל ענייני המערכת ,בטל053-3166560 :
LEVIBER@GMAIL.COM

ברכת מזל טוב לאחייי היקר
הרה''ג יעקב שמריהו בידר שליט''א
מרבי כולל צאז ביתר עלית

בו של גיסי היקר הגאון רבי פרץ טוביה בידר שליט''א
לרגל שמחת הולדת בו בכורו י"ו במז''ט
וברכת מזל טוב לזקיו מו''ח
הגאון רבי בן ציון רייך שליט''א

רב קהילת צאז בית שמש
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