גליון תשי"ב

פרשת ראה
תשע"ח

(שנה ט"ו)

מי שאין לו כסף לתת צדקה לעני הבא לפניו
אבל מחזק אותו בדברים האם קיים מצות צדקה?
בפרשתן ט''ו ז' י' כי יהיה בך אביון מאחד אחיך וגו' נתון תתן לו ולא ירע
לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברך ה' אלוהיך בכל מעשה ידיך וגו'.
איתא בספרי בפרשתן פיסקא קי''ז על הפסוק "כי בגלל הדבר הזה" אמר
ליתן ולא אמר לאחרים תנו אבל נוח לו בדברים טובים מנין שנותנים לו
שכר על כך תלמוד לומר כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשך.
וכן איתא באבות דרבי נתן פרק י''ג והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים
יפות כיצד מלמד שאם נתן אדם לחברו כל מתנות טובות שבעולם ופניו
כבושים בארץ מעלה עליו הכתוב כאלו לא נתן לו כלום .אבל המקבל את
חבירו בסבר פנים יפות אפילו לא נתן לו כלום מעלה עליו הכתוב כאלו
נתן לו כל מתנות טובות שבעולם.
וכתב בכלי יקר בפרשתן על הפסוק על כן אנכי מצוך לאמור פתח תפתח
וז''ל ומה שאמר על כן אנכי מצוך לאמר כי האמירה עיקר וטובה מן
הנתינה שהרי הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו באחד
עשר ברכות בבא בתרא ט' ב' וזהו לאמר לו דברי ריצוי ופיוס.
ובמאירי כתב בבא בתרא דף ט' עמוד ב' אמרו הנותן פרוטה לעני מתברך בשש
והמפייסו בדברים אף על פי שלא נתן מתברך באחת עשרה מכאן ואילך
צא וחשוב נתן ופייס כמה הוא מתברך ,ויש מפרשים המפייסו עם
הנתינה מתברך באחת עשרה ושיטת הסוגיא מוכחת אף בלא נתינה
ובלבד בשאין ידו משגת.
מעדני אשר :בזה אפשר לפרש מה דאיתא ברש''י

במשלי ג' ט'

על הפסוק

איך יש מציאות ביד כל אחד מאתנו
למנוע טיפולי כימותרפיה קשים ומרים בכל יום?
רציתי לעורר דבר נורא שאנשים לא מספיק שמים לב לחומר הענין:
חלילה כשיש יהודי שעובר טפולי כימותרפיה כולם ירחמו עליו ומאמין
שכל אחד יעשה הכל לסייע אם יכול כדי להוריד מצערו ,אנחנו נפגשים
מידי יום ביומו בבית הכנסת עם אנשים שעוברים מול העניים טפולי
כימותרפיה קשים מנשוא ואין אנחנו עושים כלום ,דאיתא בגמ' ברכות ו'
עמוד ב' רבי יוחנן ורבי אלעזר דאמרי תרוייהו כיון שנצטרך אדם לבריות
פניו משתנות ככרום ,רבי אמי ורבי אסי דאמרי תרוייהו כאלו נדון בשני
דינים ,אש ומים ,שנאמר "הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים"
מורי ורבותי בוא נשים קצת לב מה כתוב פה בדברי חז''ל כשאדם מגיע
למצב וצריך לאסוף כסף אז עובר טפולי אש ומים ביחד ,ולכל אדם
כשהוא ניגש לבקש כסף עובר עו ד הפעם טיפול כזה קשה ובלחץ על כל
אדם איך יקבל אותי איך יגיב לי ,ואנשים באמת שאין להם כסף ,אבל
אם אתה יודע שלידך עומד אדם שבידך למנוע ממנו לעבור את היסורים
המרים והקשים תתאמץ יותר מכפי יכלתך ,ולפחות לדעת ולהשתתף
בצערו של יהודי שעובר כאלו יסורים קשים ומרים ,לקבל אותו בספר
פנים יפות לחייך לו.
ובמדרש רבה בפרשת בהר פרק ל''ה איתא על הפסוק "אשרי משכל אל דל"
אמ' רבי יונה אשרי נותן אל דל אין כתיב כאן ,אלא אשרי משכיל אל דל,
הוי מסתכל בו היאך לזכות בו ,ר' יונה כך היה עושה בשעה שהיה רואה
בן גדולים ובן טובים שירד מנכסיו והוא מתבייש ליקח היה הולך אצלו
ואמר לו שמעתי עליך שנפלה לך ירושה למדינת הים אלא הילך חפץ זה
וכיון שאתה רווח את נותנו לי ,ובשעה שהיה נותן לו היה אומר לו במתנה
נתתיו לך ,חזינן שלא די שנותנים צדקה אלא צריך לעשות את זה בהשכל
שלא יבוש.

"כבד את ה' מהונך" בשם המדרש אל תקרי מהונך אלא מגרונך ,והקשו מעדני אשר :ובזה הסברתי מה שכתוב בפרשת בהר "וכי ימוך אחיך
המפרשים איך יכולים לקיים מצות צדקה ע''י הגרון ,כך הקשה הגאון רבי ומטה ידו והחזקת בו" ומדוע כתוב לשון החזקת ולא לשון נתינה ,ואפשר
עקיבא איגר בפרשתן וכן בכתב סופר פרשת ראה ,וכן במהרי''א על התורה בסוף הספר בלקוטים ע''מ דלכן כתוב והחזקת בו שלא די שנותן אלא שצריך לחזק אותו שלא יפול
קל''ח אלא דהכוונה ע''פ מה דאמרינן בגמ' ב''ב ט' ע''ב דהנותן צדקה מתברך ברוחו ,וצריך טיפול נפשי הרבה יותר מאשר הטיפול הממוני.
בששה ברכות והמפייסו בי''א ברכות ,דנתינת צדקה ע''י הרגשה טובה
תגובות אפשר לשלוח עד יום ב' בערב
מעלתה יותר מנתינת צדקה סתם ,וזה כונת המדרש אל תקרי מהונך
להרב אשר אנשיל שוורץ שליט"א
רח' תכלת מרדכי  4/15רמת בית שמש
דהיינו שתתן סתם כסף ,זה לא די רק גם תתן לו הרגשה טובה ע''י
גרונך ,ולפי שיטת המאירי שאפי לו אם תתן רק מילים טובים לחוד אתה
מתברך בכל הברכות.
גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרה''ג רבי יעקב נוסנצוויג

שליט'א מאנסי

לעילוי נשמת אביו
יד ימינו ואיש אמונו של מרן בעל השפע חיים זצוק''ל
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גליון זה נודב ע''י ידידינו
הגאון רבי משה פארהאנד שליט''א
רב וראש כולל בית הלל ירושלים

לעילוי נשמת אמו

הרב החסיד אהרן יהושע
בן יעקב יהודה נוסנצוויג ז''ל

מרת יטל בת הרב נפתלי צבי ע''ה

נלב"ע כ''ז אב תשע''ו ת.נ.צ.ב.ה.

נפטרה ב' אלול תש''ע ת.נ.צ.ב.ה.

גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרב יצחק פרנקל

שליט''א בית שמש

לרגל שמחת נשואי בנו

הבה''ח יעקב צבי
עב''ג בת הרב דוד רוזנברג שליט''א אלעד

ני''ו מבחירי ישיבת סערט ויזניץ

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

האם בעיר הנידחת הורגים ילדים קטנים אע''פ שלא חטאו?
בפרשתן י''ג ט''ז הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב.
יש לחקור האם ילדים קטנים של עיר הנידחת גם הורגים או דילמא כיון
שהם לא חטאו אין הורגים אותם.

מדוע הורגים נשים בעיר הנידחת אע''פ שלא חטאו?
הקשה הרמ"ה לר' אהרן מחכמי לוני"ל ,למה הורגין הנשים אף שלא
חטאו ,והשיבו שכן מצינו בעדת קרח שגם הנשים נהרגו ,וכן מצינו באנשי
יבש הגלעד שהרגו גם הנשיםלח ,וגם יתכן שהכא מיירי בנשים שעבדו
עבודה זרה ,אבל לא היה התראה ,או שהודחו מעצמן ,והן נהרגין עם כל

איתא הילקוט שמעוני בפרשתן המתחיל ברמז תתע''ה הכה תכה את כל יושבי העיר.
העיר ההיא ,מכאן אמרו אין מקיימין את הטפלין ,אבא חנן אומר לא
והרמ"ה השיבו אטו מעשה קרח ומעשה דיבש גלעד לדורות כתיבי,
יומתו אבות על בנים בעיר הנדחת הכתוב מדבר.
הוראת שעה היתה וליכא למילף מינה לדורות ,וכל שכן דמעדת קרח
ובתוספתא מסכת סנהדרין פרק י''ד איתא "קטני בני אנשי עיר הנידחת ליכא למילף כלל ,דמיתה בידי שמים שאני ,והרי אמרו חכמים בעון
שהודחו עמה" אין נהרגין ,ר' אליעזר אומר נהרגין אמר לו רבי עקיבא נדרים בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים ,ואי כדקאמר מר ונילף
ומה אני מקיים ונתן לך רחמים ורחמך והרבך אם לרחם על הגדולים ,מינה למיעבד בה מעשה ,ועל מה שכתב שדין הנשים חמור יותר ,והן
הרי כבר נאמר הכה תכה אם לרחם על בהמתן הרי כבר נאמר החרם נה רגות גם בלא התראה ,ובלי הדחה ,מנלן הא ,הא אמרינן השוה הכתוב
אותה ואת כל אשר בה ואת בהמתה ומה אני מקיים ונתן לך רחמים
איש ואשה לכל עונשין שבתורה ,ולמה נאמר שדין האשה חמור יותר.
אילו קטנים שבתוכה רבי אליעזר אומר אף גדולים אין נהרגין אלא על
פי עדים והתראה ומה אני מקיים ונתן לך רחמים שמא יאמרו הדיינין והר"ש משאנץ השיב להרמ"ה שהרמב"ם לא מיירי בצדקניות,
הרי אנו עושין עיר הנידחת ולמחר יהיו אחיהם וקרוביהם קושרין שנאה דצדקניות נצולות הן ולבושיהן כדמוכח בגמ' סנהדרין קי''ב ע"א ולא בא הרב
בלבם עלינו אלא כך אמר המקום הריני נותן אותם לרחמים ומיטיל לומר אלא דנשי הרשעים שהודחו בסייף ,ונשי הצדיקים שהודחו
אהבתי בליבם כלומר שאין בליבינו עליכם שדין אמת דנתם ולא כיחידים דמו ובסקילה.
מתאבלין אלא אוננין שאין אנינות אלא בלב.
והרמב''ן בפרשתן הביא את הספרי וגם את התוספתא.

והפר"ח על הרמב"ם כתב שתיבת נשים הוא טעות סופר ברמב"ם.
ובספר סדר משנה תמה עליו :שהרי הוא מפורש ברמב"ן

דברים י''ג ט''ז

הנה הרמב"ם הלכות עבודה זרה פרק ד' הלכה ו' כתב מכין את כל נפש אדם אשר 'החרם אתה ואת כל אשר בה'' ,אותה' הם אנשים הנדחים' ,ואת כל אשר
בה לפי חרב טף ונשים אם הודחה כולה ,ואם נמצאו העובדים רובה בה' ,הנשים הנגררות אחר האנשים ,ואין לומר שהרמב"ן מיירי בנשים
מכים את כל הטף ונשים של עובדים לפי חרב.
שעבדו ע"ז ,שהרי לזה אין צריך ריבוי ,שהרי השוה הכתוב אשה לאיש
ובכסף משנה שם תמה על זה וז''ל ומ"מ צ"ע מנ"ל שמכין טף ונשים
דאי מדכתיב הכה תכה את יושבי העיר הא אצטריך לכמה ישהה בעיר

לכל עונשין שבתורה ,אלא על כרחך שגם הנשים שלא עבדו נגררות עם
האנשים.

ויצטרף עמהם ,ואפשר דמהחרם אותה כל אשר בה נפקא ,ובעל מ"ע וכן כתב המנחת חינוך
כתב שחכמי לוניל השיבוה לר"מ הלוי שראיה לדברי רבינו מדגרסינן דוקא נשואות ,או גם ארוסות נהרגות ,עוד כתב שם שהוא הדין שעבד
בספרי הכה תכה את יושבי העיר מכאן אמרו חכמים אין מקיימין את כנעני נהרג ,והוא כ"ש מנשים שלא חטאו ,ואדרבה הם כממונם
(מצוה תסד סק"כ)

הטפלין.

ועיי"ש שכתב שלא נתבארו אם

וכבהמתם ובודאי הורגים אותם.

אבל יש ראשונים שסוברים דאין הורגים קטנים רק אם גם עבדו והחזו"א
עבודה זרה :דהנה במרדכי מסכת סנהדרין פרק נגמר המתחיל ברמז תשט''ז ,עיין בגליוני
שהלשון דחוק ,אבל אין ספק שאין הנשים צדקניות נהרגות בשביל
הש''ס מכות ב' ע''מ א' מביא שנשאל לר"י על עסק בן שנה או שנתים שהמיר
בעליהן ,אלא הן בכלל אותן שלא עבדו ומה שכתב הרמב"ן שהנשים
דתו עם אמו ומת אם מתאבלים עליו או לאו ,והשיב נ"ל דמתאבלין עליו
נגררות אחר האנשים ,האי נגררות ע"כ שעבדו ,ולכן קראו להם נגררות,
דודאי גדול אין מתאבלין עליו כדאמר בגמ' סנהדרין מ''ו ע''מ ב' ואמרינן בגמ'
דדרך הנשים להגרר אחר אנשים ,וכן משמע שהרי היה על הרמב"ם לומר
סנהדרין ל''ט ע''מ ב' באבוד רשעים רנה אבל קטן מה שהכניסוהו בדת אחרת
נשים נשואות ,שהרי הפנויות ודאי נדונות לעצמן.
מה מעלה ומה מוריד וה"ל כאילו לא המיר ,ורבינו תם אומר דאין
סנהדרין סימן כ''ד ס"ק י''ד

כתב שנשים היינו נשים העובדות ,ואף

מתאבלין עליו ,וראיה מתוספתא דסנהדרין קטני עיר הנדחת שהודחו

"קול המעדנים"

אליעזר נהרגין ,לרבנן אין מתאבלין דעד כאן לא פליגי אלא לענין

אפשר לשמוע שיעורי המעדני אשר בהלכה והגדה
שנאמרו בקהלות הקודש בארץ ובחו''ל

עמה רבי אליעזר אומר נהרגין וחכמים אומרים אין נהרגין ,ומדאמר רבי
נהרגין ,אבל לענין אבילות מודו דאין מתאבלין ,ולאו ראיה הוא דהתם

במספר 079-5702714

חשוב כישראל ועוד דעיר הנדחת לא שייכא לשאר מקומות דקטן שעבד

וכן קול הלשון ישיר 073-2951280
וכן קול הדף 8- 199 -02640000

מיירי שגדולין קצת ועבדו ע"ז אבל קטן שאינו יודע בין ימינו לשמאלו
ע"ז אף לרבי אליעזר אינו נהרג סוף דבר אומר רבינו תם שאין מנהג
להתאבל עליו ,עכ''פ חזינן דסבירא ליה לראשונים שהקטנים שצריך
להרוג בעיר הנידחת מיירי שהם עבדו עבודה זרה.

מדור ווארט על הפרשה

מדוע רק בצדקה הצריכה התורה לומר
שלא יהא לך קשה להוציא כסף ולא בשאר מצוות?
בפרשתן נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יי
אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך.
הנה בכתב סופר בפרשתן הקשה וז''ל לא מצינו בשום מצוה שיזהיר אותנו
שבעת עשיית המצוה לא ירע לבבו ,גם במצוות כאלו שיש בהם חסרון כיס
והפסד רק במצות צדקה.
נראה לומר :דהכי פירושו דהאי קרא "ולא ירע לבבך" לא יחשב לך כרוע
לב כמי שעושה את המצוה שלא כהוגן "בתתך לו" עם הכוונה כי "בגלל
הדבר הזה יברך ה' אלהיך בכל מעשיך" כי מיוחדת היא מצות צדקה שאף
שנותן שלא לשמה מקובלת היא לפניו יתב''ש.
ובטעם הדבר :נראה לומר כי במצות שבין אדם למקום הלא אם תצדק מה
תתן לו ,וא''כ עיקר המחשבה הטובה דרחמנא ליבא בעי ,ואם כל עשייתו
הוא כדי לקבל שכר ,א''כ אינו חפץ לעשות רצון ה' רק רצון עצמו וחסר
מעיקר המצוה ,משא''כ במצוה דצדקה שהיא בין אדם לחבירו ,עיקר החפץ
ורצון ה' הוא שיהיה לעני מה לאכול ולא יהיה לו תערומות על ה' ,ולעני אין
כל חילוק אם נתן לטובתו או לא.
וכעין זה כתב החיד''א בספרו פני דוד ס''ק ט''ז וז''ל שמעתי באומרים ומטו בה
משם מהור"י כולי זלה"ה במה שכתוב דשרי לנסויי במעשר ומדברי הטור
סימן רמ"ז מוכח דה"ה בצדקה שרי לנסות כדכתיב ובחנוני נא בזאת ,ומרן
בבית יוסף כתב דמשמע פרקא קמא דתעניות דדוקא במעשר מותר לנסות
אבל לא בשאר צדקה והרב פרישה נתן טעם לטור ,והרב כנה"ג כתב
דבתשובה למהר"ר מתתיא טריויס כתב כדברי הטור ,והשתא לדעת הטור
ודעמיה זה רמז הכתוב ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר וכו' כלומר
לא תצטער אם תתן על מנת כי בגלל הדבר הזה ותסתפק דה"ד במעשר לא
בצדקה לא היא אלא גם בצדקה שרי לנסויי כדעת הטור וסיעתו עכ"ד.
עוד תירץ החיד''א בספרו פני דוד :ע''פ מה דאמרו בגמ' ב''ב י'
דטורנוסרופוס אמר לר' עקיבא אם הקדוש ברוך הוא אוהב את העניים
למה אינו מפרנסן והוא משל למלך שכעס על עבדו וכו' והשיבו ר"ע דהוא
משל למלך שכעס על בנו וכו' והיינו לזכות לעשירים שינצלו מגהינם .והנה
פ"ק דקידושין איכא פלוגתא דר' יהודה סבר בזמן שעושים רצונו של מקום
דוקא נקראו בנים ור"מ סבר דבכל אופן נקראו בנים וקי"ל כר"מ כמ"ש
הרשב"א בתשובה ולפ"ז יכול ל עשות צדקה עם הכל .וכבר כתבנו במקום
אחר דההיא דפ"ק דבתרא הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים לא אתיא
ככולי עלמא ,וז"ש נתון תתן לו ריבה בנתינות שיתן לכל עני שבישראל
דהכל מצוה ,ולא ירע לבבך מצד יצה"ט נמי דשמא אין זה הגון ונמצא
דחטא איכא דדוקא למי שהוא בסוג בן שרי לעשות צדקה כדאסברה ניהלן
ר' עקיבא וזה טענה מצד יצה"ט נמי ועל כן אמר ולא ירע לבבך דכולל
יצה"ט ויצה"ר .כי בגלל הדבר הזה יברכך וכו' דכל ישראל נקראו בנים
ומצוה לעשות עמהם צדקה וכדעת רבי מאיר.

במשנה שכיר בפרשתן כתב ע''פ מה ששמעתי בשם רבינו הקדוש מצאנז
זלה"ה זי" ע דבקיום מצות צדקה צריך לחוש שיתן בעבור מצות השם
שצוה ליתן צדקה ולא בשביל רחמנותו על העני ,יען ששומע צרת העני
שמוטל ברעב וכדומה ונתרכך לבו בקרבו ומשתתף בצערו ,דאז נמצא דנותן
רק בשביל עצמו להסיר כואב הלב שבקרבו שנתעורר בקרבו ע"י הרחמנות
שיש לו על העני ,ורק יתן כדי לקיים מצות השם כשאר מצות שמקיים לשם
יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה .אמנם איך יעשה זאת ,הלא מדת הלב,
ומה גם לב הישראלי שהם רחמנים בני רחמנים לרחם על האומללים וכואב
לבו בקרבו ברואו איך העני מתגולל בעניו ,לזה יש עצה שקודם כל יתן
להעני מה שמצטרך לו ,בזה השקיט הרחמנות שבקרבו ואח"כ יתן עוד דבר
מה נוסף למה שנתן בתחלה ,דנמצא דאחר שנתן לו בתחלה כבר השקיט
הרחמנות ושוב אין לו עליו רחמנות ,ומה שנותן הוא נותן רק בשביל לקיים
מצות צדקה שצוה השם ,ובזה ישא ברכה מאת ה' בשביל שנתן לקיים
ציווי של ית"ש ,וזה המכוון בפסוק הנ"ל "נתן תתן" ,היינו שקודם יתן מה
שצריך להעני ושוב אינו בעל רחמנות ,ואח"כ תתן ג"כ עוד בשביל לקיים
ציווי האל ליתן צדקה ,והנתינה השנית אינו למען כי ירך לבבו על העני ,וזה
ולא ירע לבבך בתתך לו ,היינו ששוב לא הוי בשביל רוע הלב היינו הכאב
הלב בשביל הרחמנות רק בש ביל מצות צדקה ,ואז כי בגלל דבר זה שנתן
רק לכבודו יתברך לקיים מאמרו יתברך יברכך ה'.
מעדני אשר :פה צריך ציווי מיוחד משום שאדם יכול לחשוב מה אני צריך
לעזור לשני ,הרי אני יכול להפסיד מזה וגם להגיע למצב הזה לכן הזהירה
התורה אל ירע ,ועיין בשו"ת לבושי מרדכי אורח חיים מהדורה קמא בהקדמה.

מדור משיב כהלכה
מדור זה נודב ונערך ע"י ידידינו ר' מרדכי זיסקינד הגר שליט"א
א] איך היה סותר לשכתו בעזרה .לא תעשון כן לה' וגו' .ביומא
איתא אהא דתנן 'שבעת ימים קודם יוה"כ מפרישין כהן גדול מביתו
ללשכת פרהדרין' :תניא ,רבי יהודה וכו' בתחילה היו קורין אותה
לשכת בלווטי ,ומתוך שנותנין עליו ממון לכהונה ומחליפין אותה כל
שנים עשר חודש ,כפרהדרין [פקידים] הללו שמחליפין אותם כל שנים
עשר חודש ,לפיכך היו קוראין אותה לשכת פרהדרין ,ע"כ .ופירש"י:
'וכל כהן המתחדש בה סותר אותה ,ובונה בנין נאה מן הראשון,
שתהא קרויה על שמו ,ונמצא מתחלפת כל שנה ושנה .וצ"ע ,כיצד
שרי לסתור את הלשכה ,הרי היתה עליה קדושת עזרה [ראה תוס' (שם
ד"ה דאי)] ,וכל דבר שיש בו קדושת עזרה אסור בנתיצה מלאו דהכא
'לא תעשון כן לה' אלקיכם' ,וכדפירש"י.
ב] מדוע כשיש מזוזה אין עיר הנדחת .לא תעשון כן .איתא בסנהדרין
(עא ,א; קיג ,א) :רבי אליעזר אומר ,כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת,
אינה נעשית עיר הנדחת ,שנאמר (להלן יג ,יז) 'ושרפת באש את העיר
ואת כל שללה כליל' ,והיכא דאיכא מזוזה לא אפשר ,דכתיב (כאן)
'לא תעשון כן לה' אלקיכם' ,ע"כ .ויל"ע ,הלא כשמקיים את העשה -
מדליק את האש השורפת את עיר הנדחת  -אינו עובר כלל על הלאו
של שריפת המזוזה ,שהרי אינו מצית את המזוזה עצמה אלא היא
נשרפת לאחר מכן כשהאש מתפשטת ,וככח שני הוא ,וכח שני אינו
אלא גרמא [כמבואר בסנהדרין (עז סוף ע"ב) וראה תוס' (שם בע"א ד"ה סוף חמה)],
והמוחק את השם על ידי גרמא ,אינו עובר באיסור (שבת קכ ,ב) ,ומה
טעם נפטר מחיוב שריפת העיר מחמת המזוזה שבה ,הרי אינו עובר
כלל על מחיקת השם.
ג] שמירה קודם לעשייה( .יב כח) שמר ושמעת את כל הדברים האלה.
יש להבין ופלא הוא איך יתכן שהתורה אומרת קודם שמירה לפני
שמיעה ,ורק במתן תורה אמרו נעשה קודם לנשמע אבל בציווי סתם
בוודאי לא שיך.
ד] הנביא יומת מה האזהרה כאן .והנביא ההוא או חלם החלום ההוא
יומת וגו' (יג ,ב-ו) יש לבאר ,בהא דכתיב 'והנביא ההוא וגו' יומת'.
למה לי קרא ד'יומת ',הא פשיטא הוא דחייב מיתה ,שהרי כל מסית
לעבודה זרה חייב מיתה.
ה] בכור ללא הקדשה האם הוא קדוש .הזכר תקדיש וגו' לא תעבד
בבכר שורך וגו' (טו ,יט) וכאן למד שמצוה לומר הרי אתה קדוש
לבכורה וכו' (כ"כ רש"י) והנה המלבי"ם ביאר דברי הספרי דמצוה
להקדישו ,שמצד שתקדיש אותו לא תעבוד ולא תגוז וכו '.מבואר
בדברי המלבי"ם ,דאיסור גיזה ועבודה בבכור הוא דוקא לאחר
שהקדישו .וצ"ע ,דהרי מצוה להקדישו בבכור היא רק לחביבות
המצוה ,כדכתבו להדיא הסמ"ג והיראים ,וגם בלא הקדישו הא
קדוש מרחם ,וא"כ ודאי איכא איסור גיזה ועבודה בבכור גם בלא
הקדישו מחמת קדושתו מרחם.
ו] תשלומין בשמחה כיצד .ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך (טז ,יד) תוס'
(חגיגה ו ,ב ד"ה יש) הביאו מתוספתא ,ששמחה יש לה תשלומין כל
שבעה ,עיי"ש .ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך (טז ,יד) מעשר דגנך
תירשך ויצהרך (יד ,כג) וצע"ג ,איך שייך תשלומין בשמחה ,הלא
החיוב של שמחה הוא בכל יום ויום ,כדקתני (סוכה מח ,א) :ההלל
והשמחה שמונה .ומה שייך להשלים ליום אחר כשכל יום ויום יש לו
חיוב עצמי של שמחה.
ז] חידה .היכן רמוז בפרשתינו שאין טוב במפלתן של רשעים.
ח] חידה .מתי קבלו יראת שמים בירושלים (עיין תוס' ב"ב כא ,א) האם כל
ימי השבוע או רק בימים מסוימים ,והיכן זה מרומז בפרשה.
מנהטן

(ח ,ב)

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

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 חשוב מאוד :קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב
כהלכה  077-5558617או במייל  meir.s1000@gmail.comנא לציין בתחילת
המכתב על כמה שאלות השיבו ,וכמו"כ שם מלא ,כולל /ישיבה .ועיר וטלפון
וכמו"כ נא לציין על איזה פרשה השיבו[ .לברורים ופרטים נוספים בטלפון 053-3154010
בשעות הערב בין  8:00ל 9:00-בלבד] .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 .שאר עניני העלון לא שייכים לפקס או מייל או טלפון זה,
אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון.

תשובות ניתן לשלוח עד יום שני ב' אלול

מדוע אין מברכים ברכת המצוות לפני שמברכים ברכת המזון כמו שמברכים לפני קיום כל מצוה
מה שהקשתם בשם השפת אמת מדוע אין מברכים ברכת המצוות לפני שמברכים ברכת
המזון כמו שמברכים לפני קיום כל מצוה ,ותרצתם בכמה אופנים.
הגאון המפורסם רבי שמאי קהת גראס שליט''א דומ''צ מחזיקי הדת ,אהבת תורה ,הישר והטוב ,בית
הוראה דישיבת מיר ,לשכת הפוסקים ביתר עילית ,אוצר הפוסקים סווראן

נראה לתרץ ,דהנה קימ''ל סימן קפ''ה ס''ק ד' אפילו מי שנשתכר כל כך עד שאינו יכול לדבר
כראוי יכול לברך ברכת המזון ,והטעם איתא בירושלמי תרומות פרק א' הלכה ד' דכתיב
ואכלת ושבעת וברכת ואפילו מדומם ,פירוש דמצוי כמה פעמים שאחר שביעה האדם הוא
שיכור ואפילו הכי חייבה התורה לברך ,עי''ש במשנה ברורה ס''ק ד' בשם הגר''א והפרי
מגדים דיש להחמיר לכתחילה דשיכור שאינו יכול לדבר בפני המלך לא יברך עי''ש ,ולכן
יש לומר דלא תיקנו חז''ל ברכה לפני ברכת המזון ,דאם הוא שיכור לא יברך לכתחילה
ברכת המזון ,אבל לא תיקנו לכתחילה ברכה על ברכת המזון דהרבה פעמים הוא שיכור
לכן לא תיקנו כלל על מצות ברכת המזון.
מדוע לא תיקנו בעל המחיה על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך הרי בברכת המזון זה מעכב
מה שהקשתם בשם הראשונים כיון שברכת מעין שלש מכוונת כנגד ברכת המזון מדוע אם
כן אין מזכירים בה "ברית" ו"תורה" ,והרי מבואר בגמרא ברכות מ''ט א' ש"כל שלא אמר
ברית ותורה לא יצא ידי חובתו" ,ותרצתם.
הגאון יצחק חיים פוס שליט''א
מח"ס "אמרי יצחק" עמ"ס נדה ,וספר אמרי יצחק עם ביאורי אמרי שיח על הספר "חפץ חיים" הלכות לשה"ר
ורכילות .וכן "חמודי יצחק" על התורה ומועדים רובו עדיין בכת"י ,יזכנו הקב"ה להוציאם במהרה
נראה להעיר ,דברבינו חננאל הנדפס במהדורת נהרדעא על הדף ברכות מ''ד בנוסח של ברכה מעין ג' ,יש בו
הזכרת ברית ותורה ,וכן במרדכי שם סוף סימן ק"נ בשם אבי העזרי הראבי"ה והמלא הרועים הביא
את דברי המרדכי ,ועיין גם בשו"ת תורת רפאל להגאון ר' רפאל שפירא זצ"ל אב"ד וולאז'ין ,שהיה חתן
הנצי"ב וחמיו של הגר"ח ,ח"א סי' ט"ו שהביא גם הוא מהמרדכי ,וכן מהאור זרוע שכך היא גירסתו .וכן

מצינו נוסח כזה במחזור ויטרי ,אוסיף עוד מעשה נפלא שנתפרסם אודות שאלה זו והוא מעשה
אמיתי שבעלי הסיפור עדיין חיים עמנו לאוי"ט ,והרבה יש להתפעל ולהתחזק ממעשה זה,
המעשה הוא בהגה"צ ר' מנחם מנדל שיינין זצ"ל נלב"ע בבני ברק לפני למעלה מארבעים שנה,
שהיה תלמיד ישיבת סלבודקא ,והיה קרוב וחביב למרן הסבא מסלבודקא עוד קודם עליית
הישיבה לארץ ישראל ,והיה שוהה הרבה בביתו ,גם לאחר עלייתם לארץ ישראל שקבעו את
משכן הישיבה בעיר חברון ,חזר שוב לשמש את הסבא זצ"ל ,ואז ראה שינוי בהנהגתו ,דבעוד
שבחו"ל כשהיה מברך ברכת מעין ג' היה אומרה כפי הנוסח שלפנינו ,הרי שכאן בחברון הוסיף
בה "ברית ותורה" ,ומשום קרבתו היה לו ה'אומץ' לשאול את ה'אלטער' למה משנה הוא
מהנוסח הרגיל ,ולמה דוקא כאן בא"י ,השיב לו ,שמעודו היה תמה למה באמת בברכת מעין ג'
ליכא לתוספת זו בעוד בברכת המזון הוסיפו חז"ל הזכרת "ברית ותורה" והיא מעיקרי הברכה
שעל כן לדעת התוס' בברכות כ :ד"ה נשים זהו הטעם לומר שנשים פטורות מברכה"מ שאינן בכלל ברית ותורה וכאן בחברון
ראה ב'אוצר הספרים' שבעיר בספר 'מחזור ויטרי' שבנוסח הברכה איכא גם ברית ותורה ,ולכן
החל לנהוג כן ,לאחר שנים רבות ,בשנת האבל על הגרמ"מ ,באחד משיעוריו סיפר בנו הגאון ר'
נחום שליט"א אב"ד בת"א סיפור זה ברבים ,ולאחר השיעור פנה אליו אחד השומעים ואמר לו שגם
הוא שמע סיפור זה מאביו הגרמ"מ ,אך הוא בדק במחזור ויטרי ואינו נמצא שם ,המשך הסיפור
הוא דבר "מופלא" לענ"ד ,והרבה יש להתפעל ולהתחזק ממנו ,באחד הלילות שלאחר מכן ,נגלה
הגרמ"מ בחלום לבנו ר' נחום שליט"א ,וכאן הבן שואל את אביו ,אבא ,אומרים שאין זה נמצא
במחזור ויטרי .הראה לו אביו (בחלום) באצבע על תלמיד חכם שישב בפינת החדר (בחלום) ולמד,
ואמר לו "שאל אותו" .וייקץ ,הג"ר נחום הכיר את אותו ת"ח שראה בחלום ,היה זה הגאון
החסיד המפורסם ר' אליעזר דוד פרידמן שליט"א מבני ברק ,לאחר מכן בלונדון ,ושוב בבני ברק שהיה גר
בקרבת מקום לביתם ,וכשפגש אותו שאל אותו האם היתה לך הכירות עם אבי ,השיב לו,
הכרתיו מהרחוב אך לא היה לי עמו משא ומתן וכיו"ב .ואז שאל אותו ר' נחום ,האם ידוע לך על
מחזור ויטרי שכותב בנוסח ברכת מעין ג' גם "ברית ותורה" ,והשיב לו כי לאחרונה ראה זאת
בספר ליקוטי מהרי"ח שמביא כן מהמחזור ויטרי ,אך אין זה במקומו בהלכות ברכות בדבריו על
נוסח ברכת מעין ג' ,כי אם בתוך הלכות ליל הסדר ,שם כתוב שוב נוסח ברכת על הגפן ,ושם
כתוב גם ברית ותורה .עד כאן המעשה ,והיוצא מזה! שבזמן שחכם עוסק בתורה כאן ,ורואה
דבר חדש ,ואפילו שלא היה בזה חידוש שלו ותוספת בפלפולו אלא שראה בליקוטי מהרי"ח
שהביא את המחזור ויטרי ,כבר יודעים מזה הצדיקים היושבים במתיבתא דרקיעא ,ואפילו אלו
שלא היתה להם שייכות ומו"מ עם אותו חכם ,אלמא דכל לימוד של תלמיד כאן בעולם התחתון
עושה הוא רושם שם למעלה ומיד מתגלה הדבר להיושבים במתיבתא דרקיעא.
מדוע מניחין תפילין על יד שמאל ולא על יד ימין שהוא יד החשוב בכל מקום
מה שהקשתם בשם הראשונים על הא דאיתא בגמ' מנחות ל''ז ע''א על הפסוק והיה לאות על
ידכה ,יד כהה שהוא יד שמאל ,מכאן ילפינן דצריך להניח תפילין על יד שמאל ,דיש
להקשות מדוע מצות חשובה כמו מצות תפילין מניחים אותו על יד שמאל הפחות חשובה,
הרי יד ימין הוא החשוב בכל מקום ,ותרצתם בחמשה אופנים.
הגאון מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א לייקווד מחבר ספר "אוצרות הים" על מסכת ברכות
הגאון משה יחיאל הכהן ראטה שליט''א ירושלים

נראה לציין דהאבודרהם כתב ,דדרך אדם הרוצה להחזיק בכתף חבירו ,שמושיט את ידו
הימנית לצד שמאל של חבירו הקרוב אליו ,וכשמניחין תפילין על יד שמאל ,מראין בזה
שהקב"ה החזיק בימין שלו את צד שמאל של בני ישראל והוציאם ,והוא זכר ליציאת מצרים,
ובספר ויגד משה פרשת בא כתב דהטעם שמניחין תפילין ביד שמאל אף דהימין חשוב יותר ,כי
בא להורות דהכנה למצוה חשוב יותר מהמצוה ,ולכן גוף המצוה נעשה בשמאל ,אבל המכין
למצוה ,שהוא היד שבו קושרת ומכינה למצות התפילין ,זכתה להיות היד ימין.
גליון זה נודב ע''י ידידינו שלוחא דרבנן
הרב מתתיהו רוזנצוויג
לרגל שמחת נשואי בנו
כמר יוסף מנחם ני''ו עב''ג
בת הרב יהושע מאיר מינץ שליט''א
יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה נחת
מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

שליט''א בית שמש

גליון זה נודב ע''י ידידינו

הרה''ג מנחם מנדל הלפרין

שליט''א

מרבני כולל מבצר התורה בית שמש

לרגל שמחת הולדת בתו במז''ט
וברכת מזל טוב לאביו ידידינו
הגאון רבי אברהם הלפרין שליט''א
רב קהילת קוזניץ ת''א
ולחמיו הגאון שלמה גולדמן שליט''א רב ביהמ''ד אהל שלמה ירושלים
יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה נחת מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

מדוע לבחור בר מצוה עושים עסק מהנחת תפילין יותר מכל המצוות
מה ששאלתם מה הטעם שעושים עסק מהנחת תפילין לבחור בר מצוה יותר מכל
המצוות.
הגאון הנפלא גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים
נראה לבאר שרוצים ללמד את הבחור בר מצוה שאם ישמור ידיו ומוחו שיעשה בהם רק
רצון ה' ,יינצל מכל העבירות ,וזה מרמז הנחת תפילין על היד ועל הראש ,שישמור ידיו
וראשו ,ואז מובטח שיישאר צדיק לעולם ועד.
הגאון אביש מרדכי פורוש שליט''א בית שמש
נראה לתרץ ,ע''פ מה שכתוב רש''י קדושין ל''ט ע''מ ב' ד''ה התם שבא דבר עבירה לידו וז''ל ההוא
ישב ולא עבר עבירה ,דקאמר נוטל עליה שכר בעבירה שבא לידו וכפה יצרו ולא עבר אין
מצוה יתירה מזו ,לפי הנ''ל אתי שפיר מדוע עושים עסק מתפילין דבתפילין אומרים וצונו
להניח על היד לזכרון זרוע הנטויה ושהיא נגד הלב לשעבד בזה תאות ומחשבות לבנו
לעבדתו יתברך שמו ,א''כ אין מצוה יתירה מזו ,ובזה אפשר להסביר מה שכתב בים של
שלמה ב''ק פ''ז דאין לך סעודת מצוה גדולה יותר מזו ,ומסתמא כוונתו ,כיון שהיא מכניע
את היצר זה יותר מהכל.
הרה''ג רבי יצחק קדמון שליט''א שעלבים
נראה לתרץ בפשטות ,משום שאכן מצוות תפילין גדולה יותר מכל מצוות עשה ,וכמש"כ
הבית יוסף אור"ח סי' ל"ז ד"ה וכתב עוד הרא"ש שאין לך גדול שבכל מצוות עשה שבתורה יותר
ממצות תפילין ,שהוקשה כל התורה כולה לתפילין שנאמר למען תהיה תורת ה' בפיך,
עכ"ל הב"י בשם הרא"ש.

הרה''ג רבי דוד ברנשטיין שליט''א

מודיעין עילית

הרה''ג יעקב ישראל מייזנער שליט''א לונדון

נראה לתרץ ,דשאר המצוות קיים כבר בעודו קטן ממצות חינוך ,אבל בתפילין דהמנהג
להתחיל להניח רק בסמוך לבר מצוה צריך להכינו בהכנה דרבה לזה.
הבה''ח ישראל גראס ני''ו בן כ''ק אדמו''ר מתולדות משה שליט''א מבחירי ישיבת טשערנוביל ב''ב
נראה לומר בפשטות דעושים עסק מהתפילין דעל ידו יקיים את כל המצוות ,דוגמת
אמונה שמביא את האדם לקיים את כל המצוות כך תפילין ,וכמו דחזינן בגמ' ברכות ל' דר''ז
אמר לר' ירמיהו אנא תפילין מנחנא וברש''י והם עדות שממשלת קוני ומשרתו עלי,
וכשמלמדין לחתן בר המצוה את כל ענינו של תפילין קדושתה ופעולתה וענינה ,וציוונו
להניח על היד וכו' לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך וכו' כולם יהיו
משועבדים לעבודתו יתברך שמו ,ע''י שמכניסים דבר זה במוחו אזי יוכל לקיים מצוות ה'
כדבעי ,והיינו דמצות תפילין היא הסמל לשאר כל המצוות.

מדוע מזכירים בברכת המזון מצות ברית מילה מה קשור אחד לשני
מה שהקשתם בשם הראשונים על הא דאיתא בגמ' ברכות מ''ט עמוד א' אמר רבי אילעא אמר
רבי יעקב בר אחא משום רבינו כל שלא אמר "ברית ותורה בברכת הארץ" לא יצא ידי
חובתו ,דיש להקשות מדוע מזכירים ברית מילה בברכת המזון ומי ששכח להזכירו אינו
יוצא מה זה קשור אחד לשני ,ותרצתם בכמה אופנים.
הגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א ראש כולל היכל התלמוד ת''א
מה שתרצתם דכיון דמקיימים מצות מילה בכל יום ,לכן מכוונים שזה יהא הסעודת
ברית ,יש להעיר א''כ היה די פעם ביום ומדוע צריכים בכל סעודה ,וכן בסעודת ברית
צריך לאכול בשר.
הרה''ג פמ''מ ישראל נח גוטמן שליט''א ירושלים
נראה לי בדרך אפשר דהנה ידוע מה דאיתא בספה"ק שברית המאור הוא נגד ברית הלשון
ובזה פירשו הפסוק 'שמור פיו ולשונו שומר מצרת נפשו' ,ובירושלמי ברכות י''א דרשב"י אמר
אלו הוה קאים על טורא דסיני בשעתא דאיתהבית תורה לישראל הוינא מתבעי קומוי
רחמנא שיתברי לבר נשא תרין פומיה ,חד לתורה וחד לדברים אחרים ,חבר ומר ומה אין חד
הוא לית עלמא יכיל קאים מן דילטוריא (לשון הרע) אילו הוו תרין על אחת כמה וכמה ע"כ.
ובחולין פ''ט מה אומנתו של אדם בעוה"ז ישים עצמו כאלם .ובתענית ה' אין משיחין בשעת
הסעודה .ובכן א"ל כשאוכל אז אסור לו לדבר וגם קשה לו לדבר וא"כ חוץ ממה שאוכל
לחזק את עצמו כדי שיכול לעבוד את בוראו וזה בבחינת עשה טוב ,הוא מקיים גם את הסור
מרע שלא מדבר לשון הרע ובזה הוא שומר מצרת נפשו ,ושפיר יש ליתן שבח והודאה
להקב"ה כשמברך על המזון גם על הברית שע"י המזון יש לו שמירת הברית.

גליון זה נודב ע''י ידידינו
הגאון דוד פרידמן שליט''א

גליון זה נודב ע''י ידידינו עוסק בצרכי ציבור באמונה
הרב נתן וימר שליט''א

ר''מ בישיבת בעלזא ירושלים וראש כולל בעלזא בית שמש

מזכ''ל קהילת קדושה קרית צאנז נתניה

לעילוי נשמת זקנו
הגאון המפורסם רבי נתנאל הכהן פריעד זצ''ל

לעילוי נשמת אמו

האשה החשובה מרת פראדל בת הרב אברהם ע''ה וימר

לרגל יומא דהלולא החל בד' אלול ת.נ.צ.ב.ה.
יהא רעוא שזכותו הגדולה של בעל ההילולא
תגן עליו ועל בני ביתו ויוצ''ח להתברך בשפע חיים ברכה והצלחה

נפטרה ד' אלול תשע''ב ת.נ.צ.ב.ה.
ולעילוי נשמת אביו
הרב עוזר ישראל בן הרב שמואל ז''ל
נלב"ע כ''א אב ת.נ.צ.ב.ה.

גליון זה נודב ע''י ידידינו שלוחא דרבנן

ברכת מזל טוב לידידינו

אב''ד ור''מ דק''ק באלמא – זאויוואראש בעל שו''ת פני מבין

הרב יהושע מנחם ארנרייך

שליט''א בית שמש

לרגל שמחת נשואי בתו במז''ט עב''ג
יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירווה נחת
מכל יוצאי חלציו ויצליח בכל אשר יפנה

כ''ק מרן האדמו''ר מלעלוב בית שמש שליט''א
לרגל שמחת נשואי בנו
הבה''ח המופלג בתויר''ש הרב דוב בער שליט''א
עב''ג בת ידידינו הגאון המפורסם
רבי מתתיהו דייטש שליט''א רב ואב''ד רמת שלמה
יהא רעוא שמשמחת צדיקים זו ישפע שפע שמחה לכל עם ישראל

