
פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב כתוב בפרשה : 

את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם 

 .ולא כליתי את בני ישראל בקנאתיולא כליתי את בני ישראל בקנאתיולא כליתי את בני ישראל בקנאתיולא כליתי את בני ישראל בקנאתי

בדיוק עשה פנחס? ודאי שכולנו יודעים שפנחס מה  מה  מה  מה  

לקח רומח ודקר את שני עושי העבירה, אך בפעולה 

זו הוא עשה הרבה יותר מרק להרוג אותם, בכדי להבין היטב את המעשה של פנחס או צריכים להקדים 

 הפנים והעורף. -ביאור המושג של 

 ,ואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתםואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתםואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתםואיבי תתה לי ערף משנאי ואצמיתםהמלך אומר בתהילים: (כ"ב מ"א) דוד דוד דוד דוד 

אומרת שדוד המלך מודה להקב"ה על שהאויבים שלו הם תמיד במצב של בריחה שבורחים ממנו ולכן זאת זאת זאת זאת 

הם מפנים לו את העורף, והוא הורג את כל אויביו מאחוריהם ואינו צריך להלחם פנים בפנים עם התנגדות 

 קשה.

אבי השבט של דוד המלך, יהודה, למעשה  למעשה  למעשה  למעשה  

הוא זה שנתברך בברכה זו, יעקב אבינו לפני 

שנפטר בירך את יהודה בפרשת ויחי ושם 

כתוב שהוא בירכו "ידך בעורף אויביך" 

 שתמיד תראה את העורף של האויב!

שמעוני כתוב במדרש, ואויבי תתה לי בילקוט בילקוט בילקוט בילקוט 

עורף, אמר רבי יהושע כל הפסוק הזה מדבר 

ביהודה, מסורת הגדה היא יהודה הרג את 

עשו! אימתי? בשעה שמת אבינו יצחק הלכו 

יעקב ועשו וכל השבטים לקבור אותו שנאמר 

ויקברו אותו עשו ויעקב בניו, והיו כולם 

במערה עומדים ובוכים והשבטים עומדים 

וחולקים כבוד ליעקב, ויצאו חוץ למערה כדי שלא יהא יעקב בוכה ומתבזה לפניהם (רצו לכבד את יעקב 

שלא יראו אותו בוכה על אביו ולכן יצאו), התחיל עשו נכנס במערה! נסתכל יהודה וראה שנכנס אחריו 

אמר שמא הורג את אבא בפנים! נכנס יהודה גם כן למערה ומצא את עשו שהוא מבקש להרוג את אביו 

(את יעקב) מיד עמד יהודה והרגו מאחריו! והוא שאביו מברכו "ידך בעורף אויביך", ולמה לא הרג יהודה 

את עשו פנים מול פנים? מתרץ המדרש מפני שהיה קלסתר פניו של עשו דומה לשל יעקב לפיכך חלק לו 

 כבוד והרגו מאחריו, לפיכך בירך יעקב את יהודה בברכה של עורף "ידך בעורף אויביך".

להבין וכי עשו דומה ליעקב בפנים, והרי עשו היה אדמוני ושעיר ויעקב היה חלק ולא אדמוני, אם כן וצריך וצריך וצריך וצריך 

 מה זה שיהודה הרג את עשו מאחוריו בגלל שהפנים שלו היו דומים לשל יעקב?

עוד צריך להבין שהרי דוד המלך יש שנלחמו עמו פנים בפנים, וכמו שרואים ב"גלית" אפילו שכרת דוד את 

ראשו של גלית לאחר שנפל על פניו ואז אפשר לומר שבאמת הוא חתך את הראש של גלית מן העורף, בכל 

זאת הרי מיתת גלית היתה באבן שטבעה במצחו, ואז הוא מת ורק אחר כך הוא נפל על פניו ודוד המלך 

כרת את ראשו?!  לכן נראה בעומק דברי המדרש ואקדים תחילה משל, אם ישאלו את האנשים בעולם אם 

הם גומלי חסדים כל אחד ישיב שהרבה חסדים הוא עושה, ואם ישאלו האם הם עמלים בתורה ישיבו כולם 

שהם עמלים בתורה אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים! ואם ישאלו האם יש בהם 

מידת הענוה מיד ישיבו כולם שלא מכירים כולם את גודל הענווה אשר יש בם והוא נסתר! ולכן בכדי להכיר 

ולדעת את האמת ממש אפשר רק על ידי החשבון של הרע, זאת אומרת שצריך לשאול בצורה הפוכה 

שתשאלנו אם יש בפניו שני ברירות או לגנוב או לרצוח, או שני ברירות אם לדבר לשון הרע או להוציא שם 

רע, וישיבו האנשים על שאלות אלה, אז מתוך תשובתם אם לעצמם או לאחרים יבורר לכולם או לאדם על 

והיכן גסויות ודקויות כשלונו, רואים שתשובת אמת יקבל רק עצמו איזה נגעים יש בו 

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 
 מזל טוב למזכי הרבים!

 ו“הי דב קוק ורעיתו‘ הר
 על אירוסי הבת, והולדת הנכד

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 

1 

    
פנחס חלה על פי רוב בימי בין המצרים, בכ"א  פרשת  פרשת  פרשת  פרשת  

ימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, כי הימים 
הללו הם ימי אבל שבהם מתאבלים על חורבן העם, 
הארץ והמקדש, ויש חשש שמא מרוב צער ישתקעו 
בעצבות. לכן קוראים פרשת פנחס שהיא פרשת 
החגים והמועדים, שיש רוח של שמחה, ותשרה 

 שמחה ותקוה בלבבות.                          (בני יששכר)
    "לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום...""לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום...""לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום...""לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום..."

כל הקנאות הגדולה אשר קנא לה' צבאות אחרי  אחרי  אחרי  אחרי  
ומניעת חילול ה', נתן לו הקב"ה כמתנה ברית שלום. 
כנראה שהתורה מרמזת בזה שהדרך של השלום היא 
תמיד יותר טובה ומשפיע יותר מדרך של קנאות 

 (הרב ב. י. נתן)                                           ומלחמה.
    "אלה בני בנימן למשפחתם ..." "אלה בני בנימן למשפחתם ..." "אלה בני בנימן למשפחתם ..." "אלה בני בנימן למשפחתם ..." 

חושים. והבן   -היו עשרה בנים ולדן רק אחד לבנימין  לבנימין  לבנימין  לבנימין  
היחיד הזה היה חרש, ואף על פי כן היה מרובה 
באוכלוסין יותר מבנימין שהיו לו עשרה בנים. מכאן 
יש ללמוד שמי שה' חפץ בו, יכול להצליחו על ידי בן 
אחד יותר ממי שיש לו עשרה בנים. וכן לגבי עושר 
ונכסים, יש עני מצליח ושמח בחלקו, ולהפך  יש 

 מסכן. ועושה כולם ה'.                  (חפץ חיים) -עשיר
    "אבינו מת במדבר והוא לא היה..." "אבינו מת במדבר והוא לא היה..." "אבינו מת במדבר והוא לא היה..." "אבינו מת במדבר והוא לא היה..." 

אמרו על בנות צלופחד, חכמניות היו, דרשניות חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  
ו יודעות שהרוגי בית דין נכסיהם  היו, אם כן הי
ליורשים, הרוגי מלכות נכסיהם למלך. ולמשה היה דין 
מלך, כמו שדרשו חז"ל מהפסוק: "ויהי בישורון מלך", 
אם כן חכמה גדולה עשו בזה שאמרו כי בחטאו מת, 
בחטא של מעפילים, או שהיה מקושש עצים בשבת, 
ולכן נכסיו ליורשים, אבל אילו היה מעדת קרח 
שחלקו על משה להדיחו מממשלתו, היה נחשב 

 כהרוג מלכות, ולכן אמרו כי לא היה בעדת קרח.
 (משך חכמה)                                                              

מנהיג  שיהא סובל כל אחד ואחד "איש על העדה..."  "איש על העדה..."  "איש על העדה..."  "איש על העדה..."  
לפי דעתו ( רש"י ), כאשר ראה משה גודל חשיבותו 
של פנחס חשש שמא ייבחר למנהיג ולא הוטב הדבר 
בעיני משה שיהא לישראל מנהיג קנאי כזה. לכן ביקש 
מאת הקב"ה שמנהיגם של ישראל סובל את כל אחד, 

 כלומר יהיה מנהיג סבלן ולא מנהיג קנאי.
 (מ' מ' מקוצק)                                                          

 
 מזל טוב למזכי הרבים!

 ו“הי חיים גלבך ורעיתו‘ הר
 על נישואי הבת, ובר מצוה לבן

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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 מזל טוב!
 ו“היחיים ביטון ורעיתו ‘ הר

 על השלמת שנה של שיעור
 באור החיים הקדוש, ועריכת ההילולא

 תזכו עוד להגדיל תורה!

 פרשת פנחס



 

אדם שחייב לאכול מיד כשקם בבוקר 
בשבת לפני תפילת שחרית האם יקדש 

 לפני האוכל
זו הסתפקו האחרונים  שהרי לפני תפילת בשאלה  בשאלה  בשאלה  בשאלה  

שחרית עדיין לא חלה חובת קידוש או כיון שאוכל 

סעודה חייב לקדש , שאלה זו מצויה בבתי חולים 

שמביאים את האוכל מוקדם, או בחולי סוכר 

 וכדומה,

(בסי' פט) כתב, רבינו אבי העזרי כתב שמותר הטור הטור הטור הטור 

לשתות מים קודם תפלת שחרית, דלא שייך בהו 

גאוה, ומיהו בשבת ויו"ט אסור משום הקידוש. 

וא"א הרא"ש היה שותה מים 

פלה,  וקר קודם ת בשבת בב

ן חובת  ן שלא חל עדיי שכיו

קידוש עד לאחר התפלה, אין 

הקידוש אוסרו מלטעום . גם 

מרן הב"י (סי' פט) כתב, מצאתי 

 , ה י ב ו ט ו  נ י ב ר ם  ש ב ב  ו ת כ

שדוקא בחול מותר לשתות 

מים קודם תפלה, אבל בשבת 

ויו"ט שצריך לקדש על שלחנו 

אסור לשתות. וכ"כ בארחות 

חיים בשם הר"מ. אולם זכורני 

שראיתי בספר אחד שהתיר 

לשתות מים אפי' בשבת ויו"ט, 

ולא מיתסר מפני שלא קידש, 

משום שכל שלא התפלל אכתי 

לא מטי זמן קידוש. וזה נראה עיקר. וכתב ע"ז מרן 

בבדק הבית, והוא כמ"ש רבינו בשם הרא"ש, והדבר 

פשוט שהלכה כהרא"ש. וכן פסק מרן בש"ע (סי' פט 

ס"ג) בזה"ל: "אסור לאכול או לשתות קודם 

שיתפלל י"ח, אבל מים מותר לשתות קודם תפלה 

בין בחול בין בשבת ויו"ט. וכן אוכלים ומשקים 

 לרפואה מותר".

ערוך סימן רפט סעיף א' כתב,  יהיה שלחנו השולחן השולחן השולחן השולחן 

ערוך  ומטה מוצעת יפה ומפה פרוסה כמו בסעודת 

הלילה,  ויברך על היין בפה"ג והוא נקרא קידושא 

רבא. ואחר כך יטול ידיו  וע"ל סי' רע"א סעיף י"ב 

בהג"ה) ויבצע על לחם משנה כמו בלילה  ויסעוד,  

וגם זה הקידוש צריך שיהיה במקום סעודה  ושלא 

ומיהו יטעום קודם לו כלום כמו בקידוש הלילה.  

לשתות מים בבוקר קודם תפלה מותר, מפני שעדיין  

 לא חל עליו  חובת קידוש. 

ביאור הלכה שם וז"ל  חובת קידוש חובת וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

ומי שהותר לו לאכול ולשתות קודם תפלה  -קידוש 

כגון שהוא לרפואה וכדלעיל סימן פ"ט ס"ג פשוט 

 דצריך לקדש מתחלה:

תוספת שבת (סי' רפו סק"ד) כתב, דלכאורה הרב  הרב  הרב  הרב  

לפי מה שפסק בש"ע (סי' פט) שמותר לאכול 

לרפואה קודם תפלת שחרית, א"כ חל עליו חובת 

קידוש אפילו קודם תפלה, ומיהו י"ל שכיון שאינו 

אוכל אלא לרפואה מותר לאכול גם קודם קידוש, 

 שלא גזרו בו חכמים. ורפיא בידי. ע"כ.

שרצו להביא ראיה שלא יקדש ממה שכתב ויש  ויש  ויש  ויש  

המג"א (סי' תריח סק"י) לענין חולה שיש בו סכנה 

שאפילו לדעת מרן שכ' שאוכל ביוהכ"פ, 

שיש לו להזכיר יעלה ויבא בבהמ"ז, מ"מ א"צ לקדש 

קודם אכילה, שיש לחוש לברכה לבטלה, ור"ל 

שבקידוש של לילה יש לחוש לברכה לבטלה, אבל 

בקידוש היום לא שייך זה, כיון שאינו אומר אלא 

בפה"ג. ומבואר שכיון שלא תיקנו לקדש ביוהכ"פ, 

גם למי שמותר לו לאכול ששייך אצלו קידוש 

במקום סעודה א"צ לקדש, משום דלא פלוג רבנן. 

וא"כ ה"ה לגבי קידוש קודם תפלה, כיון שלא 

תיקנוהו אלא לאחר תפלה, גם האוכל קודם תפלה 

א"צ לקדש, שלא חלה עליו חובת קידוש עד לאחר 

תפלה, ויאכל בלי קידוש. אולם בשו"ת יביע אומר 

כתב לכאורה יש לדחות הראיה מיוהכ"פ,   –חלק ח  

דשאני התם שחולה שיש בו סכנה לא שכיח, כמ"ש 

התוס' פסחים (מו סע"ב). ולכן לא רצו לחלק בשביל 

חולה מסוכן דלא שכיח, ולקבוע לו קידוש. משא"כ 

חולה שאוכל קודם תפלה, שאפי' הרעב בכלל חולה 

הוא, ורשאי לאכול קודם תפלה. 

ומילתא דשכיחא היא. ומכיון 

במקום  ים קידוש  שיכול לקי

סעודה צריך לקדש. ועוד י"ל 

דשאני יוהכ"פ שאין בו קידוש 

כלל, אבל בשבת ויו"ט שיש בו 

קידוש, כל שיכול לקיים קידוש 

ש  ד ק ל ך  י ר צ ה  ד ו ע ס ם  ו ק מ ב

 תחלה.

אגרות משה (חאו"ח ח"ב בשו"ת בשו"ת בשו"ת בשו"ת 

סי' כו שאלה ב), שנשאל בנ"ד, 

וכתב שנ"ל להכריע בזה, שאם 

החולה צריך לאכול פת או פת 

הבא בכסנין צריך לקדש תחלה, 

וכהוראת המשנה ברורה בביאור 

י  נ י מ ב ו  ל י  ד בל אם  ה, א כ הל

תרגימא ובמזון מבושל שאין עליו שם פת, לא 

 יקדש, וכו'.

לציון כתב אדם שצריך לאכול קודם תפילת באור  באור  באור  באור  

שחרית, כגון חולה וכדומה. אין צריך לקדש, ואחר 

התפילה יקדש על היין.  שאף שבבאה"ל בסימן 

רפ"ט סעיף א' כתב שפשוט שחולה שאוכל קודם 

התפילה צריך לעשות קידוש קודם התפילה. ואינו 

מובן מנין פשוט לו, ואין נראה כן, שהרי חובת 

קידוש היא רק לאחר תפילת שחרית , ואף שאשה 

שאינה מתפללת חל עליה חובת קידוש קודם 

התפילה, זהו משום שתמיד אינה מתפללת, ולא 

שייך לגביה חובת קידוש לאחר תפילה, אבל חולה 

שחייב בתפילה, ורק כעת מוכרח לאכול, לא חל 

עליו חובת קידוש אלא רק לאחר התפילה.  ואף אם 

רוצה להחמיר ולקדש קודם התפילה, נראה שצריך 

לחזור ולקדש לאחר התפילה, משום שנראה 

יצא ידי חובת  שבקידוש שקודם התפילה לא 

 קידוש.

ביביע אומר כתב חולה שאוכל קודם תפלת  לסיכום:לסיכום:לסיכום:לסיכום:

שחרית, מן הדין אינו צריך לקדש  קודם אכילתו, 

ובפרט אם אין רצונו לאכול פת או עוגה, ומכל מקום 

אם רצה לקדש על היין, על מנת לאכול אח"כ פת או 

עוגה, לקיים קידוש במקום סעודה, רשאי לטעום מן 

היין כמלוא לוגמיו, כיון שאין כוונתו אלא למצות 

קידוש, ובכל זאת אחר שיתפלל מוסף יחזור ויקדש 

על היין או שישמע קידוש מאחר, ולדעת האור 

לציון לא יקדש , ולדעת המ"ב וכן פסק באגרות 

משה אם רוצה לאכל פת או עוגות כשיעור צריך 

 לעשות קידוש וכ"כ בשמירת שבת כהלכתה.

 הרב חיים דדש

(ַּדף פב.): ַרִּבי ְנהֹוַראי  ָׁשִנינּו ְּבַמֶּסֶכת ִקּדּוִׁשין 

אֹוֵמר ֵמִניַח ֲאִני ָּכל אּוָמנּוּת ֶׁשָּבעֹוָלם, ְוֵאיִני 

ֹוֵכל  א ֶׁשָאָדם   , ּתֹוָרה ֶאָּלא  ְּבִני  ֶאת  ְמַלֵּמד 

ָכָרּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ְוַהֶּקֶרן ַקֶּיֶמת לֹו ְלעֹוָלם  ִמׂשְּ

  ַהָּבא.

ּוְׁשָאר ָּכל אּוָמנּויֹות ֵאיָנן ֵּכן, ֶׁשֲהֵרי ְּכֶׁשָאָדם 

ָּבא ִליֵדי חִֹלי, אֹו ִליֵדי ִזְקָנה, אֹו ִליֵדי ִיּסּוִרים 

ֵמת  ֲהֵרי הּוא  ִּבְמַלאְכּתֹו,  ַלֲעסֹק  ָיכֹול  ֹו  ְוֵאינ

ָּבָרָעב. ֲאָבל ַהּתֹוָרה ֵאיָנּה ֵּכן, ֶאָּלא ְמַׁשַּמְרּתֹו 

ִמָּכל ַרע ְּבַנֲערּותֹו, ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה 

  ְּבִזְקנּותֹו.

ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּגֹוֵרם ְלַהֲאָרַכת ַהַחִּיים ִּכְפׁשּוטֹו. 

ם  ִׁשי ַהַּמְמִחי ִסּפּוִרים  ַּכָּמה  ֻמְזָּכִרים  ַּבְּגָמָרא 

ָנה  ַהׁשָּ ׁש  רֹא ְּבַמֶּסֶכת  ְמֻסָּפר  ֹו.  ז ַּדף  ֻעְבָּדה  )

 , ּוָׁשַלִים ר ִּבי ָהְיָתה  ַאַחת  ִמְׁשָּפָחה  ִּכי   , ( . ח י

ֶׁשָהיּו ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִנְפָטִרים ִמן ָהעֹוָלם ְּבִגיל 

  ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה.

ָּבאּו ְוהֹוִדיעֹו זֹאת ְלַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי. ָאַמר 

ַאֶּתם  ַהּכֵֹהן  ֵעִלי  ִמִּמְׁשְּפחֹת  ֶׁשָּמא   : ָלֶהם

ֶׁשֶּנֱאַמר ָעָליו ְּבֵסֶפר "ְׁשמּוֵאל": "ְוָכל ַמְרִּבית 

ְלִהָּנֵצל  ָהֵעָצה  ָלֵכן   . " ם ֲאָנִׁשי ּו  ּות ָימ  ְת ֵּבי

  ַלֲעסֹק ְּבתֹוַרת ַחִּיים. -ִמְּקָלָלה זֹו ִהיא 

ּו  ְוָהְלכ ֹו,  ַלֲעָצת ּו  ָׁשְמע ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ְוָאֵכן 

ֹוָתּה  א ם  ֹוְרִאי ק ּו  ִוְהי ּו,  ְוָחי  , ַּבּתֹוָרה ּו  ְוָעְסק

  "ִמְׁשַּפַחת ַרָּבן יֹוָחָנן" ַעל ְׁשמֹו ֶׁשל ָהַרב.

************ 

ְמֻסָּפר ַּבִּמְדָרׁש: ַמֲעֵׂשה ְּבַתְלִמיד ֲחַכם ֶאָחד, 

ֶׁשָהָיה ַמְפִליג ַּבְּסִפיָנה ִעם סֹוֲחִרים ַרִּבים ֶׁשָהיּו 

סֹוֲחִבים ְסחֹורֹות ַרּבֹות ִמָּכל ִמיֵני סּוִגים, ִוְהיּו 

ָכן  ֵהי  : ֲחַכם ֹו  ֹות ְלא ם  ֹוְמִרי א ם  ַהּסֹוֲחִרי

ָלֶהם: ַהְּסחֹוָרה  ְוָהָיה אֹוֵמר   ?ֶׁשְּל ַהְּסחֹוָרה 

ָּלֶכם! ָּבְדקּו ַּבְּסִפיָנה א ָמְצאּו  ֶׁשִּלי ְּגדֹוָלה ִמׁשֶּ

  לֹו ְּכלּום, ְוִהְתִחילּו צֹוֲחִקים ָעָליו.

ּו,  ָׁשְלל ָים  ׁשֹוְדֵדי  ֶהם  ֲעֵלי ּו  ִהְתַנְּפל ְלֶפַתע 

ֹו  ר ְוִהְׁשִאי ָנה,  ַּבְּסִפי ִּנְמָצא  ׁשֶּ ַמה  ָּכל  ְוָׁשְדדּו 

ִנְכְנסּו  ַלַּיָּבָׁשה,  ְלא ְּכלּום. ְּכֶׁשִהִּגיעּו  אֹוָתם 

ַלְּמִדיָנה ְוא ָהָיה ָלֶהם א ֶלֶחם ֶלֱאכֹול ְוא 

ִנְכַנס   , ָחֵבר ֹו  ֹות א ָעָׂשה  ַמה  ּוׁש.  ִלְלב ְּכסּות 

ְּבֵני  ּו  ְּכֶׁשָרא ְוָדַרׁש,  ָיַׁשב  ַהִּמְדָרׁש  ת  ְלֵבי

ַהְּמִדיָנה ֶׁשהּוא ֶּבן ּתֹוָרה, ָעְמדּו ְוָנֲהגּו ּבֹו ָּכבֹוד 

ָּגדֹול, ְוִהְלִּביׁשּוהּו ַמְלּבּוֵׁשי ָּכבֹוד, ְורֹוֶממּוהּו 

ִּבְקַהל ַעם, ְוִהְתִחילּו ְּגדֹוֵלי ַהָּקָהל ֵליֵל ִמיִמינֹו 

מֹאלֹו ּוְלַלּוֹות אֹותֹו ְּבַדְרּכֹו.   ּוִמׂשְּ

ֶהָחָכם  ֶאל  ּו  ָּבא  ,ָּכ ם  ַהּסֹוֲחִרי ּו  ְּכֶׁשָרא

ֲעֵׂשה   ,ִמְּמ ְּבַבָּקָׁשה  ֹו:  ל ּו  ְוָאְמר ּו,  ּוה ס ּוִפֵיי

ִעָּמנּו טֹוָבה, ְוַלֵּמד ָעֵלינּו ְזכּות ִלְפֵני ְּבֵני ָהִעיר, 

ַמה  ֹוֵדַע  י ַאָּתה  ֶׁשֲהֵרי 
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 "והמה בוכים פתח אוהל מועד" 
    הלכההלכההלכההלכה

מספרים שלפני פטירתו של מרע"ה הוא פנה ליהושע שנבחר להיות חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

היורש שלו והציע לו בטרם יפרדו שיהושע ישאל אותו כל מה שקשה לו כי 

 אחר פטירתו לא יהיה לו את מי לשאול . 

ואפשר לחשוב שהיה בתשובתו גם תמימות וגם טיפה של   –ענה לו  יהושע  יהושע  יהושע  יהושע  

הוא ענה בשאלה :"כלום הנחתי אותך שעה אחת לבד ? הלא   –זחות הדעת  

 תמיד הייתי עמך ומה שאתה יודע והגדת לי אני זוכר !"  

היתה למשה ר' קצת חלישות הדעת מתשובה זאת . משה ר' התכונן כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  

לחזור אתו על כל התורה לפני פרידתם . בכל 

אופן אנחנו יודעים שאחר פטירתו של משרע"ה 

הלכות ונולדו אצלו   300נשתכחו אצל יהושע  

ספקות ! וכנראה יש קשר בין שכחה זאת   700

לסיפור שהזכרנו על מה שקרה בין משה רבנו 

 ליהושע .

שחשוב לצורך השיעור של היום הוא שכתוב מה מה מה מה 

! וזה מאד   שביקשו כל ישראל להורגו בחז"ל  

ן . למה להרוג אותו ? מה חטאו ומה  מעניי

פשעו ? ולא כדאי לנו להתייחס למספרים של 

! המספרים לא אומרים לנו דבר !   700או    300

חשוב יותר היה לדעת איזה הלכות נשתכחו 

ממנו ועל זה אין לנו מידע כלל ולכן הייתי מבקש 

רשות לומר   –רק לצורך השיעור שלנו היום    –

שהעם היה מבקש להורגו גם בשביל הלכה אחת 

 שנשתכחה ! ולמה ? על זה נדבר היום!

נותנים לנו להבין שמצבו של יהושע היה חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

באמת בכי רע ! הם באמת רצו להורגו! הוא מהר 

לקב"ה לבקש עזרה . הוא לא ביקש שלא תהיה 

התייחסות לשכחה , זה כנראה אי אפשר היה 

לבקש אבל כנראה הוא ציפה שהקב"ה יחזיר לו 

את ההלכות הנשכחות והקב"ה השיב לו שהוא 

ר לא  ה היא כב כי התור כן  שות  מנוע מלע

בשמים ! אבל עצה הוא נתן לו "לך וטורדן 

ות  כנ ה ים ב ק סו ו ע הי י הם  כש  ! ה"  מ במלח

למלחמה הם ישכחו שאתה שכחת הלכות ! זה 

 הציל את יהושע .

הנשכחות אכן הוחזרו על ידי עתניאל בן קנז שהחזירן בפלפולו . זה ההלכות  ההלכות  ההלכות  ההלכות  

קשור במלחמה של כלב בן יפונה שהוביל את שבט יהודה לכבוש את נחלתו 

וכשהם הגיעו לקרית ספר הם גילו שהם בבעיה ושהם לא יכולים לכבוש אותה . 

 למה הייתה קרית ספר בעיה מלחמתית ? 

מה שבאמת קרה שם מסביר בעל ערבי נחל המגלה שכל מקום ומקום את  את  את  את  

בארץ ישראל מחובר עם חלק אחד מהתורה . או פסוק או משנה או הלכה 

הם קיבלו אחיזה   כולהואולי גם אגדה . וכשהם היו בהר סיני וקיבלו את התורה 

ארץ ישראל . אבל ההלכות שנשתכחו בימי אבלו של משה ר' היו קשורות  כלב

 לקרית ספר ! עד שהחזירן עתניאל בן קנז בפלפולו וכבשו את המקום !

רש"י בפירוש שלו לסיפור המעשה וכשהוא מתייחס לשם המקום באמת  באמת  באמת  באמת  

 הלכות ! –"קרית ספר" הוא כותב שקרית ספר 

זה הוא הקדמה למה שקרה בספור המובא בסוף פרשת בלק שעליו נפתחת כל כל כל כל 

פרשת פינחס . מסופר שם שבעקבות חטא בנות מואב הגיע זמרי בן סלוא 

נשיא שבט שמעון עם כזבי בת צור ושאל את משה ר' האם כזבי מותרת או 

אסורה ? וכשמשה התכונן לומר לו שהיא אסורה התריס זמרי כנגדו ואמר לו 

 בת יתרו מי התירה לך ?

זה כותבת התורה שני דברים שיחד עם מה שאמרו עליהם חז"ל , במקום  במקום  במקום  במקום  

הולידו את השיעור של היום . דבר אחד קשור למה שכתבה התורה מילים 

מצמררות ." והמה בוכים פתח אוהל מועד"! מה פירוש "והמה בוכים" ? על מה 

מתפללים !   –הם בכו ? יש כמה דעות במפרשים . ה"אבן עזרא" מפרש " בוכים  

אחרים מפרשים שהם בכו בצער על המקרה הנורא שקרה לנשיא שבט 

בישראל ! אבל רש"י מביא את הגמרא בסנהדרין שהם בכו על שנתעלמה מהם 

ההלכה של בועל ארמית קנאין פוגעין בו ! זאת הלכה שמשה ר' שמע אותה 

ברדתך בהר סיני ונשתכחה ממנו עד שאמר לו פינחס בן אלעזר כך לימדתנו  

 מהר סיני הבועל ארמית קנאין פוגעין בו ! 

חז"ל גילו לנו שהם בכו על שכחת ההלכה המסוימת הזאת אנו מבינים אם  אם  אם  אם  

שחסרה להם חלכה רק שהם לא ידעו איזו הלכה הרגישו שלמרות השכחה הם 

 נתעלמה מהם ובגלל הרגשה זאת הם בכו !

המודגש בין הלכה זאת להר סיני מושך ומגרה את המחשבה . ובאמת הקשר  הקשר  הקשר  הקשר  

מה הוא הקשר ? ראיתי במפרש אחד שמסביר שהירידה מהר סיני המוזכרת 

כאן אינה הירידה הראשונה שהייתה בשבעה עשר בתמוז אלא הירידה 

שהייתה במוצאי יום הכיפורים שבאותו יום במנחה אנחנו קוראים בפרשת 

עריות וכנראה שבנוסף לדברים הגלויים שמשה רבנו אמר לעם ישראל הוא 

הוסיף את ההלכה שהיא באמת הלכה שאין 

ב"ד מורין אותה שהיא שהבועל ארמית קנאים 

 פוגעים בו "! אולי .

נתעסק היום כמובטח לעיל בשני אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו   

דברים . האחד שכולם געו בבכיה לא רק על 

הם אלא   י נ י ע י  נ פ ל רע  י שא ה'  ל  ו ל י ל ח ע

 שנשתכחה מהם ההלכה ! 

מתחבר עם מה שהבאנו בהקדמה לשיעור זה  זה  זה  זה  

שבני ישראל ביקשו להרוג את יהושע על 

שנשתכחו ממנו הלכות . כנראה שההלכות הן 

לא רק דבר טכני שצריך לזכור אותו לצורך 

הסדר הנכון בחיי האומה בלבד.. ההלכות הן 

נשמת הקשר בין האדם הישראלי לבין הקב"ה 

שדרכן הוא נושם את החיים שלו . הן החמצן 

המקיים את הגוף היהודי . והשתכח אחת מהן 

 היתה להם סיבה נכונה לגעות בבכיה ! 

לעצמי שורה כזאת . רצונך להכיר רשמתי  רשמתי  רשמתי  רשמתי  

אדם ? ברר אצלו מה גורם לו לבכות! על 

שטויות אסור לבכות . ויש גם בתורה ביקורת 

על בכיה של חינם ! אבל אות כבוד הוא לאומה 

ששכחתה של הלכה גורם להם לבכות . הלכה 

מלשון הליכה וכמו שחז"ל למדו מהפסוק 

"הליכות עולם לו" ודרשו אל תקרי הליכות 

אלא הלכות ! כלומר שאם חסרה הלכה אי 

אפשר ללכת הלאה ! ולמה הם בכו פתח אוהל 

מועד ? כך שואל המהרש"א ומשיב כי משם 

באה הלכה לישראל ! עד כאן הדבר הראשון 

 שהבטחנו היום לדבר עליו : בכי !

השני הוא מה שכתוב בפסוק הבא "וירא פינחס בן אלעזר וכו' וחז"ל הדבר  הדבר  הדבר  הדבר  

נתקשה להם מה ראה פינחס ? והם משיבים " ר א ה מ ע ש ה ו נ ז כ ר ה ל כ ה 

"! והם מסבירים שהוא אמר למשה רבנו "כך מקובלנו ממך שאמרת לנו ברדתך 

 מהר סיני הבועל ארמית קנאין פוגעין בו "! 

כאן יש הרבה פרטים מעניינים אבל אנו נעמוד רק על אחד . מה פירוש גם  גם  גם  גם  

"ראה מעשה ונזכר הלכה"? ( באמת זאת לא שאלה אבל רשמתיה כשאלה רק 

 לצורך התשובה )  

כל החיים שלנו מלאים מאלפי דברים שאנו רואים בכל יום ! כולנו רואים 

אותם . השאלה היא מה אנחנו רואים ? מה מושך את תשומת הלב שלנו ? 

אפשר לראות ואפשר לראות. חז"ל לימדו אותנו שיש פסולי עדות לא בגלל 

שהם משקרים אלא בגלל שגם כאשר הם רואים משהו הם לא שמים לב 

 לדברים החשובים לצורך העדות !

זצ"ל התבטא פעם בענין דומה ואמר : "תתארו לכם אדם יוצא לרחוב אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר אדמו"ר 

ורואה רוכב על סוס העובר ברחוב במלוא תפארתו . מושך את תשומת הלב 

של כל הבריות . לא פשוט ! רוכב על סוס ! ואם לסוס קוראים וולבו או סוברו 

בצבע כסוף אולי זה היה מובן לנו הרבה יותר אבל אדמו"ר העדיף לדבר על 

 סוס . אלו הלא מעשים שבכל יום .הרחוב מלא בבני אדם ובסוסים ...

זאת , למרות שכולם רואים אלו את אלו יש הבדל במה שהם רואים . יש ובכל ובכל ובכל ובכל 
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הגאון ר' ברוך בער ז"ל ”

הזדמן פעם למטבח והראו 

לו קורקבן של תרנגולת, 

כנראה הוא ראה את זה 

לראשונה והוצרכו לומר לו 

שזה קורקבן, ואז הוא פרץ 

בצהלה: "אכן? כך הוא? זה 

הוא הקורקבן הקדוש 

שהרשב"א כל כך הרבה 

 מדבר עליו....!"

 “ראה מעשה ונזכר הלכה!
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אדם הרואה רוכב על 

סוס אביר ומיד אומר 

י  ית י י ה נ ו "אם א ב בל

רוכב על הסוס הזה כמה 

טוב היה לי ! הייתי מגיע 

מהר למחוז חפצי ! כל רואי היו מכבדים אותי בגלוי ומקנאים בי בסתר ! כמה 

זה היה טוב , וכמה זה חבל שזה לא כך ! זה הוא מבט של עם הארץ . הוא רואה 

 את מה שהוא רוצה לראות! ואת מה שהוא מסוגל לראות .

עומד שכנו התלמיד חכם וגם הוא רואה את הסוס וחושב בלבו : שהנה ולידו  ולידו  ולידו  ולידו  

שאלה מעניינת . רוכב היושב על הסוס ומתפלל שמונה עשרה . אולי אפילו 

בדבקות . והנה הוא כבר מתקרב לסיום התפילה ובלבו מתעוררת שאלה . כיצד 

יקיים את ההלכה לפסוע שלוש פסיעות אחורנית . האם על ידי שימשוך את 

הסוס ברצועה לפסוע אחורנית שלוש פסיעות ברגלי הסוס הוא יקיים את 

ההלכה ? הנה שאלה מעניינת שהתעוררה על ידי ראיית הסוס ההולך ברחוב 

לתומו וכבר משוטטת מחשבת השכן התלמיד חכם במרחבי הש"ס לברר 

 שאלה זאת !  

זה רציתי היום ללמוד . את מה שתוספות אומרים שסתם תלמיד חכם אינו את את את את 

מהלך ארבע אמות בלי להרהר בדברי תורה . מי שראה את מעשה זמרי וכזבי 

יכול לחשוב ככל העולה על רוחו אבל פינחס נזכר מיד במשה ר' שירד מהר 

סיני ואמר הלכה חדשה . כל הבועל ארמית קנאין פוגעין בו . מבט של תלמיד 

 חכם !

מזכיר את הסיפור ששמעתי מהרב משה יעקבזון ז"ל הרב של המושבה זה  זה  זה  זה  

"באר יעקב" על הגאון ר' ברוך בער ז"ל שהזדמן פעם למטבח והראו לו קורקבן 

של תרנגולת . כנראה הוא ראה את זה לראשונה והוצרכו לומר לו שזה קורקבן. 

ואז הוא פרץ בצהלה :"אכן ? כך הוא ? זה הוא הקורקבן הקדוש שהרשב"א כל 

 כך הרבה מדבר עליו ....! "

 ראה מעשה ונזכר הלכה !
 ב. 

דבר שנתחדש לי דרך הכנת השיעור הזה . הנה במגילת רות בתחילת פרק ועוד ועוד ועוד ועוד 

שני כתוב "ולנעמי מודע לאישה איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז 

" . כך כתב בפסוק . אבל מה היא גבורתו ? מתרגם יונתן ב"ע "איש גבר ותקיף 

באורייתא " אני מכיר את הפסוק שנים רבות והיה נדמה לי תמיד שאני מבין 

אותו . אכן לאדם בדרגה של בועז לשאת לאשה את רות היה זקוק לגבורה . לא 

 כל אחד יכול לעשות את זה . 

לקראת אמירת השיעור היום עלתה בלבי המחשבה שמדובר פה על מה אבל  אבל  אבל  אבל  

שבאותו היום הביא בועז שתי הלכות חדשות . אחת לברך בשם ה' גם בשדה . 

מאות שנים לא עשו כן כי חששו לפגיעה בכבוד שמים . שם שמים ברחוב ? 

ובית דינו של בועז הכריע שעדיף לסכן את כבוד שמים מאשר להפקיר את 

הרחוב לשכחת הבורא ! וההלכה השניה קשורה למה שבית דינו של בועז פסקו 

שמה שכתוב בתורה לא יבא עמוני ומואבי זה מדובר דווקא על מואבי ולא על 

מואביה !! בפסיקה זאת הם התירו לרות לבא בקהל למרות היותה בת עם 

 מואב !

זה מתחבר לשיעור של היום ? מפני שרש"י שנתקשה למה משה עצמו לא איך איך איך איך 

נזכר בהלכה זאת והוא מחדד את השאלה על ידי שהוא מביא איך שמשה ר' 

בחטא העגל עמד בגבורה מול ששים ריבוא וכאן חלשה דעתו ולא נזכר , ואין 

לרש"י דרך אחרת להסביר את זה רק על ידי זה שהיתה כאן השגחה מיוחדת 

 לתת לפינחס להזכר בהלכה !

אופן זכירת ההלכה נזכרת כאן כמעשה גבורה . זה מתאים למה שהרמח"ל בכל בכל בכל בכל 

כותב במס"י שזריזות היא מידת המלאכים עליהם כתוב גיבורי כח עושי דברו . 

 זכירה מולידה זריזות והיא בעצמה גבורה .

זה כתוב ביוצר אור על המלאכים : "כולם אהובים כולם ברורים כולם על  על  על  על  

גיבורים ". ואנו נבין את זה לאור השיעור של היום . המלאכים הם גיבורים כי 

הם ברורים . אין להם ספקות , הם לא מגמגמים ! ולמה הם ברורים ? כי הם 

אהובים ! היותו של האדם אהוב וזה שהוא יודע מזה עוזרת לו להיות ברור ! 

 ואם יהיה ברור יהיה גם גיבור !

מתלמיד חכם :"שאם ישאלך אדם שאלה בהלכה אל תגמגם "! גמגום דרישה  דרישה  דרישה  דרישה  

 מראה על ספקות והספקות הם בעיה !

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתר .לקולך די בכל אתר ואתר .לקולך די בכל אתר ואתר .לקולך די בכל אתר ואתר .
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מההתבוננות על צד החיסרון, על הצד של הרע, ונראה שזה הברכה שהיה ליהודה וכן אמר דוד המלך, 

שדבר ידוע ומפורסם במלחמות של מדינות שכל מדינה תרבה בפרסום רעות של אויבתה, ארה"ב לפני 

שנלחמה סאדם חוסיין הם קודם פירסמו כמה הוא אדם רע!  ובכך הם מכינים את דעתם שראוי להילחם 

ברע הגדול הזה ומשכנעים את עצמם שאוייביהם הם בני מות ואין להם סיבת קיום בעולם הזה מפני 

רשעתם צריך להרוג אותם, ובכך מוכנת להם המלחמה בדעת בני מדינתם ואף להצתדק בפני עמים אחרים 

ם שכולם מסכימים שהמלחמה צודקת, אך אם האויב הינו עם ישר וחכם ואין בו רעה מפורסמת הרי שקשה עד מאוד להילחם בם בהצדקה ולשכנע את כול 

מראים את ם ש שצריך להרוג, וזה שבירך יעקב אבינו את יהודה ואמר לו "ידך בעורף אוייבך", שהפנים של האדם הוא רמז למראהו הישר כפי דעת רוב בני האד 

ה הוד עצמם צדיקים וישרים במראה פניהם (מסיכה), וכך גם פניו של עשו הרשע שהוא היה מראה פנים ושואל כיצד מעשרים את המלח, ובירך יעקב את י 

דם הא   שבמלחמתו יראה הוא ויראו אחרים את עורף אוייביו, והעורף מרמז למשל שכתבתי לעיל והם השאלות של הרע אשר בכך נגלה כל האמת הפנימית של 

 ולא רק המסיכה של פניו, וזה מה שמרמז העורף.

ם שאמר עוד במדרש שם, אמר דוד המלך ירושת אבות שלי הוא שנאמר וזאת ליהודה, זאת אומרת שיש לי ירושה עוד מהסבא של הסבא (יהודה) שהאובי וזה וזה וזה וזה 

במצחו בן  בורחים ממני ואני הורג אותם מאחור, וממי אתה לומד את הדבר הזה שהאוייבים של דוד היו מתים במצב של "עורף"?  מגלית!  שנאמר ותטבע הא 

רי הוא שה   ויפול על פניו, ולפי מה שהסברנו למעלה מה זה עורף מובן כעת למה המדרש הביא את הסיפור של גלית ששם דוד המלך הרג אותו בעורף, ושאלנו 

ודוד מהזרע פה  נלחם עם גלית פנים מול פנים והרג אותו במצח? אלא כעת ברור העומק של הדברים, שבגלית היה בירור וגילוי העורף, שגלית היה מהזרע של ער 

א ממנה ויצ רות, שהיתה "ערפה" מראה פנים עד שעת הנסיון אשר שם נתגלה ערפה כמרומז בשמה שערפה ורות היו גיסות (נשואות לשני אחים) ורות התגיירה  

ו היום אותדוד המלך, וערפה הראתה במשך שנים רבות כאילו שהיא צדקת אבל בהזדמנות הראשונה שהיה לה לברוח היא הפנתה עורף וחזרה לארץ של הגוים וב

רק היא , ו היא היתה מופקרת לגמרי ואפילו עם כלב!  וכי אתם חושבים שרק כעת היא התקלקלה! ודאי שלא, היא תמיד היתה מקולקלת בעורף, באחור, בנסתר 

ף עור העמידה פנים, שמה מסיכה כל השנים כאילו שהיא צדקת, ולכן השם שלה הוא "ערפה" על שם שהיא הפנתה עורף וכמו שביארנו את עומק המושג של  

של סבתו   ורף ויצא ממנה גלית! וסוף דבר שפני דוד אשר פניו פני אמת שכן היה גם בעורף שלו צדיק וברור, הוא זה שהכה את הפלישתי שהעורף של גלית והע 

יהודה הרג את   אלא אשר כלול בו בגופו, נפל לפני דוד, וזה גם מה שיהודה הרג את עשו מאחוריו דהיינו שהוא לא הרג אותו בפנים היפות שהוא היה נראה צדיק,  

ין ב א עשו מאחוריו דהיינו שהוא פירסם מי הוא עשו הנסתר שהוא רשע גמור ואז הוא הרג אותו, ומובן שמה שאומר המדרש שעשו היה דומה בפנים ליעק 

 הפירוש שבצורה הם היו דומים, אלא הכונה שעשו היה נראה כמו יעקב בפנים שהוא היה נראה כמו רב גדול וחשוב.

י"ג דף  זה גם הוזכר קושי הישראל כעם קשה עורף, שנתן את הקושי לעורף כי שם זה עיקרו ומשם הכל מתחיל, (וכן מבואר הא דאמרינן בגמרא עירובין  ומטעם ומטעם ומטעם ומטעם 

והוא שזכה   "כ, ע"ב, אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה, ואילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי דכתיב והיו עיניך ראות את מוריך ע 

ו ע"ז אמר עלת לראות עורף דר' מאיר והשיג בזה התבוננות, רק שלראות גם את פניו פני אמת שתהיה כל מעלת ר' מאיר גלויה לפניו עם כל הדקויות שבגודל מ 

 אילו חזיתיה מקמיה הוה מחדדנא טפי).

שבו תח   לכם שבסוף הפרשה הקודמת כתוב שבני ישראל נכשלו "בבעל פעור" בעבודה זרה ופריצות!  האותיות של פעור הם אותיות עורף, וזה בא לרמז שלא דעו דעו דעו דעו 

הפך ף ו שרק שם הם נכשלו, אלא תמיד היתה בעיה רק זה היה חבוי בעורף!  ופנחס בפרשה שלנו המעשה הגדול שהוא עשה זה שהוא לקח את הנסתר את העור 

 את זה לפנים שהוא הראה לכולם איזה עבירות עושים והרים גם את האיש וגם את האשה על חרב שכולם יראו, פנחס קרע מעליהם את המסיכות!

 1המשך מעמוד 
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 חיים גלבך ורעיתו‘ חתונת בתם של הר
 יחד עם תושבי השכונה הנעימים

 בשמחה גדולה

 חיים גלבך ורעיתו יחד עם תושבי השכונה הנעימים בשמחה גדולה‘ שמחת הבר מצווה לבנם של הר

שיעור באור החיים הקדוש כל מוצאי 
 שבת על ידי הרב חיים ביטון בביתו

 ו“הילולא של האור החיים הקדוש בביתו של הרב חיים ביטון הי
 כיד המלך



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 1:15 מנחה:

 8:25 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:30 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:21 מנחה ערב שבת:

 8:11 מעריב:

  שחרית נץ:

 8:55שוכן עד  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

 6:55 מנחה:

 8:32 מעריב:
 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:25 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:15 שחרית נץ:

 8:00 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 13:15 מנחה גדולה:

 הרב דוד שרעבי 18:00 שיעור הלכות:

 18:45 מנחה:

 20:13 ערבית מנין ראשון:

 20:33 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 17:45ביום שבת  אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 9:30 שיעור באור החיים:

 הרב מתניה סויסה 13:45 תהלים בנים:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:25 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 הרב יעקב דרשן - 18:30 שיעור מתמידים:

 7:25וגם בשעה  13:15 מנחה:

 אחרי מנחה שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 הרב אלקיים - 22:15 - 20:30 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 20:15 שיעור דף יומי:

 הרב דוד שרעבי 20:15 שיעור משניות:

 21:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 7:30 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 8:00 מעריב:

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

 אחרי התפילה הרב מכלוף עידן שיעור:

 תפילת חנה

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 22

 8:15הודו  שחרית: 

 6:40 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 הרב מכלוף עידן שיעור:

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 7:00 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   15
 בסמוך

 הרב שריקי - 20:20שיעור בימי שלישי 

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:30 שחרית: 

 16:30 תהלים:

 18:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 17:00 שיעור:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

  

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 8:25 מעריב: 

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת האשל
 ב41רחוב אבני החושן 

 17:00בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                   “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  חדש!         טפחים, סירים גדולים:     ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ
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 חדש!!
 1:45תהלים לבנים בבית הכנסת הספרדי בשעה 

 אל גבאי בתי הכנסת החשובים!
בקרוב יהיה אפשר לעדכן לבד את זמני התפילות והשיעורים באתר 

harshmuel.com  (יימסר לגבאים קוד והכוונה) 



חזקה אין העדים חותמים בשטר אא"כ 
 בדקוהו

אם בא לפנינו שטר קנין או גט או כתובה פירוש פירוש פירוש פירוש 

', אנו מחזיקים שהשטר נעשה כדין,  וכדו

והעדים שחתמו בו הינם כשרים. וכן השטר 

נעשה כדין לענין זמנו ופרטי הדינים הראויים 

ליכתב בשטר. אא"כ הורעה החזקה כגון, שאנו 

רואים בעליל שלא נכתב השטר כדין. אבל כיום 

לענין שטר הלוואה או קנין או מכר אם נעשה 

בפני עו"ד, אז אנו תולים שנעשה הקנין כמנהג 

המדינה ונעשה כדין (אא"כ שוב רואים שיש 

שגיאות ברורות) ואם יטען אחד הצדדים שלא 

ראה את התנאי, או סעיף שכתוב בשטר. אין 

הוא יכול לטעון כן, כי חזקה שחותם על דבר 

ם  וד רא ק וק ראה  ש

שה  ע ם נ ן א כ ו  . ן לכ

ן  י ב ם  סכ ו ה א ר  שט

שני אנשים אין יכולים 

לטעון שלא ראו את 

א  ל א  . ר ט ש ה ל  כ

הנידון יהא על לשון 

השטר. ולהלן נביא 

 מקורם של דברים.

בבא בתרא (דף בגמ'  בגמ'  בגמ'  בגמ'  

קנ"ד.) מעשה בבני 

ר  כ מ ש ד  ח א ב ק  ר ב

נכסי אביו ומת. ובאו 

בני משפחה וערערו 

לומר קטן היה בשעת 

מיתה. ובאו ושאלו 

את רבי עקיבא מהו 

ם  ה ל ר  מ א ו  ק ד ו ב ל

אתם רשאים לנוולו. (פירוש לפתוח את קברו 

ולבדוק אם גדול הוא) ועוד סימנין עשויין 

להשתנות לאחר מיתה. והיינו שאנו מחזיקין 

שהיה גדול ואין לערער. ועוד בגמ' שם אמרינן 

עוד חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ 

נעשה גדול. ופירש רשב"ם נותן ומקבל ועדים 

ש  ו ר י פ  . כ " ע  . ם י ר ש כ ו ם  י ל ו ד ג ם  ל ו כ

שכשחותמים העדים על השטר הם בודקים אם 

בעל השטר והצד השני גדולים הם וראויים 

לעשות קנין וכדו'. וכן איתא בגמ' מס' כתובות 

 (דף י"ט.)

נאמנות זו כתב הרשב"א (ב"ב דף קנ"ה. ובגדר  ובגדר  ובגדר  ובגדר  

ד"ה וקיימא) דהא דאמרינן אין העדים חותמים 

על השטר אא"כ נעשה בגדול, לאו דוקא בגדול 

אמרו אלא הוא הדין בכל דבר שאפשר להם 

לעדים לעשות אנו אומרים כן. דחזקה אין 

העדים חותמין אא"כ נעשה הדבר שהעידו 

עליו כהוגן. וכ"כ הריטב"א (שם) וחזקה זו 

אפילו להוציא ממון. וכן מבואר בשו"ת מהרי"ק 

 (שורש ע"ב) 

מלשון הרמב"ם בהלכות מכירה (פרק אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

כ"ט הלכה ט"ז) משמע שצריך שיהא ג' דברים. 

א'. שלא לנוולו (שאם מת אין לבודקו אם הביא 

סימנים) ב'. שמא היו סימנים ונשרו אחר מיתה 

ג'. חזקה אין העדים חותמין. והרמב"ם נקט 

שלוש טעמים אלו לרווחא דמילתא. דהא בגמ' 

לא הזכירו את החזקה שאין העדים חותמים 

וכו'. רק את שני הטעמים הראשונים שהביא 

הרמב"ם. והא דנקט הרמב"ם ג' טעמים לרווחא 

דמילתא. וכן מבואר להלכה בשו"ע (חו"מ סימן 

 מ"ו סעיף ל"ח) 

בתשובה (סימן שע"א) כתב מסברא והריב"ש  והריב"ש  והריב"ש  והריב"ש  

דנפשיה, דחזקה שאין העדים חותמים וכו' לא 

נאמרה אלא בעדים ידועים ומוחזקים כמו 

סופרי הדיינים, שהיו 

ב  ו ת כ ל ם  י ל י ג ר

השטרות בזמן חכמי 

התלמוד. והם בקיאים 

ברוב דינים, כדאמרינן 

בריש גיטין סתם ספרי 

 . רי יני מגמר גמי דדי

ע"כ. והוסיף שם שכן 

. אבל  דעת רבו הר"ן

ה  ב ו ש ת ב א  " ב ש ר ה

(הובא בבית יוסף סימן 

רל"ה) כתב דחזקה זו 

 נאמרה בכל העדים. 

ת  ס נ כ ב  ר ה ל ע  " ע ו

הגדולה (בשו"ת בעי 

חיי חו"מ ח"א סימן 

א  י ב ה ש ר  ח א  ( ז " נ ק

ב  ת כ ש,  " ב י ר ת ה ע ד

דהמהר"א מוטל בתשובה כתב יד כתב דהכי 

נקטינן, והוא הכריע להלכה כהרשב"א דהוא 

רב מובהק, וכ"כ הנמוקי יוסף וכן נראה מדעת 

ו  מ י כ ס ה ן  כ ו  , ל א ל צ ב ר  " ה מ ו א  " ב ט י ר ה

 המהרשד"ם ומהרש"ך..

חדות יעקב (חו"מ סימן ח') אחר ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  

שהאריך בענינו, כתב דהנודע ביהודה כתב 

בזמנו דאם העדים רק יודעי תורה קצת באים 

 בכח חזקה דאין העדים חותמים בשטר וכו'. 

אבל לכאורה בזמנינו נראה דאתרע לתוקף 

חזקה זו, ולפי זה האידנא כל שטר החתום בפני 

עדים לית ליה חזקה דאין העדים חותמים 

בשטר וכו', אלא אם כן נעשה בפני ת"ח או 

בבי"ד מובהק. אבל לענין הכתוב בשטר אנו 

ן על  יש לדו ואם  מתייחסים שכך סיכמו 

 פרשנות הטר וכוונת החותמים בו.  

 הרב עמנואל איפרגן

 ִמְּמ ְּבַבָּקָׁשה   , ָנה ַּבְּסִפי ּו  ִאַּבְדנ ּוַמה  ּו  נ ָהִיי

ֲעֵׂשה ִעָּמנּו ֶחֶסד, ַּדֵּבר ִאָּתם ֶׁשִּיְּתנּו ָלנּו ֲאִפיּלּו 

ְוא  ְוִנְחֶיה  ּו  נ ִּפי  ֹו ְלת ִּנֵּתן  ׁשֶּ ַאַחת  ּוָסה  ְּפר

  ָנמּות ְּבָרָעב.

ְוָאֵכן ִּדֵּבר ֶהָחָכם ִעם ַאְנֵׁשי ָהִעיר, ְוִריֲחמּו ַעל 

ְלָכל ַמְחסֹוָרם. ְלַאַחר  ְוָדֲאגּו ָלֶהם  ַהּסֹוֲחִרים 

ָאַמְרִּתי  ֲהא   : ם ַלּסֹוֲחִרי ֶהָחָכם  ָאַמר  ִמֵּכן 

ֶׁשָּלֶכם   , ָּלֶכם ִמׁשֶּ ֹוָלה  ְּגד ֹוָרִתי  ֶׁשְּסח ֶכם  ֲאֵלי

ֶלַקח  "ִּכי  ֶזה ֶנֱאַמר:  ְוַעל  ְוֶׁשִּלי ַקֶּיֶמת.  ָאַבד, 

(ִמְדַרׁש  טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם, ּתֹוָרִתי ֶאל ַּתֲעזֹבּו". 

  ַּתְנחּוָמא ָּפָרַׁשת ְּתרּוָמה).

************ 

ַרִּבי ַחִּיים ִמּואִז'ין ְּבִסְפרֹו "רּוַח ַחִּיים", ְמַסֵּפר 

[ָּבַעל  ַמֲעֵׂשה ֶׁשָהָיה ִעם ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּדִוד ֶסַגל 

ְלָחן ָערּו], ֶׁשִּנְזֲעָקה ֵאָליו  ַהּטּוֵרי ָזָהב ַעל ַהׁשֻּ

ֶנְחַלׁש  ְּבִני  ְוָאְמָרה: ֲאדֹוִני ָהַרב,  ה ַאַחת  ִאׁשָּ

  ְועֹוֵמד ָלמּות.

ָאַמר ָלּה ָהַרב: ֲהַתַחת ֱאִקים ֲאִני ֶׁשַאְּת ָּבָאה 

ה: ֶאל ַהּתֹוָרה  ְלַסֵּפר ִלי זֹאת? ַוּתֹאַמר לֹו ָהִאׁשָּ

ֶׁשַּבֲאדֹוִני ֲאִני צֹוֶעֶקת, ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 

  ְוַהּתֹוָרה ֵהם ֶאָחד.

ַוּיֹאֶמר ָלּה ָהַרב: ֲהא זֹאת ֶאֱעֶׂשה ָל, ִּדְבֵרי 

ִעם  ַעָּתה  ָּבֶהם  ֹוֵסק  ע ֶׁשֲאִני  ֵאּלּו  ּתֹוָרה 

ּוַלי  א  , ַלֶּיֶלד ְּבַמָּתָנה  ֶאְּתֵנם   , ם ִדי ַהַּתְלִמי

ֹוָתּה  ֶׁשְּבא ְרִאָּיה,  ֵעֵדי  ּו  ִסְּפר  . ִיְחֶיה ִּבְזכּוָתם 

  ָׁשָעה הּוַטב ַמָּצבֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד, ְוִנַּצל ִמָּמֶות.

************ 

ְמֻסָּפר ַעל ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי ָראֵׁשי ַהְּיִׁשיבֹות ַּבּדֹור 

ְּבַמַּסע  ת  ַהְּבִרי ֹות  ְּבַאְרצ ֶׁשּסֹוֵבב   , ַהּקֹוֵדם

ִהְתָאֵרַח   ָּכ  ֹו ּוְבת ֹו,  ָבת ְיִׁשי ְלַמַען  ַהְתָרָמה 

ֵאֶצל ֶאָחד ִמְּגִביֵרי ַהָּמקֹום. ְלַאַחר ְׁשהּות ַּבת 

ַּכָּמה ָיִמים ְּבֵביתֹו, ִהְבִחין ָהַרב, ִּכי ֶּבן ְמָאְרחֹו 

הֹוֵל ָּבֵטל ִּבְׁשעֹות ַהְּפַנאי, ְוֵאינֹו ּפֹוֵתַח ֵסֶפר 

  ְּכָלל.

 ָּפַתח ָהַרב ְּבִׂשיָחה ִעם ַהֵּבן ַעל ֲעִתידֹו, ּוְבתֹו

ֵאיְנ לֹוֵמד  ָעֶלי, ֲהא  ְיֵהא  ַמה  ָּכ ְׁשָאלֹו: 

ְוָאִבי  ֲאִני  ֲאֻרִּכים  ָיִמים   : ַהֵּבן ָעָנה לֹו  ְּכָלל?! 

ַעל  ַרּבֹות  ְמַדֵּבר    ּוְׁשַמְעִּתי  ,ִעְּמ ם  ֹוְבִבי ס

 ֶׁשַּגם ַהּתֹוֵמ ׂשָכר ּוְזבּולּון' ַעל ָּכ ֻׁשָּתפֹות 'ִיׂשָּ

ְּבלֹוְמֵדי ּתֹוָרה ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ַּבּתֹוָרה ִאם ֵּכן ַמה 

ִּדְבֵרי  "ָקָנה לֹו  ַמר  ֲהֵרי נֹא ֻמְדָאג,  ִלְהיֹות  ִלי 

  ּתֹוָרה ָקָנה לֹו ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא".

ָעָנה לֹו ָהַרב: א ָׁשַאְלִּתי אֹוְת ַמה ְיֵהא ַעל 

ִעם  ַמה  א  ִהי ַהִתי  ְתִמי  ,ֶׁשְּל ַהָּבא  ֹוָלם  ָהע

   ָהעֹוָלם ַהֶּזה ֶׁשְּל, ֲהֵרי ְּבִלי ּתֹוָרה ֵאין ַחִּיים...
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    ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו ביטול כלי מהיכנו     

 האם מותר לשים דלי מתחת מזגן כדי שיפלו לתוכו המים הנוזלים מהמזגן? שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:

כלי שהיה מותר בטלטול בתחילת שבת, אסור לעשות מעשה שעי"ז יהיה אסור הקדמה לביטול כלי מהיכנו: הקדמה לביטול כלי מהיכנו: הקדמה לביטול כלי מהיכנו: הקדמה לביטול כלי מהיכנו: 

בטלטול, והוא דין של "ביטול כלי מהיכנו". דהיינו שאין לבטל כלי מזה שהיה מוכן לטלטול. וסברת האיסור 

. ולכן בנידון דידן, מים שנוטפים ממזגן דינם כמוקצה משום "נולד", ולכן יהיה (א)הוא משום שדומה לסותר

 אסור להניח הדלי מתחת המזגן כדי לקבל המים, משום שעי"ז נמצא שיהיה אסור לטלטל הדלי מחמת המוקצה שבתוכו (מדין "בסיס" וכדלהלן).

ן, אם לככשמניח "מוקצה" על גבי כלי, לפעמים נעשה "בסיס" למוקצה ונאסר הכלי בטלטול, ולפעמים אינו נעשה "בסיס" למוקצה ועדיין מותר בטלטול. ו בסיס:בסיס:בסיס:בסיס:

יכול למצוא פתרון בדיני "בסיס" איך למנוע הדלי מלהיות בסיס למים של המזגן, נמצא שאין בעיה 

של "ביטול כלי מהיכנו". ולכן עצה היא להניח דבר היתר בתוך הדלי קודם שהניח הדלי מתחת 

. ודין של "בסיס לאיסור והיתר" הוא (ב)המזגן, ונמצא שהדלי יהיה בסיס לאיסור (מי מזגן) ולהיתר

. ולכן הדלי כשיש גם היתר בתוכו, עדיין מותר (ג)להקל בטלטול, כל שההיתר יותר חשוב מהאיסור

 בטלטול, ואין בעיה של "ביטול כלי מהיכנו".

כתבנו שיכול להניח כלי של היתר בתוך הדלי, ויהיה הדלי בסיס לשים כלי של היתר בתוך הדלי: לשים כלי של היתר בתוך הדלי: לשים כלי של היתר בתוך הדלי: לשים כלי של היתר בתוך הדלי: 

לאיסור (מי מזגן) ולהיתר (הכלי של היתר) ויהיה מותר. אבל יש להיזהר איזה כלי נותן לתוך הדלי, 

שלא כל דבר מתאים לינתן בתוך דלי לענין הלכות "בסיס". ע' בש"ע ס' רעט ס"ג שכתב שאף שיש 

מקילין לשים חלה על מנורה כדי שהמנורה לא תהיה בסיס רק לשלהבת (שמוקצה מחמת גופו) 

אלא גם לחלה, מ"מ מסיים הש"ע שאין לסמוך על זה. וע"ש במ"ב שמסביר וז"ל מנורה עיקר 

עשייתה בשביל השלבהת לכן נעשית תמיד טפל ובסיס להשלהבת ולא ללחם עכ"ל. ולכן ה"ה כאן 

הדלי מיוחד רק לדברים שדרכן להיות בדלי, אבל לא מספיק ליתן בתוך הדלי בקבוק קולה, או פחית 

של טונה, שאין אלו דרכם להיות בתוך דלי, ולכן לא מציל מדין בסיס. אלא צריך למצוא כלי של 

פתרון אחר הוא, להניח במקום הדלי כלי אחר תחת המזגן, כגון ארגז של משחקים ויכול להשאיר   היתר ששייך להיות בדלי, כגון נטלה (כוס) או יעה וכדומה.

 משחק אחד בפנים, או קופסה של הפירות ולהשאיר תפוז אחד בפנים, או קדירה של סלט ולהשאיר מזלג בפנים.

לכאורה יש עצה פשוטה, לשפוך לתוך הדלי מים מהכיור קודם שהניח הדלי תחת המזגן, ואח"כ כל המים שיפלו לתוך הדלי יהיו לשים מים של היתר בתוך הדלי: לשים מים של היתר בתוך הדלי: לשים מים של היתר בתוך הדלי: לשים מים של היתר בתוך הדלי: 

ילו באלף. אפ בטילים מדין "קמא קמא בטיל", שכל טפה וטפה יהיה בטל. אבל זה אינו. שהא "מוקצה" הוא דבר שיש לו מתירין, וכל שיש לו מתירין אינו בטל

ה אסור יהינמצא שלאחר שיפלו טפות של מי "מוקצה" לתוך הדלי, אף שכבר היה מים של היתר בתוכה, מ"מ נאסר כל התערובות מים מחמת ה"מוקצה", ועכשיו 

 . (ד)לטלטל הדלי, ושפיר יש בעיה של "ביטול כלי מהיכנו". וכן כתב בהדיא במ"ב ס' שי סקל"ב להחמיר בציור כעין זה

כתבנו שבעצם מותר לגרום שהמים הנוטפים מהמזגן יהיה בטל מדין "קמא קמא בטיל", אי לאו מפני הדין של "יש לו מתירין" וכדנ"ל. וע' לשים קולה בתוך הדלי: לשים קולה בתוך הדלי: לשים קולה בתוך הדלי: לשים קולה בתוך הדלי: 

ביטול, א"כ יש  ייךבדרכי משה ס' שלה ס"א, שכתב שכיון שהדין של "יש לו מתירין" אינו שייך אלא בתערובות של מין במינו אבל תערובות מין בשאניו מינו כן ש

דלי תחת ח העצה פשוטה לבטל הנוטפים בתוך משקה שאינו מינו. ולכן בנידון דידן יש עצה פשוטה רק לשים קצת קולה או יין וכדומה בתוך הדלי קודם שהני

. ואף אם יתרבו המים עד (ו). וכיון שקולה ומים של המזגן שני מינים נפרדים, נמצא ששפיר שייך ביטול(ה)המזגן, ועי"ז יפלו המי מזגן לתוך הקולה ויתבלטו בתוכה

 . (ז)שיהיו יותר מהקולה, מ"מ כבר יתבטלו, שאמרינן "קמא קמא בטיל". וכ"כ במג"א ובמ"ב ס' שלה סקט"ו

פתרון נוסף הוא להניח הדלי תחת המזגן לפני שבת. אבל אם יצטרך להוריק המים ממנו בשבת, לא יוכל להחזיר הדלי תחת המזגן מפני אם היה שם מלפני שבת: אם היה שם מלפני שבת: אם היה שם מלפני שבת: אם היה שם מלפני שבת: 

. [שהא עכשיו (ח)כנו"ביטול כלי מהיכנו" אלא לפי התנאים שכתבנו למעלה. ואף שהדלי היה שם מלפני שבת, מ"מ אין היכנו לזה, ועדיין אסור משום ביטול כלי מהי

 .](ט)הדלי מותר בטלטול, לאחר שהוריק המים ממנו

כלי ול אין להניח דלי מתחת המזגן כדי לקבל המים הנוטפים ממנו, משום שעי"ז יהיה אסור לטלטל הדלי אח"כ, ויהיה עובר על האיסור דרבנן של "ביטסיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

(שמקומו בדלי), תר מהיכנו". ולכן יש לחפש עצה בענין הלכות "בסיס" איך שייך להיות שהדלי עדיין מותר בטלטול. עצה אחד הוא להניח בתוך הדלי גם כלי של הי

 בטל. היוועי"ז יהיה בסיס לאיסור ולהיתר שדינו להקל. ועוד עצה הוא לשים קצת משקה, שאינו מים, בתוך הדלי, ועי"ז נמצא שכל המים שיפלו לתוכה י
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 הרב יוסף שטילרמן

 

 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון

 ו וכל משפחתו“משה דלטיצקי הי‘ ר
 זכות גדולה של זיכוי הרבים תעמוד לכם באורך ימים, פרנסה, בריאות, והצלחה!!

 


