
  

 הנני ממטיר לכם לחם מן השמים )טז, ד(
 

בני אדם שלא זכו להיות מבאי בית ה' ולטעום טעמה של תורה, 
 רגילים לתהות על לומדי התורה כיצד תתפרנסו, 

 אם לא תשקיעו מזמנכם למקצוע כלשהו, 
 או להכנס למעגל העבודה ע"מ לסייע לבניכם. 

 המפלגותלראשי לכל הטוענים,  ניצחתתשובה יהווה  הבא הסיפור
המפורסמים של יהדות  הגאון בעל ה"מחנה חיים" זצ"ל, מגאוניה

הונגריה, היה רגיל לקרב יהודים אומללים ולהכניסם לביתו.             
פעם בעת שנשא דרשה לפני אלפי יהודים בבית הכנסת, האיר פנים 
באופן מיוחד לאחד העניים שהיו בבית הכנסת, ובקש להושיבו 

 לצידו בעת הדרשה. 
הכנסת,                בעיני הקהל הרב שהצטופף בבית הדבר היה לפלא

 שהרי מעולם לא הושיב הרב עניים ליד כיסאו בעת הדרשה.
לאחר הדרשה ניגשו חשובי הקהל לשאול על מהותו של עני זה,            

 ועל מה זכה למידה רבה של כבוד. 
 :דברים כהוויתם –סיפר להם ה"מחנה חיים" 

בבודפסט היה רופא מפורסם שרבים נזקקו לשירותיו. יום אחד, 
סיפר הגאון זצ"ל, הגיע רופא זה לאבי ולאמי, ושאל אותם מה 
ייצא מילדיכם, הרי כולם לומדים תורה יומם ולילה ואיך יוכלו 

 לפרנס את משפחותיהם. 
 לפרנסת הבנים  למקום כי הרבה דרכים :השיבו ההורים

כל ארבעת ילדיה של  –, אמר הגאון זצ"ל ומה קרה בסופו של דבר
  אותה אמא, היו אבות בתי דין ומרביצי תורה, 

 והגאון "מחנה חיים", היה הגדול מכולם ולדרשותיו הגיעו אלפים. 
שהושבתי לצידי? הוסיף הגאון זצ"ל, ואתם יודעים מי הוא העני 

          הוא בנו של אותו רופא שהגיע להורי עם השאלה הנ"ל, 
, הקב"ה הוכיח לו שהצדיק אינו נעזב, ומזונותיו מובטחים לו

ודווקא אותו רופא שלכאורה התפרנס בכבוד והיה באפשרותו 
להעביר ירושה גדולה לבניו, הנה צאצאיו עניים מרודים ומבקשים 

 לחם על הפתחים, 
 הסיבה שהגאון הושיב את בן הרופא לצידו, מפני שבן זה 

 העובדה שרואים ונזכרים  בעצם דוש שם שמיםיגורם לק
 מי הוא ומי היה אביו, ומה היו דבריו.   

 שבת שלום!
 

 

 

 

 

 בשלחפרשת 

 שובבי"ם -שבת שירה

 שבט תשפ"ג

 443גיליון מס' 

 

 

 על פרשת השבועו פנינים מתורת

 )י"ב, כ'( ולא קרב זה אל זה כל הלילה
 

נאמר בגמ' סנהדרין )ל"ט( מאי דכתיב: ולא קרב זה  כתב מרן זיע"א:
   אל זה כל הלילה? ביקשו מלאכי השרת לאמר שירה )כמו שנאמר: 

 קדוש(  –וקרא זה אל זה ואמר קדוש 
 אמר להם הקב"ה: מעשה ידי טובעים בים, ואתם אומרים שירה?

וכתבו המפרשים: שהכוונה על פי מה שאמרו בגמ' )סנהדרין צ"ה( 
ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמישה אלף, וישכימו 

 בבוקר והנה כולם פגרים מתים. 
, חיות הקודש ומתו ושמעו שירה מפיוהיאך מתו? אוזנים גילה להם 

וזנים וזהו שאמרו כאן: ביקשו מלאכי השרת לאמר שירה, ולגלות א
ויהיו פגרים מתים, והשיב להם  ועל ידי השירה ימותושל המצריים, 

הקב"ה, מעשה ידי טבעו בים, ועלי להשיב למצריים מידה כנגד מידה 
 , ולא לתת להם מיתה יפה ולהמיתם על ידי שירה.ולהטביעם בים

 )חזון עובדיה הגדה של פסח 
 עמ' רנ"ט(                                                                                   

 

 )י"ד, כ"א(ויבקעו המים 
 

               פירשו המפרשים דברי רבותינו ז"ל:          כברכתב מרן זיע"א: 
, ששם לא היה דרך להנצל ים סוף, שכמו כקריעת של אדם קשים מזונותיו

כי מכאן ים ומכאן מצרים, ולא עלה על שכל אנוש שפתאום יבקעו המים 
בדרך נס, ואכן בקע ים ויעבירם, והתשועה היתה למעלה מן השכל והטבע, 

, אמנם תשועתה לה' חושב שכל השערים ננעלוכמו כן בפרנסה שהאדם 
 והרבה דרכים למקום... 

 אמינו בה' וכבר אמרו רבותינו ז"ל: כי לא נקרע הים אלא עד שה
ומסרו נפשם על קדושת שם שמים, וזרקו את עצמם לים, עד שזעקו: 

 הושיעני אלוקים כי באו מים עד נפש, ואז אמר לו הקב"ה למשה: 
 מעשה ידי טובעים בים ואתה מאריך בתפילה?! 

אמר הקב"ה: כדאי היא האמונה שהאמינו בי בני ישראל כדי שאקרע 
 להם את הים.  

    וזהו קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, שצריכים אמונה חזקה,     
 כי לא יהיה צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם. 

 )מאור ישראל, דרושים עמ' ל"ה(
 

 ויושע ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצרים )יד, ל.(
 

)בהגדה של פסח(: אמרו חז"ל בזכות ג' דברים נגאלו  זיע"א כתב מרן
             שלא שינו את לשונם.  ב(שלא שינו את שמם.  א(ם, ישראל ממצרי

שלא שינו את מלבושם, וכעת בעוונות הרבים היהודים אשר בחוץ לארץ  ג(
קוראים לעצמם שמות של גויים, לבל יכירום שהם זרע ברך ה', ורק בעת 
שעושים להם השכבה לאחר פטירתם או בכתיבת המצבה, נקראים 

י, שנקראו בו בעת ברית המילה, ובזה פירשו מה ונכתבים בשמם היהוד
 שכתוב: 

" שאינם נקראים בשמם היהודי, רק בהגיעם קראו בשמותם עלי אדמות"
: כשם שהכנסתו לברית, וכן פירשו בדרך רמזעלי אדמות של בית הקברות 

כן תכניסהו לתורה ולחופה שלא יחליף את שמו בשם של גויים אלא בשם 
 שנקרא בברית המילה "אברהם" כן ישאר שמו בעת שנכנס לחופה.

 

 אז ישיר משה ובני ישראל )טו. א.(
 

 לומר שירה, אמר להם הקב"ה  מלאכי השרתבגמ' )מגילה י'( בקשו 
 מרים שירה ידי טובעים בים ואתם או המעש

מדוע למלאכי השרת לא ניתנה לאמר שירה ולבני ישראל  יש לשאול:
  ?ניתנה לאמר שירה

בני ישראל לא אמרו שירה על מפלת מצרים, אלא על תשועת  ותירצו:
עצמם כמו שנאמר "ויהי לי לישועה" אבל המלאכים הרי לא נשתעבדו 

 במצרים, נמצא ששירתם היתה על מפלת אחרים 
 אומרים שירה(. )ועל זה אין

 

 :חורףשעון 
 17:21 -שקיעת החמה
 6:29 -נץ החמה

 9:09 – הגר"א   8:36 – מג"אסו"ז ק"ש:  
 10:03 – הגר"א סוף זמן תפילה:
 17:52 –צאת שבת 

 18:28 -זמן ר"ת במוצ"ש
  א' בערב יוםברכת הלבנה סו"ז ]

 [בערב 18:18שעה 
 

 הרב יצחק בר זכאי דבר העורך



  

   

 הנהגותיו של המנוח רבי שמואל זללה"ה המוציא לחם מן השמים 

זה המן  –)ילקוט שמעוני שה"ש( ופריו מתוק לחיכי  דרשו רבותינו

שירד לישראל בעין יפה והיו ישראל טועמים בו חמש מאות וארבעים 

וששה טעמים כמנין מתוק, ועפי"ז מתורצת השאלה היאך קיימו מצות 

צדקה וחסד במדבר, והרי לכל אחד היה די מחייתו ופרנסתו מהמן, 

 ד לשני את הטעמים שגם חברו ירגיש.ותירצו שהיו מלמדים אח

: לא חסרת דבר, מהו דבר? כשהיה מתאווה לאכול ובמדרש תנחומא

דבר היה אומר בפיו, אילולי היה לי שור או תרנגולת, מיד היה נעשה 

לומר מה שנתאווה  חושב בלבולפיו טעם תרנגולת, אמר רבי אבא אפי' 

 והקב"ה נותן לו.

של כל המינים טעמו במן,         טעם נחלקו: חד אמר בגמ' יומא ע"ה:

היו במן )כלומר שגם המאכל שרצו התהפך  טעמן וממשןוחד אמר 

 לאיזה מין שרצו ולא רק הטעם(.

של כל המאכלים  היה בו ריח)פסוק ט"ט( המן  וכתב הכלי יקר

שהגוף נהנה משלושה בחינות הכלולים  –שבעולם, וכתב בילקוט מנחם 

וכל אלו השלושה היו במן ונרמז בתיבת . טעם, מראה, ריחבמאכל, 

שהיה משונה המן שירד  –יח, ובמדרש תנחומא רעם טראה מ מט"ר

ביום השישי "לחם משנה" שבכל יום היה ריחו  נודף ובשבת היה יותר, 

לשבח  נשתנהאותו היום  –וכן פירש רשי"י )ט"ז, כ"ב( לחם משנה 

 בריחו וטעמו.

על הפסוק ויענך וירעיבך ויאכילך את המן          – כתב רבינו בחיי

שבא ללמדינו על מעלתו הרוחנית העליונה של המן        –)דברים ח'( 

שכל האוכלו מבין במושכלות בשלימות, ואי אפשר זה, אלא לאחר 

 הפסק זוהמת המזון הגופני ויהיו ראויים לידבק בשכינה.

ול וכו' לחם שמלאכי השרת )ט"ז, ו'( ודע כי יש במן ענין גד וברמב"ן

 אוכלין וכו' והמן הוא מתולדת האור העליון.

 

 מה בירכו על המן

כמדומה שלא בירכו על המן כל עיקר, כיון שעיקר  – כתב הבני יששכר

הברכה היא כדי לברר הניצוצות ולהפרידם מן הפסולת ולחם אבירים 

 כה. לא הוצרך לשום בירור, כי פסולת לא היתה בו, ולא נזקק לבר

מצדד שלא בירכו על המן ברכה ראשונה, שהרי ברכת  השדי חמדגם 

 הנהנין מדרבנן ובדור המדבר לא ניתקן עדיין ברכה, 

אולם בלשון הזוה"ק )פרשת בשלח( כל אינון נפקי ולקטו ומברכאן 

ומברך שמה קדישא עליה... בכל טעמא דאיהו בעי, הכי טעים ליה 

 .היו מברכים על המןשוא"כ משמע  –קדישא עילאה  למלכא

מביא ששמע מחכם אחד  –בספרו נפש החיים  חיים פלאג'י ביהגאון ר

, ובספר חסידים כתב המוציא לחם מן השמיםשהיו מברכים על המן 

, ובשו"ת תורה לשמה לבן איש חי כתב הנותן לחם מן השמיםשבירכו 

שיותר ראוי לתפוס לשון המקרא הנני ממטיר לחם מן השמים, ולברך 

 לחם מן השמים. ברוך הממטירבע זו במט

יצאו ידי חובת מצה במשך שהותם במדבר  המן האם באכילת

כשהתכוננו לטעום טעם מצה? כתב הריטב"א )קידו' ל"ז( מצה צריכה 

 להיות מחמשת מיני דגן, ומן דגן שמים הוא ואינו כשר למצות מצה.

צא דן בשאלת המן שאיננו גידול קרקע, ואיך י מקראי קודשובספר 

 ידי"ח מצה.

בפתח עינים )חולין ק"ט( מסתפק, במי שרצה לטעום במן  והחיד"א

טעם חזיר, אם עובר על איסור, וכתב שמסתמא לא היו משנים מן 

 השמים לטעם אסור. 

 

 

 בס"ד

 ליום השנה לפטירתו ט"ו שבט
 

 חתנו של המנוח  – שליט"א סיפר רבי ראובן אלבז*
 כידוע למור חמי ע"ה היה חנות לכלי כסף, 

באחד הימים נכנסה לחנותו אשה ובידה שקית מלאה של כפיות, 
ותן מזלגות, וכלי כסף שונים, היא פנתה אליו ואמרה קח את השקית 

בערך הכלים חשבה  שלא הבינה, אותה אשה שאתה רוצהלי כמה 
 והסתפקה בכך.  סכום פעוטלקבל 

אך מור חמי ע"ה ביקש ממנה להמתין כמה דקות ולאחר בדיקת 
הכלים פנה אליה ואמר: גיברת, זה שווה הון רב ואין לי כרגע את 

 הסכום לשלם לך 
תקחי את הכלים, ולאחר מכן תחזרי אלי, אותה אשה לא האמינה 

 "נשאת ונתת באמונה". –עם הכלים  –למראה עיניה, ויצא 
 

 בנו של המנוח – א"ליטסיפר רבי אברהם זכאי ש*
אני זוכר במשך שנים רבות כשאבא ע"ה היה משתתף בחתונות של 
בני המשפחה היה דואג להכריז ברמקול: לא לשכוח לברך ברכת 

 המזון. 
ואכן הרבה מבני המשפחה היו נשארים במקום ומברכים ברכת 

 המזון לפני יציאתם.
יה רואה במשך שנים רבות היה רגיל אבא ע"ה שה עוד סיפר הרב

בבית הכנסת שמדברים בחזרת הש"ץ היה דופק על התיבה ומכריז 
 בקול רם כמה איסור חמור לדבר בשעת חזרת הש"ץ.

ים חילונים לתקן תכשיטים אצל פעמים שהיו מגיע עוד סיפר הרב
אבא ע"ה והיו צריכים לקבל עודף, אמר להם אבא ברוב חכמתו: 

הרב עובדיה בביהכנ"ס  כרגע אין לי עודף, תבוא בערב לשיעורו של
שאול צדקה, ושם תיפגוש אותו ותקבל את העודף, ואכן היו מגיעים 

 לשיעור למתחזקים.  
 

 בנו של המנוח – סיפר רבי אהרון זכאי שליט"א*
באחד הימים הגעתי לביתו של אבי ע"ה וראיתי אותו בוכה ומתוודה 

ביום הכפורים, עם  בוידוי של רבינו ניסים גאון שרגילים לאמר
דמעות בעניים, אבא סגר מיד את הסידור וביקש ממני לשאול את 

 רבו מרן זיע"א האם אפשר לאמר את הוידוי כל יום או לא. 
פעם פניתי למרן זיע"א, והוא השיב לי: תאמר לאבא שמספיק לאמר 

 . בחודש
 

 בנו של המנוח. – סיפר רבי יצחק בר זכאי שליט"א*
היה מדבר ברדיו קול האמת ובכל פעם היה מכריז זוכרני שאבא ע"ה 

ואמר מי שיוציא את הטלויזיה מביתו ויביא אותה אלי לבית, אני 
אמסור את שמו לברכה אצל הרב כדורי, ואכן מידי פעם היו מגיעים 
לבית מאזינים שהביאו את הטלוזיות, ואבא ע"ה מסר את שמם 

 לברכה אצל הרב כדורי זצ"ל
ם עורכי הרדיו לקחת את הטלויזיות, ואבא ע"ה לאחר מכן היו מגיעי

ביקש מהם לא למכור אותם ליהודים ע"מ שלא להכשילם, אלא רק 
 לגויים.  

 

 ר' בניהו הי"ו אחיו של המנוח*סיפר 
במשך שנים עבדנו יחד בחנות לתכשיטי כסף, ואני מעיד עלי שמים 

ם וארץ שאחי המנוח ע"ה היה זהיר מחשש גזל באופן מבהיל, לא פע
שהיה מוכר תכשיט שכולו כסף, ובקצה התכשיט היתה נקודה קטנה 
שאינה מכסף טהור, אעפ"י שלא היה נראה לעין, היה מדגיש ואומר 

 לקונים, כאן בפינה זה לא כסף טהור. 
שמא יש  היה חושש מאודוכן תכשיטי כסף שהיה מדביק אחד לשני 

 חשש גזל מהמשקל של הדבק שמחובר לתכשיט.  
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 פינת ההלכה

 

 

 הלכות טו בשבט

הוא יום ראש השנה לאילנות, שיש כמה הלכות התלויות ביום זה בדיני ערלה, ובדיני תרומות ומעשרות,                  בשבט יום ט"ו* 

 כמו שיתבאר להלן, ואסור להתענות ביום ט"ו בשבט. 

דפירות  )דף יא( כתב שפירות האילן נידונים בט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות ויומא דדינא הנה בספר אדני פז *

, כי במשנה דר"ה )ט"ז( שנינו: בארבעה פרקים בשנה העולם נידון, בפסח על התבואה, בעצרת על ואינו כןהוא, עי"ש, 

פירות האילן, בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ובחג )הסוכות( נידונים על המים, נמצא שאין יום הדין של 

ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות הוא לענין הלכות ערלה וכו' ומשום שאז יצאו פירות האילן אלא בעצרת, ומה שנקבע יום 

, כמו שאמרו במסכת ר"ה )יב( ופירש רש"י, שכבר עברו רוב ימות הגשמים, השרף עלה באילנות, ונמצאו רוב גשמי שנה

 , עי"ש.חונטים מעתההפירות 

וחושבים שיום ט"ו בשבט הוא יום הדין לאילנות,                     זצ"ל בספר שנות חיים כתב, שהמוני העם טועיםוכן הרה"ג רא"ח נאה 

 וזה אינו עיי"ש. 

ומבואר בגמ' ר"ה )ט"ו( שאפילו בשנה מעוברת, ר"ה לאילנות הוא ט"ו בשבט, אעפ"י שעדיין לא יצאו רוב גשמי שנה, 

 דאזלינן בתר רוב שנים. 

ובמיוחד מפירות שבעת המנים  פירות האילןהשלחן בכל ברוב תפוצות ישראל בליל ט"ו בשבט, לעטר את  המנהג* 

 שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כל איש כאשר תשיג ידו ולברך על הפירות. 

 אין אומרים וידוי ונפילת אפיים. י"ד בשבט במנחהוידוי ונפילת אפיים  בט"ו בשבט, ונוהגים שגם ביום  אין אומרים *

 מפירות שנה זו על פירות שנה שעברה, ואם עבר והפריש לא הועיל כלום. אין מעשרים  *

שאין לתרום ולעשר מירקות שנלקטו לפני ר"ה על ירקות שנלקטו לאחר ר"ה                      א' תשרימונים את השנה מיום  בירקות *

 )שנה נחשב משנה אחרת לשנה אחרת(

לאחר ט"ו , אינם מתעשרים עם פירות שהגיעו לעונת המעשרות ט"ו בשבטקודם שבאו לעונת המעשרות  פירות האילן* 

 , ולכן כל סוג פרי קבעו חכמים מהי עונתו הראויה למעשרות.בשבט

 , וכן בשנה רביעית וחמישית )שנת אבד"ה( נישומעשר לשמיטה מפרישים מעשר ראשון,  ושניה בשנה ראשונה* 

  .ומעשר עני( מפרישים מעשר ראשון אבל בשנה השלישית והששית )שנת ג"ו

של שנה שלישית, חייבים במעשר  לפני ר"הר"ה למעשר תבואה וקטניות, וכל שהגיעו לעונת המעשרות  = הוא וא' בתשרי

וט"ו בשבט הוא של שלישית חייבים במעשר עני,  לאחר ר"השני )אעפ"י שנלקטו בשלישית( ואם באו לעונת המעשרות 

, ואם הגיעו הקודמתות שהגיעו לעונת המעשרות קודם ט"ו בשבט, חיובם במעשרות הוא כבשנה , וכל פירר"ה לאילנות

 . הבאכללעונת המעשרות לאחר ט"ו בשבט מתעשרים 

 שנה הבאה. כשנה שעברה, ואם נלקטו לאחר ר"ה מתעשרים כשנלקטו קודם ר"ה מתעשרים  ירקות*

 )חזון עובדיה ט"ו בשבט( 

 

 

 בס"ד



 

 

 

 

   

 
 סיפור השבוע כינור חידתי

 בס"ד

  אנטוורפן של רבה ל"זצ קרייזוירט חיים רבי הגאון סיפר

 התפנוקים באביזרי מצויידת היתה לא, למדתי בה הישיבה

,       סבירים פנימיה ותנאי מיטות בהעדר, בישיבות כיום הקיימים

,         כמשמעו פשוטו, הרצפה על ישנו הבחורים מן שניים ולא אחד לא

 .מיטה קיבלתי 17 בגיל כבר, בישיבה שיעור לומר שזכיתי אני

 שהחל" משנה ה'ישעיהל" בשם, עוור בחור לישיבה הגיע אחד יום

, בעיניו לטיפול לוורשה הגיע הבחור, הבחורים עם ללמוד הוא אף

  מגרודזינסק ר"האדמו ידי על קרייוזווירט ח"הגר אל ונשלח

 , הפולנית הבירה בעיר שהותו בעת אכסניה לו שיסדר כדי

 . פ"בע משניות משנן שהיה משום ל"הנ בשם הוכתר וריהע

 בישיבה שגם ומכיוון, מצא ולא בעיר אכסניות לחפש ניסה ח"הגר

 , עבורו מיטה לקבל סיכוי כל כאמור, היה לא

 . בה שישן שלי מיטתי את לו נתתי

, שניים ולא אחד לילה לא, הימים ברבות ח"הגר סיפר, זה והיה

 מעצמי הקרבתי לילות אותם וכל, רב זמן בורשא שהה הבחור

 . הרצפה על בשינה מתיסר כשאני, במיטתי לישון לו ונתתי

,  לישיבה הגיעו שמם ימח והנאצים, המלחמה תקופת הגיע כאשר

 ל"זצ ח"הגר סיפר -עדים היינו – נכנסו הגרמנים, איומים למחזות

 , הבחורים כל של בשמותיהם מצוידים כשהם התורה להיכל

  לשם והביאו, לישיבה מחוץ מוות קיר לעצמם בחרו הם

 . והרגוהו בו ירו, בנפרד אחד כל, הבחורים את

, החוצה שאצא ודרשו, שמי את הכריזו הגרמנים, תורי הגיע והנה

          המוות לקיר הבחורים כל את שלקח' התליין' לי המתין כבר שם

  דקות 2 לי היו, הגרמני של בידיו הייתי שבו, זה מרגע

 . בוראי עם להתייחד כדי

 , ל"זצ הגאון של צווארו על מונחת חדה חרב היתה כאשר גם

, ח"הגר סיפר, ה"הקב לפני ובכיתי. הרחמים מן התייאש לא

, עלי להגן התורה של בכוחה אין ואם, להינצל שאזכה והתפללתי

 שעשיתי החסד בזכות המוות מן שאנצל תחינה מפיל אני אזי

 . העוור הבחור עם ארוכה תקופה במשך

  את בי שולח והגרמני, המוות קיר אל מגיעים אנו והנה

 , יפה כך כל בחור אתה חיים' ואומר אלי ופונה הטמאות עיניו

 אירה אני, עסק נעשה בוא. הקיר ליד כאן שתמות עליך לי חבל

  סנטימטרים כמה הרובה קנה את אזיז אבל, שלך ווןילכ

  רגליך את שא, רגע באותו. בך יפגעו לא שהכדורים כדי

, מפקדי בפני להצטדק אוכלו, בך רוחך עוד כל המקום מן וברח

, קרה מה יקלוט המפקדים מבין שמישהו ועד.. שברחת ולומר

 . מכאן הרחק תהיה כבר אתה

  היה הדקה מחצית ובתוך, בוצע הזה יאומן הלא" ההסכם"

, מבטחים למקום בהימלטו, למקום מחוץ חיים הבחור כבר

 , המקובלות הנורמות לכל בניגוד היה הגרמני של מעשהו

 . שכזו התרחשות טבעי באופן הדעת על לעלות היה אפשר אי

", מציון עזר" של בדינר המדהים המעשה את כאמור סיפר ח"הגר

  הגאון הוסיף ואז, אוזניהם למשמע הזדעזעו והשומעים

  חסד ידי על לזכות אפשר מה, ראו גם נא ראו: "הבא המשפט את

, שנה משישים למעלה במשך, היום עד שלמדתי התורה כל הרי

 ".  העוור עם שעשיתי החסד אותו בזכות לעולם באה
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איסור שבימות החול אסור רק מדרבנן, ובשבת אותו  א. היכן מצינו

 איסור ממש אסור מן התורה?

שֵיַאֵסר אדם בחלק ממלאכות שבת, ובחלק האחר יהא  ב. איך יתכן

 מותר?

 נאמן, ובחול אינו נאמן, הכיצד? ג. ביום השבת

להוציא חפץ לרשות הרבים ולהתחייב סקילה משום  ד. אדם עומד

מילה מלאכת הוצאה איך יתכן שאם יבא כעת אדם אחר ויאמר 

 יהיה המוציא פטור? אחת

 שתבשיל שבישלו גוי, ובכ"ז מותר לאדם לאוכלו? ה. איך יתכן

במקוה, ובכך פטר את כל כליו מחיוב טבילת כלים,  ו. ירד וטבל

 היתכן?

 היתכן? –שמותר לבשלו ולאוכלו לכתחילה עם חלב  ז. בשר בהמה

שיהיה אדם כשר לעדות מסוימת, ולמחרת יהיה פסול  ח. איך יתכן

 ה כשר לעדות?לאותה עדות, וביום השלישי יחזור ויהי

שמונחת אבידה בשוק ואיש שמוצאה חייב להשיבה, אך  ט. איך יתכן

 לאשה אסור לקחתה?
 

 תשובות:

)סי' ש"ח ס"ק ס"ח( כי אף לשיטות שצער בעלי חיים  א. כתב בפרי מגדים

והיינו שצריך  –מדרבנן, מ"מ ביום השבת אסור מהתורה, שנאמר "למען ינוח" 

 ת ולא לצערה ע"י נשיאת דברים כבדים.האדם לדאוג למנוחת בהמתו בשב

על עצמו תוספת שבת "לחצאין" דהיינו שעשה תנאי שעל חלק  ב. אם קיבל

מהמלאכות מקבל שבת ועל חלק חפץ להיות מותר עד לכניסת שבת )ע"י ט"ז סי' 

 רס"ג ס"ק ג'(.

על המעשרות  שאינו נאמן)דמאי פ"ד( הלוקח פירות ממי  ג. מבואר במשנה

ושכח לעשרן קודם השבת, יכול לשאול את הנותן בשבת אם הפירות מעושרים 

ולאכול, משא"כ בחול שאסור לאכול עד שיעשר, והטעם: משום שעמי הארץ 

 שאימת שבת עליהם.   בשבת יותר מבחוללעבור עבירה ולשקר  יראים

חייב  –ותק )ע"ח( מבואר כי מלווה המוציא שטר חוב והלווה ש ד. במסכת שבת

 –פטור המוציא משום דבטל ליה  -משום הוצאה אבל אם אמר הלווה פרעתי 

 שאין לשטר תוקף, וכאילו אין בו שיעור הוצאה.

 לאחר שנתגייר, רשאי לאכול את התבשיל שבישל בעודו גוי ה. הנוכרי עצמו

 )אבני זכרון ח"א סי' פ"ח(.          

 ומאה אף מכליו לגירותו, שבטבילתו פקעה הט גר שטבל ו.

 )שם משמואל פרשת מטות(. 

שנברא ע"י ספר יצירה, וכן חלב שנחלב מבהמה שנבראה ע"י ספר  ז. בשר בהמה

 יצירה, )חשק שלמה יו"ד צ"ח, ומלבי"ם פרשת וירא( 

עדות ולמחרת נעשה קרוב )כגון שראה שמעון עדות לראובן ולמחרת  ח. אם ראה

, ואם כעבור יום נוסף בטלה קרבתו נשא את בתו( או שנשתטה, עדותו פסולה

 עדותו כשרה ביום השלישי  – שחזר לשפיותו )שמתה אשת שמעון( או

 )שו"ע חו"מ סי' ל"ג ( 

)אוה"ח סי' ש"א( המוצא תפילין בשבת בבזיון מכניסן דרך  ט. נאמר בשו"ע

המוצאת תפילן אסור להכניסן בשבת  לבישה, וכתב המ"ב בשם המג"א, כי אשה

אף דרך מלבוש, שכיון שאינה רגילה להניחם ביום חול נחשב הדבר לגביה 

 )וכתב המ"ב שם שיש חולקים( .כמשוי

 

 החידות נלקחו מתוך הספר "ופריו מתוק"

 להרב ארז חזני

 

 

 

 
 


