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 שבת הגדול -בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ג 

ז( ונ"ל עוד טעם לקריאת השבת הזה שבת הגדול, דהנה המצריים היו עובדים לצאן הוא מזל טלה בכור 

המזלות ]שמו"ר פט"ז ג[ בחשבם כי אין הנהגה גדולה למעלה מן המזלות רק הכל על פי המזלות, והנה ישראל 

כחו וחיותו כי הדם הוא  על פי צווי הש"י לקחו את הטלה וקשרוהו בכרעי המטה לשחטו ולזרוק את דמו )הוא

הנפש( לשם ד', להורות כי כח המזלות ותנועתם מסור ביד הש"י לכל אשר יחפוץ יטה אותם כי גבוה מעל גבוה 

שומר והוא ית"ש מנהיג את המזלות בכחו ושפעו והשגחתו כרצונו, וכמו שאמר יתרו עתה ידעתי כי גדול ד' מכל 

ות מקחו מבעשור דייקא על שהיה אז ביום השבת ושבת מורה על האלקים ]שמות יח יא[, והנה צוה השי"ת להי

חידוש עולם מהמחדש בטובו, וכיון שהוא המחדש הוא יכול לשדדם כרצונו אל כל אשר יחפוץ יטה אותם, ולכך 

נקרא השבת הזה שבת הגדול, שבו נתגלה ונודע כי גדול ד' מכל האלקים, אחרי כתבי זאת ראיתי מעין זה כתב 

 [.ל עוללות אפרים ]ח"ב ע"ב אות ל"אג"כ הרב בע
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Selected emails from our listeners 

Comments on the Show 

Shalom Aleichem Rabbi Lichtenstein and other Rabbanim. 

I just finished this week’s podcats and I thoroughly enjoyed the topic. 

But, I was a little surprised that Rabbi Krakowski did not answer clearly two last shailos 

posed to him.  

In regards to the BB-Q grill shaila, it’s actualy a Machlokes Machaber and Rema in Y”D 

in Siman 63. The Machaber is machmir in all situations where the meat was left 

unattended outside. He paskesn like Rav who is choshesh for animals switching the 

meat. Thus a sfardi would be machmir unless the meat has some discerning feature or 

it is sealed. If it was in the grill covered or left unattended in the house it is thus mutir. 

According to the Rema this is all mutir. The Rema paskens like the Rashbam that 

creates three madraigos: No suspicion at all (i.e. the meat was found where it was left) 

always mutur. If the meat was found in the street where a goy may have dropped it we 

go after roiv of the city, If the meat was dropped or picked up by a bird we go after roiv 

of the world, thus ussur. Therefore, meat that was left on someone’s door step is mutur 

according to the Rema, even if it was left out in the open if it was found where it was 

left. 

 In the case where meat was left in someone’s office, being that the occupier of the 

office may enter at any time bidieved this is called yotzai vinichnas. Although the 

occupier will likely not return for some prolonged amount of time as long he did not 

define any amount of time that he will be away it’s mutir  bidieved. This is the case of 

the Shach in siman 118:37. 

According to that same Shach, it is still ussur lechatchila if the occupier will likely be 

away for a prolonged period of time. Thus, what Rabbi Krakowski said in regards to 

household help that there is ongoing mirtas has no source and is ussur lechatchila. The 

only heter lechatchila would be to double wrap the meat properly. 



 If the sandwich was left on a open desk not in an office (or on a drop down tray in an 

airplane), being that it’s out in the open the Rashba is matir bidieved. See Y”D siman 

118:7. 

 Thank you for the informative shiurim, 

Dovid Dick 

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

Rabbi Yissocher Dov Krakowski, when talking about synthetic meat and it's status vis a 

vis being considered fleishigs, said as a pashtus that it wouldn't even be a question. 

One point that he stressed was that the same way there is a Gzeira on chicken that it 

has the Halachos of fleishigs because it's referred to as meat. And therefore since it's 

possible that people would make mistakes based on that, Chazal gave chicken the 

same Din as meat. He said that Kal Vchomer we would say this for synthetic meat as in 

every respect it is meat. Therefore the gzeira would for sure apply.  

The problem is that there is a klal in Halacha that after the Gemara we don't have the 

right to make gzeiros, it has to have been in the Gemara. And therefore no matter how 

logical the Kal Vchomer would be we still can't extend such a gzeira, even if there had 

been synthetic meat at the time of the gzeira Chazal would have included it.  

It could be that there are numerous other reasons for it to have a Din of fleishigs, I am 

just questioning this particular point. 

Thank you very much for all that you do for Klal Yisroel, with this podcast all your other 

endeavors. 

Sincerely, 

Yisroel M. Kramer 



Rabbi Breitowitz 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן צב

 אותם באופן שבשרם יקבל מראה לבןבענין עגלים שמפטמין 

ובדבר העגלים שנתחדש זה לא כבר שמפטמין אותן כל עגל במקום מיוחד לבד צר מאד שאין להם מקום אף לילך 

איזה פסיעות, ואין מאכילין אותן כלום ממאכלי בהמות הראוים לעגלים ולא טעמו חלב אמם כלל, אלא מפטמין 

שמנים מאד שאין הבהמות נהנים מזה, להיפוך מהמבואר בבכורות ריש דף ל"ט מותר ודאי מעלי ליה אותן במשקין 

וכו'. וגם נעשים חולים מזה וצריכים למיני רפואות, וכפי שאומרים שוחטים מובהקים לא נכשרו מהם אלא ט"ו 

דים שרובן טרפות היפוך עגלים ממאה, ולשוחטים המקילים הוא ערך מ"ד או מ"ה עגלים כשרים למאה, והכל מו

מחזקת בהמות שהן כשרות, ומשמע שהוא רק מטרפות הריאה שרואין זה השוחטים מדין בדיקת הריאה, אבל 

אפשר איכא עוד טרפות בבני מעים, שפשוט שצריך נמי לבודקם שמסתבר שיש לחוש לזה מאד. שלכן מהראוי 

ם כאלו אף אם יבדקו גם הבני מעים. והבדיקה בבני היה לאסור מלעשות זה ובעלי נפש אין להו לאכול כלל מעגלי

מעים אינו מנקבים ובועות שנעשים מנקבים אלא משינוי מראה דהבני מעים ומבועות שנעשים ע"י חלישותן, ובלא 

 בדיקת הבני מעים אין להכשירם. 

, כהא דלשוחטם והנה לאלו שעושין זה איכא ודאי איסור דצער בע"ח דאף שהותר לצורך האדם הוא כשאיכא צורך

לאכילה ולעבוד בהם לחרישה ולהובלת משאות וכדומה. אבל לא לצערם בעלמא שזה אסור אף אם יהיה לאחד 

הרוחה בזה, כגון שנכרי אחד רוצה להרוג או לחבול באיזו בהמה שכעס עליה שודאי אסור אף שמשלם לו שכר 

של נכרים, אבל להרוג ולחבול בשביל  בעד מעשה הרע הזה דלהרוחה שמותר הוא לאכילה אף של אחרים ואף

הרצון דאיזה רשע אחד אסור אף שהוא עושה להרוחה דיליה, מחמת שמשלם לו בעד האכזריות שאמר לו לעשות, 

דבשביל מה שאירע לאחד שיש לו הרוחה מהריגת וחבלת בע"ח אסור אף שהוא להרוחה לצורך האדם אלא דוקא 

ור לאחד שמצטער מאד על מיתת אביו להכות את בהמתו מאיסור בדבר שדרכן דאינשי בכך. ומהאי טעמא אס

דצער בע"ח ואף לא לשרוף ולאבד לכבוד אביו שום דבר אף שהוא מכבד את אביו הרבה והצער אצלו גדול מאד 

והחבלה בבהמתו ובאבוד ושרפת כליו ישכך חמתו וצערו מזה כדמצינו ברש"י שבת דף ק"ה ע"ב שפי' על קורע 

קן משום דקעביד נחת רוח ליצרו שהוא משום שמשכך את חמתו, ומ"מ אסור כדאיתא שם בחמתו דנחשב מת

משום דאין זה מצורכי האדם שהותר לצער בע"ח אף כשלא מזיקן והורגן ממש, וכן אין זה מצורכי האדם לעשות 

אתו לשכך יצרו וחמתו בשרפת ואבוד חפצים וכלים, ונחשב זה השחתה בעלמא שלא לצורך הנאת האדם ורפו

וכדומה שהאדם רשאי לעשות בחפציו. עכ"פ חזינן שלא כל דבר רשאי האדם לעשות בבהמות שמצער אותם אף 

שהוא להרויח מזה, אלא דבר שהוא הנאת האדם ממש כשחיטת הבהמות לאכילה ולעבוד בהם וכדומה. וכן היה 

נשי שיאכלו את בשרו יהנו יותר מותר לזונם בדברים שיותר טוב להמתיק את בשרו ולהשמין את בשרו באופן שהאי

מכפי שהיתה אוכלת שחת. אבל לא בדבר שהוא רק לרמות ולהטעות את האינשי שיאכילום בדבר שגם לאינשי 

אינו כלום ורק לרמותם להאינשי שמזה שיראו מראה הבשר שהוא לבן ולא במראה אודם קצת שיטעו מזה שהוא 



יותר. אף שליפות האוכלין אף שאין שום תועלת מזה בעצם  בשר טוב יותר לבריאות ולהנאה וישלמו בשביל זה

היה מותר מדין אונאה כשיכירו האמת שאינו אלא יפוי בעלמא, וכשיטעו מזה לומר שהוא בשר משובח וטוב יותר 

להנאה ולבריאות וכדומה יהיה אסור מדין אונאה כמפורש בס"פ הזהב בב"מ דף ס' ע"ב אף כשלא יעלו יותר, אבל 

י למשוך את הקונים לחנותו, שא"כ היה שייך להתיר באם יודיעו שאין בשר לבן זה יותר טוב ומשובח עשו זה כד

אלא שהוא יפה יותר שג"כ היו רוצים בבשר זה שהוא יפה יותר לקנות. מ"מ אסור לצער את הבהמה להאכילה 

מהחולי, שבשביל הנאה זו  דברים שאין לה הנאה מהן שהיא מצטערת באכילה, וגם הם נחלות מזה וסובלין יסורין

 דיכול לרמות האינשי אסור לעשות כן מאיסור צער בע"ח מדאורייתא שלא הותר זה להאינשי לצער בע"ח.

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מט עמוד ב

מותר  -תניא, רבי אומר: עם הארץ אסור לאכול בשר )בהמה( שנאמר זאת תורת הבהמה והעוף כל העוסק בתורה 

 אסור לאכול בשר בהמה ועוף. -לאכול בשר בהמה ועוף, וכל שאינו עוסק בתורה 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רפח סעיף ב

 לא יאכל. ,ולילה, דאז עונג הוא שלא לאכשאדם שמזיק לו האכ י"א

 תקכט סעיף ב שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן

ליות הקטנים נותן להם קכיצד משמחן,  א ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו.במועד, הו חייב אדם להיות שמח וטוב לב

 עניים. ליתום ולאלמנה עם שאר וחייב להאכיל לגר ,כפי ממונו בגדים ותכשיטין ואגוזים; והנשים קונה להם

 ביאור הלכה סימן תקכט סעיף ב

והאנשים בזמן שבהמ"ק היה קיים היו אוכלין בשר השלמים לשמחה  -כיצד משמחן הקטנים וכו' והנשים וכו' 

וכדכתיב וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת וגו' ועכשיו שאין בהמ"ק קיים אין יוצאין ידי חובת שמחה אלא ביין 

חובה לאכול עכשיו כיון שאין לנו בשר שלמים ומ"מ מצוה יש גם באכילת שנאמר ויין ישמח לבב אנוש אבל בשר אין 

בשר כיון שנאמר בו שמחה ]כן מתבאר מדברי הב"ח וש"א[ והמחבר שלא הזכיר בשר אזיל לשיטתיה בב"י ע"ש 

 ולענין יין סמך על מה שהזכיר בס"א שצריך לקבוע סעודה על היין:

 יח -וב פרק ו הלכה יז רמב"ם הלכות יום ט

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח 

וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר +דברים ט"ז+ ושמחת בחגך וגו', אף על פי שהשמחה 



בארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מ

 כל אחד ואחד כראוי לו. 

כיצד הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו, והאנשים 

שהוא אוכל ושותה חייב להאכיל +דברים אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, וכ

ט"ז+ לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האמללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו 

ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, ועל אלו נאמר +הושע ט'+ זבחיהם 

יטמאו כי לחמם לנפשם, ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר +מלאכי ב'+ וזריתי פרש כלחם אונים להם כל אוכליו 

 על פניכם פרש חגיכם.

 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק א סימן נז

ג( ושמעתי בשם מו"ח שליט"א שיש חיוב לשתות רביעית יין בחוה"מ כל יום, וק"ל דבעירובין מ' ב' מבואר דבימי 

מש"כ רש"י שם ד"ה מכל מקום וכן בסוכה מ"ז ב' כמש"כ רש"י שם ד"ה מ"מ ורצוני חוה"מ אין לרוב האנשים יין כ

 לידע אם באמת הורה כן מו"ח שליט"א.

 דוש"ת חיים קניבסקי 

 תשובה 

 לחתני היקר הגאון הגר"ח שליט"א,

א"כ בזמן  -ג. הגמ' בסוכה מ"ז שכשם ששבעת ימי החג טעונין קרבן ושיר וברכה ולינה אף שמיני טעון וכו' 

ה הוא באכילת בשר שלמים, וע"ז קאמר הש"ס כוס כל יומא מי איכא אבל שביהמ"ק קיים קעסקינן ואז עיקר השמח

אחרי שחרב הבית שאין שמחה אלא ביין בודאי כל יהודי השומר תו"מ ידאג שיהי' יין כל ימות החג, לקיים המצוה 

 של ושמחת. 

 קיים.גם הגמ' בערובין קאי על מה שנאמר בקהלת תן חלק לשבעה וגם לשמונה דקאי על זמן שביהמ"ק 

 והנני דו"ש ושלו' כל המשפחות שיחי', יוסף שלו' אלישיב

 אבילות סימן שצא סעיף ביורה דעה הלכות  רמ"א

 לאחר ל', א יאכל שם יתבטל המעשה, מותרלובחבורת מצוה, כגון שמשיא יתום ויתומה לשם שמים, ואם הגה: 

שבעולם )טור בשם הראב"ד(. אבל סעודת מצוה דלית ביה שמחה, מותר ת מצוה תוך ל' אסור לכל סעוד אבל

א מפתח ביתו רית מילה, ומותר לאכול שם אפילו תוך שבעה, ובלבד שלא יצליכנס בה, כגון פדיון הבן או סעודת ב



 בסעודת ברית מילה )מרדכי(.ויש אוסרין (. רס"ח)ת"ה סי' 

 מגן אברהם סימן רמט ס"ק ו

מותר. אם אפשר לקיים שתיהן מוטב ואם לאו תדחה סעודת שבת ]לבוש[ וב"ח כ' דמצוה להתחיל קודם שעה 

עשירית ושל"ה כתב מורי מהר"ש מלובלין היה סנדק בע"ש ולא רצה לילך על הסעודה מאחר שהיה שם מנין 

א בזמן שב"ה קיים והי' בלעדו ושל"ה השיב לו ע"ש ועסי' תקנ"א ס"י ובע"ש כ' הא דאין שמחה אלא בבשר דוק

בשר שלמי שמחה ע"כ ולא עיין בסנהדרין דף ע' ומהר"מ טיקטין ומרדכי דתענית כתב ואם אמרו שמותר לכבס 

 .מפני כבוד שבת כ"ש מילה דעדיף משבת עכ"ל התם קאי אבעלי ברית שי"ט שלהם הוא ע"ש ועסי' תקנ"ט

 תשובות והנהגות כרך ב סימן תפה

 שאלה: סעודת מילה בבשר 

במג"א סימן רמ"ט סק"ו הביא שבע"ש אוכלים סעודה בבשר ונחלקו אם רק לעשרה אנשים או ליותר, ע"ש. ועיין 

ב"ארץ חיים" )יו"ד רס"ה( בשם מהר"ן אזולאי שבצפת עשו תקנה והסכמה שלא לעשות סעודה בבשר אלא בדגים 

 תקנות ארצות דמערב. כדי לא לבייש מי שאין לו, שסעודת דגים יותר בזול, ומביא שתיקנו כן ב

ואצלנו כאן מחיר דגים ועופות כמעט שוה, ולכאורה ראוי שלא לקמץ ולאכול סעודת בשר, ולמג"א צריך דוקא בשר 

בקר דאין שמחה בבשר עוף, ועיין ב"חכמת אדם" שהגר"א זצ"ל כעס כשמקמצים בסעודת מילה ונותנים רק 

 לה שהיה עם בשר מטעם שסעודת מילה חשובה ובשמחה. מזונות, וכן נהגו אצל מרן הגריז"ס זצ"ל בסעודת מי

מיהו נראה ליישב המנהג דלא נהגו היום לדקדק בבשר בסעודה, כיון שמלין בבוקר, ואפילו בסעודת מלכים אין 

אוכלים בשר בבוקר, וחשובה הסעודה גם בלי בשר כוותה, ולכן לא מקפידים בבשר לסעודת הבוקר, ויש מאחרים 

 ז אוכלים סעודה מפוארת בבשר. הסעודה לצהרים וא

ובמדינתנו כאן מקפידים שלא להוציא הוצאות גדולות מדי כי זה מבייש מי שאין לו, ועלול גם להזיק מפני עין הרע 

ח"ו, והחכם עיניו בראשו לכבד המצוה בסעודה נאה, ועכ"פ אין אני רואה חיוב לפזר לארוחת בוקר סעודת בשר 

 וכמ"ש. שאינה משמחת כ"כ ליהוי חשובה

 תשובות והנהגות כרך ג סימן רצד

 שאלה: סעודת מילה בבשר 

בח"ב )תפ"ה( העלינו שעדיף להמנע מבשר בסעודת מילה, שמבייש מי שאין לו, ועלול להביא עין הרע, ובבוקר אין 

רגילים אפילו בסעודת מלכים בבשר, ולכן אין צורך בזה בסעודת בשר ע"ש. מיהו יש מקום לפקפק בדברינו, 



הגר"א זצ"ל פירש מהו החילוק בין שמחה לששון, השמחה היינו גם בלב אבל ששון צריכין להראות בפועל, ועל ש

מילה נאמר ליהודים היתה אורה ושמחה ששון ויקר, ודרשו חז"ל במגילה טז: ששון זו מילה, ואם כן החיוב אינו רק 

כח מרש"י פסחים סח: שבשבועות לכ"ע בשמחה אלא להראות השמחה והיינו בסעודה נאה בבשר דוקא, וכן מו

צריך "לכם" ופירש "שישמח בו במאכל ובמשתה להראות שנוח ומקובל יום זה לישראל שניתנה תורה בו", הרי 

 כשצריך "לכם" צריך להראות, וכ"ש כשצריך ששון שעיקר ענינה להראות שמחתו ודאי הדין כן. 

ל בשר בסעודת מילה, ובספר "חותם קודש" סימן ט' אות ט"ז ועיין בתשובות מהרש"ם )ח"ט סימן פ"ו( שצריך לאכו

מביא סמך מהפסוק כורתי בריתי עלי זבח, וכן אצל מרן הגריז"ס זצ"ל הגאב"ד דבריסק הקפידו בסעודת מילה 

 שיהא חשוב והיינו עם בשר. 

ה לו, אבל ושמעתי לפרש דברי הגר"א זצ"ל במע"ר שבעת ההקפות בשמחת תורה שמח בשירה וריקוד שאין דומ

מיד לאח"כ שמח ככל יום טוב, והיינו שבהקפות השמחה גם בתורה, וזהו בגדר ששון כמו במילה, שזהו שמחת 

מצוה, ע"כ הראה שמחתו, אבל לאח"כ חזר לשמחת יום טוב בעלמא בלבבו ]כמדומני ששמעתי פירוש זה בשם 

 מרן הגריז"ס זצ"ל הגאב"ד דבריסק(. 

שמחה ולא רק שמחת הלב לבד, ושפיר ביארנו שראוי להראות השמחה בסעודה מיהו במילה צריך גם להראות ה

רבה דוקא כסעודת נישואין, וכן מפורש בש"ע א"ח סי' רמ"ט שצריך סעודה גמורה דוקא בברית וכן בסי' תקנ"א, 

ט וראוי באמת לקיים מצות ששון במילה להראות שמחתו בסעודה כעין סעודת יום טוב, ואם אין ידו משגת ימע

 במוזמנים שמספיק לזה לרוב הפוסקים בעשרה לבד ע"ש במ"א, וכמש"נ. 

וחידוש מצאתי בהגהות הגאון בעל "ישמח משה" זצ"ל ליו"ד רס"ה שלשון הגמרא מי שאינו מיסב בחבורה של 

" מצוה מנודה, ומפרש שנמצא ואינו מיסב, אבל אם לא בא כשהוזמן אינו מנודה, וכן ברמ"א מדייק "מי שאינו אוכל

ולא פירש שאינו בא, שנדוי חייב לדעתו רק אם מזלזל בהסעודה, כשנמצא עמהם ואינו משתתף בהסעודה דלא 

 כ"פתחי תשובה" שם.

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה עמוד א

 -מאהבה באו ומאהבה הלכו, דרבי  -יסורי דרבי אלעזר ברבי שמעון עדיפי מדרבי. דאילו רבי אלעזר ברבי שמעון 

י מעשה באו ועל ידי מעשה הלכו. על ידי מעשה באו מאי היא? דההוא עגלא דהוו קא ממטו ליה לשחיטה, על יד

ליתו עליה  -אזל תליא לרישיה בכנפיה דרבי, וקא בכי. אמר ליה: זיל, לכך נוצרת. אמרי: הואיל ולא קא מרחם 

וה שדיא בני כרכושתא וקא כנשא להו, יומא חד הוה קא כנשא אמתיה דרבי ביתא, ה -יסורין. ועל ידי מעשה הלכו 

 נרחם עליה. -אמר לה: שבקינהו, כתיב ורחמיו על כל מעשיו. אמרו: הואיל ומרחם 
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 בחלב סימן פז סעיף גיורה דעה הלכות בשר  רמ"א

אצל הואיל ואינו רק מדרבנן. אבל בשר בהמה, יש להניח  ףבשר עום בה ומניחי משקדים חלבלעשות  ונהגוהגה: 

 כמו שנתבאר לעיל סימן ס"ו לענין דם. החלב שקדים, משום מראית העין




