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 פנקס וועד ארבע ארצות

 

Riddles of the Week 

#1 

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קי עמוד א

אמר רבי יצחק, מאי דכתיב: זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב 

 חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.

 תלמוד בבלי מסכת תענית דף כז עמוד ב

ה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר אמר אברהם: רבונו של עולם! שמא ישראל חוטאין לפניך את

ליה: לאו. אמר לפניו: רבונו של עולם, הודיעני, במה אירשנה? אמר ליה: קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת 

וגו'. אמר לפניו: רבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא 

מעלה אני עליהם כאילו הקריבום  -דר קרבנות, בזמן שקוראין בהן לפני אמר לו: כבר תקנתי להם ס -עליהם? 

 לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהם.

 סכת שבת דף יב עמוד בתלמוד בבלי מ

אמר רבי ישמעאל בן אלישע: אני אקרא ולא אטה. פעם אחת קרא ובקש להטות. אמר: כמה גדולים דברי 

חכמים, שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר! רבי נתן אומר: קרא והטה וכתב על פנקסו: אני ישמעאל בן אלישע 

 נה.קריתי והטיתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמ

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יג הלכה ה

ומהו קרבן הגר עולת בהמה או שתי תורים או שני בני יונה ושניהם עולה, ובזמן הזה שאין שם קרבן צריך מילה 

 המקדש יביא קרבן.וטבילה וכשיבנה בית 

#2 

 משנה מסכת פרה פרק יב משנה ד

 .מחליקין היו לפני חלון של רבים ודורסין ולא נמנעין מפני שאמרו מי חטאת שעשו מצותן אין מטמאין

 רש"ש מסכת פרה פרק יב משנה ד



מחליקין היו כו' ודורסין ולא נמנעין. מכאן נראה לכאורה קצת סתירה למש"כ בשו"ע או"ח סי' תרס"ד ס"ח דאין 

 לפסוע על הושענא שבלולב:

 אורח חיים הלכות ציצית סימן כא סעיף א רמ"א

 .במקום מגונה, אלא שאינן צריכין גניזה ורקןלז אין לנהוג בהן מנהג בזיון וי"א דאף לאחר שנפסקו

#2 

 ד"ה והא הר"ן מסכת נדרים דף טו עמוד ב

נו יש לומר דכי אמרינן מצות לאו ליהנות וא"ת וכי אמר הנאת תשמישך אמאי מתסר והא מצות לאו ליהנות נית

ניתנו ה"מ לומר שאין קיום המצות חשוב הנאה אבל מ"מ אי מתהני גופיה בהדי דמקיים מצוה הנאה מקרי 

ומשום הכי אמרינן בפ' ראוהו ב"ד )ר"ה דף כח( הנודר הנאה מן המעיין טובל בו בימות הגשמים אבל לא בימות 

 החמה.

 דף טו עמוד ב חדושי הרשב"א מסכת נדרים

ואמר רב כהנא תשמישי עליך כופים אותה ומשמשתו שעבודי משעבדא ליה. וה"ה לאומר לאשתו הנאת 

תשמישי עליך שכופים אותו ומשמשה דשעבודי משעבד לה והרי זה כאוסר עליה מה שהוא שלה, ומסתברא 

שאו, והיינו נמי דכי אמרי' דלאו משום מצוה בלבד קאמר אלא משום דנשתעבדו זה לזה לכך שע"י כך עמדו ונ

באומר הנאת תשמישך עלי לא אקשינן עליה וכי מצות ליהנות ניתנו כדאקשי רבא גבי הנאת סוכה עלי משום 

דהתם אין אדם משועבד לסוכה אלא מחמת קיום המצוה בלבד ומצות לאו ליהנות ניתנו אבל הכא מלבד מה 

י האשה אינה מצווה בעונה ואפ"ה באוסרת הנאתה על שהוא מצווה לעונה יש עליו שעבוד, ועוד תדע לך שהר

בעלה לא חייל נדרה כלל וא"צ להפר מהאי טעמא דשעבודי משעבדי ליה, והלכך נ"ל דלא שייך לאקשויי הכא 

מדתנן נדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות אף על פי שהקשו כן בתוס' דהכא שאני לפי שהוא משועבד לה 

על חברו מה שהוא שלו, ואלא מיהו התם נמי דוקא בשאוסר על נפשו ישיבת  מלבד המצוה ואין אדם אוסר

הסוכה ונטילת הלולב הוא דחייל נדרא לפי שאין מאכילין לאדם דבר האסור לו ודכותה נמי הכא באומר הנאת 

תשמישך עלי שאסור דלגבי מצוה נמי כשאסר נפשיה אחפצא מותר כי היכי דשרי באומר הנאת תשמישי עליך 

מרינן בסמוך הא דאמר ישיבת סוכה עלי הא דאמר שלא אשב בסוכה, אלא הא עדיפא בחד צד מההיא וכדא

דנדרים ושבועות דבדבר מצוה דאלו התם בכולל דברים המותרים עם דברים האסורים חיילי על דבר מצוה בין 

נפשיה אחפצא  נדר בין שבועה כלומר בין באוסר חפצא אנפשיה בין באוסר נפשיה אחפצא ואלו הכא בדאסר

כלומר באומר הנאת תשמישי על כל הנשים שבעולם, וכן האשה שאמרה הנאת תשמישי על כל היהודים לא 

חייל נדרא על מי שנשתעבדו לו כלומר באיש כופין אותו ומשמש את אשתו ובאשה כופין את אשתו ומשמשתו 

חד מהם יכול לאסור על חברו מה לפי שאין אדם אוסר פירות חברו על חברו וכיון דמשתעבדי אהדדי אין א



שהוא משועבד לו, והא דתנן )צ' ב'( נטולה אני מן היהודים יפר חלקו דאלמא חייל נדר בכוללת הכל באיסור 

התם כשאומרת נטולה אני מהם שתהא הנאת תשמישם בקונם עלי וסתמא נמי כאומרת כך דמי אבל במפרשת 

א"צ להפר, ובריש פרק בתרא דמכלתין תניא שלא אשמש  נטולה אני מן היהודים שתהא הנאת תשמישי עליהם

מטתי יפר משום דברים שבינו לבינה ואמרינן עלה ה"ד אילימא דאמרה לו הנאת תשמישי עליך למה ליה הפרה 

ופרקינן אלא באומרת הנאת תשמישך עלי וכדרב כהנא כו', ומיהו אכתי קשיא לי אפי' לאוקמתין דאוקימנא 

דהא מצווה הוא במצות עונה ומצות לאו ליהנות ניתנו ומ"ש ממודר הנאה משופר  באומר הנאת תשמישך עלי

דתוקע בו תקיעה של מצוה, וי"ל דמצוה זו אינה אלא מחמתה ולא מחמתו ומשום דאשתעבד לה וכיון דאמר 

הנאת תשמישך עלי ומחמת נדרו פקע שעבודו מינה אין כאן מצוה המחייבתו, ועדיין קשיא לי מ"מ הא איכא 

צות פו"ר דרמיא עליה, ויש לומר דאינו מחוייב להקים זרע מזו דהא אפשר לו באשה אחריתי, אלא שעדיין מ

קשיא לי לפי תירוץ זה דא"כ באומר הנאת תשמיש כל הנשים עלי וזרע אין לו לא חייל נדרא עליה דמצוה הוא 

ך עלי וכמ"ש למעלה, תשמישומצות לא ליהנות ניתנו, ואפשר דהנאת תשמישך לאו דוקא אלא באומר גופך ל

 .וזה נ"ל יותר

 

 



Selected audio from our listeners 

Comments on the Shiur 

Comments on the Shiur 1 click here 

Comments on the Shiur 2 click here 

Comments on the Shiur 3 click here 

Comments on the Shiur 4 click here 

Comments on the Shiur 5 click here 

Comments on the Shiur 6 click here 

Comments on the Shiur 7 click here 

Comments on the Shiur 8 click here 

Comments on the Shiur 9 click here 

Comments on the Shiur 10 click here 

Comments on the Shiur 11 click here 

Comments on the Shiur 12 click here 

Comments on the Shiur 13 click here 

Comments on the Shiur 14 click here 

Comments on the Shiur 15 click here 

Comments on the Shiur 16 click here 

Shiur Suggestion 

Shiur Suggestion 1 click here 

Comments on the Shiur 17 click here

Comments on the Shiur 18 click here

Comments on the Shiur 19 click here

https://drive.google.com/file/d/1tSr-MHEamq_H5CI-GwMJoN1BlRgUjBa4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DxkFC93iEkYrgGQ5_O45hzV3oInsSD7X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cnbBla3KwArWk3Wtkd8gXTZGy41JRW1i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mcOkLab7A56gw6fXCM9kk3fwr2ffPNYY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LhhLvREgW43190NcuI8ErS96ponVn9bR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akMRheFp7y4JXxSEMZJNXc8PxuLkRz6c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ni7D49_r0aR8AWoQBA8qX7wNJyMmKvnb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OI52elaCUKN2Kdv4BZSyYwdadn64nhkw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M5GkX0JIzH5F7An7vorjGBKV11lprrKN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ir0jH4iIlz4ARN2WM-xROLtxGcHJeCSg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11DbCQgiiPxDZqekFCA60Cq1tdbbJ0ooC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iYL7hlXxB1zmkG5YVvfdaUR7aZLjw3FY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DD6rzD2pafhyY16MoPIlu4DddD2q8dJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KOr-CHUGh_xo-nFaVRpx3Tc2ufVMHHAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqSe_RmWNbCgP0_aYhFWRCVHu3-pXuVu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nn_SNctzrXgWXn3Gdw2TQEIBCdlSSYDS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gQySzg_8O9s7rmG1CQUBegwcZrSvKzEz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fhzcRmtuPy1l-PzfsdDh9G8WIqD2onMy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zmUpQHt5aZp1Cx8tvFjKX5Qe6m0Zc0GQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jEHyOHGzfNusvKc3MbWzFbC6QdhGd4dd/view?usp=sharing


 

Answers to the Questions 

Answers to the Question 1 click here 

Answers to the Question 2 click here 

Answers to the Question 3 click here 

Answers to the Question 4 click here 

Answers to the Question 5 click here 

Answers to the Question 6 click here 

Answers to the Question 7 click here 

Answers to the Question 8 click here 

Answers to the Question 9 click here 

Answers to the Question 10 click here 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1511JbUDNmd79NchhUpzWXH3jYkkwk3Va/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18VGOpXl_iZLV0wo6tQ-HWTcmQzrduL3t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1voOAeioFBjcSZlw_jhqBwVM_4Dt6XKqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b8X1078FAP6N1bclRANMIhLvXL1l-caZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ShDFivekNTwqVAVcL8gcpVjm7cVLbtzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZJDdLVj71vZ14_Uxt_8mD1hLT3y6dfFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVMYKjtNESmHc0j242E1vr4g5QTl_YsJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MUwDFj68uOl7TxMB19cb61DPEhwzthUN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WdoTTBW1vQzqvM3-UxGmOaw2N8bdZxE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V82i2KsnUap2adxUpfwSGWD3TlUlGTp_/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

Comments on the Shiur 

Lkuvid R' Duvid, 

Firstly, thanks for the most beautiful torah podcast in the world!!! 

I was very disturbed with what I heard this week on your podcast. You made a 

statement, claiming that all the blue eyed and the blonde 

haired  YIDDESHA KINDERLACH come from theives, murders, rapers and disgusting 

goyim. This is absolutely not acceptable and especially to say something like this in 

such a  torahdige podcast??! 

Additionally, it is known that  the world started with one person then it went to 2, and 

from there to 8 and so on. You asked, how did the genes change? So the pushta 

answer is that culture, nature, etc. have effects on people AND THAT'S THE REASON 

why we yiddishe kinder are so beautiful!!!!!!!  

PLEASE REB DUVID, TAKE IT BACK AND APOLOGIZE NEXT WEEK TO THE 

WHOLE KLAL YISROEL.  THANKS! 

WITH LOVE,  

SIGNING WITH TEARS, 

 A FAN FROM REB DUVID  

 -------- 

Very intriguing show this week, it just bothered me that we have been hearing about the 

terrible atrocities that putin is doing in ukraine over the last month and ukraine has 

gained empathy from basically the entire world, and then suddenly you come along and 

totally flip the situation around and try to blame the ukraininans for the misdeeds of the 

dictator putin... something is wrong here... why are you the first (jewish) person to come 

out publicly like this... don't you see the problem? 

Also when discussing (practically any aspect of) halacha, an amazing guest to bring on 

to your show would be Rabbi shraga Kallus from Yerushalayim (he has 1000s of 

shiurim on torahanytime), and this could give a break to Rav Hershel shechter next time 



a show on halacha comes up, and additionally it would allow the listeners to hear 

Halchick pesakim from a rav outside of YU. 

Looking forward to your next show as always 

Shlomiy Berlin 

---- 

 



Thanks for a very informative podcast. Two points. 

First regarding the identity of עמלק. There are 3 types of “identities”. Their genealogical 

descendants, those that have the same attributes of עמלק with their will to destroy us 

physically, and those that want to destroy us spiritually. Those that claimed that the 

French are amelek don’t necessary claim that the French are genealogical 

descendants.  

Second, in regards to the question of Ukraine today. First I’m wondering if non-Jews are 

punished for the sins of their parents regardless of their personal behavior is exemplary. 

Even if we will assume that they are only punished כשאוחזין מעשה אבותיהם. The fact is 

that the Ukrainians still admire Khmelnitsky. Unlike Germany and Spain who 

acknowledge their wrongdoings, Ukraine honors this רשע on their currency, erect 

statues of him in public squares, and have active Nazi battalions in their army, with no 

apologies of the horror they inflicted on Jews for hundreds of years. Such a country 

deserves every bit of war it deserves. This doesn’t negate what the Yidden in Ukraine 

are currently facing. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Khmelnytsky 

Sam Leven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bohdan_Khmelnytsky


Answers to the Questions 

 

----- 

Hi Reb Dovid  

Here are this week's riddles 

1. the SHU''T chokrei leiv (O''C 2) says that it isn't mamesh like a korbon rather its is 

mechaper a little bit as korbon and this is because it only says ''ke'ilu etc'' and also 



because of the gemara in shabbos that rav yishmoel wanted to wait till the beis 

hamikdash was rebuilt to offer a korbon because learning nowadays isn't a kapara 

gemurah. 

[however the chofetz chaim in torah ohr says that the learning of korbonos nowadays is 

a greater kaparah than bringing the korbon itself, but rather during the times of the beis 

hamikdash it's not enough to learn about the korbonos but one needs to bring the actual 

korbon because it is like any other mitzvah which is a gezeiras hamelech that one 

needs to do the ma'seh of the mitzvah itself]. 

2. it's mevuar in the mishneh brura in hil. tzitzis that the tzitzis can be put in a sefer a be 

used for a mitzvah, so too by the hoshaanos we are noheg to use it when baking 

matzos and burning the chometz, whereas the mei chatos cannot be used again so 

therefore there is a chiluk between the mei chatos which has no kedusha and doesnt 

need to be treated with the same respect but lulav and tzitzis must be respected even 

after its main use has been done with it. 

3. There is a machlokes on which matza one makes hamotzi and which one you make 

al achilas matza. 1. rashi and rashbam in pesachim as well as tosfos in brochos hold 

that one makes hamotzi on the two sheleimos and al chilas matza on the perusa. 2. the 

Tur and Orchos Chaim as well as the re'avya hold that one makes hamotzi on the 

perusa and al chilas matza on the two sheleimos. 3. the mordechai holds that one takes 

both the perusa and the sheleimos in ones hand together and says both brochos on 

both. (the Tur paskens like him). 4. the last opinion is the ritva in rosh hashana (and 

tosfos in pesachim) that one makes al achilas matzah on the preusa because its lechem 

oni and so too hamotzi just like kiddush where one makes יין  and קידוש on the same 

cup, and first we make the birkas hane'enin beauce this machshir the matza to be able 

to eat it and be able to be mekayem the mitzvah because before making hamotzi it is 

ossur to eat it and its not fitting for the mitzvah, so this is why hamotzi is needed to be 

made on the matza. 

Shloimy Berlin 

 




