
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 .דעת שאר הפוסקים. ד. ראיה מקריאת המגילהג. . שומע כעונהב. . שינוי מטבע ברכהא. 
 א. שינוי מטבע ברכה

נוסח כל הברכות עזרא ובית דינו תקנום, ואין ראוי לשנותם, וכל המשנה ממטבע שטבעו ד ה"ה( א"ברכות פ)   ם"רמבהכתב 
 ע"כ. ,היתה סמוכה לחבירתה אא"כחכמים בברכות אינו אלא טועה, וכל ברכה שאין בה הזכרת השם ומלכות אינה ברכה 

או שהוא  ,מוסיף בה או גורע ממנהנוסח הברכה שתקנו חכמים אלא שאומר ה 'א :דתרי גווני שינוי הן שם הכס"מוביאר 
וכיון שכוונת  ,אומר כעין נוסח שתקנו חכמים אבל הוא אומר אותה במלות אחרות ומ"מ הם רומזות לנוסח שתקנו חז"ל

משנה כוונת הברכה כגון ברוך המקום שבראה ה ב'דבריו עולה למה שתקנו חז"ל אין כאן טעות אבל אין ראוי לעשות כן. 
שאינו אלא  'כת "זוע ,חז"ל תיקנו לברך על כל דבר בפרטות המוציא לחם מן הארץ בפה"ע וכיוצאשהיא ברכה כוללת ו

כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות, דשפסק  (סע' א ריד )סי'בשו"ע ועי' ) ע"כ. ,"חטועה כלומר וכיון דטועה הוא לא יצא יד
 .(, ע"כואם דילג שם או מלכות, יחזור ויברך ,אינה ברכה

 כעונה שומעב. 
בסימן רי"ג  השו"עוכן פסק  דע"י שמיעה מחבירו ייד"ח מצות התלויות בדבור ד"שומע כעונה". )לח:( בסוכה שנינווהנה 

רו מדין שומע כעונה, עיקרו מכח דא' מוציא את חב שכת' דהא (פת"כ ח"ב אות טז וח"ג אות כח) בפמ"ג ויעויןועוד מקומות. 
רוב הפוסקים וביניהם  דעתאולם  .)טטו"ד מ' רב' סי' א ססע' ז( הגרש"ק זצ"ל וכ"כ. סי' קכ()או"ח במהר"ם שיק שליחות. וכן הוא 

, דשומע כעונה דין הוא ואינו מטעם )מ' ק' סי' מב( הרע"או )או"ח סי' נה ד"ה ומאי( , החת"סאות ה( "י)סי' ח סע' ה אר הארצות החיים
דדין שומע כעונה פירושו שע"י הערבות מתאחדים השומע והמשמיע ומשתתף  )סי' כט ס"ק א( החזו"אשליחות. וביאר 

 .וקצ"ח ע"ט נותועי' בזה בגליו השמיעה והדיבור להיות מצוה שלמה, עיי"ש. 
במקום בקידוש בשבת, )כגון  א' המשנה משמעות הדבר אות השומע הפסיד תיבה אוויש לדון באופן שהמשמיע אמר כדין ו

  אם השומע ייד"ח. ."מקדש השב"( שמע"מקדש השבת" 
 ראיה מקריאת המגילה. ג
מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו רבי מאיר )יט.(  מגילהב תנןמהא דלנ"ד  העירוני דיש להביא ראיהו

ואיפסיקא א(  פס' גפ")שם רבי יוסי אומר מאחר הדברים האלה  ה( פס' בפ")אסתר אומר כולה רבי יהודה אומר מאיש יהודי 
 .כדברי האומר כולה שם 'בגמהלכתא 

תני אין מדקדקין בטעיותיה ר' יצחק בר אבא בר מחסיה ורב חננאל הוון יתיבין קומי פ"ב סוף ה"ב( לה ימג) ירושלמיבאיתא ו
 הירושלמי פסק ע"פו ע"כ. ,רב חד אמר יהודים וחד אמר יהודיים ולא חזר חד מינהון ר' יוחנן הוה קרי כולה יהודים

מיהו משמע דדוקא  והוסיף, ד"ה וגרסי'( ברי"ף ה.שם ) הר"ןן נקט כו .שלא מדקדקים בטעויות של הקריאה פ"ב סי' א(שם ) הרא"ש
שכל שחסר ומשמע ודאי  ,לא קראה כולה "כבטעיות שהענין והלשון אחד כגון יהודים ויהודיים אבל טעות אחר לא שא

פ שיש "עאד (שם) י"הבכת' ו. (סי' תרצ) הטורוכן הביא  .(ירושלמי שם) בקרבן העדהע"כ. וכן הוא  ,ממנה כלום בקריאתה פסול
יש אומרים ד חיים ארחותהשוב הביא בשם מ"מ  .כתיקונה קראה כולה מיקרי שלא קראה ע"פלדחות דכל שקרא התיבה א

 .כ"ע ,ודאי חוזר וכן נראה ,'וכדו נפלח(  פס' זפ")שם ישב או מנופל )אסתר ב כא( אבל אם אומר מיושב  ,דוקא יהודים יהודיים
וי"א דוקא בטעות שהלשון והענין אחד, כההוא עובדא דתרי תלמידי  ,אין מדקדקין בטעיותיהכת' ד (יד 'תרצ סע 'סי) "עשווב

ומשמע מדבריו  ע"כ. ,אבל טעות אחר, לא ,קרי יהודיים ולא אהדר חד מינייהודהוו יתבו קמי דרב, חד קרי יהודים וחד 
וביניהם ה פוסקים ב)ועי' עוד בגליון ר"מ שבארנו שדעת הרדס"ל שלא מדקדקים בטעויותיה אף בדבר שמשנה המשמעות 

 דעה הראשונה כוונתו לפסוק כדעה ראשונה(.המוסיפה בבסתם ושוב כותב י"א  נהשאף כשהשו"ע כותב דעה ראשוהמ"ב, 
 להחמיר כמבואר להלן. המ"באולם דעת 

כגון מ"ם  ,הבאותיות המפסידין את הקריאהיינו  שאף למחמירים לעיל ריא"זבשם )שם ה. ברי"ף אות ב(  גבורים השלטי וכת'
שלא  י'אבל אם השמיט שאר האותיות או שאר מלות שאינן מפסידין הקריאה יצא ואפ ,דו'של משלוח מנות לאביונים וכ

שאינן נקראין בתיבות אבל בקריאת התורה אם טעה כגון  ,קדקין בתיבותיהדוכן מבואר בתלמוד שאין מ ,קראן כלל
  ע"כ. ,ככתיבתן מחזירין אותו וכך הוא בתלמוד אר"י

 וקלדלא ה ,אם חיסר רק תיבות בני הרמכים ולא קראן כלל אינו יוצא אף בדיעבדאף ד שם הוכיח מהש"ס ן"רהאולם 
 .אם לא קראן כלל אינו יוצא אף בדיעבד, אבל ניסא יכא בזה מצות קריאה ופרסומיעכ"פ אכי אף דלא ידע פירושן  מ'בג
הפר"ח וכן פסקו  , ע"כ.י"ד דלא משמע כןע' סולעיל  ,סי' קמ"בעיין וסיים,  ,שהביא דברי השט"ג ס"ק ד( תרצ 'סי) במ"א עי'ו

 .א"א ס"ק טז( , ועיי"שס"ק ז א"א תרצ 'סי)"ג הפמדעת וכן  .דלא יצא (שם) הוהמטה יהוד

דהיכא שהענין משתנה דחוזר הנ"ל לכתחלה בודאי יש לנהוג כדעת הי"א מסיק ד על סע' יד ד"ה אין מדקדקין( )שם הלכה בביאורו
ומ"מ כיון שהמחבר תלה ד"ז בשתי דיעות יש לנקוט דחוזר ואינו  ,"שהיכא דסיים כל המגילה וכמ 'וקורא על הסדר אפי

דעת כל הפוסקים הנ"ל חוזר ומברך אף שאין מפסיד ל אם חיסר לגמרי איזה תיבה בקריאה ]וה"ה בשמיעה[אכן  ,מברך
 'חסר אות א 'אפי"ש דייוע ,כתב דתיבה שאין מפסיד הקריאה חוזר ואינו מברךע"כ ריא"ז ו"א חשש לייאכן בח .הקריאה

ואף למקילין היינו בתיבה או אות שאינה מעכבת  ,י' אות א' לא יצא ייד"חפמבואר דכל שהשמיטו א ע"כ. ,בקריאתו יחזור
 במ"אשאף אם הקורא קרא כדין אבל השומע לא שמע כדין לא ייד"ח. וכן הוא משמע הביאור הלכה ומסתימת  .הקריאה

 .)ושם מיירי שלא שמע תיבה( דלא יפה כח השומע מכח הקורא ע"פ הטור והב"י)סי' תרצ ס"ק טו( 
או לא דאם השמיט  ,ה"ה לענין קידוש, ברכות וכדו'"ל שי גם השמיעה מעכבת. ולפי"זבה נמצא שדבר שאמירה מעכבת 

 חתימת הברכה לא יוצא יד"ח בין המברך בין השומע מהמברך.דברים המעכבים כגון נה משמעות שמהמילה או אות שמע 
 . דעת שאר הפוסקיםד

שמי שהשמיט אות אחת מקידוש או הבדלה וכדומה באופן שמפסיד  (אגרת הפורים פ"ג הגה לא)הגריש"א זצ"ל וכן פסק 
)אלא שדעתו )שם(  הגרשז"א זצ"לדעת כן כגון שלא שמע אות "ת" מתיבת השבת או אות "ל" של חול דלא יצא. ו ,הברכה
מיד החסר )ומ"מ אף לשיטתייהו אם השומע משלים . (כתוב במקום גפן "גפה")כב:( ס בב"מ "יצא כי בש ברכת הגפןדלענין 

וכן דעת רוב  ס"ק כו(סי' קפג ) ב"מבכמבואר  באמירה וקצתה בשמיעהברכה קצתה  "חיוצא ידי חובתו, שהרי ניתן לצאת יד
 בזה בס"ד קס"ב(. והארכנו, )ח"א ססי' י וח"ד סי' לג( רב פעליםכהפוסקים דלא 

כי את הענין שמע. וכן דעת  ,יצא יד"חשל הגפן הנו"ן  לא שמעושאם שמע קידוש  )מעשה איש ח"ה עמ' טו( החזו"א דעתאולם 
וכמו שמצינו לענין  שאם המשמיע דילג לא מהני דעתו ומ"מ .(פ"ג הגה לאאגרת הפורים ו )חוט שני שבת ח"ד עמ' קי רנ"ק שליט"אגה

  לא שמע כדין. ףדהרי סוף סועל דבריהם ולכאורה צ"ע  .קריאת המגילה
ל "סד)ססי' יז ד"ה ותירץ ע"ז וד"ה אמנם בעיקר(  בית שלמהכהשפסק  ג(-ס"ק א) ט"או"ח סי' כב לשיטתואזיל החזו"א ד אפשרו

לפי"ז ו .מרינן שומע כעונה כאילו הוא אומרא אלו השומע כדין המשמיע ויוצא בדבור של חברו, דיןדשמוע כעונה פירושו ש
דעת אולם  ., אמרינן שהואיל לו אמירת המשמיעהשומע והמשמיעבין  יש כאן התאחדותויון ששמע עיקר הענין י"ל דכ

דהשומע הוי כאילו מברך רוב הפוסקים כו אות ה( "י)סי' ח סע' ה אר החיים ארצותכה ()סי' קא על סע' א ד"ה יכוין ביאור הלכהה
תיבה א' או אות אחת המעכבת אין כאן אם לא שמע ס"ל שדמהאי טעמא  אפשר וע"כ ,)ועי' עוד בזה בגליון קס"ב( בעצמו

 .כמבואר לעיל ולא ייד"חכדין אמירה 

 
אות "ת" מתיבת השבת  שדילגכגון , העניןהאומר ברכה והשמיט תיבה או אות המשנה משמעות  א' לה לדינא,העו

דברים לא שמע ואם יוצא ידי חובתו ע"י אחר,  ב' .)שבקידוש( או אות "ל" של חול )שבהבדלה(, לא יצא וצריך לחזור ולברך
דעת ש אלא .שחיסר יצא ידי חובה( מהשלים מיד ה)ואם  לא יצא ידי חובתו כדין( אע"פ שהמשמיע אמרם) המעכבים כנ"ל

 .עדיף טפי)הפוטרת מברכה(  לחשוש לדעה זו על מנת אם בידו לצאת ע"י אחרועל כן שכיון ששמע העיקר יצא,  החזו"א
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מרבין על השכר )ב"מ סה.( תנן גבי שכירות קרקע  -א
ואין מרבין על המכר. כיצד, השכיר לו את חצרו ואמר  
 לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי הוא לך בעשר סלעים
לשנה, ואם של חודש בחודש סלע לחודש, מותר. מכר  
לו שדהו ואמר לו אם מעכשיו אתה נותן לי הרי היא  

 שלך באלף זוז, ואם לגורן בשנים עשר מנה, אסור.
ומפרשינן בגמ' טעמא, דשכירות אינה משתלמת אלא  
לבסוף, וא"כ הא דקאמר ליה אם מעכשיו בעשר מנה  

זביני דזמן התשלום  אוזלי הוא דמוזיל גביה. משא"כ 
הוא בשעת המכר, א"כ הא דא"ל אם לגורן בשנים  

 עשר מנה אגר נטר הוא.
הטור   ,)פ"ז מהל' מלוה ולוה ה"ח(הרמב"ם וכן פסקו 

 )סי' קע"ו ס"ו(.והשו"ע 

ת"ש השוכר את   )פו:( בב"ב ולענין פועל איתא -ב 
הפועל לעשות עמו לגורן, היום בדינר ולגורן יפה סלע,  

הימנו. אבל אם שכרו מהיום בדינר ליום   אסור להנות
 ולגורן יפה סלע, מותר.

ומפרשינן בגמ' שם רישא דלא קא עביד בהדיה 
מהשתא מיחזי כי אגר נטר לי, סיפא דקא עביד ליה  

 מהשתא לא מיחזי כי אגר נטר לי.
ונותן לו שכרו עכשיו   -השוכר את הפועל  ופרש"י

כלומר כל    -בניסן כדי לעשות עמו בגורן. היום בדינר 
יום של ימות הגורן בדינר, ונתן לו עכשיו ל' דינר לל'  

שכרו סלע בכל יום, שבסלע   -ימי הגורן. ולגורן יפה 
היה יכול להשכיר עצמו, אבל בשביל הקדמת המעות  

משום דמיחזי כי אגר נטר לי   -אוזיל גביה. אסור 
שנותן לו זה הפועל סלע בימות הגורן בשביל דינר  

 סן והמתין עד עכשיו.  שנתן לו בני
מאה יום במאה דינר ונתן לו   -אבל אם שכרו מהיום 

שכרו עכשיו, ולגורן היה יכול להשתכר הפועל בסלע  
דהיינו ד' דינרים ליום, כיון שמאותו היום ששכרו  
עושה עמו מותר, שכל פעולת המאה ימים כיום אחד  
ארוך דמיין, ולא הוי אגר נטר לי שהרי מיד התחיל  

 . ע"כ.בפעולתו
ומבואר דלענין פועל המוזיל משכרו, אם מתחיל  
פעולתו מיד בשעת נתינת המעות שרי אף שמוזיל  
שכירותו, אבל אם אינו מתחיל בפעולתו עד אחר זמן  

 אסור, דמחזי כאגר נטר.  
ויעויין שם בגמ' וברש"י דמדאורייתא אפי' הקדים לו  
המעות מניסן ליכא משום ריבית. דדרך פועל להשכיר 

מו בכל שהוא כשאין לו מה לאכול. והא דאסרינן  עצ
בהקדים לו המעות קודם שעובד עמו, חומרא בעלמא  
הוא, דכיון דלא עביד עמו מלאכה מהשתא מחזי  

 כריבית.
בטור   ,)פ"ז מהל' מלוה ולוה הי"ב(ברמב"ם והובא לדינא 

 )סי' קע"ו ס"ח(.ובשו"ע 

נר )שם ד"ה די התוס'ועל דברי הסוגיא בב"ב כתבו  -ג 

)סה.(  דהא דתנן באיזהו נשך  לרשב"אנראה  -ליום וכו'( 

מרבין על השכר ואין מרבין על המכר, האי דשרי  
להרבות על השכר כגון שנכנס מיד לתוך הבית, דבענין  
אחר לא שרי להרבות דמיחזי כאגר נטר כדאמרינן  

)פ"ז מהל' מלוה ולוה   בהגהות מימוניות ע"כ. והובא הכא.

 .דר' שמשוןמשמיה ס"ק ד'( 
אחר שהביא די"א דדין  )ב"ב פז.(  בעליות דר' יונהאולם 

ומסתברא לן שלא   -פועל ודין שכירות חד הוא, כתב 
אסרו כן אלא גבי פועל, דכיון שהוא יכול לחזור בו כי 
לא קעביד בהדיה מתחזי כאגר נטר ליה. והיינו דקא  
מקשי רבא בפשיטות זלזולי בשכירות מי אסור הלא  

בין על השכר, ויכול לומר לו אם מעכשיו  שנינו מר
אתה נותן לי הרי הוא שלך בעשר סלעים וכו', וסתמא  
תנן אפי' לא שכרו לדור שם מיד אלא עד חודש או שני  
חודשים, אלא רישא חומרא הוא, דכיון דלא עביד 
בהדי מתחזי כאגר נטר ליה, כיון דשכירות פועל לא  

דהאי דינא  הויא קניה ממש דיכול לחזור בו. ותדע 
בפועל דוקא מדלא תני ליה לא במשנה ולא בברייתא  

 גבי שכירות חצר וקתני להו גבי פועל.  

 
 בס"ד    

 



 

 

 .פליטה מדבר חי ד.. עור אדםג. . הכרעת הפוסקים ב. .בשר אדם .א
 אדםבשר א. 

)שאינה  במגעה שהקלת בהמה ומה: הוא ודין ,אסור , רש"י(חלב אשה) שתים מהלכי חלב יהא יכול )ס.( בכתובותאיתא 
 ת"ל בחלבו שתחמיר דין אינו (שאשה נדה טמאה) במגעו שהחמרת אדם, בהמה טמאה()ב בחלבה החמרת מטמאה מחיים(

 אוציא יכול .)מותר( טהור אלא)אסור(  טמא שתים מהלכי חלב ואין, טמא הוא, הוא גרה מעלה כי הגמל את א("פי )ויקרא
 דם ואין, טמא הוא, הוא ת"ל בכל, שוה שהוא הדם את אוציא ולא, )שהרי בטהורה טהור( בכל והוש שאינו החלב את

 בו, ע"כ. אין( מדרבנן) פרישה מצות 'אפי ששת רב ואמר ,טהור אלא טמא שתים מהלכי
אסור  שתים מהלכי בשר ואין ,טמא זה ל"ת וקאמר ,דם במקום בשר' רסיג דבתורת כהנים )כתבות שם ד"ה יכול( התוס'וכתבו 

דמצי למעוטי חלב בשר  ,אתי שפיר ,ובין לת"כ דדריש מזה, ודם ים שלנו דדריש מהוא היתר חלבואור"י דבין לפי ספר .'כו
 מבואר דס"ל דבשר אדם אין בו איסור. ע"כ. ,ודם כולהו מחד קרא

 מהלכי דבשר מינה שמעינןלכו"ע  מ"מוכת' ד הביא שינוי נוסחאות בזה יקרא יא, ג()כתובות שם ד"ה הכי גרסינן, וו ן"הרמב וכן
 מצות' אפי בש"ס מרומדקא, טמא הטמא מן היוצא כל הלא הבשר ולא מותר הדם ואף שהחלב אפשר דהאיך ,מותר שתים
, באכילה ל"ואצ בהנאה הוא אסור)ישראל(  במת אבל החי מן בבשר דדוקא יודע והוי. מותר הבשר אף מ"ש בו אין פרוש

 דליכא איסור אף מדרבנן. )מא"א פ"ג ה"ד( הראב"דוכן דעת , ע"כ. (נז. קדושין) שוה בגזירה גמרינן ערופה ומעגלה
 התורה אסרתו שלא מה וכל ,לאסור תיתי דמנא נותן בשר מהלכי שתים שרי, דהדין כת' שסד( סי' )ח"א בתשובה א"הרשבו

 בהן נוהג אינו החי מן ואבר החי מן בשר איסור אף שחיטה טעונין אינן שתים דמהלכי גמור, וכיון התר בכלל הוא הרי
 ומיהו .נחירה או שחיטה שטעון מה בכל היינו. איברים על מוזהר אתה בבשרו מותר שאתה כל רבנן דדרשי והא. לישראל
 ומבואר דס"ל דאיסור דרבנן מיהא איכא .פירש, ע"כ כשלא לגדול חלבו מדאסרינן איכא בבשרו פרוש דמצות אמסתבר

שכת' דחגבים אין בהם משום  צ: ד"ה אי( )שבת ברש"י ועי'] .דמ"מ לדעת הרשב"א אם פירש שרי (סי' עט אות א)ועי' בבית הלל 
 [.אות ב( שם) בערוה"שו)יו"ד סי' יג ס"ק ג(  בט"זאבר מן החי משום דאינם טעונים שחיטה. והובאו דבריו 

 ,טמאה בהמה בבשר לאיחלופי דאתי ולאוכלו ממנו אסור לחתוך שתים מהלכי פסק דבשר יט( סי' הפ" )כתובות ש"הרא כןו
 מותר, ע"כ.  פירש אבל ,בטמאה מיחלף לאוכלו דרך דאין משום
 בעשה הוא אסור אבל, לוקה אינו המת מן בין החי מן בין מחלבו או אדם מבשר האוכלש כתב )מא"א פ"ב ה"ג(  הרמב"ם אבל

 מכלל הבא ולאו תאכלו לא מהן חוץ שהוא כל הא תאכלו אשר החיה זאת בהן ואמר חיה מיני שבעת הכתוב מנה שהרי
 ריטב"אה וכן דעת .דאיכא לאו בבשר אדם )שט"מ כתובות ס.( הרא"ה. ודעת ד"ה וחלופא(ברי"ף )כד:  הר"ן ע"כ. וכן נקטעשה,  עשה

 יצאד 'כתעפ"ז ו תקיח ד"ה ודע( )סי' ש"ברשב. וכ"כ משום אבר מן החי ורבשם רבו לאס 'כתאסור מה"ת וש)שם ד"ה ולענין בשר( 
 שרי התוספות לדעת אבל, הזכרים להוליד כדי המילה בעת שחותכין הזכרים ערלת לבלוע הנשים שנהגו למה איסור לנו

 .ע"כ, היכרא ביה דאית משום דשרי קשקשין ביה דאית שכנסו דגים מדם גרע ולא, טמאה בהמה בבשר מחלפי לא דהא
 .ד"ה בשר(שם ) מאיריבועי' 

אם לא  שיש בו איסור דרבנן והרא"ש הרשב"א תדעב' איסור.  בודעת הרמב"ן שאין  א': בשר אדם לעניןשיטות  'דיוצא 
 לאו.איסור דעת הרא"ה שיש בו ' דדעת הרמב"ם שיש בו איסור עשה. ' גפירש. 

 הכרעת הפוסקים ב. 
 ומיירי ,בלאו לא אבל בעשה' פי )שם ס"ק ג( הש"ך 'וכת .מה"ת לאכלו אסור אדם דבשר שפסק )סי' עט סע' א( ברמ"אועיין 
)ואפי'  ט"שמ ס"ר וכדלקמן ע"לכ תורה דבר בהנאה 'אפי אסור המת בשר אבל ,חי כשהוא האדם מן הפורש בבשר הכא

 )שם ז"הט אולם .()סי' קה ס"ק ג בפת"שהובא  )סי' כה( פרי תבואההו )ס"ק ג( הפר"ת ,)סי' עט( הב"ח, ע"כ. וכן דעת של עכו"ם(

משמע דפסק כהרשב"א דליכא  )שם אות ד( ובביאור הגר"א ש. ומשמע דלא ברירא ליה לאסור מה"ת."הראהביא דברי  ג( ק"ס
 .)ס"ק טו( בדרכ"תאלא איסור דרבנן. ועיין 

)שם ס"ק  הפר"חלא הביאו דין זה וכמו שהעיר הט"ז הנ"ל ומשמע דלא ס"ל דאיכא איסור כלל. וכן דייק הטשו"ע ש אלא

]ולדעתו מת ישראל אוסר, אבל מת עכו"ם אף פליטתו אינה אוסרת.  והאריך להוכיח דלמעשה ליכא איסור אפי' מדרבנן ו(
דחה  (ו - )או"ח סי' טו ס"ק ה בבית יצחקו]ציין לדברי הריטב"א.  )סי' עט על סע' א( ובג' מהרש"א. [)סי' קג מ"ז ס"ק ז( בפמ"גועי' 
  .[)שם אות ד( במחז"בו ס"ק ג( )בכורות פ"א סי' ד במהרי"ט. ועי' והוכיח דלא כהריטב"א ,הפר"חית ראי
 עור אדםג. 

האדם אינו אסור אלא מדרבנן, ר עווהוסיף דמ"מ , מה"ת פסק כדברי האוסריםש )שנה שניה אמור אות ה( בבן איש חי עי'ו
וך קצת מן הבשר ין שניו או בפיו וגם יש לחוש שיחתהאדם בשניו, פן ישאר קצת ב רוצריך לזהר שלא לקלוף או לחתוך עו

 ג"כ. ומה שנהגו הנשים לבלוע ערלת הזכרים שחותכים בעת המילה כדי שיולידו זכרים איסור חמור הוא זה, ע"כ. 
זהר הבן איש חי דיש לישמה שפסק כתב ומ"מ גם פסק שיש לבטל אותו מנהג לאכול הערלה.  סי' עט אות יב(יו"ד ) הכה"חו

דהא הרשב"א מדמה עורו לשערו ושערו אינו אסור אלא  ,אלא חומרא בעלמאאין זה שלא לקלף או לחתוך עור האדם, 
וא"כ כיון שהוא מותר מחיים למה נחוש שמא ישאר קצת וגם מ"ש דיש לחוש  ,לאחר מיתה כמ"ש לקמן רסי' שמ"ט

א בפיו דכיון דיש מתירין לגמרי בבשר מן החי למה נחוש לשמא יחתוך ולשמוך קצת מן הבשר הוא חומרא יתירתא, שיחת
  ומ"מ נכון ליזהר וגם יש לחוש שיתרגל בכך ויחתוך גם בשבת ולאו אדעתאה, ע"כ. ,ולמשהו

 פליטה מדבר חיד. 
יש דלכאורה  ,בויד סולדת בא איך רשאי אדם להחזיק מאכל חם שהצ"ע טו ,ולפי דעת הסוברים שיש איסור בבשר חי

 לחוש משום פליטת טעם בשר אסור למאכל היתר. 
 ,מהן זורקו ושותהו 'נופל זבוב בכוסו של א 'אפיד)מגילה יג:( עדותו של המן הרשע שהביא  (כג' סי פ"ב ע"ז) ש"ברא והנה מצינו

 דצונן בצונןזורקו ושותהו ד מבואר שם, ומשום יין נסך ואם המלך נוגע בכוסו של אחד מהן חובטו בקרקע ואינו שותהו
אי נפלו ים ואוסרין פולטתוך רותחים ים חי ידבריו שבעלמ צד ד"ה יקרתו( תשובהיו"ד , )ע"ז סח: ד"ה האי חת"סה למדו הוא.

כגון דג  ,]ועיי"ש שמסתפק לענין אם הבעל חי נמי 'בולע' )אם ליכא ששים(. הקדרה תהוציאו חי מ"מ נאסראפי' קדירה ל
הבית מ וכן משמע )סי' קד ס"ק ג( הפת"שפסק  דס"ל דבעלי חיי פולטים החת"סוכ טהור שנפל בעודו חי בתערובת איסור[.

שם סס"ק ) דרכ"תה)וכן הבין . לענין מעשה שקרא בק"ק קראקא שנפל תינוק בתוך יורה רותחת על האש (סי' עט ס"ק א) הלל

 בגליון ק"ו שהארכנו האם זבוב אוסר מחמת שנטל"פ הוא[.]ועי' עוד בדעת הבית הלל(.  (טז
דחי  (הובא ברב פעלים יו"ד ח"ג סי' ד )יו"ד סי' לב ארץ צביוה וביד שאול ססי' פג( בשואל ומשיב תל'   ח"א סי' מגבא וה סי' צח) נו"בה אבל דעת
בזר ' ועי. להחמיר )יו"ד ח"ג סי' ד ד"ה ושו"ר( רב פעליםה והכרעת בזה.בצ"ע  נשאר ח"א סי' מג( '  )תל שואל ומשיבוה .אינו פולט

. בכבישה להקל)שם(  הפת"ש, אבל דעת ולדעת החת"ס שם לא רק בבישול אמרינן כן אלא אף בכבישה] .)כלל ל סי' ז( זהב
 [. שפג( )ח"ב סי' ובתשובות והנהגות הדל"ת אות ז( ה"ד מע')אס בשד"ח, )יו"ד ח"ג סי' ד ד"ה והנה בספר( ברב פעלים ועי' עוד

 )וקיי"לבעינן ביטול בששים  בחום שהיד סולדת בו והנה לפי האוסרים יוצא לכאו' שאדם שהכניס אצבעו בכלי ראשון
 ,(סי' קד אות ב)בבית הלל וכ"כ  .לא שייך ס'בד"כ בנ"ד לפי"ז , וטדצריך ס' נגד כל החתיכה דלא בעינן כמה פל (צז:)בחולין 

ס"ל דכיון דבשר אדם אסור מדרבנן  (שם סס"ק טז) בדרכ"תהובא  (י בע"ח סי' א אות טזזקנליעב"ץ )סידור מגדל עוז שבאלא דשו"מ 
ונו"כ(,  )סי' קה סע' ג(בשו"ע וכן הנוגע בדבר גוש חם לסוברים צריך עכ"פ קליפה או נטילה )עי' , והוא דבר מאוס בטל ברוב(

כן ונ"ט לשבח בתבשיל, בשר אדם אסור ש )סי' קג מ"ז ס"ק ז( פמ"גב והובא( קו"א סי' עט) בפר"חו (אות ב דסי' ק)בבית הלל  ויעויין
ודעימיה ל "הרא"ש הנל אובשלמ. מ"מ תמוה מאוד לומר כן דלא שמענו כלל לאסור בזהו .(י' כהס)ס בפרי תבואה מבואר

לדעת ד אלא ,(אסורמסתבר ד מ"מ לכתחלה)אלא שאף לדעתו לית לן בה,  ירש ליכא איסור אף מדרבנןבשר מן החי שפד
 צ"ע.הדבר הסוברים דאיכא איסור תורה 

 .בדבר, ומעולם לא שמענו ולא ראינו מקפידים בזהדיש להתפלא  וכת' שעמד בזה )חולין סי' ה( הקהלות יעקבמשוב העירוני 
)ועיי"ש  ע שהרי מהפוסקים הנ"ל מוכח דלא כוותיה"דבריו צשאבר מן החי אינו פולט אלא כשאינו מחובר  שם ליישב ת'כו

אלא  ,דלא אמרינן טעם כעיקר באיסור עשה ניחא )תנ' או"ח סי' סו( הנוב"ישר"ל דצ"ל דלפי דעת  עוד עיי"ש. ובסוף דבריו(
דברי הנוב"י.  ודחש )יו"ד סי' יג מד"ה ובעיקר( באר יצחקוב )יו"ד סי' קיז( ערוגת הבושםב]ויעויין  .דלפי הרא"ה אכתי הדבר צ"ע

 [.)יו"ד סי' קג ד"ה ובטרם( ובהר צבי )יו"ד סי' יג סוף אות ב( בעין יצחקעוד  'ועי
 ג' ,תלויה במח' פליטה מחי ב'י"א שאין בו איסור כלל,  בשר אדם א' להקל בדבר:בזה נהגו וי"ל דכיון שיש כמה צדדים 

שנקטו שמצרפינן )שם ס"ק ב( בש"ך ו )סי' צח ס"ק ב(בט"ז  י'עשאין בה אלא איסור דרבנן )ו (חולין צח.)דעת רש"י  עם כעיקרט
מ"מ וכדו' דבר גוש ואף אם הוא  בכלי שני בד"כ המאכלד'  שאין בה איסור. (שם) הנוב"יובאיסור עשה דעת  ,דעה זו(

 סימן ק"ה.יו"ד יט כמבואר בפוסקים בליע ולהפללהב ובכוח להרבה פוסקים אין 

 
שמא  ניויבש ורעובשרו או חתוך יקלוף או ישלא  לחומראזהר ילה טובועל כן  .יםאדם אסור רועו בשרא' העולה לדינא, 

 לגעתאדם חי, ועל כן מותר  טעם מבשר לפליטת ורו אסורים מ"מ לא חוששיםאע"פ שבשר אדם וע ב' .לעםולביבוא 
  במאכל חם אפילו היד סולדת בו.

משמיה דמורו דהא דאסרינן  )ב"ב פז.(  הריטב"אוכ"כ 
אינו אלא מפני שיכול לחזור בו, שאילו שיעבד  בפועל 

פעולה ההיא בענין שלא יוכל לחזור בו לעצמו בקנין 
שהוא מותר, או כמוכר  ר כלי לגמרי כהרי הוא כמ

קרקע מהיום במאה ולקמיה יפה אלף שהוא מותר,  
)ב"ב   בנמוקי יוסף וכדאיתא באיזהו נשך. והובאו דברי

 כמוכר כלי או כשכירות קרקע[.   -]ושם איתא מג( 
משמיה דמורו  )ב"ב פז.(  הרשב"אוכן הוא בחידושי 

 )פ"ז מהל' מלוה ולה הי"ב(. במגיד משנהוהובאו דבריו . ז"ל

 [)ב"מ סה:( בתלמיד הרשב"א]וכ"כ 

וחזינן דנח' הראשונים במשכיר לו קרקע ומקדים  
שכרו בהוזלה, אי שרי או דמחזי כריבית. דהרשב"א  
המובא בתוס' ס"ל לאיסורא. ואילו הר' יונה, 
הריטב"א, הרשב"א ונמוק"י ועוד ראשונים ס"ל  

 להיתרא.
דכתב דאפשר דאף  )ב"מ עב:(  ברעק"א]אולם יעויין 

לדעת הרשב"א המתיר בשכירות, היינו דוקא שהבית  
אינו שכור כעת לאחרים, אבל בבית השכור לאחרים  
והשכירו לזה בהקדמת המעות שידור בו לאחר זמן  
שכירות של זה, אף דנתפס הקנין מ"מ אסור, כיון  

ת דברי  קיים הקנין עכשיו. ע"כ. אך מסתימושא"י ל
 הראשונים והפוסקים אין נראה כן[.  

הביא בסתמא  )פ"ז מהל' מלוה ולוה(  הרמב"םוהנה  -ד
סתם  )שם ה"ח( דברי הגמ', וגבי שכירות קרקע 

 הביא חילוק הגמ'.  )שם הי"ב( , ואילו גבי פועל יתראלה
, דהרי יתראאלא דאין מדבריו ראיה ברורה לה

פעמים רבות דרך הרמב"ם להעתיק דברי הגמ' כמו  
מוניות  שהם. ויעויין בב"י דהביא דברי הגהות מי

משמיה דהרשב"א בסתמא, ואעפ"כ בשו"ע סתם  
כדברי הרמב"ם. ואף דבפשטות י"ל דמהא דלא 
הזכיר בשו"ע דברי הרשב"א משמע דלא ס"ל כן  

 לדינא. מאידך י"ל דס"ל דאיכא למילף הא מהא.
הביא על דברי הב"י את  סי' קע"ו ס"ק ד'(  הד"מאולם 

רות דברי המגיד משנה שחילק בין שכירות פועל לשכי
דהביא דברי הב"י והדר )ס"ד ד'(  בט"זקרקע. ויעויין 

 הביא דברי הד"מ.
כתב דמשמע דמסקנת  )על הט"ז שם( ובנקודות הכסף 

הד"מ לקולא כדברי ההגהות מימוניות. ואע"פ  
דבתוס' מפ' לאיסורא כמ"ש ההגהות מימוניות, מ"מ  
העיקר כמ"ש הרב המגיד, דטעמא דמסתבר הוא  

פו קנוי לו אסור, משא"כ חצר דדוקא בפועל שאין גו
שמיד נקנה לו גוף החצר. וכ"כ הנמוק"י. וכן משמע  
מדברי הרמב"ם הטור והמחבר דגבי שכירות קרקע  
סתמו להתירא וגבי פועל כתבו בסמוך לו דבעינן  
מעתה. ואם איתא דס"ל דבתרוייהו חד דינא הוא  

 ה"ל לערבינהו וליתנינהו יחד.  
אינו אלא איסור דרבנן.  כיון דאף בפועל  ולענין דינא

  ובדברי הר' יונה, הרטב"א, הרשב"א והנמוקי יוסף
רא.  יתמפורש לה ]דהביאו דעת המתירים בסתמא[,

ואף הרמב"ם והשו"ע סתמו דבריהם גבי שכירות  
קרקע. ובנקודת הכסף כתב להדיא לקולא. הכי קי"ל  
עיקר לדינא דשרי לשלם שכירות מראש על מנת  

השער  ת. וכן העלה לדינא להוזיל את מחיר השכירו
הברית  . וכ"כ סי' קע"ו ס"ק ב'( -)לגרי"א וולף זצ"ל  דעה

ויעויין מש"ש בס"ק ב'(.   -פכ"ו ס"ב  -)לגר"י בלוי זצ"ל  יהודה

והרוצה להחמיר על עצמו יתן למשכיר את הכסף רק  
, )יעויין ברעק"א ב""מ עב:(בשעה שנכנס לגור בדירה 

 דבכה"ג שרי לכו"ע.

 
 

 
 
 

 

 (טסעודה שלישית )
 

זמן סעודה שלישית הוא בחינת יוהכ"פ של  
זמן השלש סעודות בשבת הוא יום  " - השבוע

הכיפורים של השבוע. כמו יום הכיפורים שמגלה 
ומטהר את הנפש מכל השנה, כן שלש סעודות מגלה 
את כל התשוקות ואנחות הנפש שהיו מוסתרות בו  
בכל השבוע. בכל השבוע הנפש שואפת אל על ונאבקת  
במסטיניה ודורסיה, כוחי הגוף וטרדותיה עומדים  

אותה וסותמים את פיה עד שלפעמים   עליה רומסים
גם קולה לא ישמע, ואין האדם יודע ושומע שיש בו  

 נפש שחולת אהבה. 
וכשבא שלש סעודות שהאיש עוזב את כל העולם 
ומוסר את עצמו מתקרב אליו ומדבר עמו, כל תשוקת  
הנפש יסוריה וצעקותיה של כל השבוע באים  

אל   ומתגלים. פעם מרגיש תשוקה עזה, משוך עבדך
רצונך, ופעם כאב עצום בקרבו, הכוני ופצעוני ואנחה 

האדמו"ר  ) ."ל נא רפא נא לה...-מתפרצת ממנו א
 (מפיאסצנה הי"ד, צו וזירוז אות מז
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